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Editorial

Ve dnech 12. a 13. zá°í 2014 prob¥hl jiº 9. ro£ník brn¥nského Workshopu
doktorandek a doktorand·. Z t¥chto devíti ro£ník· se navíc jedná jiº o 4.
ro£ník, kdy se jako výstup z workshopu objevuje tento sborník. Téma
uplynulého ro£níku neslo název �Prostor ve své transdisciplinarit¥�, ne-
bo´ smysl workshopu byla p°edev²ím snaha podpo°it a dát prostor r·z-
ným iniciativám, které v sob¥ mají potenciál p°ekra£ovat tradi£ní obo-
rové hranice. Jako p°edchozí ro£níky i tentokrát byla akce uspo°ádána
ve spolupráci Geogra�ckého ústavu P°F MU a Ústavu geoniky Akade-
mie v¥d �R, v. v. i.

Úst°edním bodem programu workshopu bylo jednání v jednotlivých sek-
cích, z nichº si n¥které p°ísp¥vky v podob¥ plného textu akademického
£lánku m·ºete p°e£íst na následujících stránkách. Sekcí bylo celkem de-
v¥t a v¥t²ina z nich se zam¥°ovala na problematiku v¥deckého bádání
a výzkumu, které se tu více, tu mén¥, snaºí procházet nap°í£ tradi£n¥
ustanovenými oborovými hranicemi. Z t¥chto devíti sekcí se do sbor-
níku dostalo celkem 16 p°ísp¥vk· r·znorodého zam¥°ení. T°ebaºe jde
p°eváºn¥ o p°ísp¥vky od p°isp¥vatel· z geogra�ckých pracovi²´, díky
transdisciplinárnímu zam¥°ení zde v²ak nechybí nap°. ani p°ísp¥vky od
autor· p·vodn¥ sociologického nebo výtvarnického zam¥°ení.

Pro£ byl na workshopu a pro£ je v tomto sborníku povaºován fenomén
transdisciplinarity za tak d·leºitý? P°estoºe je to málokdy explicitn¥
zd·raz¬ováno, jednotlivé tradi£n¥ ohrani£ené disciplíny si jiº po dlou-
hou dobu navzájem vym¥¬ují své koncepty, teze, teoretická východiska
i analytické p°ístupy a to obvykle ke vzájemnému prosp¥chu. Díky pro-
storovému obratu v disciplínách mimo geogra�i se prostor v poslední
dob¥ stal podstatným teoretickým i analytickým konceptem, který �-
guruje v mnohém v¥deckém bádání. Geogra�e, která po dlouhou dobu
povaºovala prostor za svou výsadní doménu, mnohdy opomíjela, ja-
kým zp·sobem se s fenomény jako prostor nebo místo za£íná pracovat
v jiných v¥dních disciplínách, a dokonce, jak se n¥které její vlastní po-
znatky dostávají mimo disciplinární hranice geogra�e a jak v rámci
jiných disciplín £elí p°ehodnocení a kritice, ale také kreativnímu roz-
pracování a podrobnému p°ezkoumání. Dnes existuje mnoºství sub-
disciplín, jejichº jména nap°íklad zní antropologie prostoru, sociologie
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prostoru £i psychologie prostoru. Tato badatelská odv¥tví jsou schopna
do zkoumání prostoru a prostorových jev· p°inést nové poznatky, jeº
mohou obohatit geogra�i. Podobným zp·sobem dokáºe geogra�e díky
svému neustálému vývoji tyto odv¥tví také bezesporu obohacovat.

Prost°edím pro toto vzájemné obohacování m·ºe být výzkum, který
jsme zvyklí ozna£ovat interdisciplinární nebo multidisciplinární. I ta-
kový p°ístup v²ak m·ºe být n¥kdy svazující, nebo´ stále striktn¥ udrºuje
koncepci jednozna£n¥ de�novatelných disciplinárních hranic, jakkoli se
snaºí v tom £i onom bod¥ o jejich p°ekra£ování. V tomto p°ístupu se sice
pracuje v rozkro£ení mezi r·znými disciplínami, nicmén¥ stále s v¥do-
mím, ºe ur£ité otázky nebo koncepty pat°í do jedné disciplíny, zatímco
dal²í otázky a koncepty do jiné. Nicmén¥ n¥kdy si nelze nev²imnout,
ºe práce s fenoménem prostoru umoº¬uje, ba mnohdy i vyºaduje, více.
Aby geogra�e i dal²í disciplíny, jeº se zajímají o prostor, mohly do-
cházet k novým obohacujícím i kritickým znalostem, zdá se d·leºité,
aby dokázaly jít cestou studií komplexity, jako jsou kulturální studia
nebo studia v¥dy a technologie. Dnes zkoumání fenoménu prostoru £asto
nevyºaduje jen interdisciplinaritu nebo multidisciplinaritu, nýbrº tran-
sdisciplinaritu. Teprve v transdisciplinárním pojetí jednozna£né hranice
mezi disciplínami za£ínají být mlhavé a jejich existence p°estává být d·-
leºitá, coº umoº¬uje uchopit prostorové jevy v daleko vy²²í mí°e jejich
komplexnosti.

Tento sborník se snaºí být prost°edníkem pro snahy o uchopení pro-
storu zp·sobem, který sice prokazuje málo respektu disciplinárním hra-
nicím, ale zato otevírá nové moºnosti, jak se jednotlivé v¥decké dis-
ciplíny mohou obohatit a navzájem si porozum¥t. Dnes totiº existuje
mnoho fenomén·, jimº se dostává pozornosti z r·zných disciplín a je-
jichº podstata je prostorová. Není proto od v¥ci upustit od oborov¥
ohrani£eného my²lení a propojit geogra�ckou imaginaci s jinými ima-
ginacemi. Jakkoli m·ºe jít jen o kapku v oceánu, i tato kapka dokáºe
p°isp¥t k deteritorializaci oborových hranic. Nikdy není totiº odhad-
nutelné, kam se kapka nakonec vlije, na co a na koho dokáºe mít vliv,
jakým zp·sobem pom·ºe posunout v¥ci sm¥rem pry£ od striktn¥ ohra-
ni£eného oborového my²lení. P°ísp¥vky, které naleznete na následujících
stránkách, mají potenciál být touto kapkou.
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Volný trh a svázaná spole£nost: kritika teorie glo-
bálních hodnotových °et¥zc· a moºnosti spole-
£enské regulace �rem

Free market and bounded society: critical assessment of theories of Glo-
bal Value Chains and means of social regulation of �rms

Tomá² Bek (Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova
univerzita)

Abstract:
On the basis of empirical research, theory of Global Value Chains fo-
cuses on the analysis of origins and reproductions of global economic
inequalities. By means of its concepts of social and economic upgra-
ding it searches for the mechanisms that lead to the redistribution of
surplus value from the global production towards employees and �rms
involved in the lower ranks of the production chains. However, with
its too much close orientation on the production proceses, which leads
to the creation and redistribution of surplus value, the theory has the
tendency to neglect wider social context of global production and the
consequences for the societies in the locations where global �rms run
their production. The paper provides critical asessment of the concep-
tual aparatus of theories of Global Value Chains and provide re�exiv
of the possibilities of social regulation of activities of �rms involved in
global chains.

Keywords: Theory of Global Value Chains, economic upgrading, so-
cial upgrading, social regulation of �rms

Úvod

Karel Marx otevírá sv·j magnum opus Kapitál touto v¥tou: �Bohat-
ství spole£ností, v nichº vládne kapitalistický výrobní zp·sob, jeví se
jako ,ohromný soubor zboºí.` � (Marx 1978). V sou£asných centrech
globální sm¥ny je toto tvrzení pravd¥podobn¥ aktuáln¥j²í neº kdykoli
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d°íve. Koncentrace zboºí a obchodní síly zde dost moºná dalece p°e-
vy²uje i ty nejdivo£ej²í fantazie 19. století. Ve spole£nosti blahobytu si
v²ak jen málokdo klade otázky po p·vodu zboºí, jehoº podstatu stále
d·mysln¥ji zakrývá reklamní mystika. Teorie globálních hodnotových
°et¥zc· se v tomto smyslu pokou²í dostat za fasádu zboºního feti²ismu
a zachytit proces výroby v jeho komplexit¥.

Globální °et¥zce jsou výrobní a distribu£ní sít¥ stojící za vznikem a pro-
dejem komodit. Typicky globální strukturu °et¥zc· dob°e zachycuje Ge-
re�ho (1994) dichotomie, jenº °et¥zce d¥lí na producenty a kupujícími
pohán¥né. D°íve bylo b¥ºné, ºe velká £ást výrobního procesu byla sou-
st°ed¥na na jedno místo, do jednoho továrního komplexu, s p°íchodem
globalizace se v²ak výrobní proces rozkládá a internalizuje. Producenty
pohán¥né °et¥zce odkazují k t¥m odv¥tvím ekonomiky, ve kterých nad-
národní korporace nebo jiné velké a integrované pr·myslové spole£nosti
stále hrají zásadní úlohu v kontrole výrobního procesu. Nemusí v²ak
jiº nutn¥ vlastnit v²echny body °et¥zce nutné k výrob¥ daného zboºí,
vyuºívají proto sluºeb dodavatelských spole£ností. V t¥chto °et¥zcích
tedy £ast¥ji narazíme na hierarchickou strukturu °ízení, a´ uº se jedná
o chod v·d£í spole£nosti nebo o správu °et¥zce.

Jestliºe producenty pohán¥né °et¥zce jsou zaloºeny na vertikální inte-
graci výroby, kupujícími pohán¥né °et¥zce se orientují na vytvá°ení de-
centralizovaných sítí �rem. Jinými slovy, pro spole£nosti se jeví jako vý-
hodn¥j²í v ur£itých p°ípadech p°enechat n¥kterou z aktivit externí spo-
le£nosti neº investovat do vzniku vlastního produk£ního úseku. I v t¥chto
decentralizovaných sítích v²ak vzniká v·d£í element (v·d£í spole£nosti),
který vytvá°í model koordinace aktivit spole£ností a v °et¥zcích zaujímá
výsadní postavení. V·d£í spole£nosti v²ak necht¥jí pln¥ ovládat a vlast-
nit celý výrobní proces. Zam¥°ují se p°edev²ím na aktivity, které jsou
nejlépe zhodnocovány a které souvisí s vývojem a designem produkt·,
marketingem a budováním image zna£ky. Zbylé £innosti outsourcují na
sít¥ dodavatelských spole£ností. Výzkum ukázal, ºe kupujícími pohá-
n¥né °et¥zce, p°estoºe zaloºené na formáln¥ horizontálním principu,
prostupují velké nerovnosti v rozd¥lení moci, které se odráºí jednak
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v d¥lb¥ práce a jednak v rozd¥lování p°íjm· z prodeje (Gibbon et al.
2008) 1.

Teorie globálních hodnotových °et¥zc· se prost°ednictvím koncept· eko-
nomického a sociálního rozvoje snaºí hledat cesty, které vedou ke sni-
ºování mocenských asymetrií a z nich se odvíjející nerovné redistribuce
bohatství vytvo°eného v °et¥zcích. Analýza se v²ak aº p°íli² úzce zam¥-
°uje na ekonomické aspekty výroby a má tendenci opomíjet ²ir²í spo-
le£enské souvislosti. V d·sledku tak teorie globálních hodnotových °e-
t¥zc· vyjímá spole£nost z moºností vstupovat do ekonomických vztah·
a regulovat aktivity �rem zapojených v °et¥zcích. V £lánku se proto za-
m¥°ím na kritiku základního konceptuálního aparátu teorie globálních
hodnotových °et¥zc· a navrhnu zp·soby, jakými m·ºe spole£nost op¥t
promlouvat do ekonomických vztah· a regulovat tak aktivity �rem za-
pojených v globálních °et¥zcích.

Ekonomický a sociální rozvoj

Teorie globálních hodnotových °et¥zc· se zam¥°uje na detailní analýzy
m¥nících se produk£ních a distribu£ních aktivit spole£ností zapojených
do globálních °et¥zc·, které dále slouºí jako základ pro poskytování
expertíz, na jejichº základ¥ se formulují politiky a strategie, jeº mají
vést k p°ekonávání globálních nerovností a k budování více rovného
a udrºitelného globálního ekonomického systému. Podrobné mapování
jednotlivých °et¥zc· nadnárodních spole£ností je vedeno snahou o nale-
zení zp·sob·, které povedou k zapojení spole£ností z rozvojového sv¥ta
do °et¥zc·, p°ípadn¥ ke zlep²ení pozice t¥ch, které jiº v jejich rámci
operují. Teorie tak má za úkol p°edev²ím odhalovat zdroje nerovného

1Gere�ho dichotomie je v²ak zaloºena pouze na ideáln¥ typickém vymezení dvou
odli²ných zp·sob· organizace. V praxi se oba modely £asto mísí a vznikají smí²ené
formy organizace. Stejn¥ tak se v pr·b¥hu 80. a 90. let producenty pohán¥né °et¥zce
za£aly ²í°it globáln¥. Pro globalizaci je v²ak daleko typi£t¥j²í model kupujícími po-
hán¥ných °et¥zc·, který je zaloºen na rozloºení výrobního procesu mezi vícero spo-
le£ností a volné organiza£ní struktu°e a který postupn¥ producenty pohán¥né °et¥zce
tém¥° vytla£il z trhu.
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postavení jednotlivých �rem v °et¥zcích a p°ipravovat p·du pro formu-
laci opat°ení, které povedou k postupnému zlep²ování postavení �rem
z rozvojových zemí ve sv¥tové ekonomice.

Podstatou globálních °et¥zc· je ur£itá forma kompetitivní ekonomické
spolupráce. Jednotlivé spole£nosti v²ak nemají stejné výchozí pozice
a v °et¥zcích se tak £asto objevuje nerovná d¥lba práce, kdy aktivity
s vysokou mírou p°idané hodnoty jsou alokovány p°edev²ím v rozvinu-
tých zemích globálního severu, kdeºto pracovn¥ náro£né £innosti jsou
umís´ovány do rozvojového sv¥ta. Výzkum se zabývá zejména pova-
hou bariér, které brání spole£nostem zapojit se a p°ípadn¥ postoupit
do vy²²ích pater °et¥zc·. O ú£ast v °et¥zcích a o distribuci bohatství,
které produkují, vedou spole£nosti lítý konkuren£ní boj. V n¥m mají na-
vrch ty z nich, které jsou schopné generovat renty neboli vzácné statky
(Starosta 2010: 437). Pojem renty má odráºet d·leºitost dané aktivity
a potaºmo spole£nosti pro celý °et¥zec. Jejím základem jsou £innosti,
které spl¬ují dv¥ kritéria: jsou nepostradatelné pro produkci a je ob-
tíºné si je osvojit. Konkurence tak logicky nar·stá na niº²ích patrech
°et¥zc·, kde mezi sebou soupe°í spole£nosti, které nabízí zejména jedno-
duchou a nep°íli² specializovanou manuální nebo my²lenkovou £innost.
�ím vý²e budeme v °et¥zcích postupovat 2 , tím bude konkurence ubý-
vat a zárove¬ bude p°ibývat komplexita a náro£nost aktivit spole£ností.
Uvnit° °et¥zc· tak dochází k tvorb¥ tzv. asymetrických trºních struk-
tur (Milberg, Winkler 2013). V zásad¥ se jedná o to, ºe spole£nosti na
vrchu °et¥zc· dosahují oligopolního postavení, kdeºto pod nimi bují os-
trá konkurence �rem, které sout¥ºí o p°ístup do °et¥zce a za°azení se
mezi dodavatele. Schopnost dosahovat rent je zásadní pro p°íjmy spole£-
nosti. Pokud totiº spole£nost nevytvo°í rentu, vystavuje se konkurenci,
která roste úm¥rn¥ tomu, jak nízké jsou vstupní bariéry pro vykonávání
dané £innosti. Vy²²í konkurence potom pro �rmu znamená men²í míru
zisku.

Snaha pochopit a vysv¥tlit moºnosti �rem z rozvojových zemí zvy²ovat
svou konkurenceschopnost vedla k vytvo°ení konceptu ekonomického

2Firmy nemusí být nutn¥ v °et¥zci se°azeny podle vý²e míry zisku. Je dost moºné,
ºe v·d£í spole£nost bude umíst¥na i uprost°ed °et¥zce. Pro zjednodu²ení výkladu
v²ak budeme p°edpokládat, ºe �rmy s vy²²ím ziskem jsou lokalizovány na vy²²ích
p°í£kách °et¥zc·.

11



upgradingu (nap°. Azadegan, Wagner 2010, Humprey 2004, Sturgeon,
Gere� 2009). Gere� (2005: 171) de�nuje ekonomický upgrading jako
�proces, kde se ekonomi£tí akté°i � státy, �rmy, d¥lníci � v rámci globál-
ních produk£ních sítí posouvají z aktivit s malou hodnotou k aktivitám
s relativn¥ vysokou hodnotou.� Pov²imn¥me si, ºe vý²e zmín¥ná Gere-
�ho de�nice p°edpokládá, ºe lep²ící se postavení dané �rmy bude mít
vliv i na v¥t²í p°íjmy zam¥stnanc· a stát·. Zisky tedy mají p°ekapávat
3 sm¥rem od �rem k pracovník·m a dále potom formou zdan¥ní ke stá-
t·m.

Mnoºící se zprávy o poru²ování pracovního práva a ²patných pod-
mínkách zam¥stnanc· vedly k p°ehodnocování p°edpokladu teorií glo-
bálních °et¥zc·, podle kterého jde ekonomický rozvoj ruku v ruce s roz-
vojem sociálním 4. Bair se k tématu vztahu mezi �rmami a zam¥stnanci
v globálních °et¥zcích vyjad°uje následujícím zp·sobem: � jak se m·ºeme
do£íst v nep°eberné a stále rostoucí literatu°e, �rmy, které úsp¥²n¥ par-
ticipují v globálních °et¥zcích, nemusí nutn¥ p°iná²et prosp¥ch i jejich
zam¥stnanc·m ve form¥ vy²²ích mezd, vy²²í míry jistoty, ºe neztratí
svou práci nebo v podob¥ lep²ích pracovních podmínek� (Bair 2005:
166-167). Navíc ani koncept sociálního ani ekonomického upgradingu
nepostihuje dopady na místní komunity a ºivotní prost°edí.

3Tzv. trickle down e�ect je zaloºen na teorii, podle níº je nutné p°edev²ím zajistit
p°íznivé obchodní prost°edí (deregulovat ekonomiku) a stimulovat ekonomický r·st.
Následn¥ se automaticky o£ekává, ºe zisky z podnikání budou v °et¥zci rozd¥leny
a z volného trhu tak budou pro�tovat v²ichni od majitel·, p°es zam¥stnance aº po
stát. Auto°i hlásící se ke koncepci globálních hodnotových °et¥zc· sice explicitn¥
nenabádají k liberalizaci ekonomiky nebo k odstra¬ování regulace volného trhu, jak
ov²em dále uvidíme, mají tendenci p°ehlíºet sociální kontext, v jehoº rámci globální
°et¥zce operují. Zam¥°ují se proto p°edev²ím na zvy²ování konkurenceschopnosti
�rem a stimulování inova£ních proces· (viz nap°. Gere� 1999).

4Koncept sociálního rozvoje se v²ak za£al rozvíjet aº kolem roku 2009. Ve stejném
roce vznikla i iniciativa Capturing the gains, která si klade za cíl zkoumat koncepty
sociálního a ekonomického upgradingu. Výsledky výzkumu by m¥ly slouºit pro pro-
sazování politik a intervencí, jeº povedou ke spravedlivému a udrºitelnému obchodu
a z nichº budou pro�tovat p°edev²ím chudí producenti a zam¥stnanci. Sociální rozvoj
je potom v obecné rovin¥ de�nován jako: �proces zlep²ování práv a nárok· zam¥st-
nanc· jako sociálních aktér·, jeº povedou ke zvy²ování kvality jejich zam¥stnání.�
(Barrientos, Gere�, Rossi 2011: 324).
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Nabízí se tedy otázka, jestli není pot°eba p°ehodnotit p°ístup k eko-
nomickému a sociálnímu rozvoji, roz²í°it výzkum o dopady aktivit spo-
le£ností na ºivotní prost°edí a lokální komunity a snaºit se hledat i jiné
neº protrºní cesty zaloºené na zvý²ení konkurenceschopnosti spole£-
ností. Mechanismus, který stojí za ²patnými pracovními podmínkami
je totiº d·sledkem konkuren£ního boje, který správn¥ teorie globálních
°et¥zc· odhalují a pojmenovávají. Ekonomický upgrading v²ak konku-
ren£ní prost°edí je²t¥ dále vyost°uje. Zlep²ení pozice spole£nosti se proto
m·ºe odrazit i na zhor²ení pracovních podmínek nebo na vy²²í mí°e
zne£i²´ování ºivotního prost°edí. V následující £ásti práce se proto po-
kusíme ukázat zp·soby, jakými m·ºe spole£nost op¥t promlouvat do
trºních vztah· a £init tak spole£nosti zapojené do globálních °et¥zc·
více zodpov¥dnými.

Asymetrická globalizace a moºnosti spole£enské regulace
�rem

Koncept globálních hodnotových °et¥zc· se dnes stal jedním ze zásad-
ních pro studium moºností ekonomického rozvoje rozvojového sv¥ta.
N¥kte°í auto°i v²ak (Coe, Dicken, Hess 2008: 272, Palpacuer 2009) kon-
ceptu vytýkají jeho p°íli² úzké zam¥°ení. V centru jeho zájmu totiº leºí
p°edev²ím mocenské asymetrie mezi �rmami v °et¥zci a konkrétní formy
organizace mezi�remních vztah·. Nerovné vztahy v °et¥zcích potom au-
to°i (nap°. Gere� 1999, Ponte 2008) doporu£ují p°ekonávat analýzou
informa£ních tok· a znalostí, které proudí od v·d£ích �rem k jejich
dodavatel·m. Konkrétn¥ se jedná o moºnosti �rem z rozvojového sv¥ta
osvojit si klí£ové kapacity nutné k výkonu ur£ité £innosti a o aktivní
vyhledávání nových segment· trhu, jejichº prost°ednictvím se mohou
�rmy zapojit do globálních °et¥zc· nebo postoupit v jejich rámci na
lep²í pozici. Recepty tedy sledují zejména jeden cíl � zvy²ování hodnoty
spole£nosti na trhu. Jen z°ídkakdy v²ak do své analýzy zapojují i ²ir²í
sociální a institucionální kontext 5 (politické instituce, odborové orga-
nizace, r·zné druhy privátních standard·, legislativní rámce, spot°e-
bitelské chování,. . . ). D·kladné studium t¥chto kontext· p°itom m·ºe

5P°ístup, který pracuje komplexn¥ nejen s vazbami v rámci ur£itého °et¥zce, ale
i se sociálními a politickými institucemi, v nichº jsou ony °et¥zce �zapu²t¥né� jako
koncept globálních produk£ních sítí (viz Henderson et. al. 2002)
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ukazovat ºivotaschopné zp·soby a nové moºnosti regulace aktivit �rem
zapojených do globálních °et¥zc·.

Opomíjení sociálního a institucionálního prost°edí ze strany koncepce
globálních hodnotových °et¥zc· navíc p°ispívá k vyjímání ekonomiky
jako speci�cké sféry lidského jednání, která se °ídí svými vlastními
principy a pravidly. Vyd¥lování moderní ekonomiky z p°ediva ²ir²ích
sociálních vztah· p°itom kritizoval jiº Karl Polanyi, který ve své Velké
transformaci (2006) studoval socio-historické okolnosti vzniku a rozvoje
ekonomiky zaloºené na volném trhu. Polanyi (2006) demaskuje sebere-
gulující se trh (tedy trh, který je pod°ízen ryze ekonomickým zájm·m)
jako utopistickou vizi ekonomiky a ukazuje, ºe trºní my²lení je pro-
duktem mysti�kujícího v¥deckého diskursu, jenº není zaloºen na studiu
reálného sv¥ta, ale vyvíjí se jako odcizená politická ideologie, která má
za cíl vyjmout ekonomiku z prostoru demokratické diskuze a pod°ídit
ji svým vlastním pravidl·m 6.

V 80. letech zvít¥zila na mezinárodní scén¥ neoliberální interpretace
ekonomiky, která je podle n¥kterých autor· (Munck 2002; Silver, Arrighi
2003) návratem trºního liberalismu konce 19. století, jenº byl p°edm¥-
tem Polanyiho kritiky, a stala se na dal²í dv¥ desetiletí ur£ující pro vý-
voj globální ekonomiky. Neoliberalismus vedl k asymetrické globalizaci,
kdy rozvoj mezinárodního obchodu se zboºím, informacemi, sluºbami
a pracovní silou nebyl doprovázen adekvátním rozvojem globálních ob-
£anských a demokratických institucí, které by byly schopné regulovat
globální trh. D·sledkem tohoto vývoje je nejenom p°etrvávající struk-
tura globálních nerovností (nap°. Arrighi et al. 2003; Mahutga 2006),
ale i demokratický de�cit, který m·ºe být kompenzován jen za p°ed-
pokladu, ºe na mezinárodní scén¥ vznikne konsensus ohledn¥ vytvo°ení
nových regulativních mechanism·.

Neexistence závazných regulací na globální úrovni vyústila v situaci,
kdy �rmy zapojené v globálních °et¥zcích mohou, ale také nemusí ná-
sledovat (morální i legální) pravidla hry a kdy jsou korporace chrán¥ny

6Jak konstatoval Peters (2004: 1): �D·raz ekonomické teorie na svobodnou volbu
v trºní sfé°e sugeroval, ºe trºní sféra je ,automaticky` legitimní a ºe trhy díky tomu
nemusí °e²it problematiku legitimizace tak jako je tomu ve státní sfé°e.�
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p°ed ob£anskou spole£ností 7 a jejich legitimními poºadavky (Palazzo,
Scherer 2008). Nejenºe v²ak nevznikly nové formy regulace, ale ty stáva-
jící byly rozvojem ekonomické globalizace zásadním zp·sobem oslabeny.

Podle Petera Dickena (2011) je jedním z d·sledk· ekonomické globa-
lizace transformace �národních stát·� na �konkuren£ní státy�. Libera-
lizace trh· národních stát· integrovala jednotlivé národní ekonomiky
v jeden celek a konkurence mezi státy, jejímº meritem je p°edev²ím
zachycování zisk· z mezinárodního obchodu, nabyla nových kontur.
V tomto procesu sehrávají zásadní úlohu globální °et¥zce, o jejichº loka-
lizaci mezi sebou národní státy svádí tvrdý konkuren£ní boj. Kapacity
jednotlivých stát· pro vstup do globálních °et¥zc· jsou velice r·zné a zá-
visí na mnoºství faktor·, mezi n¥º pat°í kvali�kace populace, její kupní
síla, úrove¬ infrastruktury a £asto také úrove¬ sociální nebo environ-
mentální legislativy. Pokud státy nemohou sout¥ºit s jejich prot¥j²ky
o kvalitu pracovní síly, upínají se £asto k jiným zp·sob·m p°ilákání
zahrani£ního kapitálu. Jednou z nich je �exibilizace reºim· národních
stát·. Ta v podstat¥ zahrnuje deregulaci v oblasti sociální a environ-
mentální legislativy a da¬ové úlevy. Státy se tím snaºí vytvá°et vhodné
podmínky pro zahrani£ní investice. V d·sledku globální konkurence ná-
rodních stát· se tak sniºuje jejich moc regulovat ekonomiku a vést ne-
závislou �skální politiku. Regulace nadnárodních korporací a sociální
a environmentální protekcionismus totiº m·ºe ohroºovat zapojení ná-
rodních stát· do globální ekonomiky (obzvlá²t¥ zranitelné jsou rozvo-
jové zem¥) a potenciální výhody, které z n¥ho mohou £erpat (Avi-Yonah
2000).

7Ekonomická globalizace rovn¥º nebyla doprovázena adekvátním rozvojem glo-
bální ob£anské spole£nosti. V posledních dvaceti letech v²ak m·ºeme sledovat její
postupné ustavování. Transnacionální sí´ování ob£anských spole£ností a jejich p°e-
rod v kvalitativn¥ nový celek globální ob£anské spole£nosti ale trpí celou °adou
neduh· a dá se charakterizovat, jako proces s otev°eným koncem Na poli regulace
nadnárodních spole£ností ze strany globální ob£anské spole£nosti byly sice u£in¥ny
zna£né pokroky, na druhé stran¥ se ov²em nepoda°ilo ustanovit efektivní instituci-
onální mechanismy globální vlády. Pro podrobný popis procesu ustavování globální
ob£anské spole£nosti a kritické zhodnocení jejího p°ísp¥vku k vy²²í mí°e odpov¥d-
nosti nadnárodních korporací viz Scholte, J. A. (ed.) 2011. �Building Global Demo-
cracy? Civil Society and Accountable Global Governance.� New York: Cambridge
University Press.
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S obdobnými tlaky, se kterými se nov¥ musejí vypo°ádat národní státy,
doléhají i na odborové organizace. Neoliberální obrat v kombinaci s pá-
dem východního bloku, který sníºil relevanci opozice k volnému trhu,
postavil odbory do nelehké situace, kdy za£aly ztrácet svou pozici ve
spole£nosti. S p°íchodem postindustriální spole£nosti a p°esunem £ásti
výroby do rozvojového sv¥ta se zárove¬ sníºila síla odbor·, které p°i²ly
o svá páte°ní odv¥tví. Od 80. let navíc ubývá zam¥stnanc·, kte°í jsou
ochotní do odbor· vstoupit (Streeck 2005).

Oslabení tradi£ních zp·sob· regulace a aktér·, kte°í byli schopní há-
jit zájmy spole£nosti a zam¥stnanc·, v²ak vyvolalo nové spole£enské
vzedmutí. Od 80. let tak za£ínají r·st spole£enská hnutí, která se snaºí
o vytvo°ení globální ob£anské spole£nosti a politizaci aktivit nadnárod-
ních spole£ností. V pr·b¥hu 80. a 90. let proto sociální hnutí p°ichází
s novým konceptem. Kampan¥, které za£aly organizovat, se jiº v men²í
mí°e snaºí ovlivnit politiku státu a zam¥°ují se zejména na uplatn¥ní
svého vlivu na spot°ebitelskou ve°ejnost. Sociální hnutí ve svých kam-
paních nov¥ vyuºívají p°edev²ím sílu a zárove¬ Achillovu patu v·d£ích
spole£ností � jejich zna£ku. Nová strategie po£ítá se zve°ej¬ováním ne-
gativních dopad· aktivit nadnárodních korporací (reálné p·sobení na
pracovní sílu a na ºivotní prost°edí), jeº dávají do kontrastu s image
zna£ky. Snaºí se tak zasáhnout p°edev²ím reputaci t¥chto korporací
(Klein 2005). Z p·vodn¥ jednorázových kampaní se na konci 80. let vy-
tvá°í nový institucionální regulativní mechanismus � privátní zp·soby
regulace.

Privátní standardy jim °íkáme proto, ºe nejsou vytvá°eny ob£anskou
ve°ejností, ale r·znými zájmovými skupinami. Standardy mohou být
zavedeny bu¤ individuáln¥ kaºdou spole£ností, nebo kolektivn¥ pro-
st°ednictvím institucí v r·zných odv¥tvích anebo extern¥ prost°ednic-
tvím t°etí strany. Privátní standardy existují mimo demokratické rámce
a kontrolu národních stát·. P°edstavují tak veskrze dobrovolné zp·soby
trºní regulace, které bu¤ spole£nosti p°ijímají samy od sebe, nebo na
základ¥ nátlaku r·zných druh· aktér· (nej£ast¥ji protestních hnutí). Je-
jich apelem na spot°ebitelskou ve°ejnost privátní standardy umoº¬ují
�zkracování °et¥zce� a budují více p°ímé a adresné vazby mezi spot°ebi-
teli v rozvinutých a výrobci v rozvojových zemích. Privátní standardy
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vná²í do trºních vztah· i jiné neº £ist¥ trºní hodnoty, které umoº¬ují
op¥tovn¥ chránit zam¥stnance nebo ºivotní prost°edí. Jejich podstata
je ov²em ambivalentní povahy. Na jedné stran¥ mohou být zp·sobem,
jak p°inutit spole£nosti k zodpov¥dnosti, na stran¥ druhé v²ak mohou
slouºit ke zvy²ování reputace a konkurenceschopnosti �rem, aniº by je
£inili více zodpov¥dnými (Taylor 2005). Je totiº na �rmách samotných
k jakým pravidl·m chování se zaváºou a jakou formu ov¥°ování jejich
napln¥ní zvolí.

Záv¥r

Teorie globálních hodnotových °et¥zc· se pokou²í prolamovat rigidní
strukturu globálních ekonomických nerovností prost°ednictvím zvy²o-
vání konkurenceschopnosti �rem z rozvojových zemí. Ve svém p°ístupu
v²ak opomíjí ²ir²í sociální kontext a posv¥cuje tak autonomizaci ekono-
miky jako svébytné sféry sociálna, ve které by m¥ly platit jí vlastní me-
chanismy a pravidla hry. Stejn¥ tak opomíjí studium dopad· na místní
komunity a ºivotní prost°edí. Jsem p°esv¥d£en, ºe výzkum globálních
°et¥zc· by se m¥l studiu dopad· nadnárodních korporací na místní spo-
le£nosti a ºivotní prost°edí v¥novat a hledat zp·soby, které povedou
k v¥t²í mí°e zodpov¥dnosti korporací za své podnikání.

Regulace aktivit nadnárodních korporací je díky asymetrické globa-
lizaci neefektivní a problematická. Státy mezi sebou soupe°í o p°ilákání
zahrani£ního kapitálu a jsou tak ochotné sniºovat míru korporátních
daní a rozsah sociální a environmentální legislativy. Od 80. let se na-
víc dostávají do problém· odborové organizace, které tvo°ily tradi£ní
opozici k trºním p°ístup·m, a zárove¬ m¥ly moc £init �rmy zodpo-
v¥dnými. Reakcí spole£nosti na úpadek tradi£ních forem regulace bylo
p°ijetí privátních standard·. Ty sice dnes na jedné stran¥ p°edstavují
nejú£inn¥j²í zp·soby regulace, jsou v²ak p°ijímány bu¤ na základ¥ �lan-
tropických zám¥r· vedení korporací, nebo prost°ednictvím nátlakových
kampaní globální ob£anské spole£nosti. V neposlední °ad¥ mohou být
so�stikovanou strategií ke zvy²ování konkurenceschopnosti �rem. Roz-
díl mezi dobrovolnými a mandatorními zp·soby regulace je tedy lépe
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vnímat spí²e neº jako dichotomii jako kontinuum, které zobrazuje demo-
krati£nost ur£ování a stupe¬ závaznosti dané formy regulace ze strany
korporací.

P°estoºe privátní standardy byly schopné nabídnout pom¥rn¥ efektivní
nástroje prosazování sociální a environmentální zodpov¥dnosti �rem,
nejsou schopné adekvátn¥ nahradit státní regulace. Dobrovolnost pri-
vátních standard· totiº v n¥kterých p°ípadech umoº¬uje ignorovat klí-
£ové zájmy ve°ejnosti a komunit, na které nejvíce dopadá negativní p·-
sobení nadnárodních korporací. Výzkum globálních °et¥zc· by se proto
podle mého názoru m¥l roz²í°it o studium moºností sniºování demokra-
tického de�citu a o moºnosti vytvá°ení nových mezinárodních regula-
tivních mechanism·, které by znovu daly ve°ejnosti právo promlouvat
do ekonomických vztah·.
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Kreativní metody mentálního mapování � trans-
disciplinární spolupráce mezi geogra�í a výtvar-
ným um¥ním

Creative methods of the mental mapping � a transdisciplinary collabo-
ration between geography and art

Jaroslav Biolek (Geogra�cký ústav, P°írodov¥decká fakulta, Masary-
kova univerzita)
Katarína Tu©aková (Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta,
Masarykova univerzita)

Abstract:
The creative art practices represent a signi�cant source of inspiration for
geographical methodology of the mental mapping investigating the in-
teraction between people and their environment. Through art methods
we can �nd some socio-spatial relations which would not be otherwise
explored, or uncover the importance of some geographical factors that
are to be underestimated. Art practices may also act as an initiating
tool of collaboration, as a catalyst for socio-geographic participation.

The study describes the methodology, process and outcomes of two
transdisciplinary workshops of the mental mapping which were taken
place on Mendel Square and nearby street K°enová in Brno during
spring 2014. Although the art practices used in the both cases di�ered,
the aims were essentially the same - to reveal the hidden properties
of selected places, and to reify the relationship between people and
this urban environment respectively. The paper thus on both examples
demonstrates how the interaction between man and the urban environ-
ment can be analyzed and regarded through various perspectives how
this mutually bene�cial transdisciplinary cooperation enriches the geo-
graphy as well as the art.

Keywords: mental mapping, geographical methodology, creative art
practices, transdisciplinary research, Brno
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Úvod

Mentální mapování 1 pat°í ke komplexním jev·m, prost°ednictvím kte-
rého £lov¥k poznává okolní prost°edí, utvá°í si prostorové p°edstavy £i
buduje vztah k ur£itému místu. Mentální mapování tedy p°edstavuje
proces, p°i n¥mº osoba jednak získává, zpracovává, uchovává, jednak
dekóduje a obnovuje informace o atributech fenomén· a jejich lokali-
zaci v prost°edí (Stokols 1978, in Nani²tová a Podlucká 1996). Studiem
tohoto komplexního procesu se zabývá °ada v¥deckých disciplín, po£í-
naje humánní geogra�í a kon£e environmentální psychologií, p°i£emº
nejtypi£t¥j²ím nástrojem výzkumu (a zárove¬ jeho gra�ckými výstupy)
jsou tzv. mentální mapy 2.

Mentální mapy mohou nést nejr·zn¥j²í podobu a formu v závis-
losti na cílech a p°edm¥tech výzkumu (nap°. tradi£ní dichotomie
- externí vlivy prost°edí vs. interní faktory neuropsychologického
procesu) a na odli²ném chápání prostoru, místa £i prost°edí. V rámci
humánn¥-geogra�ckého mentálního mapování se tak m·ºeme setkat
s typologicky r·znorodými výzkumy od studia preferencí geogra�ckého
výb¥ru lokalit (nap°. Johnston 1971) a percepce míst ve m¥st¥ (nap°.
Lynch 1960), p°es behaviorální ²et°ení prostorového chování (nap°.
Downs a Stea 1970; Golledge a Stimson, 1987), aº po humanisticky
orientované výzkumy citového vztahu k místu (nap°. Tuan 1990)
a psychogeogra�cké pr·zkumy m¥stského prost°edí (nap°. Hawkins
2011).

Výstupním produktem výzkumných proces· mohou být rozli£né men-
tální mapy ve form¥ ná£rt·, schémat £i plán·, které nám zprost°edko-
vávají °adu dat jak o informantech, jejich geogra�ckém vnímání, pozná-
vání a chování, tak o místech, ve kterých tito lidé pobývají a k nimº
mají (citový) vztah. Vý²e zmín¥né p°ístupy a jejich výstupy jsou v²ak

1Je t°eba podotknout, ºe mentální mapování chápeme v ²ir²ím slova smyslu z ge-
ogra�cké perspektivy, tedy jako proces zahrnující v²echny interakce mezi neuropsy-
chologickým systémem £lov¥ka a okolním prost°edím. Zárove¬ v²ak lze za mentální
mapování ozna£it v¥decké zkoumání tohoto jevu.

2I mentální map¥ m·ºeme rozum¥t v dvojím významu: jako mentální repre-
zentace prostorové reality, tak ve form¥ gra�ckého výstupu v¥decké metody (mapa,
obraz, schéma, ná£rt apod.). Nezam¥¬ovat v²ak s termínem my²lenková mapa, který
popisuje gra�cký souhrn nápad· na ur£ité téma.
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do zna£né míry metodicky ohrani£eny a tím pádem i interpreta£n¥ ome-
zeny na základ¥ zám¥r· výzkumu (viz Gould a White 1986). Informanti
ve v¥t²in¥ p°ípad· dostanou p°esn¥ stanovené instrukce, jakým zp·so-
bem mají dané prostorové informace zakreslovat do mentálních map,
nicmén¥ bez moºnosti kreativn¥j²ího a svobodn¥j²ího vyjád°ení. Nao-
pak výtvarné um¥ní p°istupuje k mentálnímu mapování s odli²ným, ote-
v°en¥j²ím a kreativním p°ístupem. Prostor, místo nebo prost°edí jsou
na plátno p°ená²eny nejr·zn¥j²ími zp·soby na základ¥ (de)formující
um¥lecké optiky. P°íkladem nejr·zn¥j²ích mentálních map mohou být
£ínské nebo impresionistické krajinomalby, kubistické £i surrealistické
obrazy reformující percepci prostoru, ale také participativní výtvarné
projekty aktivizující vztah £lov¥ka nebo komunity k místu bydli²t¥.

Kreativní techniky výtvarného um¥ní tedy lze na jednu stranu pova-
ºovat za významný zdroj inspirace pro mentální mapování, na stranu
druhou, pokud se £ist¥ zam¥°íme na výtvarnou techniku nebo estetickou
funkci mentální mapy, nem·ºeme jiº výsledek chápat jako objekt v¥-
deckého výzkumu. V tomto ohledu zd·raz¬ujeme, ºe je nezbytná trans-
disciplinární spolupráce obou obor·, p°i£emº v na²em p°ípad¥ prolínání
geogra�e a výtvarného um¥ní se jedná o typ tzv. výzkumu zaloºeného
na um¥ní (�art-based research� � více nap°. Leavy 2009). Díky vzájem-
nému metodologickému propojení obou obor· lze dosp¥t kup°íkladu
k informacím o vlivech prost°edí na psychiku £lov¥ka £i typech pro-
ºitk· z vnímání speci�ckého místa, které bychom p°i �klasickém� men-
tálním mapování nezískaly. Praktiky mentáln¥-mapovacích um¥leckých
aktivit se výrazn¥ dostaly do pov¥domí v 50. letech 20. století psy-
chogeogra�ckými 3 akcemi avantgardní um¥lecké skupiny Situationist
International 4, konkrétn¥ v jejich projektu The Naked City (McDo-
nough, 2002). Z prost°edí sou£asné £eské um¥lecké scény sem m·ºeme

3Psychogeogra�e je podle teoretika Denise Kery typ urbánního výzkumu, ale i zá-
bavy, který nám umoº¬uje proºít známá místa novým zp·sobem, zm¥nit kaºdodenní
rutinu a návyky a u£init z procházky m¥stem um¥leckou performanci. Vychází z kri-
tiky funkcionalismu a urbanismu padesátých a ²edesátých lete ze strany um¥lc·
a myslitel· spojených s hnutím �situacionistické internacionály�. Proti uni�kaci a ra-
cionalizaci klade experimenty a hru (Kera, 2005).

4Situacionistická teorie vidí tvorbu nové situace jako nástroj intenzivn¥j²ího vní-
mání a s tím souvisejícího poznávání svého okolí a vliv· tohoto prost°edí na chování
jedince (Pinder, 2005).
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°adit komunitní projekty £eské výtvarnice Kate°iny �edé (nap°. akce
Duch Uhystu), v nichº jako nástroj pro zachycení mentálních obraz·
místa vyuºívá kresbu. Oba typy projekt· nám poslouºily jako inspirace
pro na²e mentáln¥ mapovací workshopy, p°i£emº dal²í kapitola p°ibli-
ºuje tento typ metod a praktik.

Nicmén¥ hlavním cílem tohoto p°ísp¥vku je popsat metodologii, pr·b¥h
a interpretovat výstupy dvou výtvarn¥-geogra�ckých workshop·, které
byly realizovány v Brn¥ na ja°e 2014. Oba experimentální workshopy se
zam¥°ovaly na mentální mapování urbánního prostoru, konkrétn¥ Men-
dlova nám¥stí a ²ir²í lokality ulice K°enová, p°i£emº se jednalo o skupi-
novou spolupráci s vysoko²kolskými studenty netradi£ními, výtvarnými
metodami a psychogeogra�ckými praktikami. Na²ím zám¥rem je p°e-
dev²ím re�exe metodologie obou experimentálních akcí a zhodnocení
jejich p°ínos· a limit·. V záv¥ru také rozvíjíme diskuzi o moºnostech
aplikace t¥chto technik a jejich sm¥°ování k výzkumným ú£el·m, a´ uº
v geogra�ckých a p°íbuzných v¥dách £i výtvarném um¥ní.

Výzkum zaloºení na um¥ní aneb participativní vyuºití vý-
tvarných metod v mentálním mapování

Mentální mapování jako v¥decká metodologie zkoumající komplexní in-
terakci mezi £lov¥kem a prost°edím je svým charakterem p°edur£ena
k aplikaci rozli£ných technik. Mentální mapování se v²ak ve zna£né
mí°e odehrává v (neuro)psychologickém systému £lov¥ka, v n¥mº pra-
cuje a do n¥jº vstupuje °ada neznámých faktor· (t¥ºko m¥°it nap°. vliv
nev¥domí a podprahových vjem·), proto jen obtíºn¥ nalezneme zp·sob,
jakým komplexn¥ uchopit a zkoumat tento proces. V tomto ohledu se
nabízí prostor pro transdisciplinární spolupráci mnoha v¥deckých obor·
i jiných odv¥tví, které mohou p°i vzájemné kooperaci odhalit skryté in-
formace o fungování na²eho mozku p°i prostorovém vnímání, objasnit
na²e prostorové chování £i dokonce pozitivn¥ p·sobit na po²ramocený
vztah lidí k (ºivotnímu) prost°edí.

Jedním z takových transdisciplinárních sm¥r· m·ºe být jiº zmi¬ovaný
výzkum zaloºený na um¥ní. Tento alternativní metodologický ºánr de
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facto neobjevuje ºádné nové metody a nástroje, spí²e vzájemn¥ pro-
pojuje jiº existující p°ístupy a techniky. Operuje tedy nejen s racio-
nálním chováním £lov¥ka a jeho studiem, ale do v¥deckého výzkumu
integruje také emoce a kreativní jednání £lov¥ka, £ímº se tento proces
stává komplexn¥j²ím. V protikladu k pozitivistickému p°ístupu, který
akcentuje odstup výzkumníka od problematiky a dodrºování objekti-
vistických pravidel výzkumu, pouºití um¥leckého postupu jako nástroje
popisu a pochopení reality naopak po£ítá s ovlivn¥ním samotného vý-
zkumníka a dále s ním pracuje (Leavy 2009), jak si ukáºeme pozd¥ji.

Výzkum zaloºený na um¥ní tedy nabízí nové cesty p°emý²lení o tra-
di£ních výzkumných metodách a postupech, £asto také vyuºívá parti-
cipativní techniky, £i dokonce zám¥rn¥ ovliv¬uje situace s d·razem na
akci a chování jedince. Performativní praktiky a prvky happeningu tak
mohou kup°íkladu generovat nový druh politicko-estetického spojení se
sou£asným m¥stem (viz nap°. Hancox 2012). P°íkladem toho m·ºe být
i mezioborová výstava Experimental Geography 5. P°i hodnocení t¥chto
akcí záleºí, jestli na n¥ nahlíºíme jako na v¥decký proces £i zdali je-
jich výstup povaºujeme jako typ v¥decké informace (více o vzájemných
vztazích um¥ní a výzkumu Busch, 2009), zvlá²t¥ z kritické perspektivy
Thomasova teorému.

Výtvarné um¥ní a jeho praktiky nabízejí výzkumníkovi ²irokou paletu
(alternativních) komunika£ních nástroj·, nicmén¥ práce s t¥mito tech-
nikami £asto vyºaduje, aby výzkumníci vykro£ili mimo svoje bezpe£né
zóny a hledali �pomocníky� v jiných, um¥leckých odv¥tvích. Av²ak vzá-
jemná spolupráce mezi v¥deckými výzkumníky a výtvarnými um¥lci

5Tato výstava nejen zkoumala odli²nosti geogra�cké v¥dy a um¥lecké zku²enosti,
ale snaºila se také najít spole£ný pr·nik obou obor·. Výstava poskytuje souhrnný
obraz této nové praxe prost°ednictvím ²irokého rámce médií zahrnující po£íta£ové
jednotky, zvuk, video, instalace, fotogra�i, sochu £i experimentální kartogra�i. Tv·r-
cem pojmu �experimentální geogra�e� je geograf a zárove¬ um¥lec Trevor Paglen,
který mezioborov¥ kombinuje akademický výzkum s estetickou praxí na výzkum fy-
zické a humánní geogra�e (www.paglen.com). Výstava také zahrnovala r·znorodé
formy kolaborativního výzkumu prop·j£ujíce si didaktický systém a pedagogický
rámec (viz nap°. Centrum pro urbánní vzd¥lávání.) Na základ¥ t¥chto transdiscipli-
nárních výzkum· m·ºeme nejen získat pov¥domí o fyzickém £i sociálním sv¥t¥, ale
m·ºeme nahlédnout do citového proºívání a vnímání prost°edí z pohledu jednotli-
vých aktér·.
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p°edstavuje problematickou záleºitost a p°íslu²níci obou obor· £asto
obtíºn¥ hledají spole£nou °e£, zvlá²t¥ pokud mají mít rovnocenné po-
zice v rámci výzkumu zaloºeném na um¥ní (nebo p°i um¥ní zaloºeném
na výzkumu). Záleºí také na mnoha faktorech: jaký je cíl výzkumu (£i
um¥lecké akce), kdo iniciuje spolupráci, do jaké míry jsou vyuºity vý-
tvarné metody, resp. v¥decké postupy.

Co se tý£e participace mezi geogra�í a výtvarným um¥ním, sty£ný bod
spolupráce lze vid¥t ve spole£ném zájmu o percepci prostoru, prost°edí
a krajiny, po£ínaje vyuºitím výtvarných metod ke komplexn¥j²ímu po-
pisu prostorové reality a v mentálním mapování, kon£e re�exí histo-
rických výtvarných d¥l k analýze zm¥n prvk· v krajin¥ (více Wallach
1997). Zejména v rámci transdisciplinární spolupráce lze vnímat me-
tody mentálního mapování jako ú£innou techniku propojení nástroj·
poznání geogra�e a výtvarného um¥ní. Abychom v²ak byli schopni pro-
pojit ob¥ disciplíny, je zapot°ebí p°eklenout epistemologické discipli-
nární bariéry. Tedy výtvarné um¥ní sice roz²i°uje moºnosti výzkumu
prostorového vnímání a chování, na druhou stranu je limitováno v¥dec-
kými zásadami a pravidly v geogra�i. Tyto bariéry se stírají zejména
v participativním výzkumu, jenº decentralizuje výzkumný proces a po-
mocí výtvarné akce zapojuje i ve°ejnost. Práv¥ decentralizace moci je
klí£ová nejen ve vztahu k participant·m, ale i ve spolupráci mezi vý-
zkumníkem a výtvarníkem (Leavy 2009).

Participativní (ak£ní) výzkum lze de�novat jako interaktivní cyklický
proces, který krom¥ vlastního výzkumu zahrnuje i bezprost°ední imple-
mentaci výsledk· v praxi, re�exi tohoto konání a její op¥tovné vyuºití
zp¥t ve v¥dním procesu. Spojuje akci s výzkumem a vytvá°í most mezi
skupinami ú£astník· (Walterová, 1997). Participativní výzkum se tedy
snaºí p°eklenout propast mezi teorií a praxí, mezi tradi£ním akademic-
kým výzkumem a realitou, p°i£emº ak£ní výzkum p°edstavuje vhodný
prost°edek jak p°enést v¥decké výstupy do praxe a urychlit proces po-
t°ebných zm¥n (Sclove et al., 1998). Zatímco akademici vy£ítají ak£-
nímu výzkumu nedostatek v¥decké p°ísnosti a exaktnosti, praktici po-
vaºují akademiky za p°íli² teoretické a odtrºené od reality (Anderson,
Herr, 1999). To, co podle akademik· diskvali�kuje ak£ní výzkum z per-
spektivy technické racionality, je osobní vklad a významné emo£ní za-
pojení výzkumníka. Publikované výzkumy postrádají d·v¥ryhodnost,
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rezignují na koncepty validity i reliability (Bradbury Huang, 2010).
V tomto ohledu se v²ak ukazuje, ºe n¥které námitky neberou dosta-
te£n¥ v úvahu ambice, které tento výzkum sleduje. Cílem ak£ního vý-
zkumu není zachování profesionálního odstupu a hledání univerzálního,
zobecnitelného °e²ení. Naopak p°edpokladem úsp¥chu je navázání osob-
ního a d·v¥rného vztahu mezi v²emi ú£astníky a osobní angaºovanost.
Za pozitivní vlastnosti takového výzkumu povaºujeme p°ínos nových
vhled· prost°ednictvím spolupráce s moºným navázáním nových soci-
álních vztah· a d·v¥ry. Pomáhá rovn¥º p°ekonávat nap¥tí mezi v¥dci
a dot£enými obyvateli tím, ºe je p°ivádí ke spole£nému °e²ení problém·.

Nejvýrazn¥ji se tedy projevuje vzájemná spolupráce mezi geogra�í a vý-
tvarným um¥ním (a zárove¬ ob¥ disciplíny se mohou obohatit) p°i men-
tálním mapování. Výtvarné metody v tomto sm¥ru mohou p·sobit jed-
nak jako inicia£ní nástroj spolupráce a participace, jednak jako me-
todologický aparát analyzující prostorové vnímání, chování a poznání.
Prost°ednictvím výtvarné akce m·ºeme dosáhnout takové zku²enosti
s prostorem a z n¥j vyplývající informace, které by nebylo moºné do-
sáhnout v £ist¥ verbální podob¥. Mnoho lidí dokonce povaºuje vyja-
d°ování skrze takové metody jednodu²²í pro lep²í p°edstavivost a ge-
nerování my²lenek, £i prezentaci a komunikaci svých názor·. Výzkum
pomocí um¥leckých nástroj· v sob¥ zahrnuje pouºití rozli£ných kreativ-
ních a experimentálních technik mimo jiné s cílem dosáhnout znalosti
o ºivot¥ v ur£itém prost°edí. P°i jejich aplikaci vyuºíváme také schop-
nost um¥ní propojit se s málo prozkoumaným a známým prostorem
kaºdodennosti a intimní geogra�e, p°i£emº se m·ºeme p°iblíºit emocio-
nálnímu sv¥tu a rovn¥º zapojit otázek subjektivity, identity a proºívání
m¥sta (Hawkins 2011).

Co nám tedy tyto metody umoº¬ují odkrýt a objasnit, co by jinak
mohlo z·stat nezohledn¥né £i neodhalené? Které typy výzkumných otá-
zek lze zodpov¥d¥t prost°ednictvím výtvarných a kreativních metod
(a které nelze odkrýt pomocí tradi£ních výzkumných praktik)? Jak by
mohly být v¥domosti a poznatky získané pomocí takových výzkum·
vyhodnocené a interpretované? Tyto otázky pomáhají de�novat rámec,
který nám v·bec umoºní aplikovat um¥lecké metody v mentálním ma-
pování a speci�ckým zp·sobem je vyuºít k výzkumnému procesu, jak
si ukáºeme v následujících °ádkách.
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K výjime£ným p°íklad·m mentálního mapování v rámci m¥sta pat°í
akce um¥lecké skupiny Situationism International. Svým politicko-
-estetickým projektem The Naked City usilovali o zavedení nové formy
geogra�ckého výzkumu, kterou Guy Debord nazval �psychogeogra�e�
(Hawkins 2011). Aplikací speci�ckých participativních metod se snaºili,
aby si jedinec znovu p°ivlastnil a rozvíjel porozum¥ní k prostoru, ve
kterém se pohybuje. Tento spole£ný um¥lecko-geogra�cký projekt
byl zahrnut do ²ir²ího výzkumu okolo politiky urbanismu a produkce
m¥stského prostoru (McDonough 2002). Pomocí performativních tech-
nik a kreativních metod, jako jsou oznámení na ulici £i koláºe z map,
utvá°eli a proºívali rozmanité situace, objevujíce emocionální hranice
ºitého prostoru a podrobujíce psychoanalýze m¥stské prost°edí. M¥sto
také pojímali jako sociáln¥ konstruovanou kategorii, kde jsou vytvá°eny
sociální vztahy (Hawkins 2011). Dal²í výtvarnicí, která p°istupuje
k mapování skrze otázky a odpov¥di, je Agnès Poitevin-Navarre.
s projektem The Proustian Map of London [Land of Achievement 2010]
6.

Poslední zmín¥nou výtvarnicí 7, jejíº praktiky se prolínají s geogra�c-
kými, je Kate°ina �edá. Její sociáln¥ koncipované akce se snaºí zbo°it
p°ekáºky mezi lidmi a jejich prost°edím £i vyvést zú£astn¥né ze zaºi-
tých stereotyp· a sociální izolace, p°i£emº �edá vyuºívá celé spektrum
participativních metod a výtvarných technik. Nap°. v rámci projekt·
Duch Uhystu a Nedá se svítit, kterými jsme se nechali inspirovat, bylo
speci�ckým zp·sobem aplikováno mentální mapování obce. Obyvatelé

6Autorka v projektu slu£uje dohromady soubor kartogra�ckých postup·, tech-
nik a prací a mapování vnit°ní krajiny osobní zku²enosti £i soukromých úsp¥ch·
(být ²´astný, mít d¥ti, rozvíjet byznys). Sbírá informace prost°ednictvím dotazník·,
zkoumá obyvatele Londýna (sledujíc Proustovu �party game�) a ptá se jich na otázky
typu: co je vá² nejv¥t²í ºivotní úsp¥ch, jaká je nejd·leºit¥j²í lekce, kterou vás ºivot
nau£il apod. Odpov¥di, se°azené podle po²tovního £ísla dotazovaných obyvatel, ma-
pují lidskou krajinu emocionálního vztahu a kaºdodenního osobního úsp¥chu ºivota.
Zobrazují tak m¥sto budované prací, rodinou a sociálním ºivotem. Tyto osobní a sub-
jektivní zp·soby poznání a bytí ve sv¥t¥ jsou poskládány kartogra�ckým zp·sobem
a zvykem vnímat �habit of vision�. Informace, které jsou umíst¥né na visící map¥,
se v²ak dají sledovat jen p°es dalekohled, coº vyºaduje od diváka pomalé skenování
znázorn¥ného území a p°ijmutí role objektivního a v¥deckého pozorovatele.

7�ir²í vý£et výtvarník·, kte°í se v¥nují prací ve ve°ejném prostoru a geogra�i
a jejichº £innost p°edstavuje inspiraci pro na²i metodologii, nalezneme v £lánku Art
of human exploration od Davida Pindera (2005).
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n¥mecké vesnice Uhyst i moravských No²ovic kreslili spole£ný obraz
obce na netradi£ní formát na základ¥ neformálních postup·. D·leºitým
aspektem je práv¥ kreativní p°ístup v otázkách motivace a komunikace
s místní komunitou. �edé se díky tomu poda°ilo otev°ít jim nové per-
spektivy, p°emý²let o jejich obci jiným zp·sobem £i dokonce zlep²it
jejich vztah k místu bydli²t¥ (Biolek, Andrá²ko 2013). Také vzd¥lávací
aktivity mohou vyuºívat prvk· participativního mentálního mapování.
Nap°. v projektu Centra pro urbánní vzd¥lávání (Centre for Urban Pe-
dagogy8) Tyto akce pak ovlivnily i na²e po£ínání b¥hem plánování a re-
alizace obou workshop·.

Metodologie a pr·b¥h výtvarn¥-geogra�ckých workshop·

Na za£átku této kapitoly blíºe osv¥tlíme na²e zám¥ry. V rámci
workshop·, jichº se zú£astnilo v prvním p°ípad¥ 6 a v druhém 10
vysoko²kolských student·, jsme si kladli za cíl vyzkou²et ur£ité
kreativn¥-výtvarné techniky p°i skupinovém mentálním mapování
a prozkoumat jejich budoucí výzkumný potenciál. Z metodologického
hlediska jsme se voln¥ inspirovali p°ístupy výzkumu zaloºeného na
um¥ní, který se ve své podstat¥ osvobozuje od svazujících pravidel
kvantitativního i kvalitativního výzkumu. T¥ºko lze tedy hodnotit
a interpretovat výsledky obou workshop· v¥deckou terminologií,
nicmén¥ alespo¬ stru£n¥ jsme se o to pokusili v dal²í kapitole.

8Centrum pro urbánní vzd¥lávání vyuºívá prost°edky designu a um¥ní pro vý-
chovu k ob£anství a zvý²ení ob£anské angaºovanosti. Spoluprací designér·, um¥lc·,
lektor·, student· a místních obyvatel vytvá°ejí nástroje pro vzd¥lávání a plánovaní
m¥sta. Postupným zvy²ováním pov¥domí a porozum¥ní fungování systém· cht¥jí do-
sp¥t k v¥t²í a r·znorod¥j²í komunitní participaci p°i ve°ejném plánování. Nap°. v pro-
jektu Shelter Skelter studenti pouºívali metodu investigativního mapování, aby zjis-
tili názory ú°ad· a místních obyvatel na °e²ení bezdomovectví. Výstupem byl infor-
mativní banner s mapou, lokalizující místo pro ubytovnu (www.welcometocup.org).
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Workshop na Mendlov¥ nám¥stí

První workshop se odehrál v rámci Týdne výtvarné kultury na Men-
dlov¥ nám¥stí 9. Mendlovo nám¥stí p°edstavuje spletitý a nep°ehledný
p°estupní uzel skýtající °adou p°ekáºek, ale na druhou stranu i poten-
ciálem, jak místo uchopit, zachytit, zhmotnit. Je²t¥ p°ed p·lstoletím
malebné brn¥nské nám¥stí, kudy protékal svratecký náhon, ºilo kultur-
ním ºivotem, nyní spí²e degraduje kv·li dopravnímu ruchu a zne£i²t¥ní.
Tudíº na²ím primárním zám¥rem bylo pomocí netradi£ních výtvarných
technik mentálního mapování vytvo°it spole£ný obraz Mendlova ná-
m¥stí a odhalit genia loci tohoto místa. Prost°ednictvím tohoto krea-
tivního procesu jsme se snaºili také vyjevit vztahy, které formují jeho
dne²ní charakter, a zamyslet se nad jeho budoucností.

Ov²em jaké metody pouºít k odhalení komplexního obrazu spletitého
prostoru, resp. jakým zp·sobem zachytit na první pohled nepost°ehnu-
telné relace, spoluvytvá°ející ráz Mendlova nám¥stí? Podobnými otáz-
kami se ve svých projektech zabývá rovn¥º výtvarnice Kate°ina �edá
(více Biolek, Malý, Zr·stová, 2013; Biolek, Andrá²ko, 2013). V na²em
p°ípad¥ jsme £erpali inspiraci v projektech Duch Uhystu10 a Nedá se
svítit, v rámci nichº ú£astníci skupinov¥ a speci�ckým zp·sobem kres-
lili obraz místa svého bydli²t¥ a p°edstavy, co by zde mohlo stát v bu-
doucnu.

V první °ad¥ jsme tedy vycházeli z p°edpokladu, ºe je t°eba zma-
povat nep°ehledný prostor Mendlova nám¥stí jak zvenku, tak zevnit°,
pon¥vadº chátrající bytový d·m veprost°ed vytvá°í jakousi clonu mezi
okrajovými £ástmi. Tento d·m by m¥l být dokonce dle urbanistických
plán· zbo°en (ov²em vzhledem ke vlastnickým práv·m a dal²ím okol-
nostem není jasné kdy), tudíº se nabízí otázka, co zbudovat na jeho
míst¥? Tyto skute£nosti jsme zohlednili a rozd¥lili workshop na dv¥
£ásti.

9Workshop bezprost°edn¥ navazoval na p°edná²ku o participativních metodách
ve vybraných akcích £eské výtvarnice �edé.

10Pro p°edstavu v n¥mecké obci Uhyst místní obyvatelé zhmot¬ovali ducha místa
jedinou linií, prost°ednictvím které nakreslili zvlá²tnost vlastní obce do spole£ného
obrazu � kolektivní mentální mapy.
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Obr. 1: Zhmotn¥ný genius loci Mendlova nám¥stí - jeden z výstup· prvního
workshopu
Zdroj: archiv autor·

V první fázi ú£astníci, studenti a studentky geogra�e, architektury, soci-
ologie, pedagogiky £i t¥lesné výchovy, roz£len¥ní do dvou trojic kreslili
od st°edu na kruhový papír obrysy objekt· lemujících Mendlovo ná-
m¥stí. Pomalu se p°itom pohybovali podél výse£e a zakreslovali daný
obrys jedním tahem pastelkami. Následn¥, na základ¥ vlastních pocit·,
do tohoto ná£rtu domalovali suchými pastely kolorit nám¥stí a spojili
výse£e dohromady (Obr. 1). V druhé £ásti jsme se zam¥°ili na percepci
nám¥stí z vn¥j²ího okraje do st°edu. Ú£astníci m¥li zapojit fantazii do
úvah, co by zde mohlo stát namísto bytového domu, kdyby zmizel. Roz-
d¥lení do dvou skupin nejd°íve kreslili z protilehlých stran spole£nou
p°edstavu nové podoby centrální £ásti nám¥stí a po vým¥n¥ perspektiv
domalovali druhé skupin¥ návrh dle svých vizí (Obr. 2).
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Obr. 2: Zhmotn¥ný genius loci Mendlova nám¥stí � druhý z výstup· prvního
workshopu
Zdroj: archiv autor·

V obou díl£ích procesech tedy kreslili a malovali jednak sami, jednak ve
skupin¥ t°í aº p¥ti lidí. V poslední, t°etí fázi v²ichni dohromady diskuto-
vali o spole£ném díle - zhmotn¥ném duchu místa Mendlova nám¥stí. Po-
mocí dopl¬ujících otázek odhalovali v obraze jak charakteristiku celku
a jeho £ástí, tak skryté vzájemné vztahy a jejich vlastnosti. Na záv¥r
dostal kaºdý ú£astník k vypln¥ní zp¥tnovazebný dotazník, jehoº otázky
se týkaly dojm· z workshopu, metodiky i názor· na stávající a budoucí
stav Mendlova nám¥stí. V²echny komentá°e z diskuze a zp¥tné vazby,
fotogra�cký materiál a taktéº výsledný obraz Mendlova nám¥stí jsou
uloºeny v archivu autor· a jejich hodnocením a výkladem se zabývá
dal²í kapitola.
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Workshop v okolí ulice K°enová

Druhý workshop byl zorganizován p°i p°íleºitosti sociologického festi-
valu Lefrvesáns, který se konal v brn¥nském klubu Boro a jeho okolí,
tedy v lokalit¥ ulice K°enová a svitavského náb°eºí. Území je sice za-
tíºeno negativními dopravními externalitami, silnici na K°enové v²ak
k°iºuje °eka Svitava osv¥ºující místní klima. Nicmén¥ v lokalit¥ je situ-
ován i brown�eld továrny �meral a °ada chátrajících bytových dom·,
£asto obydlených romskou populací. Proto také svitavské náb°eºí ne-
pat°í k vyhledávaným míst·m, kde by se lidé procházeli a trávili volný
£as.

Na druhou stranu ulice K°enová a její okolí p°edstavuje zajímavou
výzkumnou lokalitu vzhledem k ²irokému spektru podn¥t·, kterému
jsou vystaveni jednak místní obyvatel, jednak kolemjdoucí a cestující.
V této lokalit¥ lze pozorovat rozli£né obrázky z urbánního ºivota, po-
£ínaje hrajícími si d¥tmi na plácku, který slouºí jako parkovi²t¥, kon£e
cyklisty, kte°í se p°i p°ejezdu p°es silnici snaºí prokli£kovat mezi jedou-
cími automobily. Tudíº zvlá²t¥ tuto £ást m¥sta m·ºeme vnímat jako
sociáln¥-geogra�cký ²pektákl odráºející kaºdodenní aktivity a strate-
gie uºivatel· tohoto urbánního prostoru. Zárove¬ lze v²ak na p°íkladu
okolí ulice K°enová demonstrovat vliv (geogra�ckého) prost°edí m¥sta
na psychiku místních aktér·. Nicmén¥ otázka zní, jakým zp·sobem zná-
zorníme vzájemn¥ se podmi¬ující lidské praktiky a geogra�cké podn¥ty?

V na²em p°ípad¥ jsme se nechali inspirovat jiº zmín¥ným projektem
The Naked City avantgardní skupiny Situationist International, která
na p°elomu 50. a 60. let vyuºívala kreativn¥-výtvarné p°ístupy k po-
litické emancipaci emocionálních proºitk· ve m¥st¥. V tomto projektu
Guy Debord a dal²í £lenové hnutí pomocí hravých aktivit �dekonstru-
ovali� mapu m¥sta a poté jednotlivé £ásti mapy metaforicky skládali
dohromady. Zám¥rem bylo p°es �nální produkt vid¥t vlastní utvá°ení
pocit· a poznatk· v ur£itém prost°edí. V rámci této akce se procházeli
podle zvolených £ástí mapy, proºívali podn¥ty z prost°edí prost°ednic-
tvím vlastních dojm· i tuºeb kolemjdoucích a tím objevovali speci�cký
duch místa (McDonough 2002).
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Obr. 3: Kreslení psychogeogra�cké mapy okolí ulice K°enová
Zdroj: archiv autor·

Také 10 ú£astník· na²eho workshopu, v drtivé v¥t²in¥ studentek a stu-
dent· sociologie, zaznamenávalo vlastní pocity i dojmy kolemjdoucích
z lokality ulice K°enové nejen na základ¥ objekt·, které se tu nacházejí,
ale i aktivit, které se zde odehrávají. Nejprve si ve dvojicích vybrali
2 mapové podklady (mapa lokality znázor¬ující výsek zhruba 200 x
500 metr· byla rozd¥lena na 4 £ásti), které mohli dokonce vyst°iºením
zmen²it a ohrani£it. B¥hem necelé hodiny se pak procházeli po vybrané
díl£í lokalit¥ a barevnými �xy a pastely do mapy zakreslovali smyslové
vjemy, p°edstavy a aktuální dojmy (Obr. 3). K inspiraci jim také slou-
ºily dopl¬ující otázky (které mohli klást i kolemjdoucím) ve stylu: jak
se vám tu líbí; co cítíte; kdyº p°iv°ete o£i, co vidíte, sly²íte, cítíte; jak
se vám jeví tato ulice, budova, park, lidé; co tu ti lidé vlastn¥ d¥lají, co
tu d¥lají auta, domy, stromy; jak se tu ºije, jezdí, chodí, sedí apod.
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Obr. 4: Diskuze p°i spojování psychogeogra�cké mapy okolí ulice K°enová
Zdroj: archiv autor·

V druhé fázi se v²ichni se²li na svitavském náb°eºí u posprejované zdi,
na níº pomocí tapetovacího lepidla nalepili a pospojovali díl£í mapy,
£ímº vytvo°ili spole£né site-speci�c gra�ti (Obr. 4). Následn¥ diskuto-
vali o vztazích mezi jednotlivými £ástmi psychogeogra�cké mapy, její
percepci prost°ednictvím barev a symbol·, duchu této lokality, významu
ur£itých podn¥t· a jejich znázorn¥ní atd. Na záv¥r op¥t vyplnili zp¥tno-
vazebný dotazník, který re�ektoval jak metodiku a pr·b¥h mentálního
mapování, tak názory o zkoumané lokalit¥.

Interpretace výstup· výtvarn¥-geogra�ckých workshop·

V této kapitole interpretujeme výsledky z obou workshop·, s d·razem
na metodologické aspekty, podle konkrétních výtvarných výstup·, vý-
pov¥dí ú£astník· a jejich zp¥tných vazeb. Poznatky z obou workshop·
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také ovlivnily návrhy, jak tyto metody vyuºít v dal²í praxi, £ímº se za-
býváme v záv¥ru.

Zám¥rem prvního workshopu bylo vytvo°ení kolektivního obrazu, resp.
zhmotn¥ní genia loci Mendlova nám¥stí. V druhém sledu jsme se v²ak
snaºili prost°ednictvím tohoto procesu poukázat na podn¥ty z okolí,
které ovliv¬ují £lov¥ka p°i pobytu a pohybu v prostoru Mendlova ná-
m¥stí. Pokud se podíváme na první dva výstupy z workshopu, oba sice
celistv¥ zachytili obraz nám¥stí, nicmén¥ jsou z°ejmé ur£ité rozdíly. Za-
tímco první mentální mapa znázor¬uje p°edev²ím tvary budov a jejich
barevné linie, tedy jakýsi horizont nám¥stí (Obr. 1), v druhém obraze
lze pozorovat spí²e atmosféru, pocitového prost°edí, chaos, který prostu-
puje Mendlovým nám¥stím. M·ºeme tedy °íci, ºe participanti z druhé
skupiny se více nechali uná²et smyslovými vjemy a proudící energií na
tomto dopravním uzlu, první skupina se naopak zam¥°ila více na for-
mální aspekty okolních budov a prost°edí.

V rámci první fáze se potvrdil fakt, ºe kresba podporuje p°edstavi-
vost a rozvíjí geogra�ckou obrazotvornost. P°i spole£né výtvarné tvorb¥
také docházelo k proci´ování okolního prostoru, resp. k citliv¥j²ímu vní-
mání barev, tvar·, materiál·, ale i zvuk· a dal²ích nevizuálních vjem·.
Tyto po£itky se jen t¥ºko zachycují slovy, na druhou stranu výtvarné
prost°edky umoº¬ují jejich reálné zhmotn¥ní. V druhé fázi workshopu,
v rámci kreslení vlastní ideje st°edu nám¥stí, se více projevovalo kre-
ativní my²lení a tvo°ení (Obr. 2). Percepce prost°edí Medlova nám¥stí
b¥hem první aktivity také podpo°ila recepci jeho centrálního prostoru.
Nové nápady a plány vyuºití tohoto místa také umocnily pozd¥j²í vní-
mání prostoru nám¥stí, jak se ukázalo ve zp¥tných vazbách. Op¥t se
také zvýraznil vliv emocionálního prost°edí a jeho poznávání.

Také druhý workshop usiloval o zintenzivn¥ní pocit· a nálad, které
podn¥cuje ru²ná lokalita K°enové. Lze konstatovat, ºe díky zvoleným
metodám se poda°ilo podívat se na toto místo �více zaost°enou� for-
mou percepce. Op¥t se zvýraznily pocity, které jsou zap°í£in¥ny do-
pravními externalitami (hluk, ²pína, nebezpe£í, stres), je²t¥ více v²ak
v kontrastu s vjemy vyvolanými °ekou a klidn¥j²ím náb°eºím. �ada
z ú£astník· nejd°íve malovala konkrétní výjevy (nápisy na budovách)
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a aº po ur£ité dob¥ se snaºili zazna£it pocity, nap°. jak na n¥ p·sobí
budovy (agresivn¥ vs. p°íjemn¥). Oproti minulému workshopu se v²ak
ú£astníci soust°edili více na emocionálnost prost°edí (zvlá²t¥ kdyº m¥li
zav°ené o£i), mén¥ pak na tvary a formy, coº bylo také do jisté míry
zp·sobeno mapovým podkladem. Pocity a vjemy zaznamenávali jednak
rozli£nými barvami, jednak konkrétními výjevy (Obr. 3).

Na základ¥ spole£né diskuze participanti usoudili, ºe na m¥stské pro-
st°edí mohli pohlédnout jinak neº obvykle, odli²nou perspektivou (Obr.
4). Nelze v²ak °íci, ºe by kaºdá dvojice pracovala stejným zp·sobem,
spí²e naopak, kaºdý ú£astník p°istupoval k mentálnímu mapování svým
vlastním, speci�ckým stylem jak ve dvojici, tak p°i spolupráci v celém
kolektivu (podobn¥ jako v prvním workshopu). Zp¥tnovazebné dotaz-
níky také ukázaly, ºe výstupy z workshopu byly zna£n¥ omezeny £asov¥
i prostorov¥. Jedním z doporu£ení do budoucna je vyuºití legendy, která
by lépe osv¥tlila, co vlastn¥ konkrétní kresbou cht¥li °íci.

Pokud srovnáme výstupy z obou workshop·, m·ºeme pozorovat ur£ité
rozdíly, které jsou dány na základ¥ odli²né metodologie a zadání. Me-
tody v prvním workshopu spí²e cílily k vytvo°ení �výtvarn¥j²ího� obrazu
místa neº �v¥de£t¥j²í� mentální mapy, p°estoºe se zde projevovaly vý-
zkumné praktiky. Na druhou stranu následná diskuze potvrdila význam
t¥chto metod pro rozvoj p°edstavivosti a p°emý²lení o prostoru. Druhý
workshop vyuºil výtvarné techniky p°ímo jako nástroje výzkumu od-
krývaje fakta o lokalit¥ K°enové a jejím p·sobení na lidskou psychiku.
V obou p°ípadech v²ak participanti objevovali fyzickou i psychickou
m¥stskou krajinu zárove¬.

Domníváme se tedy, ºe vztah mezi m¥stem a emocionálním chováním
lze zachytit práv¥ prost°ednictvím výtvarných praktik, skrze interakci
mezi impresí a expresí £lov¥ka (stejn¥ jako percepcí a recepcí). Spo-
lupráce s psychologem by v²ak obohatila výzkum zaloºený na um¥ní
o prvek interpretace fungování lidské psychiky, v £emº vidíme potenciál
do budoucna.
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Záv¥r

Tato studie potvrzuje fakt, ºe porozum¥ní m¥stu nutn¥ vyºaduje r·zné
perspektivy a tím pádem poznatek nem·ºe být získán pouze jednou
disciplínu, nýbrº transdisciplinární spoluprací. V rámci transdiscipli-
nárního p°ístupu je d·leºitý nar·stající dialog mezi akademiky, um¥lci,
kulturními pracovníky, aktivisty a mezi kritickými a kreativními prak-
tikami (Pinder 2005). A£koli dvouhodinové workshopy v krátkém £ase
nedokázaly úpln¥ proniknout do poznání m¥sta a jeho lidské krajiny,
ukázaly °adu nových moºností, jakým zp·sobem pracovat s m¥stským
prostorem a jeho obyvateli. Je nabíledni, ºe pro lep²í porozum¥ní m¥stu
a jeho obyvatel·m by mohly být vyuºity dal²í kreativní metody a zapo-
jeni dal²í participanti, kup°íkladu v rámci n¥kolikadenního workshopu.
Ú£astníci by mohli pracovat (nejen) s mentálními mapami v rozli£ném
prost°edí a v r·zných hodinách (den � ruch vs. bezpe£í, noc � klid vs.
nebezpe£í).

Ukázalo se také, ºe v takovém transdisciplinárním propojení je moºné
vyuºít r·znorodosti postup· a participativních praktik. Participativním
propojením výtvarného um¥ní a geogra�cké v¥dy lze dojít k p°eklenutí
prostorov¥ orientovaného výzkumu, estetické praxe a komunitní akce.
Spole£nou tezí, která propojuje tyto r·znorodé konceptuální p°ístupy, je
zaujetí prostorem, který obýváme, proºíváme a s nímº získáváme zku-
²enosti. Díky nové experimentální zku²enosti, kterou nám zprost°ed-
kovává mentální mapování, zvlá²t¥ v kolektivu více lidí, m·ºeme lépe
porozum¥t fyzickému i sociálního prost°edí dne²ního m¥sta.

Druhým spole£ným jmenovatelem je kreativita. Dle slov Ivana An-
drá²ka (2010) by m¥la být geogra�e p°edev²ím kreativní, coº tato me-
todologie výzkumu zaloºeného na um¥ní potvrzuje. Abychom se v²ak
dostali k jádru problematiky interakce £lov¥k a prost°edí, je zapot°ebí
osvobodit se od svazující metodologie, nebát se spolupráce s jinými
obory a £erpat inspiraci v r·zném prost°edí. Transdisciplinární postupy
výzkumník· a um¥lc· jsou totiº dynamické a zahrnují v sob¥ deskripci
a re�exi, stejn¥ jako formulaci problém· a jejich °e²ení. Pokud více po-
chopíme a objasníme zp·soby, jakými vyuºíváme kreativitu a intuici ve
výzkumném procesu, m·ºeme také lépe porozum¥t funkci a významu
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samotného výzkumu (Leavy 2009). Kreativní um¥ní tedy m·ºe (geogra-
�ckým) v¥dám napomoci nejen ke komplexnímu vytvá°ení poznatk·, ale
i k epistemologické, kritické re�exi. Akceptace faktu dynamické zm¥ny
okolních proces· a jejich poznání vybízí v¥deckou metodologii k �exi-
bilit¥ a otev°enosti k dosud zatím neodhalenému sv¥tu.

D¥kujeme v²em ú£astník·m obou workshop· za aktivní participaci a vy-
pln¥ní zp¥tnovazebných dotazník·.
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Trendy £eského textilního a od¥vního pr·myslu
a p°íklady strategií �rem

Trends in the Czech textile and clothing industry and examples of com-
panies` strategies

�t¥pánka Brabcová (Katedra sociální geogra�e a regionálního roz-
voje, P°írodov¥decká fakulta, Univerzita Karlova)

Abstract:
Czech textile and garment industry is under way of complex restructu-
ring and transformation since 1989, which is caused by the transition
from a planned socialist economy to a capitalist economy. Furthermore,
the Czech economy become a part in the global transformation of the
textile and clothing industry There is overall fall in production due to
a relocation of activities with a high proportion of routine manual work,
increase of activities with high added value in the Europe. Czech �rms
therefore have embarked on various strategies. The paper �rst outli-
nes main trends in the industry and then it focuses on the di�erent
strategies of companies that are demonstrated on the example of the 8
companies.

Keywords: textile industry, garment industry, strategy, companies, trends,
Czechia

Úvod

�eský textilní a od¥vní pr·mysl pro²el od roku 1989 pom¥rn¥ hlubokou
transformací. Tím, ºe se toto odv¥tví zapojilo spolu s celou £eskou eko-
nomikou do globální d¥lby práce, se nastartovalo mnoho proces·, které
textilní a od¥vní pr·mysl zm¥nily. Do²lo k prom¥nám jak celkovým
v obou odv¥tvích, tak ke zm¥nám na úrovni jednotlivých �rem. Nejd·-
leºit¥j²ími faktory, které tato odv¥tví ovlivnily, bylo £áste£né zhroucení
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východních trh·, zost°ená konkurence ze v²ech £ástí sv¥ta a zm¥na ori-
entace domácí poptávky (ATOK 2012, ATOK 2013).

�eský pr·mysl v²ak není v t¥chto zm¥nách osamocen. K prom¥nám
textilního a od¥vního pr·myslu dochází od 70. let 20. století celosv¥-
tov¥ a postupem £asu se zm¥ny urychlují a zasahují stále více stát·
a region· sv¥ta. K nejvíce diskutovaným prom¥nám t¥chto odv¥tví pat°í
trend p°emis´ování masové produkce zaloºené na nekvali�kované £i po-
lokvali�kované práci do rozvojových zemí � p°eváºn¥ východní, jihový-
chodní a jiºní Asie, východní Evropy a Latinské Ameriky. Ve vysp¥lých
zemích pak z·stávají £innosti jako je design, marketing a °ízení vý-
roby (Bair, Gere�, 2003, Dicken 2003, Frederick, Gere� 2011, Patora-
Wysocka 2011, Smith a kol. 2008).

Konkurence z Asie a p°edev²ím z �íny, která m¥la na evropský tex-
tilní a od¥vní trh velký vliv byla zp·sobena jednak rostoucí vysp¥lostí
asijských stát·, kdy pr·myslový rozvoj byl £asto �taºen� textilním £i
od¥vním pr·myslem, ale hlavn¥ koncem kvót v textilu a od¥vech v roce
2005. Od této doby nebyly evropské trhy chrán¥ny dovozními kvótami
jako doposud a dovoz zboºí z Asie (p°edev²ím �íny) prudce narostl.
Tento nár·st m¥l vliv na domácí výrobce. Postiºen jím byl i £eský pr·-
mysl (Dicken 2003).

A£koli jsou trendy takto jednozna£n¥ popsány, neznamená to, ºe se
výroba na území jednotlivých stát· pouze homogenizuje. Naopak na
území jednoho státu m·ºe být velmi r·znorodé spektrum �rem jak co
do p°evládající £innosti, tak hlavn¥ co do spektra výrobk·.

Jak jiº bylo nazna£eno v úvodu, textilní a od¥vní pr·mysl je jedním
z nejglobalizovan¥j²ích pr·myslových odv¥tví. V²echny �rmy musí rea-
govat na m¥nící se globální podmínky, ale také na lokální odli²né pro-
st°edí. Strategie �rem proto mohou být r·zné. I p°esto lze velmi obecn¥
de�novat hlavní trendy, kterými se m·ºe výroba od¥v· a textilu vydat.
Následující t°i hlavní strategie de�noval Dicken (2003):

1. Produkce standardizovaného zboºí pro velké trhy za pouºití úspor
z rozsahu umoº¬ujících konkurovat cenou.
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2. Dodávání velkým trh·m zaloºené na vyuºití levné pracovní síly
v zahrani£ních lokalitách.

3. Produkce men²ího mnoºství specializovaného zboºí pro speci�cký
trh. P°edpokladem je vysoce kvalitní produkce, která m·ºe být
prodávána za vy²²í ceny.

První strategie má odpovídat spí²e zemím rozvojovým, pro které je
typická levná a mén¥ kvali�kovaná pracovní síla a levné vstupy, dále
pak men²í so�stikovanost výrobk·. Druhá a t°etí strategie jsou typické
spí²e pro vysp¥lé státy, na jejichº území se odehrávají £innosti s vy²²í
p°idanou hodnotu, více so�stikované a vyºadující kvali�kovanou pra-
covní sílu.

Také Evropská unie si je v¥doma toho, ºe evropský textilní a od¥vní
pr·mysl prochází sloºitou restrukturalizací. Byly proto de�novány £ty°i
sm¥ry £i strategie, kterými by se evropský textilní a od¥vní pr·mysl m¥l
vydávat (p°evzato z Liach a kol. 2009):

1. technologická zm¥na, restrukturalizace, modernizace

2. konec masové výroby a jednoduchých výrobk·

3. ²iroké spektrum produkt· s vy²²í p°idanou hodnotou

4. zam¥°ení se na environmentální aspekty, zelená produkce

5. zlep²ení konkurenceschopnosti p°esunutím výroby do zemí s lev-
n¥j²í pracovní silou

Jak Dicken (2003), tak i EU popisují moºné strategie �rem. Prvním
cílem tohoto p°ísp¥vku je tedy zanalyzovat, jaké trendy se v �esku vy-
skytují. Dal²ím cílem pak je zmapovat strategie, které na tyto trendy
reagují. V neposlední °ad¥ nás bude zajímat, zda je pro £eský textilní
a od¥vní pr·mysl typická jedna strategie nebo zda se objevují ve v¥t²ím
spektru.
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Metodika

První £ást analýzy vyuºívá kvantitativní data k metodám popisné sta-
tistiky. Data byla p°evzata z publikací Asociace textilního-od¥vního-
koºed¥lného pr·myslu, Ministerstva pr·myslu a obchodu �R a �es-
kého statistického ú°adu. Jedná se o voln¥ dostupná data za roky 1994
aº 2012. Pouºita byla data za ukazatele: celkový po£et zam¥stnaných
osob v odv¥tví, trºby za prodej vlastních výrobk· a sluºeb, ú£etní p°i-
daná hodnota a saldo zahrani£ního obchodu s výrobky. Data za výrobu
vybraných výrobk· pochází z �eského statistického ú°adu, ale jsou ome-
zena na roky 1993 aº 2009, respektive 2011.

Druhá £ást analýzy se zabývá moºnými strategiemi na p°íkladu de-
víti vybraných �rem. Ty byly vybrány na základ¥ dostupných £lánk·
a rozhovor· na internetových informa£ních serverech idnes.cz, e15.cz
a ihned.cz. Byly pouºity £lánky z posledních p¥ti let (roky 2010-2014)
obsahující rozhovor s p°edstavitelem vedení �rmy nebo £lánek popisu-
jící strategii dané �rmy. Firmy byly vybrány tak, aby reprezentovaly
ur£ité trendy £i strategie. Výb¥r byl dán p°edev²ím na základ¥ dostup-
ných informací. Pokud bylo s ur£itými strategiemi nalezeno více �rem,
jedna byla vºdy náhodn¥ vybrána (vylosována), aby tuto strategii re-
prezentovala.

Obecné trendy v £eském textilním a od¥vním pr·myslu

Textilní a od¥vní pr·mysl je tradi£ním odv¥tvím, které v �esku exis-
tuje jiº od po£átk· manufakturní výroby. V pr·b¥hu své dlouhé historie
prod¥lávalo toto odv¥tví r·zné zm¥ny, nikdy v historii v²ak nenastala
zm¥na tak prudká, komplexní a rychlá jako po roce 1989 (Bo£ek 2007).

Mezi lety 1989 a 2012 poklesla zam¥stnanost v textilním a od¥vním
pr·myslu ze 150 tis. na 42 tis. zam¥stnanc· (viz graf 1). Zatímco v roce
1994 byl rozdíl mezi po£tem zam¥stnanc· v textilním a od¥vním pr·-
myslu více jak dvojnásobný, vlivem klesajících trend· v obou p°ípa-
dech se hodnoty velmi p°iblíºily. Poklesla jak masová produkce od¥v·,
tak masová produkce textilu, kdy velké �rmy zam¥stnávaly velké po£ty
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pracovník·. Produkce se stále více rozdrobuje. Zatímco klesá po£et pra-
covník·, roste po£et podnikatelských subjekt· a klesá tedy pr·m¥rná
velikost podnik·. Lze tedy p°edpokládat, ºe klesá masová produkce
standardizovaného zboºí a naopak roste produkce více specializovaných
produkt· ve výrobách men²ího rozsahu, které mohou konkurovat práv¥
speci�£ností svých produkt· neº jejich objemem.

Obr. 1: Vývoj zam¥stnanosti v £eském textilním a od¥vním pr·myslu mezi
lety 1994 a 2012
Zdroj: Statistická ro£enka £eského textilního, od¥vního a koºed¥lného
pr·myslu za rok 2012, 2013, Panorama zpracovatelského pr·myslu �R 2012,
2013, ATOK, Statistická ro£enka £eského textilního, od¥vního a koºed¥lného
pr·myslu za rok 2012

Ve stejném období se v²ak trºby pohybovaly mezi 50-80 mld. K£ ro£n¥
a jejich vývoj byl, aº na období krize, zna£n¥ stabilní (viz graf £. 2).
Produktivita práce tak dokonce vzrostla £ty°násobn¥. Je tedy patrné,
ºe výroby se sice ze²tíhlovaly co do po£tu pracovník·, ale na vývoj trºeb
nem¥l úbytek pracovní síly vliv jako jiné faktory (krize roku 2008 a ná-
sledujících let, konec dovozních kvót na textilní a od¥vní výrobky v roce
2005). Po celé sledované období vykazoval textilní pr·mysl trojnásobné
aº £ty°násobné hodnoty oproti odv¥tví od¥vnímu. Textilní pr·mysl má
tedy siln¥j²í postavení oproti od¥vnímu.

47



Obr. 2: Vývoj trºeb v £eském textilním a od¥vním pr·myslu mezi lety 1994
a 2012
Zdroj: Statistická ro£enka £eského textilního, od¥vního a koºed¥lného
pr·myslu za rok 2012, 2013, Panorama zpracovatelského pr·myslu �R 2012,
2013

I p°es v²echny vý²e zmín¥né zm¥ny se stále jedná o odv¥tví, které je pro
£eskou ekonomiku d·leºité a jehoº význam by nem¥l být podce¬ován.
Navíc se jedná o výrazn¥ proexportní odv¥tví s podílem aº 80 % v²ech
výrobk· v n¥kterých segmentech výroby. Jak je patrné z grafu £. 3,
saldo zahrani£ního obchodu bylo jedním z nejprom¥nliv¥j²ích ukazatel·.
V 90. letech je pro textilní pr·mysl typická velká �uktuace hodnot. Po
roce 2003 nastalo období stabilizace, od roku 2008 nár·st, který byl
zp·soben p°edev²ím poklesem dovozu, coº zp·sobil útlum odv¥tví, kde
jsou textilní výrobky vstupními materiály. Po celé sledované období se
v²ak saldo pohybovalo v kladných £íslech. Od¥vní pr·mysl pro²el r·s-
tem v 90. letech a od roku 2000 nastal trvalý pokles, který se prohloubil
koncem období kvót v mezinárodním obchodu s od¥vy a textilem. Od
roku 2004 je saldo od¥vní výroby v záporných £íslech. Více jak t°etina
dovozu pochází z �íny a 21 % z dal²ích t°í asijských zemí (Turecko,
Bangladé² a Vietnam)(ATOK 2012, 2013).
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Obr. 3: Vývoj salda zahrani£ního obchodu s výrobky v £eském textilním
a od¥vním pr·myslu mezi lety 1994 a 2012
Zdroj: Statistická ro£enka £eského textilního, od¥vního a koºed¥lného
pr·myslu za rok 2012, 2013, Panorama zpracovatelského pr·myslu �R 2012,
2013

Zajímavá je i prom¥na vnit°ní struktury textilní výroby. Do²lo k po-
klesu produkce v²ech tkaných látek i v²ech od¥v·, ale zárove¬ prudce
vzrostla výroba netkaných (tzv. technických) textilií (viz graf £. 4).
Tento trend nasv¥d£uje tomu, ºe se textilní a od¥vní pr·mysl p°eoriento-
vává na technologicky i kapitálov¥ náro£n¥j²í výrobu. Od roku 2001 stále
prud£eji nar·stá produkce technických textilií a stále více �rem se na
tuto produkci p°eorientovává a´ uº jako na hlavní segment své výroby £i
jako dopln¥k k výrob¥ stávající. Technické textilie jsou stále více pouºí-
vány ve velkém spektru obor· (zem¥d¥lství, stavebnictví, zdravotnictví,
automobilový pr·mysl a výroba dopravních prost°edk·, ale i v od¥vní
výrob¥ nap°. p°i výrob¥ sportovního a pracovního vybavení a od¥v·).
A£koli tedy celkov¥ klesá po£et metr· £tvere£ních vyrobených tkanin,
neklesají tímto trºby, protoºe technické textilie jsou obecn¥ draº²í díky
své vy²²í náro£nosti p°i výrob¥ a v¥t²í so�stikovanosti výrobk·.
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Obr. 4: Vývoj produkce tkaných a netkaných textilií v £eském textilním
pr·myslu mezi lety 1993 a 2009 (v metrech £tvere£ních pro tkané textilie
a v tunách pro netkané textilie)
Zdroj: �SÚ, Ve°ejná databáze

Trend v po£tech vyrobených od¥v· je velmi prudce klesající. Od roku
1993 dochází k tém¥° stabilnímu poklesu, kdy produkce byla v roce
2011 zhruba na jedné ²estin¥ oproti roku 1993. Trºby se v²ak po toto
období drºely mezi 10 a 20 miliardami K£, tudíº m·ºeme i zde potvr-
dit trend p°echodu na draº²í a so�stikovan¥j²í výrobky a ústup masové
velkoprodukce od¥v· v �esku.

Ze v²ech vý²e popsaných dat je patrný pokles masové produkce ve vel-
kých továrnách a rozdrobení výroby do men²ích závod·, specializace na
produkci více so�stikovanou, s vy²²í p°idanou hodnotou a zam¥°enou
na technickou výrobu textilií, ale i od¥v·. Vlivem t¥chto trend· sice
poklesla zam¥stnanost a výroba tradi£ních textilií a od¥v·, ale byla na-
startována výroba produkt·, které mají v¥t²í potenciál konkurovat za-
hrani£ním výrobc·m a poptávají kvali�kovan¥j²í pracovní sílu. V dal²í
£ásti proto bude v centru zájmu, jak se tyto trendy projevily na p°í-
kladu n¥kolika vybraných �rem.
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Obr. 5: Vývoj celkové produkce v od¥vním pr·myslu mezi lety 1993 a 2011
(v milionech kus·)
Zdroj: �SÚ, Výroba vybraných výrobk· v pr·myslu 2011

P°íklady strategií �rem

Strategií, které �rmy mohou mít pro své úsp¥²né fungování, je celá
°ada. Tyto strategie se navíc velmi £asto kombinují (nap°. d·raz na
kvalitu a výroba technických textilií apod.). P°edstaveny proto budou
�rmy a jejich strategie, které jsou spí²e v¥t²í co do po£tu zam¥stnanc·
(alespo¬ 50 pracovník·), ve svém oboru úsp¥²né (p°e£kaly období trans-
formace nebo vznikly po roce 1989 a poda°ilo se jim i v pom¥rn¥ kom-
plikovaných podmínkách prosadit se) a typické n¥kterou ze svých stra-
tegií. Nejprve budou p°edstaveny strategie �rem textilního a poté �rmy
z od¥vního pr·myslu.

Spole£nost Veba je jedním z £eských lídr· v oboru výroby textilu. 90 %
její produkce jde na vývoz. Nejvíce vývozu jde do zemí Afriky. Zde se
�rma prosadila díky své vysoce kvalitní textilii ºakárskému bavln¥nému
brokátu, který se pouºívá na sváte£ní tradi£ní od¥vy místních obyvatel.
Veba zde cílí na rostoucí st°ední t°ídu, která si její produkty kupuje.
V sou£asné dob¥ p°ipravuje �rma vstup na arabské trhy nejprve ve Spo-
jených arabských emirátech a Saudské Arábii. Firma vsadila na vysoce

51



speci�cký produkt a vývoz do zemí, kde je²t¥ není tak vysoká konku-
rence jako v zemích vysp¥lých (S·ra 2014, Korbel 2013).

Dal²ím zajímavým p°íkladem je �rma Juta. Ta vyrábí technické texti-
lie p°edev²ím pro stavebnictví a zem¥d¥lství, na které se p°eorientovala
z výroby pytloviny, lan a tkanin. I tato �rma je exportn¥ orientovaná,
80 % své produkce vyváºí. Dokonce zaloºila svou výrobní pobo£ku ve
Velké Británii, kde je jedni£kou na trhu v prodeji hydroizola£ních fólií.
(Rambousková 2013, Záluský 2014).

Pegas Nonwovens je také �rma orientovaná na technické netkané tex-
tilie. Je jedním z hlavních dodavatel· �rmy Pampers, kam jde aº 70
% její produkce. Textilie této �rmy se pouºívají p°i výrob¥ d¥tských
plen. �ást produkce této �rmy se odehrává ve výrobním závod¥ poblíº
Káhiry. Strategií této �rmy je dodavatelství velmi silné �rm¥ v odv¥tví
a specializace na technické textilie (Honsová 2014, B°e²´an 2013).

Firma Stap vyrábí velkou ²kálu textilních produkt·. Jedním z produkt·
jsou stuhy do folklórních kroj·, které se pouºívají nejen v �esku, ale
vyváºí se do celého sv¥ta. Stap je také dodavatelem popruh· do auto-
mobil· pro zna£ky Jaguar, Audi, Nissan a Ford. Dal²í typy popruh·
�rma dodává �rm¥ IKEA £i Nike. Firma tak kombinuje dodavatelství
známým zna£kám s výrobou speci�ckého koncového produktu (Pelá-
ková 2014, Kolibová 2014).

P°íkladem úsp¥²né od¥vní �rmy je spole£nost Pietro �lipi vyráb¥jící
módní od¥vy pro muºe i ºeny. Tato �rma zaloºila svou produkci na
kvalitních materiálech dováºených z N¥mecka, Itálie, Francie a �eska,
na ²ití více jak poloviny od¥v· v �esku, vlastním designu. �ást pro-
dukce vyváºejí sm¥rem na východ od na²ich hranic � na Slovensko,
do Litvy, Loty²ska, Ruska, B¥loruska a Kazachstánu. Podle majitele je
východní Evropa velmi perspektivní teritorium pro obchod (Honsová
2014, Kohout a Klesla 2013).

Naopak �rma Blaºek vyráb¥jící módní a spole£enské od¥vy pro muºe
vsadila na výrobu v asijských zemích s levn¥j²í pracovní silou. Pouze
sloºit¥j²í výrobky jsou ²ity v �esku nebo na Slovensku. Materiály v²ak
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dováºí ze zemí západní Evropy (p°edev²ím z N¥mecka a Itálie). Design
je tvo°en v �esku. Firma výrobky tém¥° nevyváºí (s výjimkou Sloven-
ska) a orientuje se tak na £eskou klientelu (Bromová 2010).

Tilak je �rma vyráb¥jící outdoorové oble£ení. D·raz je zde kladen na
inovace, návrhy od designérského studia z Mnichova, kvalitní materiály
(GORE-TEX, WINDSTOPPER, POLARTEC), speciální technologii
výroby a testování. Vývoz sm¥°uje hlavn¥ do Japonska a Jiºní Korey.
Orientuje se na zákazníky, kte°í si p°iplatí za kvalitní výrobek. Odmítá
p°esunout výrobu do asijských zemí tak jako mnoho jiných outdoo-
rových zna£ek z d·vodu ztráty kvality výrobk· (Hány² 2012, Kutner
2012).

Spole£nost Kama je £eský výrobce pletených od¥v· � svetr·, £epic, ²ál
a dal²ího zboºí. Celá produkce od návrhu designu aº po výrobu a marke-
ting se odehrává v �esku. Zakládá si na kvali�kovaných zam¥stnancích.
Vyváºí do mnoha stát· (Ruska, N¥mecka, Rakouska, Kazachstánu, Ky-
rgyzstánu, Japonka, Jiºní Korey atd.), obléká nap°íklad i olympijské
týmy (£eský, kanadský tým v biatlonu). Na vývoz jde 60 % produkce.
Materiály jsou ze západních zemí � Itálie, N¥mecka atd (Bu£ková 2013).

Které strategie se opakují nej£ast¥ji? Firmy bu¤ vyváºí v¥t²inu své
produkce do zahrani£í, nebo dodávají n¥kterým velkým nadnárodním
�rmám operujícím v mnoha státech. Je tedy patrné, ºe domácí poptávka
�rmy neuºiví. Vývoz je £asto orientován na východní Evropu nebo roz-
vojové státy s rostoucí st°ední t°ídou. Dále je kladen d·raz na kvalitu
výroby a kvalitní materiály nebo je výroba �zlevn¥na� zahrani£ní pra-
covní silou a je organizována v zahrani£í.

Záv¥r

Jak je patrné, strategií �rem i trend· je v sou£asném textilním a od¥v-
ním pr·myslu celá °ada. Odpovídají spí²e Dickenovým (Dicken 2003)
strategiím pro rozvinuté státy neº pro státy rozvojové. Taktéº ze spektra
trend· zd·raz¬ovaných a doporu£ovaných EU se tém¥° v²echny vysky-
tují v �esku. Je tedy obecn¥ moºné °íci, ºe se £eský textilní a od¥vní
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pr·mysl spí²e p°ibliºuje rozvinutým zemím a oddaluje se zemím rozvo-
jovým. Klesá masová výroba klasických textilních a od¥vních produkt·
a roste specializace a d·raz na materiál a kvalitu.

Tento p°ísp¥vek vznikl za podpory GAUK 892214 ��eský textilní a od¥vní
pr·mysl v kontextu globální ekonomiky�.
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Vyuºití vý²kopisných dat ve vojenských aplika-
cích

The use of elevation data in military applications

Marie B°e¬ová (Univerzita obrany, Brno)

Abstract:
Knowledge of height relations is one of the basic assumptions in the
comprehensive description of the space. Information about the terrain
altitudes or heights of objects on terrain is usually part of the digital ge-
ospatial databases and in the army these data creates one of the most
important layer of it. Knowledge of height relations and information
about high-rise obstacles and objects on terrain are used in aviation, in
the implementation of the communication or engineer work, the setting
of movement possibilities in terrain and many other activities. Digi-
tal geodata are also used in command and control systems, weapon
and vehicle navigation systems and in most trainers and simulators. It
is necessary to know the accuracy and quality of geodata for proper
functionality of all systems and for the right results processed using it.
This article dedicates the accuracy evaluation of elevation models and
their use in military terrain analysis. It is possible to use the procedures
applied in Army of the Czech Republic (ACR) also in civilian sector in
many cases, especially in Integrated Rescue System.

Keywords: Elevation model, geodata, terrain analysis, height relations,
accuracy evaluation.

Úvod

Prostor zaujímá v²e kolem nás. Jiº od prav¥ku je £lov¥k obklopen a fas-
cinován prostorem a je p°irozené, ºe £lov¥k prostor také zkoumá a snaºí
se jej n¥jakým zp·sobem zachytit. Od vzniku prvního ztvárn¥ní okol-
ního prost°edí a prostoru ve form¥ mapy jiº uplynuly tisíce let a za
tu dobu se jejich prezentace a pohled na prostor zna£n¥ zm¥nil. Tato
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zm¥na souvisela v po£átcích se zvy²ující se kapacitou lidského mozku,
posléze p°edev²ím s rozvojem technologií a vynález· papírem po£ínaje
a výkonnou výpo£etní technikou kon£e.

Na úplném za£átku se lidé na mapách pokou²eli ztvárnit p°edev²ím
objekty vyskytující se v jejich bezprost°edním okolí, a to bez jakého-
koli p°esného ur£ení pomocí sou°adnicového systému. Jak se ale £lov¥k
za£al zajímat o £ím dál v¥t²í území v rámci celých kontinent· aº ce-
lého sv¥ta, bylo t°eba jednozna£n¥ stanovit, kde na zemském povrchu
se daný prostor nachází.

S rozvojem a de�nicí r·zných sou°adnicových systém· ²el ruku v ruce
rozvoj toho, co se na mapách zobrazovalo a jak. Objektem zájmu uº
totiº nebyla pouze informace o tom, co se kde nachází, tedy o polo-
hopisu, ale za£ínají se objevovat první mapy s informací o vý²kopisu.
Nejstar²í formou vyjád°ení informace o vý²ce je tzv. kope£ková metoda.
Dále se vyuºívá ²rafování, v hojné mí°e vrstevnice nebo barevná hyp-
sometrie.

S rozvojem výpo£etní techniky bylo dal²í výzvou to, jakým zp·sobem
dostat analogová geogra�cká data do digitální formy a odtud uº byl
pouze kr·£ek k tvorb¥ a vzniku geogra�ckých databází resp. vý²kových
databází v takové podob¥, v jaké je známe dnes. Digitální vý²kové da-
tabáze, moºnosti jejich vyuºití ve vojenství a posouzení jejich p°esnosti
budou náplní tohoto £lánku.

Vý²kopisné databáze pouºívané v A�R

V posledních desetiletích bylo na území �R vytvo°eno n¥kolik digitál-
ních vý²kových model· (DVM), které vznikaly pomocí r·zných metod.
Jednalo se jednak o metody kartometrické, tedy odvozování z topogra-
�ckých £i základních map a jednak metody stereofotogrammetrické. Pro
pot°eby A�R vzniklo n¥kolik následujících vý²kových model·:
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• Digitální model reliéfu 1. generace (DMR 1) � nejstar²í digitální
model reliéfu pouºívaný v A�R a v �R v·bec. Model je tvo°en
rastrem o velikosti pole 1 x 1 km, p°i£emº vý²ky jsou reprezento-
vány hodnotou nejvy²²ího bodu reliéfu v p°íslu²ném kilometrovém
£tverci. Snímání vý²ek bylo provád¥no ru£n¥ z vrstevnic topogra-
�cké mapy 1 : 200 000 a p°esnost tohoto modelu nebyla podle
(Miklo²ík, Vondra, 1998) nikdy vy£íslena. DMR 1 reprezentuje
území celé st°ední Evropy v sou°adnicovém systému S-42 (Hubá-
£ek, 2002).

• Digitální model reliéfu 2. generace (DMR 2) � sí´ pravideln¥ roz-
loºených vý²kových bod· s krokem 100 x 100 m. Vý²ka ve v²ech
uzlových bodech reprezentuje skute£nou vý²ku reliéfu. Model po-
krývá celé území �R a SR v£etn¥ pruhu území za státní hranicí
o ²í°ce p°ibliºn¥ 50 km. Udávaná chyba v ur£ování vý²ek bod· je
závislá na £lenitosti terénu.

• Digitální vý²kopisná data (DVD) � ozna£ován téº jako DMR 2,5
je model, jeº byl vytvo°en z vrstvy vrstevnic Digitálního modelu
území 25 (DMÚ 25), resp. z digitalizovaných vrstevnic Topogra-
�cké mapy 1 : 25 000. Model je op¥t tvo°en sítí pravideln¥ roz-
loºených uzlových bod· ve vzdálenosti 100 x 100 m a informace
o vý²ce t¥chto bod· v modelu odpovídá skute£né vý²ce v terénu.
Chyba v ur£ení vý²ky se m¥ní jednak v závislosti na £lenitosti
terénu, ale také na objektech nacházejících se na modelovaném
povrchu (budovy, lesy atp.). Rozsah pokrytí DMR 2,5 odpovídá
svým rozsahem celému území �R.

• Digitální model reliéfu 3. generace (DMR 3) � reprezentován pra-
videlnou sítí bod· s krokem 10 m a byl vytvo°en stereofotogra-
mmetrickou metodou. P°esnost v ur£ení vý²ky je op¥t závislá na
£lenitosti terénu a objektech na n¥m a spole£n¥ s p°esností ostat-
ních model· je uvedena v Tabulce 1.
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Tab. 1: Srovnání vý²kových model· pouºívaných v A�R

Rozloºení
bod·

P°esnost Prostor
zabezpe£ení

DMR 1 pravidelná sí´
1 x 1 km

nebyla vy£íslena
°ádov¥ desítky

metr·

území st°ední
Evropy

DMR 2 pravidelná sí´
100 x 100 m

dle £lenitosti
terénu 3 � 15 m

území �R a SR

DMR 2,5 pravidelná sí´
100 x 100 m

dle £lenitosti
terénu 3 � 15 m

území �R s
p°íhrani£í cca 50

km
DMR 3 pravidelná sí´

10 x 10 m
dle £lenitosti
terénu 1 � 7 m

území �R

Zdroj: VGHMÚ°, 2007 (upravené)

P°esnost sou£asných vý²kových model· v²ak za£íná být pro pot°eby
A�R a v¥t²inu vojenských aplikací nedosta£ující. To bylo jedním z d·-
vod· pro zahájení prací na Projektu tvorby nového vý²kopisu území
�R metodou leteckého laserového skenování (LLS), na jehoº realizaci
spolupracuje MO �R, Ministerstvo zem¥d¥lství �R a �eský ú°ad ze-
m¥m¥°ický a katastrální. Jako výsledek tohoto Projektu vzniknou do
roku 2015 následující produkty:

• Digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4) � tvo°en gridem s kro-
kem o velikosti 5 m se st°ední chybou v ur£ení vý²ky 0,3 m v od-
krytém terénu a 1 m v zalesn¥ném terénu. Model reprezentuje
zemský povrch, resp. reliéf a´ uº p°irozený, nebo n¥jakým zp·-
sobem pozm¥n¥ný v d·sledku zásahu lidské £innosti. Do konce
roku 2013 byl postupn¥ DMR 4 vyhotoven pro celé území �R
vºdy maximáln¥ ²est m¥síc· po naskenování ur£itého území.

• Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5) � zobrazuje taktéº
zemský povrch, av²ak v tomto p°ípad¥ jsou jednotlivé vý²kové

61



body zformovány do nepravidelné trojúhelníkové sít¥ (TIN) se
st°ední chybou vý²ky 0,18 m v odkrytém a 0,3 m v zalesn¥ném
terénu. Postupná tvorba DMR 5 probíhá vºdy nejpozd¥ji do 2,5
roku od naskenování ur£itého území a stav zpracování modelu
k listopadu 2014 je znázorn¥n na Obrázku 1.

Obr. 1: Stav zpracování DMR 5 k 21. listopadu 2014
Zdroj: VGHMÚ° Dobru²ka

• Digitální model povrchu 1. generace (DMP 1) � zahrnuje a zobra-
zuje informaci o vý²kách povrchu v£etn¥ staveb a rostlinného po-
kryvu ve form¥ nepravidelné sít¥ vý²kových bod· (TIN). St°ední
chyba vý²ky dosahuje hodnot 0,4 m pro p°esn¥ vymezené objekty
(budovy) a 0,7 m pro objekty p°esn¥ neohrani£ené (lesy a dal²í
prvky rostlinného pokryvu). Podle (Brázdil, 2009) má být DMP
1 op¥t postupn¥ vytvá°en nejpozd¥ji do 2,5 roku po naskenování
území.
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V sou£asné dob¥ jsou v rámci A�R poskytována vý²ková data uºivate-
l·m jednak ve form¥ zmín¥ných DMR, p°esn¥ji DMR 1, 2, 2,5, 3 a 4 ale
také produkt· vznikajících za ú£elem standardizace jednotlivých armád
NATO, nebo z produkce geogra�ckých sluºeb stát· NATO.

• Digited Terrain Elevation Data (DTED) � jedná se o digitální sou-
bory vý²kových informací, jeº byly po £ástech vytvo°eny r·znými
státy NATO a jsou dodávány ve t°ech r·zných variantách (viz
Tab. 2). Pro území �R byly vytvá°eny DTED LEVEL 1 a 2 na
základ¥ vrstevnic topogra�ckých map 1 : 25 000 dopln¥né o vý-
znamné body terénního reliéfu. Velkou p°edností t¥chto dat je
fakt, ºe pokrývají plochu celého sv¥ta. P°esnosti jednotlivých va-
riant DTED i krok gridové m°íºe jsou uvedeny v Tabulce 2.

Tab. 2: Varianty modelu DTED

Rozloºení bod· P°esnost Prostor
zabezpe£ení

LEVEL 0 pravidelná sí´
30� x 30�

dle £lenitosti
terénu 15 � 250 m

území �R i
zahrani£í

LEVEL 1 pravidelná sí´
3� x 3�

dle £lenitosti
terénu 3 � 20 m

území �R i
zahrani£í

LEVEL 2 pravidelná sí´
1� x 1�

dle £lenitosti
terénu 3 � 15 m

území �R i
zahrani£í

Zdroj: VGHMÚ°, 2007 (upravené)

• Vector Map Level 1 (VMap 1) � nejedná se o klasický vý²kový
model jako v p°edchozích p°ípadech, nýbrº o vektorovou data-
bázi geogra�ckých informací, jejíº obsahem je mimo jiné tematická
vrstva vý²kopisu, mikroreliéfu a vý²kových p°ekáºek. Rozli²ením
odpovídá VMap1 p°ibliºn¥ mapám v m¥°ítku 1 : 250 000 a po-
krývá území celého sv¥ta. Stejn¥ jako v p°ípad¥ DTED vzniká tato
databáze podle standard· NATO a datovým podkladem pro její
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tvorbu byly mapy Joint Operations Graphic (JOG) v m¥°ítku 1 :
250 000 spole£n¥ s národními geogra�ckými databázemi blízkých
m¥°ítek. P°esnost se pohybuje podle zobrazované oblasti a st°ední
chyba ve vý²kách nabývá hodnot od 25 do 100 m (VGHMÚ°,
2007).

Vyuºití vý²kových model· v A�R

Nároky na geogra�cké zabezpe£ení vojsk se neustále zvy²ují a sna-
hou je p°edev²ím zajistit jednotlivým sloºkám A�R pot°ebné vojensko-
geogra�cké informace, jeº jsou nezbytné pro plánování a vedení vojen-
ských a nevojenských operací na území �R, ale i v zahrani£í. Jak jiº
bylo zmín¥no v úvodu £lánku, ne vºdy je pouhá znalost polohy pro
pot°eby vojenských aplikací dosta£ující a £asto je nutností i znalost
vý²kových pom¥r· reliéfu a objekt· na n¥m. K tomuto ú£elu vyuºívá
v¥t²ina druh· vojsk A�R vý²kové modely. Poºadavky na informace,
které by m¥ly být ve vý²kových modelech obsaºeny, ve velké v¥t²in¥
korespondují u jednotlivých druh· vojsk, av²ak existují i speci�cké po-
ºadavky, které vyplývají z r·znosti zam¥°ení nebo stupn¥ velení.

Podle pr·zkumu provedeného v roce 2010 a zam¥°eného na vyuºití do-
stupných vý²kových model· vyplývají následující oblasti vyuºití DVM
(Kohoutková, 2010):

• podpora plánování, rozhodování, velení a °ízení na v²ech stupních;

• optimalizace manévr· pohybu vojsk;

• zabezpe£ení krizového °ízení;

• 3D vizualizace (3D pohledy, pr·lety atp.);

• popis morfologie terénu;

• tvorba pro�l· terénu;

• plánování a projektování vojenských staveb;
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• informace o terénu pro letecké i pozemní bezpilotní prost°edky
a robotické systémy;

• zdroj geogra�ckých dat do databází, simulátor·, trenaºér· a vir-
tuální reality;

• zdroj geogra�ckých dat pro automatizované systémy velení a °í-
zení;

• apod.

D·leºitým prost°edkem pro vyhodnocování informací o vý²kových po-
m¥rech a vztazích na reliéfu jsou tzv. terénní analýzy. Mezi nejd·leºi-
t¥j²í terénní analýzy pat°í následující (Collins, 1998):

• analýza pr·chodnosti terénu � vyhodnocuje se sklon a mikroreli-
éfní struktura na ur£ité elementární plo²e terénu. Vyuºití DMR se
uplat¬uje zejm. pro ur£ení sklonu pomocí nástroj· GIS, av²ak sou-
£asné vý²kové modely neposkytují pro vyhodnocení pr·chodnosti
dostate£n¥ detailní informace, a proto jsou pro�ly reliéfu terénu
tvo°eny pomocí r·zných interpola£ních a regresních funkcí. Stejn¥
tak mikroreliéfní tvary je obtíºné resp. nemoºné pomocí sou£as-
ných DMR rozeznat, proto je nutné k vyhodnocení mikroreliéfu
vyuºít pouze topogra�ckých map. Z uvedeného lze konstatovat,
ºe sou£asné geogra�cké produkty zcela neumoº¬ují provedení kva-
litní a spolehlivé analýzy pr·chodnosti terénu a £asto musí být
p°íslu²ná rozhodnutí provedena aº v terénu.

• analýza viditelnosti a pozorování � p°i t¥chto analýzách jsou zji²-
´ovány vý²kové rozdíly mezi dv¥ma body nebo mezi bodem a pro-
storem, z £ehoº plyne i moºnost vyuºití digitálních vý²kových
model·. Výsledkem je potom °e²ení úloh typu vykreslení pro�l·
terénu a zji²t¥ní viditelnosti ze zvoleného místa pozorování na cí-
lový bod nebo prostor, zobrazení skrytých oblastí, vyhodnocení
nejoptimáln¥j²ího místa pro umíst¥ní pozorovatelny aj. Tyto ana-
lýzy v²ak nezahrnují jen viditelnost vizuální, ale hodnotí se téº
viditelnost radiová.
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• analýza maskování � z hlediska vyuºití vý²kových model· je ob-
jektem zájmu p°edev²ím maskování vycházející z povahy reliéfu,
pop°. mikroreliéfu a terénních p°edm¥t·. Av²ak díky pom¥rn¥
°ídké síti bod· reprezentující reliéf terénu a absenci komplexních
podklad· popisujících informace o poloze a vý²kách terénních
p°edm¥t· má analýza maskování na základ¥ sou£asných DMR
pouze velmi orienta£ní charakter.

• analýza vedení palby � i v tomto p°ípad¥ hraje charakter reliéfu
a terénních p°edm¥t· a p°ekáºek d·leºitou roli, a to p°edev²ím
p°i vedení palby nep°ímé, tedy bez viditelnosti na cíl. Stejn¥ jako
v p°ede²lém p°ípad¥ je nejv¥t²ím problémem absence souvislých
údaj· o vý²kách a charakteru terénních p°edm¥t·. Vice informací
£tená° nalezne v (Pakkanen et al., 2012).

Vedle terénních analýz se dále °e²í i dal²í analýzy, pro jejichº vyhodno-
cení je také pot°eba znalosti vý²kových pom¥r·, a tedy existuje moºnost
vyuºití digitálních vý²kových model·.

• dopravní analýzy, °e²ení tras a p°esun·;

• analýzy zátopových oblastí, odtokových pom¥r· °ek a povodí;

• analýzy sí°ení chemických, radia£ních a biologických látek a ur-
£ování oblastí kontaminace;

• analýzy situací po pouºití zbraní hromadného ni£ení;

• analýzy pr·let· leteckých prost°edk· a raket s výpo£ty dosahu
zbra¬ových systém·;

• apod.

Sb¥r kontrolních bod·

Jak bylo zmín¥no v p°ede²lé kapitole, p°esnost sou£asných DVM je pro
velkou £ást vojenských terénních analýz do jisté míry nedosta£ující.
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Deklarovaná p°esnost nov¥ vznikajících DVM dosahuje výrazn¥ lep²ích
hodnot, av²ak otázkou stále z·stává, jestli je lep²í p°esnost °e²ením ne-
dostatk· p°ede²lých model· nejen v terénních analýzách, ale ve v²ech
oblastech vyuºití DVM.

Jiº n¥kolik let probíhají na Kated°e vojenské geogra�e a meteorolo-
gie Univerzity obrany v Brn¥ kontrolní geodetická m¥°ení a sb¥r dat za
ú£elem ov¥°ování a hodnocení p°esnosti stávajících a nov¥ vznikajících
DVM. Obecn¥ se k ov¥°ování p°esnosti t¥chto model· vyuºívá n¥kolik
zdroj· referen£ních dat (Brázdil, 2012):

• soubory kontrolních bod· na speciálních kompara£ních základ-
nách;

• vý²ky vybraných bod· základního polohového pole;

• lokální kontrolní geodetická m¥°ení.

Výb¥r metody kontrolních geodetických m¥°ení vychází p°edev²ím z do-
stupnosti dat s jiº zpracovanými DMR nové generace a také z vhodnosti
lokalit pro sb¥r dat v rámci záv¥re£ných prací student· oboru Vojen-
ská geogra�e a meteorologie na Univerzit¥ obrany (Kohoutková, 2010),
(�varcová, 2014). Vý²ky zvolených kontrolních bod· v terénu byly ur-
£eny trigonometrickým m¥°ením pomocí totální stanice Leica TC 1500.
Z d·vodu snadn¥j²ího p°ístupu a orientace byly vyuºity blízké body zá-
kladního polohového bodového pole (trigonometrické body a zhu²´ovací
body, jejichº vý²ky byly ur£eny trigonometricky nebo nivelací).

Jako testovací prostor byly vybrány 4 lokality v okolí m¥sta Velká
Bíte², kde bylo zam¥°eno více neº 800 kontrolních bod·. Dal²í samo-
statnou lokalitou byla oblast kasáren �erná Pole v Brn¥, ve kterých
bylo zam¥°eno p°es 1 800 bod·. Tyto lokality byly voleny z n¥kolika
hlavních d·vod·:

• vytvo°ení DMR 4 v dob¥ sb¥ru dat a zpracování záv¥re£ných
prací;

• dopravní dostupnost;
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• moºnost sb¥ru dat ve st°edn¥ £lenitém terénu;

• snadná p°ístupnost referen£ních geodetických bod· v terénu.

V lokalitách okolo m¥sta Velká Bíte² byla sí´ kontrolních bod· zam¥-
°ována formou p°í£ných pro�l·, kdy byly vyuºity lomové linie (hrany)
silni£ních komunikací s p°ilehlými podélnými p°íkopy a jejich blízké
okolí. Cílem bylo ur£it p°esnost interpolovaných vý²ek bod· DMRG
4G ve vybraných zájmových prostorech. S m¥°ením kontrolních bod·
byla sou£asn¥ zaznamenávána charakteristika povrchu nebo p·dního
krytu u jednotlivých bod·. Zda se jednalo o povrch zpevn¥ný (zpravidla
okraje silnice) nebo nezpevn¥ný (orná p·da, travnatý povrch, k°oviny
nebo stromo°adí).

P°íklad jedné ze zájmových lokalit se zhu²´ovacím bodem £íslo 215,
jehoº vý²ka byla stanovena nivelací, je uveden na Obrázku 2. Zde byla
provedena dv¥ kontrolní m¥°ení v r·zných ro£ních obdobích a celkov¥
zde bylo zam¥°eno tém¥° 340 bod·. V uvedeném prostoru má terénní
reliéf pom¥rn¥ £lenitý ráz, a to zejm. v bezprost°edním okolí zhu²´o-
vacího bodu. Kontrolní body bylo tedy moºné volit na lomových lini-
ích, nebo´ na obou stranách komunikace se nachází p°íkopy. Jednotlivé
kontrolní body byly voleny na okraji asfaltové silnice, na travnatém
povrchu, v nízkých k°ovinách, pod stromo°adím a na zem¥d¥lsky obd¥-
lávané p·d¥. Z t¥chto d·vod· se jedná o terén, který je pro kontrolní
m¥°ení velmi vhodný.

Dal²ím samostatným zájmovým prostorem pro sb¥r kontrolních bod·
je areál kasáren �erná Pole (K�P) na T°íd¥ generála Píky v Brn¥. Zde
bylo v roce 2013 vytvo°eno pro pot°eby výuky cvi£ené bodové pole, je-
hoº body byly zam¥°eny za pomoci pracovník· VGHMÚ° Dobru²ka. Sí´
bod· byla zam¥°ena pomocí metody GPS (kinematická metoda) s vy-
uºitím sít¥ CZEPOS a terestrických metod (protínání z úhl· a délek).
Výsledkem bylo ur£ení sou°adnic 25 bod· v geodetických systémech
WGS-84, ETRS a S-JTSK.

V areálu K�P bylo zam¥°eno n¥kolik kategorií kontrolních bod·. Jedná
se o okraje komunikací, hrany budov, terénní hrany, lampy, elektrické
vedení, stromy a ke°e, kryty vpustí kanaliza£ních ²achet a oplocení. Cel-
kem bylo zam¥°eno p°es 1 800 bod·. D·raz byl op¥t kladen p°edev²ím
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na d·kladné zaznamenávání reliéfu terénu, terénních hran a mikroreli-
éfních tvar·. Na místech, kde byl reliéf £lenit¥j²í, nebo kde se vyskyto-
val n¥jaký mikroreliéfní tvar (p°íkop, násep atp.) byly kontrolní body
zaznamenávány s vy²²í £etností, aby byl co moºná nejv¥rohodn¥ji za-
chycen daný terénní ráz.

Obr. 2: Okolí zhu²´ovacího bodu £. 215
Zdroj: Hubá£ek, 2013

Testování p°esnosti nov¥ vznikajících DVM

Geodetickým m¥°ením dojde vedle získání sou°adnic kontrolních bod·
k získání hodnot jejich nadmo°ských vý²ek, jejichº porovnáním s vý²-
kou odpovídajícího bodu v DMR vzniknou soubory odchylek, pomocí
kterých lze otestovat p°esnost daného vý²kového modelu. Vzhledem
k tomu, ºe bylo zam¥°eno pom¥rn¥ velké mnoºství vý²kových bod·,
lze p°edpokládat, ºe hodnoty odchylek ε budou rozloºeny ve spojitém
intervalu blízko nuly a jejich rozloºení bude mít pr·b¥h normálního
rozd¥lení. Pro soubory s normálním rozd¥lením lze stanovit hodnotu

69



st°ední chyby podle rovnice 1 a porovnat ji s deklarovanou hodnotou
vý²kových model·.

m =

√∑
ε2

n
(1)

I p°es pom¥rn¥ velký soubor zam¥°ených bod· n nelze vylou£it moº-
nost výskytu systematických chyb a dal²ích jev·, které mohly mít vliv
na výsledky. Proto je p°ed výpo£tem st°edních chyb nutné provést na
získaných souborech odchylek tzv. testy normality. K tomuto ú£elu
bylo vyuºito empirických moment· a t°ech statistických test·, které
se b¥ºn¥ pouºívají pro testování geodetických m¥°ení a jsou popsány
nap°. v (Böhm, 1990). Jedná se o následující statistické testy:

• zkou²ka nulové hypotézy;

• zkou²ka asymetrie rozd¥lení;

• posouzení excesu rozd¥lení.

Pro testování v²ech soubor· odchylek byla pro tyto testy zvolena hla-
dina významnosti α = 0, 05. Výsledky test· normality v²ak nepotvr-
dily normální rozloºení odchylek v jednotlivých souborech. U v¥t²iny
soubor· bylo nutné minimáln¥ ve dvou p°ípadech zamítnout hypotézu
o normalit¥ soubor· odchylek na zvolené hladin¥ významnosti. To je
patrné z histogramu na Obrázku 3. Z tohoto d·vodu byly v²echny
odchylky sdruºeny do jednoho velkého souboru, který byl následn¥
podroben stejným test·m, jejichº výsledky jsou jiº p°ízniv¥j²í a krom¥
zkou²ky nulové hypotézy není d·vod zamítnout hypotézy o normalit¥
souboru. To stejné lze tvrdit o souboru odchylek získaných m¥°ením
v areálu K�P, který byl jako celek testován od za£átku. Histogram
v²ech odchylek z lokalit okolo Velké Bíte²e je na Obrázku 4 a z areálu
K�P na Obrázku 5.

Protoºe se nepoda°ilo prokázat normální rozloºení vý²kových odchy-
lek, bylo pro stanovení p°esnosti pouºito kon�den£ního intervalu 95
%. Pokud získané hodnoty porovnáme s dvojnásobkem st°ední chyby
testovaného DMR 4, m·ºeme °íci, ºe tento model dosahuje uvedených
hodnot p°esnosti.
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Odchylky v obou testovaných území vykazují systematický posun v °ádu
centimetr· sm¥rem do záporných hodnot. To m·ºe být zp·sobeno n¥-
kolika vlivy, z nichº ty nejzásadn¥j²í jsou následující:

• na £ásti testované plochy se v dob¥ snímkování nacházela vegetace
(k°oviny), která má vliv na kvalitu odrazu laserového paprsku;

• interpola£ní model pro tvorbu DVM zahlazuje nerovnosti území;

• vybrané lokality jsou relativn¥ homogenní oblasti, kde se m·ºe
objevit systematický vliv v ur£ení vý²ky referen£ních bod·.

V sou£asné dob¥ pokra£uje sb¥r dat z dal²ích lokalit v okolí Brna. Tato
data budou pouºita k ov¥°ení zji²t¥ných skute£ností a spole£n¥ s d°íve
nasbíranými daty budou vyuºita k ov¥°ení p°esnosti dal²ího modelu
DMR 5.

Obr. 3: Histogram rozloºení vý²kových odchylek v jednotlivých souborech
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Obr. 4: Histogram v²ech vý²kových odchylek v lokalit¥ Velká Bíte²

Obr. 5: Histogram v²ech vý²kových odchylek v lokalit¥ K�P

Záv¥r

P°i ov¥°ování p°esnosti vý²kového modelu nové generace DMR 4 ve
vybraných lokalitách se nepoda°ilo prokázat, ºe hodnoty odchylek vý²-
kového modelu od skute£ného terénu p°esahují stanovenou vý²kovou
p°esnost. Na hladin¥ spolehlivosti 95 % lze stanovit maximální velikost
odchylky na 0,6 m. Tato hodnota odpovídá i deklarované st°ední chyb¥
modelu v odkrytém terénu, jeº £iní 0,3 m. Bliº²í zkoumání rozloºení
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jednotlivých odchylek v terénu potvrdilo, ºe k v¥t²ím chybám dochází
zejména v oblasti pokryté vegetací a v místech mikroreliéfních prvk·
(výkop· a násp·). P°esto tento nový vý²kový model svou p°esností
p°ed£í do této doby vyuºívané star²í modely vyuºívané jak v civilních
tak vojenských aplikacích. Jeho uplatn¥ní bude zejména v oblasti mo-
delování vý²kových pom¥r·, analýze radiové a optické viditelnosti, pod-
po°e krizového °ízení, vojenskogeogra�ckých analýz, °e²ení odtokových
pom¥r· na daném území, sledování stavu eroze p·d, tvorb¥ terénních
databází pro simulátory a mnoha dal²ích aplikacích ve vojenské i civilní
sfé°e.

Do plnohodnotného vytvo°ení DMR 5 bude DMR 4 nejp°esn¥j²ím vý²-
kovým modelem z celého území �R. I po dokon£ení DMR 5, lze o£e-
kávat vyuºívání tohoto modelu zejména pro jeho jednodu²²í datovou
strukturu a men²í pravd¥podobnost zastarání (£asové zm¥ny) vý²ko-
vých informací.
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Imaginativní geogra�e �íny v £eské spole£nosti:
nástin problematiky

Imaginative geographies of China in the Czech society: outline of the
subject

Pavel Dobo² (Geogra�cký ústav, P°írodov¥decká fakulta, Masarykova
univerzita)

Abstract:
The paper focuses on cultural representations of distant places that
circulate in the Czech society. Edward Said's concept of imaginative
geographies is used for this e�ort. For Said imaginative geographies
are about production of place images. Images have their own mea-
nings that shouldn't be supposed as re�ecting real complexity of places.
Rather these meanings dramatize di�erence and reproduce the discourse
of Otherness. The �rst part of the paper brie�y introduces theory for
using imaginative geographies as an analytical concept. The second part
is an example of this analytical use. Imaginative geographies of China
that appears in the Czech society are analyzed. The qualitative analy-
sis is based on interviews with several members of the Czech society.
It is shown how these imaginative geographies are discursively linked
to Western �neoliberal hegemonic rationality�, which makes imaginative
geographies helping to conceal structural problems of global capitalism.

Keywords: cultural geography, imaginative geographies, Orientalism,
China, Czech society.

Úvod

Kritická psaní o imaginativních geogra�ích se stala sou£ástí disciplíny
geogra�e v první polovin¥ 90. let v rámci tzv. kulturního obratu. Po£í-
naje tou dobou se pojem imaginativní geogra�e roz²í°il jako zp·sob pro-
dukování geogra�ckých poznatk· siln¥ zabarvených diskursem jinakosti.
Derek Gregory, který má na tomto ²í°ení zásadní zásluhu (Gregory 1994,
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1995), £erpal z díla literárního kritika Edwarda Saida. Said je tv·rcem
konceptu imaginativních geogra�í a vyuºil ho v projektu kritiky orien-
talismu, aby ukázal, jak byl imaginativními geogra�emi utvo°en Orient
v zaostalé, mystické a iracionální místo, p°ipravené pro evropskou ko-
lonizaci (Said 2008 [1978]). Said·v Orient byl v²ak uvaºován p°edev²ím
v termínech St°edního východu a v podobném regionálním kontextu
pracoval s imaginativními geogra�emi i Gregory, p°estoºe si byl v¥dom
jejich ²ir²í aplikovatelnosti, kdy r·zný kontext m·ºe p°inést rozmanité
diskursy imaginativních geogra�í (Gregory 1995: 454).

Sharp (2009: 25) tvrdí, ºe zejména v dne²ní dob¥ se imaginativní ge-
ogra�e r·zných oblastí mohou ukázat jako siln¥ diferencované. Cílem
této kvalitativní studie je nastínit zp·sob, jak mohou být zkoumány
imaginativní geogra�e regionu �íny, jeº lze nalézt mezi n¥kterými £leny
£eské spole£nosti. Jako kvalitativní studie se tato práce nesnaºí být
vy£erpávající a reprezentativní vzhledem k moºným imaginativním ge-
ogra�ím, které se mohou v·£i �ín¥ v £eské spole£nosti objevit, ale spí²e
se podrobn¥ji zam¥°uje na jeden aspekt imaginativních geogra�í, který
se ukázal být klí£ový ve vybraných kvalitativních datech.

Koncept imaginativních geogra�í je tak pouºit v novém kontextu �
jednak jde o �ínu, jednak jde kontext £eské spole£nosti a jednak jde
o po£átek 21. století. Kdyº kontext pro teorii, tedy i kontext kritiky
imaginativních geogra�í, bude jiný, patrn¥ to povede i k odli²ným te-
oretickým implikacím (Gregory 1993: 277). Východisko studie se tak
vyhýbá ateoretickému empirismu a pevn¥ spo£ívá v postkoloniální kul-
turní teorii, k níº se kritika imaginativních geogra�í °adí, nicmén¥ se
na ni neomezuje. Naopak vidí jako nevyhnutelné pokusit se v rámci
nového kontextu s touto teorií pracovat dále i z obzoru jiné teoretické
pozice podle toho, jakým sm¥rem se p°eváºn¥ ubírají analyzovaná kva-
litativní data. Studie je tedy abduktivní, nebo´ p°i východisku z jedné
teorie se zam¥°uje na speci�ka analyzovaných dat a nechává se jimi
vést mimo toto východisko aº k dal²í teoretické pozici (Timmermans,
Tavory 2012). Takovou teoretickou pozicí se v tomto partikulárním p°í-
pad¥ ukázala být marxistická kritika kapitalismu.
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Imaginativní geogra�e jako analytický koncept

Imaginativní geogra�e lze povaºovat za obrazy a p°edstavy vzdálených
míst, zd·raz¬ující p°edev²ím jinakost t¥chto míst. P°estoºe mohou ima-
ginativní geogra�e p°iná²et rozmanité vize vzdálených míst, spole£ný
mají zp·sob své produkce. Imaginativní geogra�e jsou totiº diskursivní
formací, a tak mezi výpov¥¤mi o nich lze najít ur£ité pravidelnosti.
Pravidelnosti £erpají z ideologie, skrze niº Západ vlastními kategoriemi
popisuje zbytek sv¥ta a d¥lá z n¥j k Západu 1 protikladný prostor (Hall
1992: 291-5). V praxi to znamená, ºe imaginativní geogra�e p°ehlíºejí
r·zné speci�cké jevy, v¥ci £i lidi, které jsou spojeny s imaginovaným
místem, a zjednodu²ují komplexitu místa ve snadno uchopitelnou p°ed-
stavu, jeº obsahuje p°edev²ím protiklady vzdáleného místa od místa,
s nímº se sám identi�kuje tv·rce p°edstavy.

Imaginativní geogra�e mají vlastní významy, které nemusejí být uzná-
vány obyvateli míst, jeº jsou imaginována. Významy mají dramatizovat
vzdálenost a odli²nost mezi tím, co je blízko a co je daleko. Praxe, ºe
ur£itý prostor je ozna£en jako �ná²� a ur£itý jako � jejich�, tak m·ºe být
arbitrárním geogra�ckým rozli²ením (Said 2008: 69-70). Imaginativní
geogra�e jsou konstrukcemi, které p°ekládají vzdálenost do odli²ností
pomocí sérií zprostorn¥ní (Gregory 2004: 17). To se neobejde bez stere-
otypizace pomocí jazyka. Stereotypizace udrºuje symbolický °ád a hra-
nici mezi tím, co pat°í a co nepat°í do kategorie jinakosti (Hall 1997:
258).

Imaginativní geogra�e jsou d·leºitým faktorem tvorby identity, pro-
toºe nabízejí pojetí, kdo jsme my, odd¥lené od toho, kdo jsou oni,
a navíc umíst¥né do prostoru, coº mu dodává punc objektivity. Proto
není zcela dostate£né pohlíºet na imaginativní geogra�e jen lingvis-
ticky, ale je v nich t°eba vid¥t i politiku, £i spí²e geopolitiku. V tomto
ohledu imaginativní geogra�e nejsou o západní mocenské dominanci, ale
spí²e jsou západní mocenskou dominancí (Gregory 2000: 313-4, 329). Tu
nelze povaºovat za fenomén minulosti, protoºe krom¥ jejích více expli-
citních praktik vojenských intervencí (viz Gregory 2004), lze registrovat

1Západ chápán jako geopolitický prostor Evropy a Severní Ameriky, t°ebaºe
k n¥mu m·ºe být °azena nap°. i Austrálie.
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i její sou£asné latentn¥j²í formy, nap°. uvnit° mediálních a informa£ních
proud·.

Morley a Robins (1995: 134) tvrdí, ºe tyto proudy jsou velkou m¥rou
jednosm¥rné, nebo´ Západ si pomocí médií p°ivlast¬uje právo repre-
zentovat nezápadní obyvatele a zárove¬ do této reprezentace promítat
své vlastní obavy. To je klí£ové v situaci, kdy tzv. globální propojení
se vzdálenými lidmi funguje stále pro drtivou v¥t²inu obyvatel Západu
dennodenn¥ p°edev²ím jako konzumace obraz· vzdálených míst z loka-
lity p°ed televizí, po£íta£em £i tiskovinami (Morley 2000: 14-5), a tak
se otevírá ²iroký prostor pro r·zné typy imaginace vzdáleného sv¥ta
(Orgad 2012). Gregory (1994: 204) se obává, ºe to v²ak umoº¬uje nejen
p°edstavovat si r·zná vzdálená místa, ale taktéº podn¥cuje pocit do-
hledu nad vzdálenými druhými, aniº by vyºadovalo tvorbu jakékoli mo-
rální sp°ízn¥nosti.

Tímto zp·sobem dochází k tomu, ºe imaginativní geogra�e bývají kon-
struovány s ºádným nebo jen malým odkazem k lidem, jak zaºívají
sv·j vlastní kaºdodenní ºivot na imaginovaných místech (Gregory 1999:
145). Na problematiku existence ºivota vzdálených druhých lidí v ima-
ginativních geogra�ích je cílem zam¥°it se v tomto p°ípad¥ p°edev²ím.
Výzkumná otázka zní: Jak ve vybraném analyzovaném aspektu ima-
ginativních geogra�í �íny �gurují vzdálení lidé a jakými diskursy je
imaginován jejich ºivot?

Metodologie

Výzkumy imaginativních geogra�í se obvykle zam¥°ují na analýzu li-
terárních d¥l, cestopis· £i mediálních produkt·. Málo si v²ak v²ímají,
jaký je reálný dopad t¥chto text· na spole£nost, tedy jaké imaginativní
geogra�e se usazují lidem v myslích. Tato studie se zam¥°uje na tento
opomíjený aspekt a odpovídá tomu i zvolená metoda sb¥ru dat. Byly
provedeny polostrukturované rozhovory s £leny £eské spole£nosti, kte°í
nenav²tívili �ínu a dozvídají se o ní informace p°edev²ím z médií. Ko-
munika£ních partner· (dále jen �KP�) bylo 11, 6 ºen a 5 muº·, zastupo-
vali odli²né v¥kové a vzd¥lanostní kategorie a nebyli vzd¥láni v oborech
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problematiky se týkajících. Byli vyhledáváni a oslovováni s pomocí kon-
takt· výzkumníka. Vzorek komunika£ních partner· si neklade nároky
na to být reprezentativní na celou £eskou spole£nost, a tak zji²t¥ní by
podle princip· kvalitativní metodologie nem¥la být jakkoli generalizo-
vána mimo vybraný vzorek. Rozhovory byly sebrány b¥hem dubna aº
£ervna 2014 výzkumníkem osobn¥ a zaznamenány na zvukovou stopu.
U po£tu 11 rozhovor· byl sb¥r dat zastaven, nebo´ pr·b¥ºný analytický
pohled na data ukázal, ºe od pátého rozhovoru bylo z°ejmé, jakým zú-
ºeným sm¥rem je t°eba analýzu vést a od osmého rozhovoru p°ibývalo
jen minimum nových poznatk· k zodpov¥zení výzkumné otázky.

Metodou analýzy je kvalitativní interpretace s prvky kritické diskursivní
analýzy (dále jen �KDA�, viz nap°. Fairclough 1995, van Dijk 2008).
Jde stále ponejvíce o interpreta£ní metodu, protoºe není nap°íklad vy-
uºito nástroj· lingvistické metodologie, jeº jsou pro v¥t²inu výzkum·
KDA obvyklé. Na druhou stranu pro KDA je nejvíce klí£ové dokázat
vid¥t hlediska sociální nespravedlnosti a utla£ování ur£itých skupin, jak
jsou reprodukována r·znými diskursy (van Dijk 1993)2, a tak kvalita-
tivní interpretace s prvky KDA m·ºe být metodou uºívanou i v analýze
p°edstav vzdáleného sv¥ta (Orgad 2012), tedy i zde. Z princip· KDA
(Fairclough, Wodak 1997: 271-80) je d·leºité, ºe KDA se pokou²í vid¥t
v mocenských vztazích jejich diskursivní aspekt a tvrdí, ºe diskurs jako
speci�cké uºívání jazyka dokáºe reprodukovat vztahy dominance. V dis-
kursu imaginativních geogra�í �íny je proto hledán p°edev²ím aspekt
mocenského vztahu Západu a �íny, p°i£emº dominance je chápana kul-
turn¥ jako orientalistický pohled na nezápadní prostor z pozice n¥kolika
£len· £eské spole£nosti. V rámci diskurs·, které jsou v pohledu KP na
�ínu odhaleny, je následn¥ zaost°eno na problematiku vzdálených oby-
vatel �íny a na to, jakým zp·sobem jsou diskursivn¥ tvarovány jevy,
jeº lze zahrnout do kategorie dominance-utla£ování, kdy t¥mi diskur-
sivn¥ znevýhod¬ovanými mají být práv¥ n¥které speci�cké skupiny ze
vzdálených obyvatel �íny.

2Jde tedy o kritický (n¥kdy téº zván �angaºovaný�) zp·sob d¥lání sociální v¥dy.
Dá se tak °íci, ºe KDA je sice metodou, ale není jen metodou, nebo´ se s ní nepo-
stradateln¥ pojí teoretické zázemí vycházející z odkazu kritické sociální teorie
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Imaginativní geogra�e se stávají ²ir²ím analytickým východiskem, jak
£íst a interpretovat výpov¥di KP. V rozhovorech jsou vyhledávána ob-
dobná vyjád°ení diskursu jinakosti, jeº jsou vztaºena nejen k �ín¥ jako
prostoru, ale p°edev²ím k obyvatel·m tohoto prostoru jako lidem ºijícím
v daném prostoru své ºivoty. Tyto ºivoty £ínských obyvatel jsou v²ak
rozebírány pouze do té míry, do jaké o nich hovo°í KP v rozhovorech,
protoºe jsou to výhradn¥ KP, jejichº imaginativní geogra�e jsou analy-
zovány. To také vede k tomu, ºe na základ¥ charakteru výpov¥dí KP je
orientalismus dopln¥n, jakkoli okrajov¥, zdánliv¥ nejvhodn¥j²í sociální
teorií, skrze niº lze na diskursy ve výpov¥dích KP nahlíºet p°i d·razu na
zachování princip· KDA. Jde o marxistickou kritiku kapitalismu. Ve-
doucí zásadou analýzy je tedy jednak drºet se toho, co KP vypov¥d¥li
a kudy rozhovory usm¥r¬ovali, jelikoº ²lo o rozhovory semistrukturo-
vané, a jednak z imaginativních geogra�í �íny, které KP vyjad°ovali,
pracovat s tím aspektem, který se prolíná, n¥kdy více znateln¥, n¥kdy
spí²e okrajov¥, názory v²ech KP a zárove¬ se týká vzdálených obyvatel
�íny a jejich ºivota.

Imaginativní geogra�e �íny: kvalitativní analýza

Tato kapitola pomocí skládání citací z rozhovor· nejprve ukáºe témata
diskursu jinakosti �íny v·£i Západu, která vytvá°ela nejvíce diskuto-
vaný aspekt imaginativních geogra�í �íny, jenº se mezi výpov¥dmi KP
objevoval. Jedná se o témata, která se ur£itým zp·sobem týkají £ínské
ekonomické expanze. Témata jsou následn¥ vztaºena k fenoménu �íny
jako generalizovaného národa a sou£ásti globálního prostoru. Takto pro-
storov¥ zasazený tematický aspekt je nakonec kriticky interpretován
z pohledu toho, jak jsou v n¥m pouºívány s ním spjaté diskursy. Aspekt
imaginativních geogra�í, jenº se týká problematiky £ínské ekonomiky
a pr·myslu, je uchopen jako zásadní, nebo´ této problematice KP p°i-
kládají klí£ový význam a objevuje se v r·zné intenzit¥ u v²ech KP. Jiné
aspekty imaginativních geogra�í �íny jsou tímto zám¥rn¥ opomenuty
a studie se soust°edí pouze na analýzu diskurs· s touto problematikou
spojených.
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Lze se zde dopustit men²ího p°irovnání, nebo´ Morley a Robins
(1995: 147-73) hovo°í v p°ípad¥ imaginativních geogra�í Japonska
o techno-orientalismu, tedy západním �vypo°ádání se� s technolo-
gickým pokrokem této zem¥ v situaci, kdy je technologický pokrok
p°isuzován jako atribut Západu, zatímco technologická zaostalost
Orientu. V tomto partikulárním p°ípad¥ lze situaci povaºovat za
analogickou, av²ak rozdílnou: p°evaºující pohled KP na �ínu by ²lo
nazvat industrio-orientalismem.

KP tvrdí: ��ína prost¥ ekonomicky roste. Nabývá výsadního postavení
v²ude na sv¥t¥. [. . . ] [Jenºe] �ína kopíruje v²echno, co se na Západ¥
d¥lá, [. . . ] [a] mezitím pro�tuje� (M, 26)3. �ína p°ijala západní model,
ale vyuºívá ho podle svého. �[�í¬ané] válcujou celej sv¥t ekonomicky,
[. . . ], je ²ílený, jakým zp·sobem dokáºou ty ceny sníºit� (M, 47). Jde
o zásobárnu pr·myslového zboºí pro celý sv¥t, �kdyº se °ekne �ína, tak
se sem dováºí výrobky od nich� (�, 39), £i dokonce �obrovskej p°íliv vý-
robk·, kterým zahltili sv¥t� (�, 49), a tak �toho máme, £ínskýho zboºí,
dovoz z �íny, toho je tady� (�, 65). �ína je v prvé °ad¥ popisována jako
pr·myslová velmoc, vyrábí spoustu výrobk·, které se rozváºí do sv¥ta.
P°ijala západní model a dokázala ho vyost°it do extrému. Jde o �ten
nejhrub¥j²í kapitalismus, takový ten nejdrav¥j²í, nejbezohledn¥j²í, ale
z toho socialismu nebo komunismu nebo jak to mám nazvat, tak si
vlastn¥ myslí, ºe to m·ºou d¥lat naprosto beztrestn¥� (�, 58). Jinde to
spí²e neº nevraºivost vzbuzuje úctu:

�Prost¥ oni reagujou na poºadavek trhu, [. . . ], trh si ºádá levné v¥ci,
hromadu levnejch v¥cí a oni na to um¥j pruºn¥ zareagovat, [. . . ] oni
maj schopnost absolutní reakce na poptávku, a´ je to cokoli, [. . . ] jsou
schopný prost¥ pohltit trh a udrºet si ten krok, aby prost¥ dneska vy-
dusili tady výrobce, [. . . ], [ale nikdo] s tim nic moc neud¥lá, protoºe
sami to v²ichni dopustili, máme to mít.� (�, 49)

�ína se zdá jako Západ, kdyº se otev°ela sv¥tu, p°ijala západní eko-
nomické principy, ale p°esto není jako Západ, nebo´ �í¬ané jsou bu¤
mnohem drav¥j²í anebo se um¥jí lépe pohybovat na trhu. �ína díky své
expanzivnosti dokáºe vzbuzovat strach:

3�M� je ozna£ení pro KP muºe a ��� pro KP ºenu. Následující £íslo je v¥k.
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��ína je prost¥ pro m¥ taková, opravdu spí² se toho bojim, [. . . ], co se
tý£e n¥jakého naºívání s t¥ma ostatníma národama, které jsou okolo,
tak oni jsou pro m¥ neskute£n¥ expanzivní, jsou takoví sv¥tovládný, ºe
tam cítím z toho ty sv¥tovládné chut¥, myslim si, ºe kdyby m¥li je²t¥
tro²ku v¥t²í moºnosti a práv¥ i ta ekonomika, která neustále prost¥ ex-
panduje, [. . . ] takový ten americký model p°evzatý a díky jejich men-
talit¥ vlastn¥ dovedený ad absurdum, £ili ten jedinec tam vlastn¥ nemá
v·bec ºádnou hodnotu, je to pro m¥ takový mix toho nejhor²ího z impe-
rialismu a komunismu, [oni mají] opravdu takovou tu bezohlednost, tu
sout¥ºivost ²ílenou a to, ºe ten jedinec naprosto nic neznamená� (�, 58).

Ekonomická expanzivnost je dána do souvislosti s problémem �íny jako
národa, který má potíº ºít spole£n¥ s ostatními národy. Nebezpe£ná je
�ína jako národ a jedním z prvk· nebezpe£í je i expanze ekonomiky.
Imaginativní geogra�e generalizuje negativní vlastnost na celou �ínu.
Negativní vlastnost je p°edstavena jako problém mentality, ne speci�c-
kého historického kontextu, je tedy p°edstavena jako £ínská p°irozenost.
�ínská mentalita má být jevem, který má hluboké ko°eny v £ínské kul-
tu°e, a tak negativní vlastnost je vlastností kulturní, speci�cky £ínskou.
Uzav°ena v £ínské kultu°e, jeº je diskursivn¥ vyobrazena jako nem¥nná
a zakonzervovaná, stává se negativní vlastnost expanzivnosti v¥cí pro
£ínský národ p°irozenou. V rámci chápání £ínské jinakosti £ínská kul-
tura, £ínská mentalita a £ínská p°irozenost v diskursu vícemén¥ splývají.

�ínská mentalita, tedy kulturní vlastnost, má v²ak podle KP je²t¥ dal²í
d·leºitý rys, který ji £iní odli²nou od Západu a který má s p°edcházející
vlastností expanzivnosti souviset, p°estoºe je tento rys hodnocen spí²e
jako vlastnost pozitivní. Nej£ast¥ji proklamovanou kulturní vlastností
£ínského národa se totiº ukazuje být pracovitost: ��í¬ani se snaºej, sice
asi pod n¥jakým nátlakem t°eba, ale pracujou zkrátka. Je to takovej
pracovitej národ� (M, 69). Zmínka o práci pod nátlakem je ale spí²e
ojedin¥lá, jinak je pro n¥ práce v¥cí p°irozenou: �Já si nem·ºu n¥jak
p°edstavit línýho �í¬ana, [. . . ] n¥jak mi to nesedí k tomu jejich natu-
relu� (�, 49). Oproti nám pracovitost je £ínská v¥c:
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�Maj daleko siln¥j²í takovej aspekt tv·r£í práce i ve vysokým v¥ku.
Nemaj to tak rozd¥lený, jako to máme my Evropani, volnej £as, pra-
covní £as, zábava, [. . . ], nemaj zase takovej problém s tou prací, jako
máme my.� (M, 47)

P°irozenost �í¬ana je být pracovitý. Od toho jen malý krok k propo-
jení této jejich p°irozenosti s £ínskou globální expanzí výrobk·: �Z �íny
se sem dováºí spoustu v¥cí, oni tam budou asi ²ikovný� (�, 65) nebo
�`Made in China` se mi vybaví a v¥ci z plastu, [. . . ] zahlcuje to ná² trh,
made in China`, levná pracovní síla� (�, 25). �[�ína je] ²ílen¥ pracu-
jící mraveni²t¥, prost¥ houfn¥ zavelí se, pracuje se, [. . . ], to pr·myslový
m¥sto je o t¥ch mravene£kách, který makaj v t¥ch továrnách� (�, 49).
Metafora mravene£ka, tvora, který konotuje s vysokou pracovitostí, je
umíst¥na do továrny, kde se vyrábí zmín¥ný p°íliv výrobk·, jenº jde do
sv¥ta a díky n¥muº �ína ekonomicky roste.

Západ mívá tendenci promítat na nezápadní oblasti idealizovaný £i po-
k°ivený obraz sebe sama a zárove¬ v tom odráºet své soudobé ideologie
(Hall 1992: 307-9). Imaginativní geogra�e tak obvykle na rysy vzdá-
lených region·, které se zdají nesrozumitelné, uvalují °ád vycházející
ze západních kategorií a ten pomysln¥ obnoví srozumitelnost (Gregory
2012: 153). Nesrozumitelná je v tomto p°ípad¥ otázka, jak je moºné,
ºe �ína tolik ekonomicky expanduje, je tedy úsp¥²ná v domén¥, kde
byl vºdy úsp¥²ný obvykle Západ. Na tuto otázku je uvalen soudobý
západní °ád neoliberálního my²lení, a tak generalizující odpov¥¤ zní:
Jsou úsp¥²ní a expanzivní, protoºe jsou od p°irozenosti pracovití. Mor-
ley (2007: 144-5) nicmén¥ upozor¬uje, ºe p°i kritice dichotomie Západ
a nezápadní sv¥t mnohé postkoloniální bádání p°ehlíºí t°ídní rozdíly
uvnit° nezápadního sv¥ta. Proto je pot°eba analyzovanou imaginativní
geogra�i �íny rozvést dále a zde p°ichází d°íve avizovaná chvíle, kdy
se jeví jako vhodné zavítat, t°ebaºe jen okrajov¥, do teoretických pozic
marxistické kritiky kapitalismu.

Couldry (2010: 6, 12-3) tvrdí, ºe v západní kultu°e pevn¥ uchycená
�neoliberální hegemonní racionalita� vysv¥tluje r·zné fenomény pomocí
trºní kompetice, kde aktivn¥j²í a pracovit¥j²í jednotlivec je zárove¬ jed-
notlivcem úsp¥²n¥j²ím. Podle n¥j to vede k marginalizaci diskurs·, které
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by s touto racionalitou nekorespondovali, a tak i k distanci od �hlas·�
skupin, jichº se diskursy týkají. Zde chybí �hlas� £ínských �mravene£k·�
a úsp¥²ný jednotlivec je vztaºen na celou zemi: �ína je ekonomicky
úsp¥²ná = �ína je pracovitý národ. Jak si v²ak v²ímá Harvey (2005:
120-51), ekonomická úsp¥²nost �íny není ani tak spojena s pracovitostí
�í¬an·, jako s moºností snadného a roz²í°eného vyko°is´ování £ínské
pracovní síly, tedy on¥ch �mravene£k·� bez �hlasu�, protoºe ti jsou v po-
litických podmínkách �íny relativn¥ bezmocní na to, aby s tím mohli
cokoli ud¥lat. A navíc o této problematice nejde uvaºovat pouze v hrani-
cích �íny, protoºe £ínské výrobky, které jsou konzumované na Západ¥,
jsou nepostradatelnou sou£ástí procesu vyko°is´ování.

P°evaºující imaginativní geogra�e �íny tudíº vidí £ínskou pracovitost,
ale nevidí £ínskou práci a ºivot t¥ch, kte°í ji vykovávají. Imaginativní
geogra�e konstruují viditelnost, £ímº zárove¬ konstruují neviditelnost
(Gregory 2008: 19). Neviditelnými se v imaginativní geogra�i díky dis-
kursu pracovitosti paradoxn¥ stávají £ín²tí �mravene£ci� p°i samotné
práci, nebo´ jim není �neoliberální hegemonní racionalitou� jakkoli dán
�hlas�, tedy neexistuje zde diskursivní prostor, který by poukázal na
situaci uvnit° zmi¬ované továrny, kde mají pracovat. To se v²ak d¥je
zárove¬ v situaci, kdy sama tato továrna neviditelná není, nebo´ podle
diskursu ekonomické expanzivnosti z ní proudí výrobky, jeº následn¥
expandují mimo �ínu, nap°íklad i do �eské republiky. A tak i pokud je
zmín¥na chudoba a pr·myslová �práce za stra²n¥ málo pen¥z� (M, 56),
není obvykle propojena s problematikou vztahu £ínských elit a £ínské
pracovní síly. Pokud je výjime£n¥ tento vztah zmín¥n, nap°. jako �mo-
derní otroká°ství� (�, 54), není propojen s problematikou, jak se £ínské
výrobky ²í°í na Západ¥ a jak je tedy západní spole£nost do vztahu zapo-
jena, p°estoºe ²í°ení £ínských výrobk· na Západ¥ je zmín¥no pokaºdé.
V imaginativní geogra�i £ínské výrobky cirkulují globáln¥, ale sociální
problematika z·stává uzav°ena v �ín¥, anebo, £ast¥ji, neexistuje a exis-
tuje jen £ínská pracovitost.

Jde o vzájemné propletení dvou diskurs·, které ve výsledku formuje
popisovaný aspekt imaginativních geogra�í �íny tak, aby nejenºe �ína
byla prostorem jinakosti kulturní, ale také prostorem jinakosti v otázce
sociální nespravedlnosti. Diskurs ekonomické expanze pr·myslových vý-
robk·, p°i jehoº re�exi samo o sob¥ by mohlo být upozorn¥no na sociální
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nespravedlnost, je totiº od moºnosti takového upozorn¥ní odvrácen ji-
nam diskursem £ínské pracovitosti. Je odvrácen k fenoménu £ínského
národa jako p°irozen¥ pracovitého, kdy je pracovitost otázkou £ínské
kultury a mentality. Obdobné propletení diskurs·, které dokáºe odvrá-
tit pozornost od sociální nespravedlnosti je v kritických diskursivních
studiích nap°íklad popisováno ve studiích van Dijkových (1987, 1991).
V nich je diskurs subtilního kulturního rasismu, p°i jehoº re�exi by
samo o sob¥ mohlo být upozorn¥no na sociální nespravedlnost a znevý-
hodn¥ní minority, na níº rasismus cílí, od re�exe odvrácen diskursem
odmítnutí rasismu biologizujícího.

Z·stane-li se v²ak u toho, ºe propletení diskurs· je p°ítomno v jedné
partikulární imaginativní geogra�i �íny u n¥kolika £len· £eské spole£-
nosti, lze v tomto p°ípad¥ souhlasit s Harveym (2001: 211-2), který
tvrdí, ºe sou£asné politickoekonomické fungování má zájem udrºovat
lidi ve stavu �geogra�cké ignorance�, jeº nevede k moºnosti zlep²ení
globálních sociálních vztah·. Zde analyzovaný aspekt imaginativních
geogra�í �íny obsahuje tuto ignoranci. Na �ínu je vztaºen západní ne-
oliberální °ád a vytvá°í diskurs £ínské pracovitosti, ta se do imaginativní
geogra�e v²ak promítá jako n¥co odjakºiva p°irozeného, co jen logicky
startuje £ínský ekonomický úsp¥ch. Tak je pomocí speci�ckých diskurs·
imaginován ºivot vzdálených obyvatel �íny. �í¬ané jsou jiní � p°irozen¥
více pracovití, ale odd¥lení a uzav°ení, i kdyº jejich výrobky nejsou. Hall
(1996: 257-8) kritizuje kontraproduktivnost bádání, ve kterém je post-
koloniální kulturní kritika rozebírána odd¥len¥ od marxistické kritiky
kapitalismu, a zde mu lze dát za pravdu.

Záv¥r

Studie se snaºila ukázat, jakým zp·sobem lze pracovat s konceptem ima-
ginativních geogra�í pro kontext, kde není vhodné zastavit se u postko-
loniální kulturní kritiky, ale je p°íhodn¥j²í £erpat i z dal²ích teoretických
tradic geogra�e, v tomto p°ípad¥ marxistické kritiky. Tímto kontextem
se ukázaly být imaginativní geogra�e �íny, jeº lze na po£átku 21. sto-
letí nalézt u n¥kolika £len· £eské spole£nosti. V nich p°edev²ím existují
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diskursy £ínské pracovitosti a £ínské expanzivnosti, které jsou oba ge-
neralizované na £ínský národ jako celek. Tyto dva diskursy se vzájemn¥
proplétají, a tak je £ínská ekonomická expanze vysv¥tlena £ínskou p°iro-
zenou pracovitostí, kdy pracovitost jen p°irozen¥ vede k ekonomickému
úsp¥chu �íny pomocí expanze pr·myslových výrobk·.

V souladu se západní �neoliberální hegemonní racionalitou� v²ak dis-
kurs £ínské p°irozené pracovitosti p°ekrývá sociální problematiku, která
je nedílnou sou£ástí £ínské pr·myslové výroby. Konstruuje tak nevidi-
telnost vyko°is´ování £ínské pracovní síly a toho, ºe ²í°ení a spot°eba
£ínských výrobk· na Západ¥ toto vyko°is´ování m·ºe podpo°it. Imagi-
nativní geogra�e �íny, které se objevují v rozhovorech s n¥kolika £leny
£eské spole£nosti, tak v ekonomických otázkách p°edstavují �ínu jako
prostor propojený s prostorem západním. V sociálních a kulturních
otázkách jde ale o prostor odd¥lený a stereotypizovaný jako jiný. Jak
vid¥t, mediální a informa£ní proudy nemusejí mít nutn¥ monopol na
reprodukci imaginativních geogra�í, a proto se jeví jako vhodné zkou-
mat nejen mediální produkty a dal²í podobné texty a obrazy, ale také
zkoumat, jaké imaginativní geogra�e lze nalézt p°ímo ve vyjád°eních
jednotlivc·.
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Genderové rozdíly ve vybraných sv¥tových nábo-
ºenstvích

Gender di�erences in selected world religions

Kamila Klingorová (Katedra sociální geogra�e a regionálního roz-
voje, P°írodov¥decká fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Abstract:

Gender inequalities are geographically determined and in�uenced
(among others) by dominant culture and religion. For example, the
in�uence of Muslim cultural rules and traditions (not necessarily based
on Quran) on the status of women is frequent topic of geographical and
popular studies in recent years. Buddhism, Hinduism and Christianity
form characteristic behavioral patterns of women and men and also
hierarchical organization of society, which more or less discriminates
women. The aim of this paper is to analyze the normative framework
of the role of women in the biggest world religions in social, economic
and political sphere and to compare this religions using statistical
analysis.

Keywords: world religions, gender, role of women, geography of religion,
statistical analysis

Úvod

Rozdíly mezi muºi a ºenami ve ve°ejném i v soukromém prostoru jsou
diferencovány mnoha faktory (kulturními, historickými, geogra�ckými,
ekonomickými, aj.), p°i£emº náboºenství lze povaºovat za jednu z klí£o-
vých prom¥nných ovliv¬ujících genderové nerovnosti 1 a tedy postavení
ºen ve spole£nosti (Klingorová 2013). V¥t²ina sv¥tových náboºenství

1Genderové nerovnosti lze de�novat jako kulturn¥ a sociáln¥ vytvo°ené rozdíly
mezi muºi a ºenami, kdy ob¥ pohlaví nemají stejný podíl na rozhodování a bohatství
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totiº funguje na bázi patriarchálních institucí (Seguino 2011; Wycoco
2009; Walby 1990), které utvá°ejí hierarchickou spole£enskou strukturu.
P°i£emº náboºenství je £asto úzce spojeno s kulturními tradicemi, které
vznikají soub¥ºn¥ s ním. Pojem náboºenská kultura (Knotková-�apková
2008) tedy lépe vystihuje i ²ir²í spole£ensko-kulturní kontext, který je
pro studium vlivu relígií na genderové nerovnosti d·leºitý.

P°ísp¥vek se zabývá analýzou normativních podmín¥ností role ºen ve
£ty°ech nejv¥t²ích sv¥tových náboºenských kulturách: k°es´anské, mus-
limské, buddhistické a hinduistické (Adherents.com 2013). Vzhledem
k tomu, ºe vybrané náboºenské kultury vznikaly v r·zném historickém
a geogra�ckém kontextu, jejich vliv na genderové nerovnosti m·ºe být
rozdílný. Na základ¥ kvantitativní analýzy dat re�ektujících postavení
ºen v n¥kolika sférách (vzd¥lání, ekonomika, politická participace) se
p°ísp¥vek pokou²í ov¥°it, jestli lze statisticky dokázat rozdíly mezi vy-
branými náboºenskými kulturami v postavení ºen. Klade si tedy za cíl
odpov¥d¥t na otázku, jestli lze nalézt rozdíly v genderových nerovnos-
tech mezi vybranými náboºenskými kulturami. Kvantitativní metody
sice nedokáºí zcela vystihnout v²echny p°í£inné souvislosti vlivu nábo-
ºenství na postavení ºen, nicmén¥ pro srovnání n¥kterých faktor· for-
mujících genderové nerovnosti ve skupinách stát· vybraných na základ¥
p°evaºujícího náboºenství se jeví jako relevantní. Statistické analýze
p°edchází nastín¥ní hlavních normativních podmín¥ností p°ispívajících
k odli²nostem v rámci genderových nerovností u vybraných náboºen-
ských kultur. Pro porovnání bude rovn¥º p°edstaveno postavení ºen ve
spole£nosti s významným podílem lidí bez náboºenského vyznání 2.

Vliv náboºenské kultury na postavení ºen lze teoreticky ukotvit v rámci
feministických geogra�í náboºenství (Hopkins 2009), které v²ak jako �fe-
ministický� diskurz up°ednost¬ují mén¥ zobec¬ující a �m¥kké� kvalita-
tivní metody výzkumu více zam¥°ené na osobní zku²enosti zkoumaných.
Neznamená to ov²em, ºe pro feministické geogra�e (náboºenství) je

spole£nosti (Ridgeway 2004), p°i£emº £ast¥ji lze hovo°it o zvýhod¬ování muº·. Míra
genderových nerovností tak m·ºe odráºet postavení ºen ve spole£nosti.

2Jedná se o lidi pasivní k organizovanému náboºenství £i náboºenství odmítající,
kte°í mohou v¥°it jinému transcendentnu (jako agnosticismus, ateismus, laicismus,
alternativní religiózní sm¥ry atd.), viz Zuckerman 2007, 2009.
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kvantitativní výzkum zcela uzav°en (Hodge 1995; Seguino 2011). Kvan-
titativní analýzu genderových rozdíl· ve vybraných náboºenstvích lze
rovn¥º zahrnout do teoretického rámce nové religiózní geogra�e (Kong
2001; Henkel 2011; Havlí£ek, Hupková 2008), která se zabývá p·sobením
náboºenství na spole£nost a její strukturu (Kong 2001) a patriarchální
vliv náboºenství m·ºe být jedním z jejích výzkumných témat. Náboºen-
ská p°íslu²nost lidí je d·leºitým faktorem ovliv¬ujícím fungování spo-
le£enských vztah·, coº p°edstavuje ²iroké pole moºného výzkumu nové
geogra�e náboºenství, a to nejen vzhledem ke geogra�cké, ale i k nábo-
ºenské diferenciaci.

Normativní podmín¥nosti role ºeny ve vybraných sv¥to-
vých náboºenstvích

Vybraná náboºenství nelze povaºovat za vnit°n¥ homogenní celky. Ná-
boºenských tradic a zvyk·, které souvisejí s genderovými rozdíly ve
spole£nosti a ovliv¬ují postavení ºen, je nep°eberné mnoºství a jsou
velmi r·znorodé, a to jak na úrovni stát·, region· £i komunit, tak i na
úrovní jednotlivých rodin. Cílem tohoto p°ísp¥vku je p°edstavit pouze
jejich základní charakteristické rysy. Je t°eba zd·raznit, ºe existuje jistý
rozdíl mezi podmín¥ností normativní, tedy tím, co dané náboºenství
proklamuje (rovnost muº· a ºen p°ed bohem), a podmín¥ností prakti-
kující, tedy jaká je skute£ná role ºen v religiózní spole£nosti z pohledu
praktického ºivota (Holm 1994). Zárove¬ je nutné rozli²ovat mezi zvyky
vycházejícími p°ímo z (mnohdy velmi r·znorodé) interpretace náboºen-
ských text· a mezi kulturními tradicemi.

Islám

Postavení ºeny v islámu vychází v normativních hodnotách z islámského
práva ²aría, které p°isuzuje ºen¥ nerovnoprávné postavení (Nasir 2009).
Genderová rovnost p°ed zákonem v islámu neexistuje, muºi stojí v hi-
erarchii o stupe¬ vý²e neº ºeny (Knotková-�apková 2004; Krej£í 2009;
Nasir 2009). V postavení muslimských ºen lze nalézt £ty°i ze západního
pohledu výrazné prvky: zahalování, mnohoºenství, druho°adá pozice
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ºen v právním systému a odd¥lení ºen a muº· ve ve°ejném prostoru
(Ahmed 1993; Falah, Nagel 2005). Jak jiº bylo nazna£eno vý²e, v mus-
limských státech se reálné postavení ºeny pokaºdé neshoduje s právem
²aría nebo s Koránem. �asto se jedná spí²e o kulturní zvyklosti (zahalo-
vání, mnohoºenství). Za nejd·leºit¥j²í lze povaºovat fyzické odd¥lování
ºen od muº· a omezené p·sobení ºen ve ve°ejném prostoru (Falah,
Nagel 2005). Ov²em ani na tento fakt nelze pohlíºet pouze fundamen-
táln¥ a nebrat v úvahu spole£enské, regionální a jiné rozdíly. Rovn¥º je
pot°eba hledat rozdíly v postavení ºen v islámu de facto a de iure, coº
je dané silnou zako°en¥ností tradic ve spole£nosti.

V²eobecn¥ lze °íci, ºe v muslimské kultu°e není postavení ºeny a muºe
zcela rovnocenné. �eny nemají rovnoprávnost s muºi jak v právních
p°edpisech (sv¥dectví u soudu, d¥dictví), tak v manºelství (nemoºnost
rozvodu, manºelství pouze s muslimem) nebo ve ve°ejném prostoru
(svobodný pohyb po ulicích), (Badawi 1994; Aitchison 2007; Mogha-
dam 1991). �eny v islámské tradici nejsou £asto brány za rozumov¥
rovnocenné s muºi (Badawi 1994). N¥které tradi£ní zvyky spo£ívající
v omezování ºenského p·sobení jsou v muslimských státech, zvlá²t¥
v chud²ích vrstvách mimo moderní m¥sta, stále hluboce zako°en¥ny
i p°esto, ºe v n¥kterých státech (nap°. Indonésie, Pákistán, Turecko;
Badawi 1994) probíhá modernizace v západním stylu.

Hinduismus

Podobn¥ lpí na tradicích i navzdory zákon·m demokratického státu (zde
je vybrána Indie) hinduisté. Indická spole£nost je výrazn¥ patriarchální.
V Manuov¥ zákoníku (posvátném hinduistickém textu) je stanoveno, ºe
ºena nesmí být samostatná, vºdy ji musí st°eºit muº, a´ uº otec, man-
ºel, bratr, nebo syn (Sugirtharajah 1994). Nesmí se rozvést, manºel je
jí vybrán otcem, nesmí hovo°it s cizími muºi a musí obsluhovat své bra-
try (Pintchman 2007). Za p°í£inu nejv¥t²ích nerovností mezi pohlavími
lze povaºovat fakt, ºe hinduismus zakazuje ekonomickou sob¥sta£nost
ºeny (Sugirtharajah 1994), coº zejména vdovy staví do nejniº²í pozice
na spole£enském ºeb°í£ku.
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V sou£asné demokratické Indii je na normativní úrovni uzákon¥na rov-
noprávnost ºen a muº·. Problémem jsou ov²em tradice a zvyklosti,
které jsou ve spole£nosti stále silné. Role ºen v ekonomice a ve ve°ejné
sfé°e se i p°es androcentrické hinduistické tradice v indické spole£nosti
zvýraz¬uje, hlavn¥ ve vysp¥lej²ích a modern¥j²ích regionech Indie (Hi-
má£alpradé², �hattísgarh, Tamilnádu aj.). Naopak v chud²ích vrstvách
stále p°evládají ortodoxní tradice, které mohou udrºovat genderové ne-
rovnosti. Základním rozdílem oproti islámu je v hinduistické spole£nosti
to, ºe ºeny nejsou omezeny náboºenským právem. Na druhou stranu zde
ºeny nemohou být ekonomicky sob¥sta£né. Tento omezující faktor lze
povaºovat za klí£ový, zvlá²t¥ v dne²ní indické spole£nosti, kde by ºeny
mohly hrát významnou ekonomickou roli.

Buddhismus

Buddhistické tradice poskytují ºenám v¥t²í genderovou rovnost neº
nap°. hinduistická kultura, coº pravd¥podobn¥ souvisí hlavn¥ s pohle-
dem Buddhy na tuto problematiku (Gross 1992; Cabezón 1992). Podle
Dhammananda (1992) a Gross (1994) byl Buddha prvním, kdo dal ºe-
nám rovnocenné postavení s muºi v duchovní oblasti. Prosazoval na-
p°íklad, aby ºeny mohly vykonávat poh°ební rituály za svého otce, coº
bylo do té doby vyhrazeno syn·m (Pavlík 1998). Naopak v mni²ských
obcích m¥ly (a stále mají) ºeny hor²í postavení a více povinností neº
muºi (Knotková-�apková 2004; Holm 1994), i kdyº samotné zaloºení
ºenských mni²ských °ád· bylo významným krokem k genderové rov-
nosti. I zde ov²em záleºí na interpretaci, n¥které buddhistické náboºen-
ské texty polemizují aº s androcentrismem, jiné se p°iklán¥jí naopak
k feminismu (Gross 1994). Buddhistky se rovn¥º mohou ekonomicky
pln¥ angaºovat ve svém vlastním ºivobytí, coº významn¥ odli²uje fun-
gování buddhistické spole£nosti od spole£nosti hinduistické.

Buddhistické u£ení samo o sob¥ neprosazuje genderové nerovnosti, jedná
se tedy spí²e o tradi£ní kulturní vzorce organizace spole£nosti. D·kazem
vysoké míry genderové rovnosti v buddhismu jsou komunity v¥°ících na
Západ¥ (Gross 1994), kde buddhismus není zatíºený tradi£ním patriar-
chátem asijské spole£nosti, coº staví ºeny tém¥° na rove¬ muº·.
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K°es´anství

�eny nejsou v rámci dne²ní k°es´anské dogmatiky výrazn¥ omezovány
ve svém v kaºdodenním ºivot¥. Pohled na roli ºen v k°es´anské spole£-
nosti vychází z Bible (více nap°. Strauch 1999; Bilezikian 2006). Ov²em
i její interpretace mohou být r·zné, od striktn¥ patriarchálního aº po
feministický pohled (Drury 1994). �eny byly jiº v raném k°es´anství
povaºovány za muº·m rovny v d·stojnosti i v právech, i kdyº jejich
role byla od té muºské odli²ná. Tradi£ní západok°es´anský pohled na
ºenu ji charakterizuje � jako �hor²í� a pod°ízenou muºi, ovládanou vá²-
n¥mi místo racionálního my²lení a neschopnou �vy²²ích� poloh religního
poznávání a proºívání� (Ne²por 2008: 206).

Dnes je k°es´anská spole£nost ovlivn¥na moderní p°edstavou gende-
rové rovnosti. Nicmén¥ i nadále se v k°es´anství uplat¬uje jisté stereo-
typní o£ekávání tradi£ních rolí (Seguino 2007) a do vedoucích pozic se
ºeny dostávají pomalu. Faktorem, který zvy²uje genderové nerovnosti,
je dogmatické u£ení Bible, které p°isuzuje odli²né role muº·m a ºenám
(Strauch 1999), a také pohled na ºenu jako na matku a rodi£ku jako její
hlavní role ve spole£nosti (Bilezikian 2006). K°es´anské struktury, jak
náboºenské tak £áste£n¥ i sv¥tské, charakterizuje patriarchální systém,
který se projevuje v rodinném ºivot¥, ekonomické aktivit¥ ºen, politické
angaºovanosti aj.

Spole£nost bez náboºenského vyznání

Pokud spole£nost bez náboºenského vyznání nezat¥ºuje tradi£ní patri-
archální v¥rouka, m¥lo by zde být moºné ozna£it ºeny za zcela svo-
bodné a pln¥ rovnoprávné s muºi. Jedná se ov²em o západoevropský
pohled na ideální genderov¥ vyrovnanou spole£nost. �eny ve spole£nosti
bez vyznání by v duchu západního individualismu m¥ly mít svobodu
v jednání, jak na poli rodinném, tak ve°ejném £i ekonomickém (Furseth
2010), a stejná práva a p°íleºitosti jako muºi. Otázkou ov²em je, jestli
lze nalézt spole£nost, ve které by náboºenská kultura, zvyky a tradice
a s nimi spojené gengerové stereotypy (Seguino 2007) nem¥ly ºádný vliv
na kaºdodenní ºivot lidí (nap°. k°es´anská kultura v sekulárním �esku).
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Data a metody kvantitativní analýzy

Pouºitá data

Ke statistické analýze vybraných stát·, ve kterých p°evaºují vý²e p°ed-
stavená náboºenství, byly pouºity prom¥nné charakterizující genderové
nerovnosti ve vybraných sférách spole£nosti (vzd¥lání, ekonomika, poli-
tika), dále podíl ºen a muº· (sex ratio) jako ukazatel související s gende-
rov¥ podmín¥nou regulací porodnosti a pomocné prom¥nné vyjad°ující
podíl v¥°ících (lidí bez vyznání) v rámci dané entity a HDP. Jedná se
o faktory, které nejlépe vystihují genderové nerovnosti v r·zných sfé-
rách spole£nosti, blíºe speci�kované v tabulce 1. Zárove¬ je v analýze
pro dal²í ov¥°ení získaných poznatk· pouºita i souhrnná prom¥nná GII,
která vyjad°uje vý²i genderové nerovnosti. Tento index je sloºen ze t°í
faktor·: fertilita, podíl ºen na moci a podíl ºen na pracovním trhu (Uni-
ted Nations Development Programme 2013).

Tab. 1: Prom¥nné pouºité pro kvantitativní analýzu

Prom¥nná Popis Pr·m¥r Odchylka Min. Max. Perioda Zdroj

Stoupenci Podíl v¥-
°ících (ne-
v¥°ících)
lidí

83 19 42 100 2001-
2013

World Factbook
2013; Zuckerman
2007; Census of
India 2001

Sex ratio Po£et muº·
na jednu
ºenu

1,001 0,060 0,840 1,210 2011-
2013

World Factbook
2013; Census of
India 2011

Gramotnost Rozdíl v gra-
motnosti
muº· a ºen
(%)

8 10 -26 31 2011-
2013

World Factbook
2013; Census of
India 2011

Univerzita Podíl ºen na
univerzitách
(%)

48 10 18 65 2011 United Nati-
ons Statistics
Division 2011

Parlament Podíl ºen
v parlamen-
tech (po£et
ºen/muº·)

0,237 0,200 0,000 0,808 2012 Inter-
Parliamentary
Union 2012;
Women in In-
dian Parliaments
2013

Práce Podíl ekono-
micky aktiv-
ních ºen (%)

37 10 15 50 2001-
2011

International
Labour O�ce
2011; Census of
India 2011

GII Gender
Inequality
Index - Index
genderové
nerovnosti

0,401 0,212 0,049 0,707 2013 United Nations
Development
Programme 2013

HDP HDP na
obyvatele
(v USD)

14 804 15 677 1 000 60 900 2011-
2013

World Fact-
book 2013;
United Nations
Development
Programme 2013

Zdroj: vlastní zpracování

95



K analýze vlivu náboºenství na genderové nerovnosti bylo vybráno 50
stát·. Hlavním determinantem ve výb¥ru vzorku stát· je míra reli-
giozity. Rozdíly mezi jednotlivými denominancemi v rámci sv¥tových
náboºenství nebyly vzhledem k p°evaºujícím podobnostem zohledn¥ny.
Jedná se o 30 stát·, z nichº v kaºdém p°evládá jedno ze t°í náboºenství
(k°es´anství, buddhismus a islám) a toto náboºenství má v daném stát¥
první aº desátý nejvy²²í podíl v¥°ících tohoto náboºenství na sv¥t¥. Dále
se jedná o 10 stát· s nejvy²²ím podílem lidí povaºujících se za �bez ná-
boºenského vyznání� podle Zuckermana (2007), který po£ítá s tzv. ºitou
religiozitou, tedy s lidmi, kte°í ºádné náboºenství nepraktikují. K ana-
lýze hinduismu nebyly vybrány státy s nejvy²²ím podílem hinduist·,
protoºe krom¥ Indie, Nepálu a Mauricia není v ºádných dal²ích státech
tak vysoké procento hinduist·, aby se jejich analýza dala povaºovat za
relevantní. Bylo pouºito 10 spolkových stát· Indie s nejvy²²ím podí-
lem hinduist·. V²echny spolkové státy mají vlastní odd¥lenou vládu,
ale p°esto jsou sou£ástí Indie a podléhají její legislativ¥. Nelze je tedy
ozna£it za pln¥ samosprávné ve v²ech sférách. V práci je na toto brán
z°etel. Analýza je omezena na státy s minimálním po£tem v¥°ících/lidí
bez vyznání a minimálním po£tem obyvatel 100 000 z d·vodu vy²²í
vypovídající hodnoty. Vybrané státy jsou p°edstaveny v tabulce £. 2,
v£etn¥ hodnot analyzovaných prom¥nných.

Test o shod¥ rozd¥lení

Pro ú£ely kvantitativní analýzy je pouºit Kruskal-Wallis test o shod¥
rozd¥lení pro více nezávislých výb¥r·. Skrze tuto analýzu lze zjistit,
jestli lze prokázat rozdíly v postavení ºen a v genderových nerovnostech
mezi vybranými náboºenskými kulturami, a to na základ¥ vybraných
prom¥nných. Neparametrický test o shod¥ rozd¥lení ukáºe, zda jsou
mezi p¥ti náboºenskými skupinami stát· významné statistické rozdíly
ve st°edních hodnotách vybraných prom¥nných. Vybrán byl neparamet-
rický test, protoºe nevyºaduje normální rozloºení dat. Analýza je váºena
hodnotou HDP vybraných stát·, aby byl eliminován vliv ekonomické
vysp¥losti na genderové nerovnosti (Seguino 2011). Nulová hypotéza
(mediány se ve v²ech náboºenských skupinách rovnají) je ov¥°ena na
hladin¥ pravd¥podobnosti 0,05.
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Tab. 2: Státy vybrané k analýze

Stát Náboºenství Stou-penci
Sex
ratio

Gramot-
nost

Univer-
zita

Parla-
ment

Práce GII HDP

�esko bez vyznání 58 0,950 0,00 56 0,282 50 0,136 27 200
Dánsko bez vyznání 62 0,970 0,00 58 0,642 60 0,060 37 700
Estonsko bez vyznání 49 0,840 0,00 62 0,263 57 0,194 21 200
Finsko bez vyznání 44 0,960 0,00 54 0,739 56 0,075 36 500
Francie bez vyznání 49 0,960 0,00 55 0,367 51 0,106 35 500
Jiºní Korea bez vyznání 46 1,000 2,40 39 0,186 49 0,111 32 400
N¥mecko bez vyznání 45 0,970 0,00 50 0,490 53 0,085 39 100
Norsko bez vyznání 52 0,980 0,00 61 0,657 62 0,075 55 300
�védsko bez vyznání 66 0,980 0,00 59 0,808 59 0,049 41 700
Vietnam bez vyznání 81 1,000 4,10 49 0,323 73 0,305 3 500
Barma buddhismus 89 0,990 -7,50 58 0,064 75 1 400
Bhútán buddhismus 75 1,100 -26,00 40 0,093 66 0,495 6 500
Japonsko buddhismus 71 0,940 0,00 46 0,086 49 0,123 36 200
Kambodºa buddhismus 96 0,940 20,60 34 0,255 79 0,500 2 400
Laos buddhismus 67 0,980 20,00 43 0,333 77 0,513 3 000
Mongolsko buddhismus 50 1,000 -1,00 60 0,175 54 0,410 5 400
Singapur buddhismus 43 1,070 8,00 50 0,320 57 0,086 60 900
Srí Lanka buddhismus 69 0,960 2,60 65 0,061 35 0,419 6 100
Thajsko buddhismus 95 0,980 4,40 56 0,188 64 0,382 10 000
Tchaj-wan buddhismus 93 1,010 2,80 38 500
Andrapradé² hinduismus 89 1,008 15,82 40 0,122 35 0,617 3 399
�hattísgarh hinduismus 95 1,009 20,86 40 0,122 40 0,617 2 497
Gudºarát hinduismus 89 1,082 16,50 40 0,088 28 0,617 3 783
Harijána hinduismus 88 1,123 18,61 40 0,111 27 0,617 4 575
Himá£alpradé² hinduismus 95 1,026 14,23 40 0,044 44 0,617 4 168
Madhjapradé² hinduismus 91 1,070 20,51 40 33 0,617 2 674
Rádºastán hinduismus 89 1,074 27,85 40 0,145 34 0,617 3 289
Tamilnádu hinduismus 88 1,010 12,95 40 0,060 32 0,617 3 835
Tripura hinduismus 86 1,040 9,00 40 0,050 21 0,617
Urísa hinduismus 94 1,022 18,04 40 0,034 25 0,617 2 186
Afghánistán islám 99 1,030 30,50 18 0,383 16 0,707 1 000
Alºírsko islám 99 1,010 19,50 58 0,462 15 0,412 7 500
Irák islám 97 1,030 15,40 36 0,337 15 0,579 4 600
Írán islám 98 1,030 13,10 49 0,032 16 0,485 13 000
Komory islám 98 0,940 10,50 42 0,031 35 1 300
Maroko islám 99 0,970 25,00 47 0,204 26 0,543 5 300
Mauritánie islám 100 0,930 13,70 28 0,284 29 0,605 2 100
Saudská Arábie islám 100 1,210 9,10 52 0,000 18 0,646 25 700
Tunisko islám 98 0,990 18,10 60 0,365 26 0,293 9 700
Turecko islám 100 1,020 15,70 44 0,165 28 0,443 15 000
Arménie k°es´anství 99 0,890 0,30 56 0,120 49 0,343 5 600
Honduras k°es´anství 97 1,010 -0,40 60 0,243 42 0,511 4 600
Malta k°es´anství 98 0,990 -2,20 56 0,095 35 0,272 26 100
Moldavsko k°es´anství 98 0,940 0,90 56 0,247 38 0,298 3 500
Papua Nová Guinea k°es´anství 96 1,050 12,50 35 0,028 71 0,674 2 700
Rumunsko k°es´anství 99 0,950 1,20 56 0,154 49 0,333 12 800
�ecko k°es´anství 98 0,960 3,60 50 0,266 45 0,162 25 100
Samoa k°es´anství 84 1,050 -0,10 44 0,043 43 6 200
Venezuela k°es´anství 98 0,980 0,60 62 0,204 52 0,447 13 200
Východní Timor k°es´anství 98 1,030 16,00 40 0,625 38 9 500

Pr·m¥r 95,567 0,988 8,16 51 0,157 50 0,383 10 583

Poznámka: Hodnoty prom¥nných stoupenci, gramotnost, práce jsou uvedeny v %. HDP je uvedeno
v USD na osobu. GII (Index genderové nerovnosti) nabývá hodnot od 1 do 0, kde 0 reprezentuje ideální
typ genderové rovnosti. Hodnoty prom¥nných GII a univerzita jsou v p°ípad¥ Indie reprezentovány
pr·m¥rnou hodnotou pro celou Indii. Chyb¥jící hodnoty nejsou k dispozici.

Zdroj: Adherents 2013; Zuckerman 2007; Census of India 2011, 2001, 1991; World Factbook 2013;
Inter-Parliamentary Union 2012; International Labour O�ce 2011; United Nations Development
Programme 2013; United Nations Statistics Division 2011; Women in Indian Parliaments 2013.
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Kruskal-Wallis test o shod¥ rozd¥lení je pouºíván pro porovnání více
nezávislých výb¥r· (zde 5 výb¥r· � 5 náboºenských skupin). Jeho výsle-
dek ukáºe, zda jsou hodnoty prom¥nných ve vybraných skupinách nato-
lik odli²né, ºe se nejedná o náhodu. Hodnotu Chi-Square (H, výsledek
Kruskal-Wallis testu) nalezneme pomocí následujícího vzore£ku, kde
SRi jsou koe�cienty sou£tu po°adí m¥°ení ze skupiny i (Hendl 2006):

H =

[
12

n (n+ 1)

∑
i

(
(SRi)

2

ni

)]
− 3(n+ 1)

Výsledek statistické analýzy je uveden v tabulce £. 3.

Tab. 3: Test o shod¥ rozd¥lení

Kruskal Wallis test

Sex ratio Gramotnost Univerzita Parlament Práce GII
Sig. ,007 ,000 ,010 ,001 ,000 ,000

Seskupovací prom¥nná: náboºenství
Váºeno: HDP

Poznámka: Statistickým výsledkem Kruskal Wallis testu je Chi-Square, jejíº
hodnota není sm¥rodatná pro interpretaci testu. Sig. je hodnota
pravd¥podobnosti, kterou hodnotíme na hladin¥ 0,05 (kdyº je hodnota niº²í,
st°ední hodnoty prom¥nné se li²í ve vybraných skupinách).

Zdroj: Adherents, 2013; Zuckerman, 2007; Census of India, 2011, 2001, 1991;
World Factbook, 2013; Inter-Parliamentary Union, 2012; International
Labour O�ce, 2011; United Nations Development Programme, 2013; United
Nations Statistics Division, 2011; Women in Indian Parliaments, 2013.
Zpracováno pomocí SPSS.

Pro tento p°ísp¥vek relevantním výsledkem Kruskal-Wallis testu jsou
hodnoty Sig., na jejichº základ¥ lze konstatovat, ºe u v²ech vybraných
ukazatel· genderových nerovností jsou statisticky významné rozdíly ve
st°edních hodnotách mezi náboºenskými skupinami (hodnoty Sig. jsou
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men²í neº stanovená hladina pravd¥podobnosti 0,05). Nulovou hypo-
tézu tedy nelze potvrdit, protoºe st°ední hodnoty pouºitých prom¥n-
ných jsou ve vybraných náboºenských kategoriích odli²né. Na základ¥
výsledk· statistické analýzy dat tedy m·ºeme konstatovat, ºe vybrané
náboºenské skupiny stát· se li²í ve v²ech zkoumaných prom¥nných ur-
£ujících genderové nerovnosti, a to nejen v souhrnné prom¥nné GII, coº
je pro tuto analýzu nejd·leºit¥j²í výsledek.

Otázkou ov²em je, jaké faktory tuto diferenciaci ovliv¬ují, coº se po-
kusila p°iblíºit první £ást tohoto p°ísp¥vku zabývající se normativními
podmín¥nostmi vybraných náboºenských kultur. Lze se pouze domní-
vat, ºe n¥které aspekty jsou pro ºeny p°ízniv¥j²í neº jiné. M·ºe se jednat
nap°íklad o negativní pohled na ekonomickou sob¥sta£nost ºen v hindu-
istických státech, odd¥lení ºen a muº· ve ve°ejném prostoru v muslim-
ských státech, genderová hierarchie v buddhistické kultu°e £i patriar-
chální tradice v k°es´anství. Ve spole£nosti bez náboºenského vyznání se
mohou projevovat n¥které náboºenské kulturní zvyky a £áste£n¥ ovliv-
¬ovat postavení ºeny. Jejich význam je ov²em vzhledem k nízké religi-
ozit¥ men²í.

Záv¥r

Cílem tohoto p°ísp¥vku bylo p°edstavit hlavní charakteristiky nejv¥t-
²ích sv¥tových náboºenských kultur ovliv¬ující postavení ºen ve spole£-
nosti a následn¥ pomocí kvantitativní analýzy ov¥°it rozdíly mezi t¥mito
náboºenstvími. Z výsledku statistické analýzy genderových nerovností
ve vybraných státech sv¥ta vyplynulo, ºe rozdíly mezi muºi a ºenami
ve vzd¥lání a v sociální, politické a ekonomické sfé°e lze v jistém smyslu
vysv¥tlit odli²nou náboºenskou kulturou. Je patrné, ºe náboºenské kul-
turní vzorce vznikaly v r·zných geogra�ckých a historických kontextech,
vycházejí z odli²ných posvátných text· a jejich p°edstavitelé po dlouhá
století utvá°eli r·zné tradice a zvyky. Ov²em zárove¬ je pot°eba mít na
v¥domí, ºe na základ¥ této statistické analýzy nelze zjistit, které ná-
boºenství je pro postavení ºen ve spole£nosti p°ízniv¥j²í £i jestli v·bec
lze náboºenství v tomto sm¥ru kategorizovat (více nap°. Seguino 2011;
Klingorová 2013). Zárove¬ je nutné vzít v potaz prostorovou diferenciaci
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náboºenské kultury, stejn¥ jako vlivy politické, ekonomické, historické
a jiné. Vliv náboºenských norem a tradic na postavení ºen ve spo-
le£nosti tedy nelze generalizovat. Nicmén¥ vzhledem k vý²e uvedeným
argument·m m·ºeme konstatovat, ºe náboºenská kultura je výrazným
prvkem diferencujícím genderové nerovnosti. Bylo by ov²em pot°eba
provést dal²í kvalitativní výzkum zam¥°ený na osobní zku²enosti a ná-
zory v¥°ících (i nev¥°ících) ºen (a muº·), abychom dokázali rozli²it mezi
náboºenskými a dal²ími faktory, které postavení ºen a genderové nerov-
nosti formují.

P°ísp¥vek vznikl s podporou projekt· GA �R £. 13-35680S �Vývoj, trans-
formace a diferenciace náboºenství v �esku v kontextu globálních a ev-
ropských prom¥n�.
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Hledání místa vzniku °eky Punkvy � Úvod do
hydrologického výzkumu v Amatérské jeskyni

Searching for springs of the river Punkva - Hydrological research in the
Amateur Cave

Karel Kn¥ºínek (Geogra�cký ústav, P°írodov¥decká fakulta, Masary-
kova univerzita; �eský hydrometeorologický ústav, pobo£ka Brno)
Stanislav Lejska (�eský hydrometeorologický ústav, pobo£ka Brno)
Franti²ek Kuda (Ústav geoniky AV �R v.v.i., odd. environmentální
geogra�e)
Jan Diví²ek (Ústav geoniky AV �R v.v.i., odd. environmentální geo-
gra�e)

Abstract:
The paper is devoted to exploration of hydrological conditions in the
con�uence area of streams Sloupský potok and Bílá Voda, which is lo-
cated in the Amatérská jeskyn¥ in the Moravský kras. Somewhere in
this rather complex part of the Amatérská jeskyn¥ arises river Punkva.
The research attempting to connect hydrological data from water level
gauges placed at selected locations and 3D model of the cave created by
using laserscanning. The result should be hydrological model of studied
part of the cave, but acquired data have potential for further research.

Keywords: Karst hydrology, hydrological modeling, laserscanning, spe-
leology, Amateur cave.

Úvod

Cílem tohoto £lánku je p°edstavit n¥které sou£asné aktivity v oblasti
výzkumu hydrologických pom¥r· v Amatérské jeskyni. Amatérská jes-
kyn¥ se rozprostírá v severní £ásti Moravského krasu v prostoru mezi
propastí Macocha a obcemi Sloup a Hol²tejn a je s celkovou délkou p°es
35 km chodeb nejdel²ím jeskyním systémem v �eské Republice (Audy,
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2000). �lánek je v¥nován spole£né £innosti pracovník· brn¥nské po-
bo£ky �eského hydrometeorologického ústavu a odd¥lení Environmen-
tální geogra�e Ústavu geoniky Akademie v¥d �R. Tato £innost se sou-
st°edí p°edev²ím na £ást jeskyn¥ zvanou Bludi²t¥ Milana �lechty, která
je hydrologicky z celé jeskyn¥ asi nejzajímav¥j²í a je místem vzniku °í£ky
Punky. Punkva je nejvýznamn¥j²ím tokem v Moravském krasu a odvod-
¬uje celou jeho severní £ást. Otázkou, kde vlastn¥ tato podzemní °í£ka
vzniká, se zabývalo jiº n¥kolik generací speleolog·, ale ani dnes neznáme
na tuto otázku úpln¥ p°esnou odpov¥¤. Jisté je zatím jen to, ºe vzniká
soutokem potok· Bílá voda a Sloupský potok a ºe se p°esná lokalizace
tohoto soutoku m¥ní podle aktuálních vodních stav· zmín¥ných tok·.
Krom¥ této £innosti probíhá v Amatérské jeskyni také dal²í výzkum,
zejména se jedná o speleologický a potáp¥£ský pr·zkum amatérských
jesky¬á°·. Asi nejvýznamn¥j²ím zp·sobem se na pr·zkumu jeskyn¥ po-
dílí speleologické skupiny �SS-ZO Plánivy, Pustý ºleb a Topas.

Historie hydrologického výzkumu Amatérské jeskyn¥

První hydrologický pr·zkum provád¥l v Amatérské jeskyni Geogra�cký
ústav �SAV v 70. letech. V tomto období byly v jeskyni nainstalovány
2 limnigrafy. Jeden byl ve Staré amatérské jeskyni a druhý v Chodb¥
samoty. Bohuºel výsledky této £innosti se autor·m nepoda°ilo získat,
protoºe se dokumentace nejspí²e nedochovala. Velký kus práce v popisu
hydrologie odvedli amatér²tí jesky¬á°i v 90. letech. Jednalo se p°ede-
v²ím o pr·zkumné, dokumenta£ní a speleopotáp¥£ské práce. V tomto
období do²lo k podrobné dokumentaci jeskyn¥ a základnímu popisu
hydrologie jeskyn¥. Dnes se v²ak díky novému technickému vybavení
otevírají dal²í moºnosti výzkumu a podrobn¥j²ího poznání hydrologic-
kých pom¥r· v jeskynním systému.

Zásadní význam pro dne²ní aktivity m¥l projekt VaV Ministerstva ºi-
votního prost°edí SP2d5/07 �Stanovení závislosti jeskynního mikrokli-
matu na vn¥j²ích klimatických podmínkách ve zp°ístupn¥ných jeskyn-
ních �R�. V rámci tohoto projektu byla vybrána jako poza¤ová lokalita
práv¥ Amatérská jeskyn¥ a v rámci m¥°ení mikroklimatu byla pozornost
v¥nována i aktivním tok·m v jeskyni, protoºe voda p°itékající do jes-
kyn¥ z povrchu má na jeskynní mikroklima zásadní vliv. Proto bylo od
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roku 2008 nainstalováno n¥kolik hladinom¥r· a teplotních £idel. Tyto
senzory jsou udrºovány i po ukon£ení zmín¥ného projektu a data z nich
získávaná slouºí jako základ sou£asného výzkumu a stala se impulzem
pro rozvoj dal²ích výzkumných aktivit.

Hydrologická m¥°ení a pozorování

Pro ú£ely po°ízení hydrologických dat byly na vytipovaných lokalitách
nainstalovány hydrologické stanice vybavené manometrickými hladino-
m¥ry ALA. Hladinom¥r ALA je ur£en pro m¥°ení a záznam vý²ky hla-
diny a teploty vody. Toto za°ízení obsahuje senzory pro m¥°ení tlaku
a teploty, datalogger a napájecí baterii v hermeticky uzav°eném nerezo-
vém t¥lese. Nej£ast¥j²í pouºití je pro dlouhodobá m¥°ení v geologických
vrtech, studních, povrchových tocích nebo jiných hydrologických apli-
kacích.

Tab. 1: Technické parametry hladinom¥ru ALA

m¥°icí rozsah vý²ky hladiny 1; 2; 6; 10; 30; 50 a 100 m vod-
ního sloupce, p°ípadn¥ jiný dle po-
ºadavku

rozli²ovací schopnost m¥°ení
hladiny

1 - 20 mm vodního sloupce dle m¥-
°icího rozsahu

p°esnost m¥°ení hladiny ±0,1 %
m¥°icí rozsah teploty 0 - 50 ◦C
p°esnost m¥°ení teploty ±0,1 ◦C
rozsah pracovních teplot 0 - 50 ◦C
délka záv¥sného kabelu dle poºadavku, v rozsahu 5 aº 350

metr·
zp·sob kompenzace zm¥n at-
mosférického tlaku

vzduchovou kapilárou ukon£enou
v pouzd°e konektoru vypln¥ném
absorbentem vlhkosti

Zdroj:
http://hladinomery.ala1.com/download/HladinomerALA4020-Letak.pdf
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První stanice byla nainstalována roku 2008 v chodb¥ pod Bahnitými
jezírky a zaznamenává teplotu a vý²ku hladiny vody na °ece Punkv¥
asi 200 metr· p°ed vzdutím Maco²ského sifonu. Stanice pracuje zatím
bezproblémov¥ a záznam dat je bez p°eru²ení. V letech 2009 � 2010
byly instalovány dal²í 3 hydrologické stanice. První z nich byla instalo-
vána v kv¥tnu na dno propasti Macocha do �ervíkových jeskyní. Sta-
nice je vybavena p°enosovým modulem a anténou vytaºenou po st¥n¥
propasti p°ibliºn¥ do úrovn¥ dolního náv²t¥vnického m·stku, tak aby
bylo moºné data p°ená²et na internet. Data jsou dostupná na adrese
http://teranos.ala1.com/index.php. Sonda dnes m¥°í bez problém·, ale
po povodni v £ervnu 2010 musela být p°emíst¥na na bezpe£n¥j²í místo
z d·vodu nestability svahu, pod kterým byla p·vodn¥ nainstalována,
proto není po°ízená £asová °ada zcela homogenní. Tato stanice je ma-
jetkem Správy jeskyní �eské republiky.Dal²í dva tlakové hladinom¥ry
v lednu 2010 uº p°ibyly p°ímo do oblasti soutoku Sloupského potoka
a Bílé vody v Amatérské jeskyni, a to první z nich do odtokových kanál·
za �íceným dómem v Bludi²ti Milana �lechty (Sloupský potok), druhý
do lokality zvané Chrochtadlo, objevené amatérskými jesky¬á°i teprve
roku 2002 (Bílá voda). Provoz sondy v Chrochtadle byl v prosinci roku
2011 ukon£en kv·li poru²e komunika£ního rozhraní. Prozatím poslední
námi nainstalovaná stanice je od ledna 2014 v jedné ze studní lokality
zvané Jádro, taktéº v Bludi²ti Milana �lechty (Sloupský potok).

Mimo kontinuální m¥°ení ve zmín¥ných stanicích je provád¥no také
ob£asné zam¥°ení vý²ky vodní hladiny na vybraných lokalitách podle
p°edem p°ipravených a zanivelovaných odm¥rných bod· p°i náv²t¥v¥
jeskyn¥. Pokud to bude moºné je v budoucnu plánována instalace hla-
dinom¥r· na dal²ích lokalitách.

Krom¥ dat ze zmín¥ných jeskynních stanic je moºné vyuºít data ze
standardních povrchových stanic a podzemních vrt· za°azených do
hlásné sít¥ �eského hydrometeorologického ústavu. Relevantní pro zá-
jmovou oblast jsou stanice Sloup na Sloupském potoce a Hol²tejn na
Bílé vod¥, které jsou umíst¥ny nad propadáním t¥chto tok· do jeskyn-
ního systému, dále pak stanice Skalní mlýn na °ece Punkv¥, která byla
v roce 1923 zaloºena Karlem Absolonem a je umíst¥ná pod výv¥rem
z Punkevních jeskyní a nakonec hlubinný vrt HV 201 (Ostrov u Maco-
chy) v Pustém ºlebu.
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Obr. 1: Mapa umíst¥ní hydrologických stanic v Amatérské jeskyni � stav
v roce 2014
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Mapování a laserové skenování jeskyn¥

První mapovací práce provád¥l v Amatérské jeskyni Geogra�cký ústav
�SAV. Výsledkem t¥chto prací byla komplexní mapa systému Ama-
térské jeskyn¥ v m¥°ítku 1:2000 autor· P°ibyla a Rajmana publiko-
vaná roku 1980. V rámci mapovacích prací byl nataºen polygonový po-
°ad, jehoº body jsou v jeskyni velmi kvalitn¥ stabilizovány a ozna£eny,
proto není problém v¥t²inu bod· v jeskyni nalézt, identi�kovat a zp¥tn¥
vyuºít, ale jak se po p°edání jeskyn¥ zp¥t do rukou amatérských jes-
ky¬á°· ukázalo, je zam¥°ení t¥chto bod· velmi nep°esné. Stejn¥ jako
v¥t²ina dal²í dokumentace o £innosti GgÚ �SAV jsou podrobn¥j²í ge-
odetické informace o m¥°ení a mapování nedostupné, k dispozici byly
pouze sou°adnice hlavního polygonového po°adu. Z d·vod· nep°esnosti
a neúplnosti dostupných dat byla tém¥° celá jeskyn¥ v letech 1993 �
1998 amatérskými jesky¬á°i znovu zmapována v£etn¥ revize, vyrovnání
a p°ipojení hlavního polygonového po°adu do sou°adnicového systému
S-JTSK. Po revizi vykazovaly rozdíly mezi novými a p·vodními sou-
°adnicemi u n¥kterých bod· odchylky aº 10 m.

Bohuºel v soutokové oblasti Sloupského potoka a Bílé vody do²lo k re-
vizi pouze polohových sou°adnic, ale pro hydrologii jsou mnohem d·-
leºit¥j²í vý²kové pom¥ry. Aby bylo moºné porovnávat data z jednotli-
vých hydrologických stanic, musela být autory provedena nivelace jejich
odm¥rných bod·. Protoºe p·vodní vý²kové sou°adnice bod· hlavního
polygonu vykazovaly také zna£né nep°esnosti, bylo nutné p°em¥°it nad-
mo°ské vý²ky vybraných bod· polygonu. M¥°ení probíhalo pomocí ge-
odetické totální stanice. Odm¥rný bod v lokalit¥ Chrochtadlo byl kv·li
²patné p°ístupnosti a nemoºnosti pouºít totální stanici zam¥°en pomocí
pásma a vodováhy, toto m¥°ení bylo pozd¥ji ov¥°eno laserovým dálko-
m¥rem se sklonom¥rem.

Dal²í významný posun nastal v b°eznu 2013, kdy byla navázána spo-
lupráce pracovník· �HMÚ a Ústavu geoniky Akademie v¥d a auto°i
£lánku za£ali s pozemním laserovým skenování soutokové oblasti Sloup-
ského potoka a Bílé vody � Bludi²t¥ Milana �lechty a jeho okolí � za
vyuºití skeneru Leica ScanStation C10 od výrobce Leica Geosystems,
Switzerland s rozli²ením 10x10 cm ve 100 m od skeneru (tj. 5x5 cm
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v 50 m, 1x1 cm v 10 m) a rozsahem max. cca 300 m v celé sfé°e (0-
360 ◦ horizontáln¥, -45 ◦-90 ◦ vertikáln¥). Cílem je vytvo°ení 3D modelu
vý²e zmín¥né £ásti jeskyn¥, jehoº propojením s daty kolísání hladin
nam¥°enými � jeskynními� hladinom¥ry tu vznikne dal²í nástroj k mno-
hem dokonalej²ímu popsání hydrologie místa zrodu °í£ky Punkvy, tedy
tém¥° doslova k nalezení pramen· Punkvy.

Tab. 2: P°ehled údaj· o skenovacích pracech

Po£et terénních výjezd· 8
Celkový £as v terénu 110 h
P°ípravy a pr·b¥h skenování 70 h
Po£et výchozích bod· skenování 126
Po£et neskenovaných bod· (p°i
rozli²ení 10x10 cm na 100m)

1 749 242 447

Celková délka polygonu 1 286 m
Velikost dat 30,6 GB

Zdroj: (Kuda 2014)

Obr. 2: Porovnání celkové rozlohy Amatérské jeskyn¥ a naskenovaného
prostoru.
Zdroj: (Kuda 2014)
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Obr. 3: Výstup z laserového skeneru � vizualizované mra£no bod·

Diskuze

Za uplynulých p¥t let bádání v dot£eném území jiº na²e poznání a vhled
do problematiky dozrály do stavu, kdy stále z°eteln¥ji zji²´ujeme, kam
je t°eba napnout dal²í úsilí, nicmén¥, práv¥ proto ná² pohled na hydro-
logii Soutokové oblasti není zatím de�nitivní a stále se vyvíjí. P°i niº²ích
a normálních vodních stavech jej lze v této chvíli ve zkratce p°edstavit
asi takto. Hlavní erozní bázi v Soutokové oblasti tvo°í Sloupský potok,
který nemá charakter souvislého vodního toku s volnou hladinou. Jeho
pr·b¥h není dosud zcela objasn¥n, v Bludi²ti M. �lechty a jeho okolí
známe pouze r·zné hladiny (Jezerní propast, sifon v P°ítokové chodb¥
do Bludi²t¥, hladina v chodb¥ U Ploutve, hladiny v Jádru, v Odtokové
£ásti Bludi²t¥ a v Jiºní £ásti Bludi²t¥), které v závislosti na vodním
stavu bu¤ tvo°í jednu úrove¬ nebo se kaskádovit¥ p°elévají. Bílá voda
má naopak z v¥t²í £ásti charakter toku s volnou hladinou, který má
svoji erozní bázi výrazn¥ vý²e neº Sloupský potok, a to aº cca o 6 m.
Proto je vysoce pravd¥podobné, ºe se Bílá voda kaskádovit¥ p°elévá,
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moºná uº od odtokové v¥tve Krematoria, do níºe poloºeného Sloup-
ského potoka. K prvnímu kontaktu obou tok· tak asi dochází v Jádru
Bludi²t¥ Milana �lechty. Zde by tedy mohly být ony prameny Punkvy.

Pro prvotní orientaci v datech byl vytvo°en z dosavadních výsledk·
laserového skenování zjednodu²ený statický model lineárního vzestupu
vodní hladiny v oblasti Bludi²t¥ Milana �lechty a jeho okolí.

Cenná jsou také data o vzestupu vodních hladin p°i povodni v £ervnu
2010, která postihla prakticky celou �R. Od poloviny kv¥tna po£así
u nás ovliv¬ovala tlaková níºe, která p°inesla chladné a de²tivé dva
týdny. V pr·b¥hu prvních dvou £ervnových dn· pak p°i²ly dal²í vy-
datné sráºky, které ve vodou nasycených povodích zp·sobily výrazný
vzestup hladin na v²ech tocích. V povodí Punkvy b¥hem t¥chto dvou
dn· spadlo 37,3 mm, Punkva pak kulminovala 3.6. pr·tokem 22,3 m3/s
(LG stanice Skalní Mlýn � 5-letá voda). V²echny na²e jeskynní hla-
dinom¥ry tuto povode¬ zaznamenaly, ²´astn¥ p°eºily a nám se hned
ze za£átku poda°ilo uko°istit p¥kná data o pr·b¥hu povod¬ové vlny
alespo¬ ur£itými £ástmi jeskyn¥. Porovnání kulmina£ní £ásti vlny z �í-
ceného dómu a Chrochtadla ukázalo zajímavé rozdíly ve vý²kách hladin
Sloupského potoka a Bílé vody � úrovn¥ obou hladin se k sob¥ na vze-
stupné v¥tvi vlny nejprve p°ibliºovaly aº do vý²e p°ibliºn¥ 377,7 m n.m.,
potom pár hodin stejn¥ rychle stoupaly aº do úrovn¥ asi 381,5 m n.m.,
aby za p°ibliºn¥ 5 hodin Bílá voda v Chrochtadle kulminovala (384,68 m
n.m.) více neº o 1 m vý²e neº Sloupský potok v �íceném dómu (383,55
m n.m.). Na sestupné v¥tvi vlny pak do²lo k podobnému �potkávání�
a �rozcházení� obou hladin, a to v podstat¥ p°i stejných kótách. Hladina
Sloupského potoka v �íceném dómu tedy oproti normálu stoupla o více
neº 25 m, Bílá voda ve vý²e poloºeném Chrochtadle o necelých 21 m.
Punkva v lokalit¥ Bah¬áky vystoupila asi o 12 metr· (v záznamu není
zachycena celá kulminace, protoºe komunika£ní rozhraní je instalováno
v komínu, který funguje jako ochranný zvon, a kdyº dojde k jeho uza-
v°ení, sonda p°estane zaznamenávat dal²í vzestup hladiny) a v propasti
Macocha, kde se voda nejvíce rozlévá do volného prostoru, o 8 metr·.
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Obr. 4: Model postupného vzestupu vodní hladiny v Amatérské jeskyni.
Model uvaºuje rovnom¥rný vzestup hladiny od 365 m n. m. aº po 390 m n.
m. s krokem po 5-ti metrech
Zdroj: (Kuda 2014)
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Obr. 5: Srovnání hladin Sloupského potoka a Bílé vody p°i povodni 2010

Obr. 6: Srovnání hladin Punkvy na Bah¬ácích a v Maco²e p°i povodni 2010

Záv¥r

�lánek je v¥nován p°edstavení hydrologického výzkumu a mapování
v Amatérské jeskyni. Snahou tohoto výzkumu bude podrobn¥ popsat
hydrologii v soutokové oblasti Bílé vody a Sloupského potoka p°i nor-
málních, ale i niº²ích nebo zvý²ených vodních stavech. Jedním z vý-
stup· by m¥l být 3D model zájmové oblasti propojený s hydrologickými
daty. Samotný 3D model by mohl být také zajímavým prost°edkem pro
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vzd¥lávání náv²t¥vník· Moravského krasu nebo popularizaci v¥dy jako
takové. Data nasbíraná pomocí laserového skeneru mohou slouºit také
pro dal²í výzkumné aplikace, nap°. mapování výpln¥ dna chodeb v jes-
kyni nebo p°i op¥tovném nasnímání pro sledování pohybu sediment·.
O n¥které moºné výstupy také projevila zájem správa CHKO Moravský
kras, pro ú£ely ochrany p°írody a p°edev²ím práv¥ pro osv¥tu a vzd¥-
lávání náv²t¥vník· Moravského krasu.

Pod¥kování pat°í pracovník·m správy CHKO Moravský kras za spolu-
práci a zp°ístupn¥ní lokality.
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Pravidelné pohyby? Jeden ze zp·sob·, jak popsat
individuální mobilitu v Brn¥

Regular movements? One of the ways how to describe individual mobi-
lity in Brno

Jan Ku£era (Geogra�cký ústav, P°írodov¥decká fakulta, Masarykova
univerzita)

Abstract:
A number of contemporary social processes and trends (suburbani-
sation, decentralization or the transition from monocentric to polycent-
ric system) has a signi�cant coe�cient - individualism. This phenomena
support a preference for using automobile tra�c which is an impor-
tant factor in the current structure of urban mobility, including Brno.
However automobile tra�c causes a lot of problems that most concern
particulary inhabitants of large cities with high population density and
services. This accumulation of people and services necessarily imposes
much higher number of tra�c operations and relationships which are
linked to higher tra�c demands.

This article so deals with the current tra�c problems and characte-
ristics of Brno and its hinterland with focus on private car transport.
For this purpose was created a multi-criteria analysis which explore
spatial relationships at the three levels. The main part was based on
the residential regular movements to work. Final results of the analysis
present theoretical structure mainly of cars regular movements distri-
bution in the city and also its development based on tra�c intensity
changes on the city road network. The analaysis also elaborates tra�c
categorization of di�erent parts of Brno which made it possible to cre-
ate a theoretical model � compensatory transport map.

Keywords: Regular movements, urban transportion, individual mobi-
lity, space relations.
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Úvod

Doprava a její tém¥° v²eobecná dostupnost hraje významnou roli p°i
formování aktuálních trend· v prostorové mobilit¥ obyvatel velkých
m¥st v£etn¥ Brna. Prostorová mobilita je p°itom uskute£¬ována jak
skrze dopravu individuální tak i hromadnou (kapacitní). Výzkum in-
dividuální automobilové dopravy je v²ak z hlediska dopravní proble-
matiky podstatn¥j²í. Její celkové dopady se ve struktu°e m¥sta proje-
vují daleko intenzivn¥ji (kongesce, problémy s parkováním, zábor ploch,
zne£i²t¥ní ºivotního prost°edí, nehodovost, hluk apod.) neº u kapacitní
dopravy (viz Viturka 1981, Foltýnová 2009, Marada 2010 £i Rodrigue
et al. 2006). Nejen z vý²e popsaného d·vodu je tak pot°eba problema-
tiku individuální dopravy zkoumat více neº dosud (zejména v prost°edí
�R). V tomto ohledu nám mohou být dobrým vzorem zejména západo-
evropské státy, USA £i konkrétní dopravní výzkumy, pop°ípad¥ ukázky
dopravních £lánk· (viz Schwanen et al. 2001, Gutiérrez 2007, Bertolini
2013 £i Halás et al. 2014).

V rámci �R lze nej£ast¥ji dopravní výzkum zaloºit na datech o dojíº¤ce
(censy). Jejich alternativou v²ak mohou být údaje ze s£ítání dopravy,
p°estoºe mají niº²í vypovídající hodnotu (nespeci�kovaný sm¥r a d·vod
pohybu respektive za£átek a konec cesty), viz Kraft (2011).

Následující £lánek p°iná²í ukázku toho, jak lze i s takovými daty pra-
covat a problematiku individuální mobility v Brn¥ analyzovat. Snahou
výzkumu bylo téº obohatit geogra�i dopravy o vlastní navrºenou me-
todiku 1. Text je zaloºen na díl£ím výzkumu a výsledcích diplomové
práce (J. Ku£ery 2013).

1Snahou sou£asného geogra�ckého výzkumu je p°ínos nových my²lenkových
proud· a výzkumných metod viz (Peet 1998, Henderson 2009). P°ístupy k výzkumu
mobility p°iná²í téº následující publikace (Urry 2007, Adey 2010 £i Seidenglanz
2010).
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Cíl analýzy

Cílem analýzy bylo vytvo°ení teoretického modelu dopravního zatíºení
m¥stských £ástí Brna prost°ednictvím IAD 2 a identi�kace zdroj· do-
pravního zatíºení. Z takto získaných výsledk· byla dále sestavena kom-
penza£ní mapa m¥stských £ástí Brna, která de�nuje, jak a kde se gene-
ruje dopravní zát¥º a kdo má na ní hlavní podíl (rezidenti x nerezidenti).
Nerezidenti p°itom byli chápáni jako cizí p·vodci dopravního zatíºení
IAD v t¥ch m¥stských £ástech, ve kterých nemají trvalý pobyt (nejsou
jejich obyvateli) a p°es tyto £ásti pouze projíºd¥jí (mimo ú£el bydlení).

To v kone£ném d·sledku zna£n¥ p°ispívá k nadbyte£nému dopravnímu
zatíºení, které by mohlo, pop°ípad¥ m¥lo být n¥jakým zp·sobem kom-
penzováno - zohled¬ováno (nap°. úvaha o moºnosti spravedliv¥j²ího p°e-
rozd¥lování �nancí do jednotlivých m¥stských £ástí). Následující £ást
textu se tak na základ¥ vlastní p°edloºené metodiky snaºí o modelové
(zjednodu²ené) postihnutí mobility °idi£· IAD v jednotlivých m¥st-
ských £ástech Brna.

Metodika

Data - metodika analýzy byla zaloºena na podkladu dat ze S£ítání lidu,
domu a bytu 2011 a údaj· z mimo°ádného zpracování vyjíº¤ky a do-
jíº¤ky v rámci m¥sta Brna 2001 (údaje o dojíº¤ce). Pro dopravní in-
tenzitu byla pouºita data z ro£enek dopravy velkých m¥st 1998-2010
a celostátního s£ítání dopravy �SD 2000-2010. Výsledkem obou zdroj·
dat (ro£enky x �SD) byla zpr·m¥rovaná výsledná hodnota dopravní
intenzity.

Do celkové dopravní intenzity na silni£ní síti dále pat°í i nákladní p°e-
prava a pohyb vozidel hromadné dopravy. Ty v²ak tvo°ily podle údaj·
(s£ítání dopravy �SD v roce 2010) relativn¥ niº²í podíly na celkovém
zatíºení sít¥ jednotlivých m¥stských £ástí (maximáln¥ do 15 %). Pro
ú£ely této práce proto byly (nákladní i hromadná kapacitní doprava)
zapo£teny do skupiny cizích p·vodc· IAD (pravidelné pohyby nerezi-
dent· a nepravidelné pohyby rezident· a nerezident·).

2IAD = zkratka pro individuální automobilovou dopravu
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Práce s daty - st¥ºejní £ástí celého postupu °e²ení analýzy bylo hned
na za£átku vymezení hodnocené komunika£ní sít¥. K tomuto ú£elu byly
vybrány nejd·leºit¥j²í (páte°ní, hlavní) komunikace dané m¥stské £ásti
(zpravidla hlavní silnice, m¥stské t°ídy, radiály, £ásti velkého m¥stského
okruhu VMO). Páte°ní komunikace byly vybrány z d·vodu vysoké prav-
d¥podobnosti jejich vyuºívání prost°ednictvím IAD (dopravní inter-
akce). Do výpo£tu naopak nebyly za°azeny dálni£ní sít¥, které probíhají
územím n¥kterých m¥stských £ástí. Hlavním d·vodem jejich neza°azení
je celkové navý²ení výsledných hodnot vlivem tranzitní dopravy (v¥t²í
neº u radiál). To umoºnilo teoreticky p°esn¥j²í pokrytí sledovaného jevu.
B¥hem vymezování komunika£ní sít¥ bylo dále dodrºeno pravidlo pro-
por£nosti území, kde rozloze (ale i po£tu obyvatel) odpovídal p°íslu²e-
jící po£et komunikací (generalizace). P°estoºe tato generalizace výb¥ru
díl£ích komunikací ovlivní kone£né výsledky (realita), pro ú£ely mode-
lového rozloºení dopravy v Brn¥ je dosta£ující (jedná se o modelové
hodnoty nikoliv p°esn¥ stanovená £ísla).

Následujícím výsledným hodnotícím kritériem teoretického modelu do-
pravního zatíºení byla vypo£tená hodnota pravidelné pracovní dojíº¤ky
rezident· (dojíº¤ka do zam¥stnání). Takto získaná data umoºnila sta-
novit po£et ekonomicky aktivních obyvatel, ze kterých se posléze mode-
lov¥ vypo£etl teoreticky potencionální po£et °idi£· (rezident·).

Dal²ím krokem byl výpo£et potencionálního po£tu pravidelných cest.
Výpo£ty vychází z podkladu koe�cientu d¥lby p°epravní práce IAD,
který na základ¥ dotazníkového ²et°ení ur£ila spole£nost Factum Inve-
nio, s.r.o. (ro£enka dopravy 2010). Ten stanovuje hodnotu koe�cientu
d¥lby p°epravní práce IAD na 0,35 (35 %). Koe�cient d¥lby p°epravní
práce tak ur£il, ºe v pr·m¥ru 35 % potencionálních °idi£· v m¥st¥ Brn¥
vyuºije k pravidelné dojíº¤ce do zam¥stnání IAD. Data jsou aktuali-
zována pro rok 2010. Podobné výsledky p°iná²í téº analýza d¥lby p°e-
pravní práce magistrátu m¥sta Brna (2012). Ta tento koe�cient sta-
novila taktéº na základ¥ dotazníkového ²et°ení na obdobnou hodnotu
36 %.

Z moºného d·vodu plo²ného zkreslení v²ak byly získané koe�cienty dále
aproximovány na základ¥ podklad· z mimo°ádného zpracování vyjíº¤ky
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a dojíº¤ky v rámci m¥sta Brna 2001 (podrobn¥j²í data). P°estoºe se
jedná o data z p°edchozího s£ítání, jejich vypovídající hodnota je pro
vytvo°ení teoretického modelu dosta£ující. P°ípadná odchylka od ak-
tuálního stavu je moºná. (V dob¥ vytvá°ení modelu 2012/2013 aktuál-
n¥j²í data nebyla k dispozici, data ze SLDB 2011 navíc p°iná²í chyb¥jící
údaje).

Tato aproximace následn¥ ur£ila výslednou (upravenou) hodnotu koe�-
cientu d¥lby p°epravní práce, která se aplikovala pro kaºdou z m¥stských
£ástí (Tab. 1).

Aproximace byla zaloºena na rozd¥lení m¥stských £ástí podle podílu
jejich obyvatel vyuºívajících k pravidelné dojíº¤ce do zam¥stnání m¥st-
skou hromadnou dopravu (MHD). Struktura dat zde byla rozd¥lena na
t°i £ásti (vy²²í:st°ední:niº²í) podíly MHD tak, aby teoreticky je²t¥ lépe
modelovala sledovanou skute£nost. Jestliºe z dané m¥stské £ásti vyuºilo
k pravidelné dojíº¤ce do zam¥stnání MHD více neº 51 % jejich obyva-
tel, koe�cient d¥lby p°epravní práce IAD byl pro takovou m¥stskou £ást
upraven na hodnotu 0,25 (25 %). V p°ípad¥ podílu MHD na pravidelné
dojíº¤ce do zam¥stnání v rozmezí 38 � 51 % byla výsledná hodnota
koe�cientu d¥lby p°epravní práce IAD takové m¥stské £ásti stanovena
na 0,35 (35 %). M¥stské £ásti, ze kterých za prací pravideln¥ vyjíºd¥lo
prost°ednictvím MHD mén¥ jak 38 % obyvatel, byly za°azeny do in-
tervalu koe�cientu d¥lby p°epravní práce IAD se stanovenou hodnotou
0,45 (45 %). Upravené hodnoty koe�cientu d¥lby p°epravní práce IAD
tak náleºí výslednému intervalu (0,25 - 0,45), (Tab. 1).
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Tab. 1: Modelov¥ upravené hodnoty koe�cientu d¥lby p°epravní práce IAD

M¥stská £ást Podíl MHD na
dojíº¤ce do
zam¥stnání

(%)

Výsledný
koe�cient

d¥lby
p°epravní
práce IAD

1. Brno-Jehnice 58,8 0,25
2. Brno-st°ed 56,3 0,25
3. Brno-Královo Pole 54,4 0,25
4. Brno-O°e²ín 53,8 0,25
5. Brno-Komín 52,6 0,25
6. Brno-�idenice 50,9 0,35
7. Brno-Medlánky 50,7 0,35
8. Brno-sever 50,1 0,35
9. Brno-�ernovice 49,2 0,35
10. Brno-Lí²e¬ 46,4 0,35
11. Brno-�abov°esky 46,1 0,35
12. Brno-Malom¥°ice a Ob°any 45,2 0,35
13. Brno-jih 44,2 0,35
14. Brno-Ivanovice 43,5 0,35
15. Brno-Kohoutovice 42,9 0,35
16. Brno-�e£kovice a Mokrá Hora 42,0 0,35
17. Brno-Slatina 40,1 0,35
18. Brno-Kníni£ky 39,8 0,35
19. Brno-Bosonohy 39,6 0,35
20. Brno-Tu°any 38,7 0,35
21. Brno-Starý Lískovec 38,0 0,35
22. Brno-Jundrov 37,8 0,45
23. Brno-Bystrc 37,4 0,45
24. Brno-Bohunice 36,9 0,45
25. Brno-�eb¥tín 35,3 0,45
26. Brno-Chrlice 34,9 0,45
27. Brno-Vinohrady 23,2 0,45
28. Brno-Nový Lískovec 19,4 0,45
29. Brno-Út¥chov 13,2 0,45

Zdroj: SDLB 2001, vlastní výpo£et
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Potencionální po£et pravidelných cest byl kone£n¥ vypo£ten jako po£et
potencionálních °idi£· vyuºívajících k p°eprav¥ do zam¥stnání IAD.
Tyto cesty byly v na²em p°ípad¥ zapo£teny dvakrát, coº má za cíl po-
stihnout téº zp¥tnou vazbu (cesta tam a zp¥t). Analýza proto p°edpo-
kládá, ºe naprostá v¥t²ina rezident· vykoná zp¥tnou cestu do výchozího
bodu � svého bydli²t¥.

V posledním kroku byl vypo£ten výsledný a hledaný podíl °idi£· rezi-
dent· na celkovém zatíºení sít¥ prost°ednictvím IAD. Ten se ur£il jako
podíl potencionálního po£tu pravidelných cest na teoretickém celoden-
ním zatíºení sít¥ (Tab. 2). Celodenní zatíºení sít¥ je vyjád°eno pr·m¥r-
ným po£tem vozidel za 24h na vybraných komunikacích (mimo dálnice)
viz odstavec práce s daty. Data byla upravena na podkladu s£ítání do-
pravy 2000-2010 a dopravních ro£enek m¥st z období 1998-2010 viz
odstavec data.

Interpretace výsledk·

Výsledkem analýzy je dopravní kompenza£ní mapa (Obr. 3), která hod-
notí celkové dopravní zatíºení silni£ní sít¥ jednotlivých m¥stských £ástí
Brna b¥hem pr·m¥rného pracovního dne. Kompenza£ní mapa vychází
z faktu, ºe pouze ur£itá £ást potencionálních °idi£· rezident· nutn¥
zatíºí silni£ní sí´ svého bydli²t¥ (cesta do práce a zp¥t). �asto v²ak
významn¥j²í podíl na dopravní zát¥ºi mají nerezidenti práv¥ na úkor
tamních obyvatel (rezident·). To je dob°e patrné nap°íklad z p°iloºe-
ného grafu (Obr. 1) £i následujícího textu popisujícího výsledky této
analýzy.

Gra�cké znázorn¥ní (Obr. 1) podílu pravidelných i nepravidelných cest
rezident· a nerezident· v m¥stských £ástech Brna p°edkládá ukázku
toho, kdo má hlavní podíl na celkovém zatíºení silni£ní sít¥ v jednotli-
vých m¥stských £ástech Brna. Pravidelné cesty rezident· do zam¥stnání
tvo°í obecn¥ jen malou £ást z celkového po£tu uskute£n¥ných kaºdo-
denních cest. Nejv¥t²í podíl na celodenní doprav¥ (intenzita dopravy)
v¥t²iny m¥stských £ástí tvo°í cizí p·vodci (nerezidenti) a jejich pohyby.
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Obr. 1: Podíl rezident· a nerezident· na zatíºení silni£ní sít¥ v m¥stských
£ástech Brna 2010 vlivem IAD
Zdroj: Ku£era 2013

Výjimkou jsou vybrané okrajové £ásti m¥sta, které jsou situovány
zejména v severozápadním sektoru Brna (�eb¥tín, Jehnice, O°e²ín).
V t¥chto £ástech dosahují podíly vyuºití IAD b¥hem pravidelné do-
jíº¤ky do zam¥stnání minimáln¥ 36 % (Tab. 2, Obr. 1). To je s velkou
pravd¥podobností zp·sobeno men²ím po£tem pracovních p°íleºitostí
a celkov¥ v¥t²í vzdáleností t¥chto £ástí od centra m¥sta, kde je naopak
koncentrován v¥t²í po£et ekonomických subjekt· (viz Ku£era 2013).
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Tab. 2: Potencionální °idi£i (rezidenti) vyuºívající k pravidelné p°eprav¥ (do
zam¥stnání) IAD a jejich teoretický podíl na celkovém zatíºení silni£ní sít¥
v roce 2010
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1. Brno-�eb¥tín 1 714 1 840 1 777 0,45 1 599 2 970 53,8
2. Brno-Jehnice 549 583 566 0,25 283 720 39,3
3. Brno-O°e²ín 249 269 259 0,25 130 360 36,0
4. Brno-Jundrov 1 828 1 962 1 895 0,45 1 706 5 625 30,3
5. Brno-

Kohoutovice
6 053 6 580 6 317 0,35 4 422 15 435 28,6

6. Brno-Bystrc 11 869 13 012 12 441 0,45 11 196 52 065 21,5
7. Brno-

Vinohrady
7 243 7 932 7 588 0,45 6 829 32 423 21,1

8. Brno-Chrlice 1 770 1 935 1 853 0,45 1 667 8 087 20,6
9. Brno-

Medlánky
3 000 3 201 3 101 0,35 2 170 11 250 19,3

10. Brno-Lí²e¬ 13 986 15 217 14 602 0,35 10 221 61 218 16,7
11. Brno-Bohunice 7 379 8 061 7 720 0,45 6 948 46 080 15,1
12. Brno-Út¥chov 360 386 373 0,45 336 2 700 12,4
13. Brno-sever 19 815 22 004 20 910 0,35 14 637 124 470 11,8
14. Brno-Nový

Lískovec
5 680 6 288 5 984 0,45 5 386 60 660 8,9

15. Brno-
�e£kovice
a Mokrá Hora

6 806 7 415 7 111 0,35 4 977 63 945 7,8

16. Brno-Ivanovice 835 896 866 0,35 606 7 988 7,6
17. Brno-Starý

Lískovec
5 995 6 653 6 324 0,35 4 427 60 953 7,3

18. Brno-Královo
Pole

12 288 13 499 12 894 0,25 6 447 89 910 7,2

19. Brno-
�abov°esky

8 983 9 683 9 333 0,35 6 533 95 535 6,8

20. Brno-Komín 3 375 3 632 3 504 0,25 1 752 27 945 6,3
21. Brno-Tu°any 2 519 2 767 2 643 0,35 1 850 32 175 5,8
22. Brno-�idenice 9 314 10 427 9 871 0,35 6 909 127 035 5,4
23. Brno-Kníni£ky 446 490 468 0,35 328 7 020 4,7
24. Brno-Slatina 4 574 4 962 4 768 0,35 3 338 73 598 4,5
25. Brno-st°ed 27 639 31 403 39 521 0,25 14 761 343 584 4,3
26. Brno-

Bosonohy
1 054 1 139 1 097 0,35 768 19 440 3,9

27. Brno-
�ernovice

3 552 4 004 3 778 0,35 2 645 86 265 3,1

28. Brno-
Malom¥°ice
a Ob°any

2 446 2 739 2 593 0,35 1 815 64 485 2,8

29. Brno-jih 4 161 4 641 4 401 0,35 3 081 117 450 2,6
scéná° A 175 482 193 620 184 551 10 127 763 1 641 380 -

Zdroj: ro£enka dopravy velkých m¥st 2010, (�SD), SLDB 2011, vlastní
výpo£et
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Následující podíly rezident· a nerezident· na celkovém zatíºení silni£ní
sít¥ v jednotlivých m¥stských £ástech Brna p°ibliºuje (Tab. 2). Z ní
jsou patrné téº výsledné hodnoty koe�cient· d¥lby p°epravní práce
IAD. Ty vyjad°ují procento potencionálních °idi£· IAD v·£i �ne°idi-
£·m� tedy cestujícím hromadnou dopravou. Nap°íklad z m¥stské £ásti
Brno-�eb¥tín teoreticky vyuºívá k pravidelné p°eprav¥ do zam¥stnání
osobní automobil tém¥° polovina (0,45 � 45 %) potencionálních °idi£·
rezident·. Ti se potom takto uskute£¬ovanou p°epravou podílí z 53,8 %
na celkovém zatíºení silni£ní sít¥ respektive intenzit¥ silni£ní dopravy ve
£tvrti �eb¥tín (Obr. 1, Obr. 2). Zbylá £ást intenzity dopravy na silni£ní
síti v �eb¥tín¥ následn¥ náleºí °idi£·m: nerezident·m � tedy pouze
°idi£·m, kte°í daným místem jen projíºd¥jí (v²echny moºné ú£ely cest
pravidelné i nepravidelné mimo reziden£ní) £i rezident·m � s jinými
ú£ely cest neº je pravidelná dojíº¤ka do práce (zejména nepravidelné
cesty za ú£elem nákupu, zábavy, trávení volného £asu apod.). Poten-
cionální °idi£i z �eb¥tína tak sami nejvíce zat¥ºují tamní silni£ní sí´.
Naopak vlivy nerezident· na dopravní problematiku zde nehrají vý-
znamnou roli.

Obr. 2: Podíl °idi£· rezident· na celkovém zatíºení silni£ní sít¥ IAD
v jednotlivých m¥stských £ástech Brna pravideln¥ uskute£¬ovanou
dojíº¤kou do zam¥stnání (2010) � teoretická díl£í mapa
Zdroj: Ku£era 2013
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Celou situaci v ostatních m¥stských £ástech Brna blíºe gra�cky znázor-
¬uje vytvo°ená teoretická díl£í mapa dopravního zatíºení (Obr. 2).

P°i podrobn¥j²ím pr·zkumu území Brna (Obr. 2) je moºné vid¥t
relativn¥ vysoký podíl rezident· na celkovém zatíºení silni£ních sítí
(prost°ednictvím pravidelné dojíº¤ky) v m¥stských £ástech Jundrov
(30,3 %), Kohoutovice (28,6 %), Bystrc (21,5 %), Vinohrady (21,1 %)
a Chrlice (20,6 %). Rezidenti t¥chto m¥stských £ástí si tak vlastními
pravidelnými pohyby zat¥ºují silni£ní komunikace z více jak 1/5. Téº
v tomto p°ípad¥ p°itom m·ºe hrát roli fakt, ºe jsou popisované m¥stské
£ásti situovány relativn¥ dál od centra m¥sta a ºe zde není v¥t²í
koncentrace ekonomických subjekt· (v¥t²í zam¥stnavatelé, obchodní
a zábavní centra � mimo Chrlice, pr·myslové £i technologické parky
= absence dojíº¤ky nerezident· a naopak vyjíº¤ka rezident· za
prací, obchodem £i zábavou jinam) viz Mulí£ek (2004), £i Ku£era
(2013). Danými m¥stskými £ástmi navíc neprochází významn¥j²í
silni£ní komunikace, která by generovala tranzitní nebo celom¥stskou
silni£ní dopravu. V²echny vý²e charakterizované m¥stské £ásti vykazují
vy²²í podíl potencionálních °idi£·, kte°í p°i pravidelné dojíº¤ce do
zam¥stnání vyuºívají IAD (krom¥ Kohoutovic dosahuje koe�cient d¥lby
p°epravní práce IAD v t¥chto £ástech m¥sta hodnot 0,45 = 45 %).
Z území Jundrova, Bystrce, Vinohrad a Chrlic vyuºívá IAD k pra-
videlným pohyb·m v pr·m¥ru 45 % tamních potencionálních °idi£·
(Tab. 1). Naopak kapacitní dopravu (MHD) vyuºívá jen relativn¥ málo
ekonomicky aktivních obyvatel (Jundrov 37,8 %, Kohoutovice 42,9 %,
Bystrc 37,4 %, Vinohrady 23,2 %, Chrlice 34,9 %), coº podporuje
práv¥ vy²²í hodnoty vyuºití IAD (Tab. 1).

Mezi dal²í skupinu m¥stských £ástí pat°í Medlánky, Lí²e¬, Bohunice,
Út¥chov a celek Brno-sever (�erná Pole, Lesná, Sob¥²ice). V²echny tyto
£ásti vykazují hodnotu koe�cientu d¥lby p°epravní práce IAD v rozmezí
hodnot 0,35 - 0,45. Potencionální °idi£i rezidenti tak v t¥chto £ástech
Brna vyuºijí IAD k pravidelné dojíº¤ce do zam¥stnání pr·m¥rn¥ ve
40 % p°ípad·. Zbylá £ást pravidelných cest je ze 40 aº 50 % usku-
te£¬ována prost°ednictvím kapacitní dopravy. Výjimku tvo°í m¥stská
£ást Út¥chov, kde podíl vyuºití MHD b¥hem pravideln¥ uskute£¬ované
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dojíº¤ky do zam¥stnání dosahuje p°ibliºn¥ 13 % (Tab. 1). Ostatní po-
díly d¥lby p°epravní práce p°ipadají zejména na IAD, potaºmo na jiný
druh dopravního prost°edku. Území v²ech t¥chto zmi¬ovaných m¥st-
ských £ástí je zat¥ºováno pravidelnými pohyby rezident· pr·m¥rn¥ z 11
aº 19 % (Tab. 2). Takto speci�kované m¥stské celky jsou tak v kone£ném
d·sledku více zat¥ºovány cestami nereziden£ních °idi£·, coº je s velkou
pravd¥podobností podmín¥no p°ítomností d·leºitých dopravních komu-
nikací (ul. Hradecká v Medlánkách, úsek VMO-Porgesova, Provazníkova
v m¥stské £ásti Brno-sever, ul. Jedovnická v Lí²ni £i ul. Jihlavská v Bo-
hunicích).

P°edposlední skupinu obcí tvo°í m¥stské £ásti Nový Lískovec, Starý Lís-
kovec, �e£kovice a Mokrá Hora, Ivanovice, Královo Pole, �abov°esky,
Komín, Tu°any a �idenice. Mimo Nový Lískovec (hodnota koe�cientu
d¥lby p°epravní práce IAD je zde 0,45) v²echny jmenované m¥stské
celky dosahují niº²ích hodnot koe�cientu d¥lby p°epravní práce IAD
(0,35 � 0,25). V pr·m¥ru tak potencionální °idi£i rezidenti t¥chto m¥st-
ských £ástí vyuºijí k pravidelné dojíº¤ce do zam¥stnání ve 30 % p°ípad·
osobní automobil. Ostatní ekonomicky aktivní obyvatelé popisovaných
m¥stských £ástí vyuºívají k pravidelné dojíº¤ce do zam¥stnání nej£as-
t¥ji MHD (15 � 52 %), pop°ípad¥ jiný dopravní prost°edek (Tab. 1). Na
celkovém dopravním zatíºení silni£ní sít¥ vlivem IAD se rezidenti vý²e
zmín¥ných m¥stských £ástí podílí z 5 aº 9 % pravidelnými pohyby (Tab.
2). V¥t²inu ostatní dopravní zát¥ºe na tamních silni£ních komunikacích
v²ak zp·sobují nerezidenti a jejich pravidelné a nepravidelné pohyby.
Takto za°azená m¥stská území jsou typická p°ítomností v¥t²ího po£tu
významných silni£ních komunikací (radiály, úseky VMO, m¥stské t°ídy,
silnice 2. t°ídy). P°íkladem mohou být rychlostní silnice R43 � Hradecká
v �e£kovicích a Ivanovicích, úsek VMO �abov°eská v �abov°eskách,
úseky VMO Porgesova, Sportovní, Královopolský tunel v Králov¥ Poli,
ul. Kníni£ská v Komín¥, ul. Svatoplukova a Gajdo²ova v �idenicích a ul.
Ka²tanová £i Hanácká v Tu°anech.

Do poslední skupiny m¥stských £ástí pat°í Kníni£ky, Slatina, Brno-
st°ed, Bosonohy, �ernovice, Malom¥°ice, Ob°any a Brno-jih. Výsledné
hodnoty koe�cientu d¥lby p°epravní práce IAD téº v t¥chto £ástech
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m¥sta dosahují úrovn¥ (0,35 � 0,25). V pr·m¥ru tak potencionální °i-
di£i rezidenti t¥chto m¥stských £ástí vyuºijí k pravidelné dojíº¤ce do
zam¥stnání asi ve 30 % p°ípad· osobní automobil. Ostatní ekonomicky
aktivní obyvatelé zmi¬ovaných území vyuºívají k pravidelné dojíº¤ce
do zam¥stnání nej£ast¥ji MHD (56,3 � 39,6 %), pop°ípad¥ kombinaci
jiných dopravních prost°edk· (Tab. 1). Ekonomicky aktivní obyvatelé
m¥stské £ásti Brno-st°ed vyuºívají k pravidelným pohyb·m kapacitní
dopravu tém¥° v 60 % p°ípad·, coº je velmi pravd¥podobn¥ zp·sobeno
kvalitním pokrytím daného území a celkovou nabídkou doprovodných
sluºeb (viz Civitas Brno). Naopak pouze p¥tina pravidelných pohyb·
p°ipadá na uºivatele IAD. Tento jev m·ºe do zna£né míry souviset s ne-
dostate£nou nabídkou parkovacích ploch zejména v historickém centru
Brna a jeho t¥sném zázemí. Rezidenti vý²e zmín¥ných £ástí se podílí
(prost°ednictvím pravidelné dojíº¤ky) pouze z 2,6 aº 5 % na celkovém
dopravním zatíºení silni£ní sít¥ vlivem IAD (Tab. 2). V¥t²inu ostatní
dopravní zát¥ºe na tamních silni£ních komunikacích zp·sobují nerezi-
denti a jejich pravidelné a nepravidelné pohyby. Vý²e popisovaná m¥st-
ská území jsou rovn¥º typická p°ítomností v¥t²ího mnoºství význam-
ných silni£ních komunikací a ekonomických subjekt· (velké mnoºství
pracovních míst, nákupních i zábavních park·, pr·myslových a tech-
nologických zón), blíºe nap°. Mulí£ek (2009). Zmi¬ované m¥stské £ásti
jsou proto z velké £ásti zejména pr·jezdnými £ástmi m¥sta (generování
vysokého podílu cizích p·vodc· IAD).

Analogickým zp·sobem av²ak s inverzními hodnotami byla vytvo°ena
výsledná kompenza£ní mapa m¥stských £ástí Brna (Obr. 3). Ta byla
zaloºena na rozdílu hodnot podíl· rezident· a nerezident· na zatíºení
silni£ní sít¥ prost°ednictvím pravidelné dojíº¤ky do zam¥stnání. Její
£tení je tak následující: �ím více je území m¥stské £ásti tmav²í, tím více
je zatíºeno cizími p·vodci IAD = nereziden£ními pravidelnými pohyby
(cesta do zam¥stnání) a nereziden£ními nepravidelnými pohyby (cesta
za nákupem, trávením volného £asu). Zbylá £ást dopravní zát¥ºe ná-
leºí pravidelným cestám rezident·. Naopak £ím je území m¥stské £ásti
sv¥tlej²í, tím více je zatíºeno pravidelnými a nepravidelnými pohyby
rezident·.
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Obr. 3: Výsledná kompenza£ní mapa m¥stských £ástí Brna (2010)
Zdroj: Ku£era 2013

Záv¥r

Výsledky prezentované analýzy p°edkládají moºnost vyuºití pravidel-
ných pohyb· k teoretické modelaci individuální mobility v Brn¥. Ta je
znázorn¥na prost°ednictvím výsledné kompenza£ní mapy, která p°ed-
stavuje teoretické rozloºení dopravní zát¥ºe i jejich typických p·vodc·
(rezidenti x nerezidenti). Ve své podstat¥ se tak jedná o lokalizaci spe-
ci�cky dopravou zatíºených celk·, coº m·ºe p°isp¥t k nám¥tu na spra-
vedliv¥j²í p°erozd¥lování �nan£ních prost°edk· jednotlivým m¥stským
£ástem (�nance ur£ené na dopravu). Výsledná kompenza£ní mapa by
tak mohla být dopl¬ujícím podkladem pro p°ípadný návrh dopravní
strategie v m¥st¥ Brn¥. Za díl£í úsp¥ch lze povaºovat téº fakt, ºe se
d·leºitou £ást výzkumu poda°ilo vytvo°it na základ¥ dat ze s£ítání do-
pravy.
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Webb·v graf jako metoda analýzy pohybu oby-
vatel na regionální úrovni

Webb graph as a method of population change analysis on the regional
level

Marie Kusovská (Katedra demogra�e a geodemogra�e, P°írodov¥-
decká fakulta, Univerzita Karlova v Praze)

Abstract:
Demography (or geodemography) de�nes di�erent kinds of population
change: natural change as a result of natality and mortality processes,
migration change as precisely de�ned moves of population in space. Si-
multaneous e�ect of both processes is called total population change.
On the level of Czechia as a whole the total population change has been
determined mainly by migration growth since 2003. With a shift to the
regional level, there occurs a signi�cant di�erentiation. This contribu-
tion deals with the relationship between migration and natural change
on the regional level using the method of Webb graph. Territorial units
SO ORP are being analysed in two periods 1999�2003 and 2009�2013.
Five-year periods were chosen in order to limit random �uctuations in
demographically less numerous units; the middle of the chosen interval
is the census year.

Keywords: Webb graph, natural population change, migration popu-
lation change, total population change, geodemography

Pohyb v demogra�i

Pokud v demogra�i pouºijeme spojení pohyb obyvatel, míváme na mysli
dynamiku popula£ního vývoje. Pohyb obyvatel lze hodnotit odd¥len¥
v rámci dvou sloºek: pohyb p°irozený, tj. zm¥ny v d·sledku rození a vy-
mírání dané populace a pohyb migra£ní, tj. zm¥ny v d·sledku st¥hování
do a z ur£itého území. Primárním zam¥°ením demogra�e je studium
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p°irozené m¥ny, m¥na migra£ní je p°edm¥tem studia geodemogra�e £i
geogra�e obyvatelstva (Pavlík, Rychta°íková, �ubrtová 1986: 446).

Demogra�e tradi£n¥ studuje velké územní celky, teprve od konce 20.
století roste d·raz na studium malých území (Billari In Caselli, Vallin,
Wunsch 2006: 695). Jedním z d·vod· m·ºe být lep²í dostupnost dat
a také pot°eba dozv¥d¥t se více o popula£ním vývoji men²ích území
v d·sledku decentralizace státní moci. Znalost popula£ního vývoje re-
gion· je d·leºitým podkladem pro regionální plánování.

Analýza popula£ního vývoje men²ích územních jednotek s sebou nese
d·raz na volbu vhodných metod. Populace malého území je sice s velkou
pravd¥podobností homogenn¥j²í neº populace velkého území, kterého
je sou£ástí (Roubí£ek 1971: 347), av²ak s klesající velikostí populace
se sniºuje i po£et demogra�ckých událostí, které vstupují do výpo£t·.
�ast¥ji se tedy objeví nahodilé události, které mohou zkreslit uvaºo-
vaný popula£ní vývoj dané lokality. P°i výpo£tech je vhodné uplat¬ovat
ur£ité postupy omezující náhodné výkyvy. Nap°íklad aplikovat metodu
klouzavých pr·m¥r· na vypo£tené údaje a p°i interpretaci sledovat spí²e
trendy neº p°ípadné nahodilosti v jednotlivých letech. Dal²í moºností
je agregace vstupních dat za del²í £asové období, £ímº se zvý²í po£et
demogra�ckých událostí vstupujících do výpo£t·. Doporu£uje se porov-
návat výsledky popula£ního vývoje malého území s vy²²ím územním
celkem, jehoº je sou£ástí, aby nedo²lo k �p°ecen¥ní významu místních
podmínek� (Roubí£ek 1971: 351).

Webb·v graf

Cílem tohoto p°ísp¥vku je vyzkou²et metodu Webbova grafu pro ana-
lýzu popula£ního vývoje regionální populace. Webb·v graf je gra�cká
metoda, která zobrazuje p°ísp¥vek p°irozené m¥ny a migrace k popula£-
ním zisk·m £i ztrátám. Byla sestavena J. W. Webbem pro m¥°ení po-
pula£ních zm¥n lokálních administrativních jednotek v Anglii a Walesu
v období 1921�1931 (Webb 1963: 130). V kartézské soustav¥ sou°ad-
nic zobrazuje svislá osa p°irozený pohyb vyjád°ený nej£ast¥ji ukazate-
lem hrubé míry p°irozeného p°ír·stku a vodorovná osa migra£ní pohyb
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vyjád°ený ukazatelem hrubé míry migra£ního salda. Kladné £ásti os
znázor¬ují popula£ní (p°irozené £i migra£ní) p°ír·stky, záporné £ásti
pak úbytky. Vzájemným porovnáním p°irozené a migra£ní m¥ny je graf
rozd¥len na osm sektor·, tj. jednotlivých typ· popula£ního vývoje ozna-
£ených písmeny A�H. Nap°íklad typ A ozna£uje, ºe p°ír·stek p°iroze-
nou m¥nou p°evy²uje úbytek migrací. Z Webbova grafu lze také vy£íst
celkový p°ír·stek £i úbytek dané jednotky. Za°azení mezi typy A�D
vyjad°uje celkový p°ír·stek obyvatel, naopak mezi typy E�H celkový
úbytek.

Obr. 1: Schéma Webbova grafu
Zdroj: Upraveno podle Webb 1963: 132.
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Metodika a data

Vlastní analýza byla provedena na úrovni správních obvod· obcí s roz-
²í°enou p·sobností (dále SO ORP), a to s ohledem na dostate£nou do-
stupnost dat p°i malém územním detailu a relativn¥ velkou homogenitu
t¥chto jednotek. Spolu se 205 SO ORP bylo analyzováno také hlavní
m¥sto Praha z d·vodu zhodnocení popula£ního vývoje na celém území
�eska. Pro omezení nahodilých výkyv· byly jednotky sledovány ve dvou
p¥tiletých £asových obdobích 1999�2003 a 2009�2013, p°i£emº st°ed ob-
dobí odpovídá roku s£ítání lidu. Z d·vodu eliminace rozdílné po£etnosti
zkoumaných jednotek byly výpo£ty vztaºeny na 1 000 obyvatel, tj. pro
kaºdou jednotku byla v daných obdobích vypo£tena hodnota ukazatel·
hrubé míry p°irozeného p°ír·stku a hrubé míry migra£ního salda.

Jako dopln¥k k analýze SO ORP bylo metodou Webbova grafu zkou-
máno �esko jako celek a také jednotlivé kraje, a to z d·vodu porovnání
vývoje SO ORP s vy²²í územní jednotkou.

Data byla získána z Ve°ejné databáze �eského statistického ú°adu, kde
je uveden p°epo£et na území roku 2012.

Výsledky analýzy pohybu obyvatel za �esko a kraje

Na úrovni �eska jako celku docházelo v období 1999�2003 k úbytku
obyvatelstva p°irozenou m¥nou -1,7 %�. Tento úbytek nedokázalo po
v¥t²inu období vykompenzovat kladné migra£ní saldo s hodnotou 0,9
%�, tudíº docházelo k celkovému úbytku obyvatelstva �eska. Dle Web-
bovy typologie se jedná o typ E.

Mezi kraji nepozorujeme výrazné rozdíly; 6 kraj· vykazovalo také typ
E, 6 kraj· typ F, tj. docházelo zde i k úbytku migrací. Mírn¥ odli²nou
tendenci m¥l kraj St°edo£eský a Ústecký, kde p°evaºovalo kladné mi-
gra£ní saldo nad úbytkem obyvatelstva p°irozenou m¥nou, tj. typ D.
V p°ípad¥ St°edo£eského kraje lze tento jev spojovat s reziden£ní su-
burbanizací, která se nejprve výrazn¥ji projevila v okolí Prahy. V p°í-
pad¥ Ústeckého kraje se vysv¥tlení nabízí s ohledem na strukturu mi-
grant·, kde podstatný podíl zaujímají cizinci, Romové £i sociáln¥ slabí.
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Z cizinc· se do Ústeckého kraje nej£ast¥ji st¥hují Vietnamci, kte°í zde
v p°íhrani£ních oblastech hledají obchodní p°íleºitosti (Program roz-
voje Ústeckého kraje 2012: 11; �ermák, Janská 2011: 428). Romové jsou
motivováni vysokým podílem této men²iny v Ústeckém kraji, mají zde
rodinné vazby. Spolu se sociáln¥ slabými byla motivace p°est¥hování se
do Ústeckého kraje zvý²ena p·sobením n¥kterých realitních kancelá°í,
které jim nabízely �nan£ní odm¥nu, v p°ípad¥, ºe se p°est¥hují z nemo-
vitosti v lukrativních £ástech �eska. Realitní kancelá°e pak t¥mto lidem
za°ídily bydlení v území s nízkými cenami nemovitostí, £asto v Ústec-
kém kraji (Program rozvoje Ústeckého kraje 2012: 11).

Období 2009�2013 lze za �esko charakterizovat mírným p°irozeným
p°ír·stkem 0,4 %� a o n¥co vy²²ím migra£ním p°ír·stkem 1,3 %�, coº
odpovídá kategorii C. Po roce 2004 se v �esku za£al rodit vy²²í po£et
d¥tí, coº bývá £asto dáváno do souvislosti s realizací plodnosti silných
ro£ník· ºen ze 70. let 20. století (Fialová 2007: 5).

Situace na úrovni kraj· je v období 2009�2013 r·znorod¥j²í neº v p°ed-
chozím sledovaném období. Polovina kraj· vykazuje kladný celkový p°í-
r·stek, p°i£emº v¥t²inou jde o typ C, tj. vysoký migra£ní p°ír·stek je
doprovázen niº²ím, ale také kladným p°irozeným p°ír·stkem. Obyva-
telstvo p°ibývá p°edev²ím v krajích v �echách (St°edo£eský, Liberecký,
Plze¬ský, Jiho£eský a Pardubický kraj, Hlavní m¥sto Praha) a na Mo-
rav¥ pouze v Jihomoravském kraji, kde je výrazná suburbanizace v okolí
Brna. Výrazná prom¥na oproti minulému období se odehrála v Ústec-
kém kraji, který se z typu D za°adil do typu G, tj. tento kraj se mezi
obdobími p°em¥nil z migra£n¥ atraktivního kraje na migra£n¥ neatrak-
tivní. Lze pouze p°edpokládat, ºe st¥hování Rom· a sociáln¥ slabých uº
neprobíhá v takové mí°e, jako v p°edchozím období a vzhledem k ekono-
mické recesi ztratil Ústecký kraj atraktivitu pro cizince (Program roz-
voje Ústeckého kraje 2012: 11). Ostatní úbytkové kraje vykazují také
typ G. Výjimkou je kraj Vyso£ina spadající do typu H, av²ak kladný
p°irozený p°ír·stek je velmi nízký, pouze 0,1 %�.
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Obr. 2: Webb·v graf pro �esko a kraje v obdobích 1999�2003 a 2009�2013
Pozn.: CZE=�esko, PHA=Hl. m. Praha, STC=St°edo£eský kraj,
JHC=Jiho£eský kraj, PLK=Plze¬ský kraj, KVK=Karlovarský kraj,
ULK=Ústecký kraj, LBK=Liberecký kraj, HKK=Královéhradecký kraj,
PAK=Pardubický kraj, VYS=Kraj Vyso£ina, JHM=Jihomoravský kraj,
OLK=Olomoucký kraj, ZLK=Zlínský kraj, MSK=Moravskoslezský kraj
Zdroj: �SÚ 2013.
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Obr. 3: Webb·v graf pro �esko a kraje v obdobích 1999�2003 a 2009�2013
(vý°ez pro hodnoty hrubé míry p°irozeného p°ír·stku a migra£ního salda ±3
%� )
Pozn.: CZE=�esko, PHA=Hl. m. Praha, STC=St°edo£eský kraj,
JHC=Jiho£eský kraj, PLK=Plze¬ský kraj, KVK=Karlovarský kraj,
ULK=Ústecký kraj, LBK=Liberecký kraj, HKK=Královéhradecký kraj,
PAK=Pardubický kraj, VYS=Kraj Vyso£ina, JHM=Jihomoravský kraj,
OLK=Olomoucký kraj, ZLK=Zlínský kraj, MSK=Moravskoslezský kraj
Zdroj: �SÚ 2013.
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Výsledky analýzy pohybu obyvatel SO ORP

Rozloºení SO ORP v rámci jednotlivých kategorií pro²lo ve sledovaných
obdobích výraznou prom¥nou. V prvním období p°evaºovaly regiony,
kde docházelo k p°irozenému úbytku, který byl v p°ípad¥ kategorie D
kompenzován vy²²ím migra£ním p°ír·stkem, av²ak v regionech spada-
jících do kategorií E, F, G docházelo k celkovému úbytku obyvatelstva.
V období 2009�2013 lze pozorovat naprosto protich·dné tendence, kdy
se na jedné stran¥ vyd¥lují regiony s celkovým r·stem obyvatel a na
druhé stran¥ regiony s celkovým úbytkem. P°ír·stkové regiony rostou
vzhledem k pozitivní migra£ní bilanci, která p°evy²uje hodnoty p°iro-
zeného p°ír·stku (kategorie C) £i úbytku (kategorie D). Úbytkové regi-
ony naopak ztrácejí v d·sledku migrace, coº je podpo°eno p°irozeným
úbytkem (kat. G), p°ípadn¥ migra£ní ztráty nevyrovná malý p°irozený
p°ír·stek (kat. H). V obou obdobích byly nejmén¥ £asto zastoupeny ka-
tegorie A a B, tj. s celkovým p°ír·stkem obyvatel, který nastává z d·-
vodu kladného p°irozeného pohybu.

Obr. 4: Rozloºení SO ORP v rámci Webbovy typologie v obdobích
1999�2003 a 2009�2013
Zdroj: �SÚ 2013.
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Tab. 1: Procentuální rozloºení SO ORP v rámci Webbovy typologie v
obdobích 1999�2003 a 2009�2013

Období
Webbovy kategorie (v %)

A B C D E F G H

1999-2003 2 1 5 28 26 17 14 7
2009-2013 2 4 23 16 7 9 24 15

Zdroj: �SÚ 2013.

Období 1999�2003

Stejný trend jako na celostátní úrovni 1, tj. za°azení do kategorie E, vy-
kazují p°edev²ím SO ORP leºící v oblasti tzv. vnit°ní periferie. Vnit°ní
periferie podrobn¥ji popsali Musil a Müller (2008: 344) jako oblasti na
hranicích regionálních územních jednotek, zejména kraj·, odkud je ob-
tíºn¥j²í dostupnost do p°íslu²ných SO ORP, která auto°i povaºují za
�centra základních sluºeb�, hustota zalidn¥ní je zde niº²í a zna£ný po-
díl obyvatel vnit°ních periferií pracuje v zem¥d¥lství. V¥ková struktura
obyvatel t¥chto území je spí²e star²í, coº je d·vodem úbytku obyvatel
p°irozenou m¥nou.

Zesílení t¥chto tendencí, tj. úbytek p°irozenou m¥nou i migrací (dle
Webbova grafu typ F a G), pozorujeme ve vnit°ních periferiích na roz-
hraní t°í kraj· a také v pohrani£í. Dopravní dostupnost do regionálních
center je je²t¥ o n¥co komplikovan¥j²í, £asto je zde velmi omezená na-
bídka pracovních p°íleºitostí £i ob£anské infrastruktury. Proto nejsou
tyto SO ORP migra£n¥ atraktivní, práv¥ naopak.

Poslední kategorii s celkovým úbytkem obyvatel, ve které jsou migra£ní
úbytky vy²²í neº zisky p°irozenou m¥nou (kat. H), nalezneme nej£as-
t¥ji v SO ORP s mlad²í v¥kovou strukturou v Moravskoslezském kraji
(Odry, Rýma°ov, Bruntál, �eský T¥²ín a Kop°ivnice) a pak pouze oje-
din¥le v severozápadních �echách, Zlínském kraji, Kraji Vyso£ina, Par-
dubickém £i Královéhradeckém kraji.

1V p°ípad¥ region· uvaºujeme krom¥ mezinárodní migrace také migraci vnit°ní.
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Zastoupení SO ORP v kategoriích, které celkov¥ rostou vzhledem k p°i-
rozenému p°ír·stku (kat. A, B) je pom¥rn¥ nízké, týká se to celkem
sedmi SO ORP. Za zmínku stojí SO ORP Kaplice, kde byla zji²t¥na
nejvy²²í hodnota hrubé míry p°irozeného p°ír·stku v daném období,
konkrétn¥ 2 %�. D·vodem je pravd¥podobn¥ mladá v¥ková struktura
obyvatel, av²ak je t°eba mít na pam¥ti niº²í popula£ní velikost Kaplice
v rámci SO ORP, která £inila 19 tis. obyvatel v roce 2003 (�SÚ 2013).

V kategorii C s celkovým p°ír·stkem p°edev²ím s ohledem na vy²²í
hodnoty migra£ního p°ír·stku zaujme hodnota hrubé míry migra£ního
salda 27 %� u SO ORP Lysá nad Labem. D·vodem byla velká nabídka
cenov¥ dostupných rekonstruovaných byt· po sov¥tské armád¥ ve m¥st¥
Milovice (podrobn¥ji Kusovská 2012). Op¥t se v²ak jedná o mén¥ po-
£etné SO ORP.

Nej£ast¥ji je mezi SO ORP v období 1999�2003 zastoupená kategorie
D, kde je záporná p°irozená m¥na kompenzována kladným migra£ním
saldem, takºe populace celkov¥ roste. V¥t²inou se jedná o SO ORP leºící
v blízkosti velkých m¥st, p°edev²ím kolem Prahy a Brna, £áste£n¥ kolem
Plzn¥, �eských Bud¥jovic, Liberce a Ústí nad Labem. Práv¥ v období
od 2. poloviny 90. let 20. století se v �esku výrazn¥ji projevuje pro-
ces suburbanizace (Ou°ední£ek, Sýkora 2002: 270). Naopak velká m¥sta
v tomto období vykazují celkový úbytek obyvatelstva, a to jak p°iroze-
nou, tak migra£ní m¥nou. V období socialismu rostla migra£n¥ nejvíce
st°edn¥ velká m¥sta, ale i ve velkých m¥stech byla budována rozsáhlá
sídli²t¥. Po roce 1989 do²lo k výraznému útlumu bytové výstavby, p°i-
£emº situace na trhu s byty byla problematická p°edev²ím ve velkých
m¥stech. Spolu s tímto jevem se za£al rozvíjet proces suburbanizace
(�ermák 2005: 170). Obyvatelstvo velkých m¥st tak postupn¥ zestárlo
a velká m¥sta jiº nebyla tolik migra£n¥ atraktivní.
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Obr. 5: Webbova typologie popula£ního vývoje obyvatelstva SO ORP
v období 1999�2003
Zdroj: �SÚ 2013. Vlastní zpracování v programu ArcGIS 10.1.

Období 2009-2013

SO ORP stejné kategorie jako �esko, tj. kategorie C, se nacházejí v okolí
velkých m¥st, to znamená, ºe v pr·b¥hu sledovaných období do²lo k p°e-
sunu t¥chto ORP z kategorie D do kategorie C. Tento jev lze vysv¥tlit
mladou v¥kovou strukturou p°ist¥hovalých obyvatel v minulém období,
kte°í zde postupn¥ zakládají vlastní rodinu, proto se p°irozená m¥na
dostala do kladných £ísel. Je nutné si uv¥domit, ºe i v rámci kate-
gorie C existují zna£né rozdíly mezi jednotlivými SO ORP. Na jedné
stran¥ zde jsou regiony s hrubou mírou migra£ního salda vy²²í neº 10
%� a hrubou mírou p°irozeného p°ír·stku vy²²í neº 5 %�, av²ak zhruba
80 % SO ORP dosahuje mnohem niº²ích hodnot. Hodnot hrubé míry
migra£ního salda vy²²ích neº 10 %� dosahují SO ORP �í£any, �erno-
²ice, Brandýs n. L.-Stará Boleslav, Lysá nad Labem, Beroun, Dob°í²,
�lapanice, �idlochovice a Poho°elice, coº souvisí s vysokou intenzitou
bytové výstavby a dobrou dopravní dostupností do Prahy £i Brna.
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SO ORP leºící v oblasti vnit°ní periferie, p°edev²ím St°edo£eského
kraje, spadají do typu D, coº je op¥t posun oproti minulému období,
kdy byly za°azeny v typu E. V této souvislosti by se dalo hovo°it o tzv.
kontraurbanizaci, tj. �migraci z metropolitních oblastí (m¥st nebo su-
burbií) na venkov� (Ou°ední£ek, Novák, �imon 2013: 248). Auto°i jsou
si v¥domi, ºe se nejedná o masivní proces, av²ak upozor¬ují jeho pod-
statný vliv na mikroúrovni, spo£ívající p°edev²ím ve zm¥n¥ demogra-
�cké a sociální struktury £i lidského a sociálního kapitálu venkovských
území (Ou°ední£ek, Novák, �imon 2013: 247).

Regiony s celkovým úbytkem obyvatel nalezneme op¥t v územích na
hranicích t°í kraj·, p°ípadn¥ se jedná o pohrani£ní regiony. V·bec nej-
£ast¥ji je zastoupen typ G, který je charakterizován jak migra£ním tak
p°irozeným úbytkem obyvatel. Av²ak variabilita v rámci skupiny G je
niº²í, neº v rámci skupiny C. Nejvy²²í úbytek migrací byl zaznamenán
v SO ORP Karviná, kde klesl na hodnotu -10,7 %�. V tomto SO ORP
dochází dlouhodob¥ k úbytku obyvatel, jako vysv¥tlující faktor se uvádí
p°edev²ím vysoká míra nezam¥stnanosti (Hru²ka-Tvrdý 2011).

Kategorie H v období 2009�2013 jiº není nej£ast¥ji zastoupená v Morav-
skoslezském kraji, SO ORP této kategorie nalezneme £asto také v Kar-
lovarském, Ústeckém kraji, v Kraji Vyso£ina, na �umav¥ v SO ORP
�eská Lípa a dále v pohrani£ních SO ORP Královéhradeckého a Par-
dubického kraje. Toto rozmíst¥ní by mohlo souviset se speci�ckým slo-
ºením obyvatel zmi¬ovaných SO ORP, kde je vy²²í podíl romské sloºky
obyvatel £i vy²²í podíl osob s niº²ím vzd¥láním.
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Obr. 6: Webbova typologie popula£ního vývoje obyvatelstva SO ORP
v období 2009�2013
Zdroj: �SÚ 2013. Vlastní zpracování v programu ArcGIS 10.1.

Záv¥r

P°edkládaný p°ísp¥vek ukázal rozdíly v popula£ním vývoji SO ORP po-
mocí jednoduché metody Webbova grafu ve dvou sledovaných obdobích.
Pomocí Webbovy typologie se shodn¥ zobrazily SO ORP v dostupnosti
velkých m¥st, p°edev²ím Prahy a Brna, kde dochází k celkovému r·stu
obyvatel, p°edev²ím díky pozitivnímu migra£nímu saldu, ale v posled-
ním období vykazují i p°ír·stky p°irozenou m¥nou. Dále se vymezily
SO ORP leºící v tzv. vnit°ních periferiích, p°edev²ím je patrný trend
celkového úbytku populace v SO ORP nacházejících se u styku 3 kraj-
ských hranic stejn¥ jako u SO ORP v pohrani£ních oblastech.

Trendy pozorované na úrovni SO ORP nejsou v rozporu s výsledky
z p°íslu²ných kraj·, pouze lze pozorovat souvislost výsledné hodnoty
za kraj s nejv¥t²í jednotkou SO ORP dle po£tu obyvatel, tj. ve v¥t²in¥
p°ípad· s krajským m¥stem.
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V obou obdobích p°evaºovaly SO ORP s celkovým úbytkem obyvatel,
av²ak tento pom¥r se mezi sledovanými obdobími sníºil (64:36 v období
1999�2003, 55:45 v období 2009�2013).

Webb·v graf se ukázal jako vhodným nástrojem pro analýzu pohybu
obyvatel na regionální úrovni. P°ehledn¥ zobrazuje popula£ní vývoj
obyvatel SO ORP bez nutnosti so�stikovan¥j²ích výpo£t·, jejichº pou-
ºití je na této m¥°ítkové úrovni omezeno malou po£etností sledovaných
jednotek. Nicmén¥ stále je nutné brát v úvahu práci s hrubými mírami,
kde vysv¥tlující prom¥nou bývá £asto v¥ková struktura obyvatelstva
dané jednotky. P°i interpretaci je t°eba zohled¬ovat rozdílnou velikost
sledovaných SO ORP a rozdílnou variabilitu hodnot v jednotlivých ka-
tegoriích.

P°ísp¥vek vznikl za �nan£ní podpory Grantové agentury Univerzity Kar-
lovy v Praze, v rámci grantového projektu £. 1288214 �Prom¥ny kapacit
²kolských za°ízení v souvislosti s popula£ním vývojem ve vybraných ob-
cích �eska�.
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Územní soudrºnost: Podpora ekonomické konku-
renceschopnosti nebo cesta k prostorové sprave-
dlnosti?

Territorial Cohesion: A Support of Economic Competitiveness or a Path
to Spatial Justice?

Ji°í Malý (Geogra�cký ústav, P°írodov¥decká fakulta, Masarykova
univerzita)

Abstract:
Achieving territorial cohesion is one of the fundamental objectives of the
European Union regional policy. However, territorial cohesion, which
should be a tool for the balanced and sustainable development, has
still not been de�ned. Moreover, its ambiguity gives rise to widening
number of the di�erent interpretations and approaches to territorial
cohesion. On the one hand, the main feature of dominant economic de-
velopment model is supporting global competitiveness of the European
Union, on the other hand, within the framework of regional policy there
is an e�ort to remodel existing regional inequalities in more territori-
ally and socially cohesive form. The incompatibility of objectives and
meanings of territorial cohesion is largely caused by unclear notion of
scale which should be used to achieving territorial cohesion. The main
aim of this paper is a critical examination of con�icting approaches to
territorial cohesion, especially the relationship between economic com-
petitiveness and socio-spatial aspects of territorial cohesion in terms of
spatial justice, while taking into account the scale-dependency issue of
the concept.

Keywords: territorial cohesion, competitiveness, spatial justice, scale.

Úvod

Mezi základní cíle regionální politiky EU (Evropské Unie) pat°í dosa-
hování územní soudrºnosti. Územní rozm¥r politiky soudrºnosti získal
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legislativní ukotvení schválením Lisabonské smlouvy (EC 2007). �lá-
nek 3 Smlouvy o EU uvádí, ºe EU: �Podporuje hospodá°skou, sociální
a územní soudrºnost a solidaritu mezi £lenskými státy.� (EC 2012: 17).
V rámci Smlouvy o fungování EU pak £lánek 4 za°azuje hospodá°skou,
sociální a územní soudrºnost mezi sdílené pravomoci 1 EU a £lenských
zemí. Vývoj regionální politiky na evropské úrovni pro²el pom¥rn¥ dlou-
hým vývojem, stejn¥ tak jako postupné za£le¬ování územního rozm¥ru
do regionálního plánování na úrovni Evropy (prost°ednictvím strategic-
kých dokument· o územním rozvoji - viz nap°. CEC 1991; EC 1999),
p°i£emº v sou£asnosti je st¥ºejním konceptem územního rozvoje EU
práv¥ územní soudrºnost.

P°estoºe lze °adit EU mezi ekonomicky a sociáln¥ nejvysp¥lej²í oblasti
sv¥ta, rozdíly mezi jednotlivými regiony EU jsou pom¥rn¥ velké. Zá-
kladním cílem hospodá°ské soudrºnosti je udrºitelný ekonomický r·st
a ekonomická konvergence se zaji²t¥ním konkurenceschopnosti chud-
²ích region·. Sociální soudrºnost pak reprezentuje snahu o sníºení so-
ciálních disparit, eliminaci sociální exkluze a posílení sociálních vazeb
nap°í£ spole£ností (Farrugia a Galina 2008). P°i velké mí°e zjednodu-
²ení a zobecn¥ní lze územní soudrºnost povaºovat za územní dimenzi
cíl· hospodá°ské a sociální soudrºnosti. Ve skute£nosti je v²ak de�no-
vání v²ech t°í rozm¥r· politiky soudrºnosti pom¥rn¥ obtíºné, p°i£emº
dimenze územní je i p°es zna£né mnoºství evropských dokument· (viz
nap°. EC 2008; EC 2010b; ESPON 2010; Neformální ministerské se-
tkání 2011) doposud nejmén¥ z°eteln¥ konceptualizována.

Ani odborná literatura neposkytuje jasný, natoº jednotný pohled na
význam a roli územní soudrºnosti v evropském regionálním rozvoji. V¥t-
²ina pokus· o alespo¬ rámcové de�nování konceptu naráºí na komplex-
nost územní soudrºnosti, která se vyzna£uje jak multidimenzionální po-
vahou (viz nap°. Zonneveld a Waterhout 2005; Camagni 2007; Davoudi
2007), tak protich·dností n¥kterých cíl· a nástroj· k jejich dosaºení
(viz nap°. Faludi 2005; Doucet 2006; Servillo 2010). V £eské literatu°e

1V £lánku 2, druhém pododstavci konsolidovaného zn¥ní Smlouvy o fungování
Evropské unie se uvádí: �Sv¥°ují-li v ur£ité oblasti Smlouvy Unii pravomoc sdílenou
s £lenskými státy, mohou v této oblasti vytvá°et a p°ijímat právn¥ závazné akty
Unie i £lenské státy. �lenské státy vykonávají svou pravomoc v rozsahu, v jakém ji
Unie nevykonala. �lenské státy op¥t vykonávají svou pravomoc v rozsahu, v jakém
se Unie rozhodla svou pravomoc p°estat vykonávat� (EC 2012: 50).
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pak územní soudrºnosti není v¥nována tém¥° ºádná pozornost. Obec-
nou charakteristikou a sou£asným pohledem na územní soudrºnost se
zabývá Skokan (2008), pozici �eské republiky v·£i konceptu územní
soudrºnosti popisuje Grabmüllerová (2009).

P°ísp¥vek si klade za cíl seznámit £tená°e s konceptem územní soudrº-
nosti, který v £eském geogra�ckém prost°edí dosud nebyl podroben de-
tailn¥j²ímu výzkumu, a kriticky diskutovat vztah územní soudrºnosti
s konkurenceschopností, prostorovou spravedlností a geogra�ckým m¥-
°ítkem, ve kterém je dosahována. Ambicí £lánku není vy£erpávajícím
zp·sobem analyzovat územní soudrºnost, ale uvést p°íklady její rozpol-
cenosti, která vede k obtíºné interpretovatelnosti konceptu.

Význam územní soudrºnosti

Územní soudrºnost byla paradoxn¥ za£len¥na do cíl· Lisabonské smlouvy
i p°esto, ºe do té doby nebyl její význam spolehliv¥ de�nován a objas-
n¥n. T°etí zpráva o hospodá°ské a sociální soudrºnosti rozvádí význam
územní soudrºnosti v obecné a pom¥rn¥ komplexní rovin¥:

�Koncept územní soudrºnosti roz²i°uje pojem hospodá°ské a sociální
soudrºnosti tím, ºe jej dopl¬uje a zárove¬ posiluje. Z politického hle-
diska je cílem pomoci dosáhnout vyváºen¥j²ího rozvoje sniºováním stá-
vajících nerovností, vyhýbáním se územních nevyváºeností a vytvá°e-
ním koherentních sektorových politik s prostorovým dopadem a politik
regionálních.�
(EC 2004a: 27)

Konkrétn¥j²í a významov¥ plnohodnotn¥j²í charakteristika územní soudrº-
nosti spo£ívá v pom¥rn¥ prostém tvrzení, ºe lidé by nem¥li být znevý-
hodn¥ni tím, kde ºijí a pracují (EC 2004a, Molle 2007). Samotný kon-
cept tedy p°edpokládá, ºe místo bydlení a zam¥stnání jiº samo o sob¥
ovliv¬uje ºivotní úrove¬. Územní agenda EU 2020 uvádí:
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�Územní soudrºnost je souborem zásad pro harmonický, vyváºený, efek-
tivní a udrºitelný územní rozvoj. Umoº¬uje rovné p°íleºitosti pro ob-
£any a podniky, a´ jsou situováni kdekoli, a rovn¥º plné vyuºití jejich
územního potenciálu.�
(Neformální ministerské setkání 2011: 2)

I podle Davoudi (2005) vychází podstata územní soudrºnosti ze sku-
te£nosti, ºe kvalita míst, kde lidé ºijí a pracují, m·ºe ovlivnit jejich
p°ístup k ekonomickým a sociálním p°íleºitostem a jejich kvalitu ºi-
vota. Územní soudrºnost tedy zd·raz¬uje prostorový rozm¥r spole£en-
ských rizik, jako je nezam¥stnanost, zdravotní znevýhodn¥nost, chu-
doba £i nep°íznivý demogra�cký vývoj, kterým lidé b¥hem svého ºivota
£elí (Davoudi 2005). Do evropské regionální politiky je tak prost°ednic-
tvím územní soudrºnosti p°i£le¬ována dimenze prostorové spravedlnosti
(Lévy 2003, cit. v Peyrony 2007; Davoudi 2005; Doucet 2006). Znevý-
hodn¥ní plynoucí z ur£ité prostorové lokalizace by m¥lo být sniºováno
zlep²ením p°ístupu k základním sluºbám. Územní soudrºnost pak p°ed-
stavuje situaci, kdy lidé ani �rmy nejsou výrazn¥ znevýhodn¥ni odli²nou
dostupností sluºeb, základní infrastruktury a vzd¥lání 2 (Molle 2007).

Význam územní soudrºnosti je v²ak mnohem komplexn¥j²í a zahrnuje
mnoºství dal²ích aspekt·. Územní soudrºnost tak spo£ívá i v zaji²-
t¥ní fungování ekologických systém· a v ochran¥ kulturních a p°írod-
ních hodnot. D·raz je kladen na ochranu ºivotního prost°edí, a to
zejména v lokalitách, které jsou postiºeny nadm¥rným zne£i²t¥ním (více
o vazb¥ územní soudrºnosti na trvale udrºitelný rozvoj nap°. Camagni
2007). Pakliºe spravedlivý p°ístup ke sluºbám reprezentuje podstatu ev-
ropského sociálního modelu a environmentáln¥ ²etrný rozvoj principy
udrºitelného rozvoje, t°etí základní cíl územní soudrºnosti p°edstavuje

2V rámci terminologie územn¥ rozvojových strategií EU, zabývajících se územní
soudrºností, bývají základní sluºby ozna£ovány jako sluºby obecného zájmu. Jedná
se o trºní i netrºní sluºby, které jsou obvykle zaji²´ovány státem, kraji £i obcemi
ve ve°ejném zájmu. Finan£ní podpora sluºeb obecného zájmu ve°ejnými subjekty
vychází z nedostate£né nabídky t¥chto sluºeb na trhu (EC 2004b). P°íkladem mohou
být sociální sluºby, zdravotní pé£e, vzd¥lávací systém, dopravní a telekomunika£ní
sít¥ £i zásobování energií.
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posílení lokálních ekonomik, které povede ke zvý²ení globální konku-
renceschopnosti EU jako celku. Výsledná multidimenzionalita územní
soudrºnosti, která je pravd¥podobn¥ d·sledkem snah o vytvo°ení v²eza-
st°e²ujícího konceptu, znesnad¬uje jasné chápání jejího významu a na-
opak se projevuje °adou protich·dných my²lenek. Zám¥rem následující
kapitoly je konfrontovat význam územní soudrºnosti z pohledu sociáln¥-
prostorového se stále prosazovaným d·razem na globální ekonomickou
konkurenceschopnost Evropy a jejích díl£ích územních celk·.

Mezi územní soudrºností a konkurenceschopností

Z evropské perspektivy se cíle konkurenceschopnosti a soudrºnosti ne-
vylu£ují, ale n¥které jejich prvky se navzájem dopl¬ují (EC 2010a).
Nezbytnou podmínkou pro dosaºení globální konkurenceschopnosti je
práv¥ hospodá°ská, sociální a územní soudrºnost. Tím, ºe bude dochá-
zet k postupnému smazávání meziregionálních rozdíl· a vyváºen¥j²ímu
rozvoji, m¥la by se zárove¬ posilovat konkurenceschopnost Evropy jako
celku. Vedle konceptu konkurenceschopnosti tak v posledních letech
nabývá na významu prosazování vyváºeného územního rozvoje (kon-
trastujícího se sou£asným pohledem jádro-periferie: nap°. hospodá°-
ské jádro Evropy versus mén¥ vysp¥lé regiony postsocialistických £len-
ských stát·). Cíle konkurenceschopnosti a soudrºnosti zaujímají rovno-
cenné postavení v rámci priorit sou£asné strategie EU Evropa 2020 (EC
2010a). Zárove¬ i samotný cíl územní soudrºnosti usiluje o vyváºený
územní rozvoj, který by m¥l podporovat územní konkurenceschopnost
(Neformální ministerské setkání 2011). Konkurenceschopnost i soudrº-
nost jsou tak v regionální politice EU siln¥ provázány.

P°i koncep£ním srovnání územní soudrºnosti (ve významu vyváºeného
územního rozvoje) s konkurenceschopností v²ak vyvstává °ada nejas-
ností. Dosahování ekonomického r·stu p°i sou£asném zaji²t¥ní územní
soudrºnosti (ve smyslu spravedlivé dostupnosti sluºeb, environmentáln¥
²etrné produkci a trvale udrºitelného rozvoje) p°edstavuje z°ejmý roz-
por, který není ni£ím novým. Pramení z rozdíl· princip· liberálních eko-
nomik zaloºených na konkuren£ním prost°edí a sociáln¥ orientovaných
strategií územního rozvoje, jeº jsou p°edm¥tem výzkumu jiº °adu let
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(viz nap°. Barel 1989; Buck et al. 2005; Ache 2008). V rámci ekonomic-
kého modelu regionální politiky EU je na sociáln¥ odpov¥dný p°ístup
k regionálnímu rozvoji nazíráno jako na prost°edek zaru£ující ekono-
mický r·st, t°ebaºe takový pohled není podpo°en empirickými studiemi.

Studie programu ESPON (ESPON 2007) nabízí dva základní scéná°e
budoucího vývoje. Scéná° orientovaný na konkurenceschopnost Evropy
p°edpokládá ekonomický r·st p°edev²ím v centrálních oblastech, coº
se projeví dal²ím zvy²ováním regionálních nerovností a environmentál-
ních a sociálních rizik. Na národní úrovni se je²t¥ zintenzivní polarizace
hospodá°ského rozvoje v d·sledku dynamického r·stu hlavních m¥st.
Scéná° orientovaný na soudrºnost Evropy se vyzna£uje pozitivním vli-
vem na demogra�cké trendy, sociální a kulturní integrací £i men²í mírou
negativních dopad· na venkovské regiony. Ekonomická výkonnost v²ak
nebude dosahovat takové úrovn¥, jako v p°ípad¥ p°edchozího scéná°e.
Na národní úrovni bude posílena role alternativních metropolitních ob-
lastí (v·£i hlavním m¥st·m) a v regionálním m¥°ítku se rovn¥º posílí
úloha st°edn¥ velkých m¥st 3. Dosahování soudrºnosti tak apriori ne-
znamená posilování konkurenceschopnosti a ekonomický r·st.

Územní soudrºnost ve vztahu k prostorové spravedlnosti

Tradi£ní technicko-racionální p°ístup k evropskému územnímu rozvoji,
který vychází z pozitivisticky lad¥ných v¥deckých postup·, se apliko-
váním konceptu územní soudrºnosti za£íná pozvolna m¥nit (Davoudi
2007). Dosavadní postupy tíhnoucí ke zjednodu²ování komplexní rea-
lity prost°ednictvím �objektivních hodnocení� zaloºených v¥t²inou na
ekonomických kvantitativních ukazatelích jsou tak konfrontovány s d·-
razem na sociáln¥-prostorovou dimenzi. Tu vyjad°uje zejména snaha
politiky územní soudrºnosti zajistit p°ístup ke sluºbám obecného zájmu

3Farrugia a Galina (2008) uvádí, ºe v rámci dominantního ekonomického modelu
nejsou politické cíle ekonomického r·stu a sociální soudrºnosti slu£itelné. V d·sledku
toho se zamý²lí nad tím, zda s cílem ekonomického r·stu a konkurenceschopnosti
m·ºe být kompatibilní územní soudrºnost vyjád°ená polycentrickým rozvojem. Na
základ¥ studií programu ESPON pak tvrdí, ºe �pakliºe bude posedlost konkurence-
schopností i nadále pokra£ovat, budoucí scéná°e evropského územního rozvoje budou
s velmi malou pravd¥podobností zahrnovat polycentrický rozvoj� (Farrugia a Galina
2008: 4).
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(Neformální ministerské setkání 2011). Pro kaºdodenní ºivot obyvatel,
odehrávající se v¥t²inou v lokálním a regionálním m¥°ítku, je dostup-
nost sluºeb p°edpokladem pro zaji²t¥ní dobrých ºivotních podmínek.
P°edstavy o homogenizaci prostoru ve smyslu absolutn¥ rovnom¥rného
p°ístupu k základním sluºbám byly postupn¥ nahrazeny st°ízliv¥j²ími
poºadavky na zaji²t¥ní kvalitní dostupnosti sluºeb i pro obyvatele zne-
výhodn¥ných region·. Nejedná se v²ak pouze o hledisko prostorové
vzdálenosti, ale také o sociální £i kulturní.

Sociáln¥ odpov¥dný p°ístup k územnímu rozvoji je tak vyjád°ením pro-
storové spravedlnosti (spatial justice), která poukazuje na úzký vztah
sociálních a prostorových aspekt· ºivota a znamená p°edev²ím spra-
vedlivou, rovnom¥rnou distribuci zdroj· a p°íleºitostí k jejich vyuºití
v²emi skupinami spole£nostmi (Soja 2010). Podstatným rysem prosto-
rové spravedlnosti je její význam pro jednotlivce £i komunity v lokál-
ním kontextu, v m¥°ítku kaºdodenního ºivota. Na rozdíl od územní
soudrºnosti, která p°edstavuje normativní koncept regionální politiky
EU, je prostorová spravedlnost konceptem epistemologickým, vycháze-
jícím z kritické geogra�e. Z pohledu kritického geogra�ckého my²lení
tak nahlíºí Soja (2009, 2010) na politickou organizaci prostoru jako
na jeden z faktor· prostorové nespravedlnosti, který p°ispívá k dualit¥
jádro-periferie na v²ech m¥°ítkových úrovních. Vychází p°itom z radi-
káln¥ pojímané konceptualizace prostoru a spravedlnosti, jeº se proje-
vila v pracích Davida Harveyho a Henri Lefebvra 4.

M¥stské systémy a kaºdodenní £innosti m¥stského fungování jsou podle
Soji (2010) hlavním zdrojem nerovnosti a nespravedlnosti, která má
v kapitalistické ekonomice tendenci vést k p°erozd¥lení reálných p°íjm·
ve prosp¥ch bohatých na úkor chudých. Tato p°erozd¥lovací nesprave-
dlnost je dále zhor²ována dal²ími faktory, jako je rasismus, patriarchát,
heterosexuální p°edpojatost a mnoho dal²ích forem prostorové a lo-
kaliza£ní diskriminace. Koncept prostorové spravedlnosti je tak siln¥

4S my²lenkou prostorové spravedlnosti jsou úzce spjaty koncepty marxisticky
orientovaných sociolog· £i geograf·. Jedná se o koncept práva na m¥sto (right to
the city) francouzského urbánního sociologa Henri Lefebvra a rovn¥º koncept sociální
spravedlnosti (social justice), kterým se zabýval nap°. britský marxistický geograf
David Harvey.
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kritický v·£i neoliberální ekonomice a globaliza£ním proces·m, které
p°ispívají k intenzi�kaci prostorových nerovností a nespravedlnosti 5.

Ekonomický model EU prosazující globální konkurenceschopnost pak
m·ºe z pohledu prostorové spravedlnosti p°edstavovat p·vodce nerov-
ností. I kdyº územní soudrºnost obsahuje my²lenky prostorové spra-
vedlnosti, není pov¥t²inou vnímána jako kritika ekonomického modelu
a v d·sledku své normativní povahy se spí²e snaºí �splynout� se stra-
tegiemi ekonomického r·stu. A£koliv má koncept prostorové spravedl-
nosti ambice ovlivnit p°í£iny spole£enských a prostorových nerovností
(ve form¥ politických cíl·, podobn¥ jako koncept územní soudrºnosti),
kritický postoj v·£i sou£asným neoliberálním ekonomickým praktikám
je, na rozdíl od územní soudrºnosti, bliº²í marginalizovaným skupinám
obyvatelstva. Prostorová spravedlnost je tak v praxi spojena p°edev²ím
s r·znými formami aktivistických hnutí, prosazujících dodrºování lid-
ských práv a boj proti nespravedlnosti.

P°estoºe prosazování územní soudrºnosti do evropské regionální po-
litiky p°iná²í jistý posun pozornosti k sociáln¥-prostorovým aspekt·m
rozvoje, zm¥na p°ístupu se odehrává pouze v teoretické rovin¥. V prak-
tických otázkách týkajících se hodnocení a m¥°ení územní soudrºnosti
stále p°evládá ekonomický p°ístup, který vyuºívá srovnání simpli�ko-
vaných kvantitativních indikátor·. V¥t²ina analýz je zam¥°ena na p°í-
li² velká území (nap°. regiony NUTS 2), jejichº vnit°ní diferenciace
(mnohdy výrazná) z·stává neodhalena. Lze se tak setkat s vyjád°e-
ním úrovn¥ územní soudrºnosti (za státy £i regiony) pomocí HDP, vý²í
p°ímých zahrani£ních investic nebo produktivity práce (viz EC 2010b).

V m¥°ítku stát· a NUTS 2 region· je pouºití takových ukazatel· logické,
nicmén¥ v hierarchicky niº²ích územních jednotkách je d·leºité podrob-
n¥ji analyzovat fungování region· prost°ednictvím sociálních a demo-
gra�ckých ukazatel· a rela£ních aspekt· socioekonomických aktivit.

5P°estoºe Soja (2010) vychází z proces· odehrávajících se v Los Angeles a zam¥-
°uje svou pozornost zejména na m¥stské prost°edí, koncept prostorové spravedlnosti
se rozhodn¥ neomezuje jen na m¥sta v rámci svých administrativních hranic. By´
jsou záleºitosti v otázce spravedlnosti/nespravedlnosti generovány p°edev²ím v m¥st-
ských aglomeracích, akcelerace globaliza£ních proces· podmi¬uje p°esah m¥stských
podmínek do okolní krajiny. �ivotní styl na p°edm¥stích, v suburbánních lokalitách,
ale i venkovských regionech je stále více formován m¥stským zp·sobem ºivota.
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Omezenost datové základny v lokálním m¥°ítku m·ºe být kompenzo-
vána vhodným kvalitativním výzkumem s obyvateli prostorov¥ znevý-
hodn¥ných lokalit. Práv¥ m¥°ítko je dal²ím rozd¥lujícím prvkem mezi
územní soudrºností a prostorovou spravedlností, jeº se týká p°edev²ím
kaºdodenních pot°eb sociáln¥, kulturn¥ £i ekonomicky odli²ných skupin
obyvatelstva, které jsou spjaty s lokální úrovní.

Závislost konceptu územní soudrºnosti na m¥°ítku

Na základ¥ dokument· zabývajících se územní soudrºností (nap°. EC
2008; ESPON 2010) lze soudit, ºe územní soudrºnost by m¥la být dosa-
hována na v²ech m¥°ítkových úrovních, tedy ve v²ech územích Evrop-
ské unie. Tento cíl je v²ak jiº ze své podstaty nesplnitelný. Jestliºe by
posílení vnit°ní soudrºnosti m¥lo pro jedno území (stát, region, m¥sto
apod.) znamenat být �více� konkurenceschopným, pro druhé území by
byl d·sledek opa£ný - ve vztahu k prvnímu území by zaznamenalo po-
kles konkurenceschopnosti. Jak výstiºn¥ poznamenává Vanolo (2010),
posilování územní soudrºnosti (a v d·sledku konkurenceschopnosti) jed-
noho území tak ve výsledku m·ºe znamenat oslabování soudrºnosti
(a v d·sledku konkurenceschopnosti) území jiného. Tento efekt je pa-
trný zejména p°i posilování vnit°ní soudrºnosti sekundárních metropo-
litních areál· na evropské úrovni. Jejich akcelerovaný rozvoj se m·ºe
projevit na úrovni národní zvý²ením vnitrostátních nerovností. P°i apli-
kaci konceptu územní soudrºnosti pouze na znevýhodn¥né regiony (zde
vyvstává otázka jejich de�nice, kterou v²ak p°ísp¥vek s ohledem na jeho
zam¥°ení a rozsah ne°e²í) se zmín¥ný paradox v takové mí°e neobjevuje.
D·leºitou úlohu v²ak sehrává zp·sob vymezování hranic zkoumaných
území a m¥°ítko posuzování územní soudrºnosti.

Jedním z hlavních cíl· a klí£ovým prvkem územní soudrºnosti je pod-
pora polycentrického a vyváºeného územního rozvoje (EC 1999; Nefor-
mální ministerské setkání 2007, 2011). Na evropské úrovni by spolu-
práce nejrozvinut¥j²ích m¥st a region· Evropy m¥la vytvá°et p°idanou
hodnotu, p°i£emº centra by pozitivn¥ p°ispívala k rozvoji svých ²ir²ích
region· a jejich globální konkurenceschopnosti (Neformální minister-
ské setkání 2011). Podpora polycentricity je tak zam¥°ena zejména na
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m¥sta a regiony, která vytvá°ením sítí a vazeb s ostatními m¥sty doká-
ºou nastartovat sv·j ekonomický r·st. Cílem je vytvo°ení dal²ích glo-
báln¥ konkurenceschopných a ekonomicky silných oblastí (doposud je
v Evrop¥ pouze jediná taková oblast, dle ESDP tzv. Pentagon - hospo-
dá°sky nejvysp¥lej²í oblast Evropy vymezená m¥sty Londýn, Pa°íº, Mi-
lán, Mnichov a Hamburk), které by zajistily budoucnost evropské eko-
nomiky (Davoudi 2003). Ekonomicky orientovaný rozvoj Evropy jako
celku tak preferuje podporu nejv¥t²ích metropolitních oblastí (mimo
stávající hospodá°ské jádro), které p°edstavují zejména hlavní m¥sta
stát· st°ední a východní Evropy. �asto se jedná o hospodá°sky do-
minantní m¥sta (nap°. Praha, Budape²´, Bratislava), která v rámci
p°íslu²ných stát· nemají konkurenci a jejichº intenzivní rozvoj je²t¥
navý²í dipsparity na národní úrovni. Jak bylo nazna£eno vý²e, dosaho-
vání územní soudrºnosti na evropské úrovni tak v d·sledku m·ºe sníºit
soudrºnost na niº²ích m¥°ítkových úrovních.

Tento d·sledek je v rámci cíl· územní soudrºnosti °e²en tím, ºe po-
lycentrický rozvoj je zárove¬ ºádoucí i na vnitrostátní úrovni, kde je
pot°eba se vyhnout nadm¥rné územní polarizaci mezi metropolitními
oblastmi a men²ími regionálními centry (Neformální ministerské se-
tkání 2011). Sníºení polarizace hospodá°ských výsledk· by tak m¥lo
vést k vyvarování se velkých meziregionálních rozdíl·. Politika územní
soudrºnosti tedy podporuje polycentricitu nejen na evropské, ale i na
národní úrovni.

Krom¥ regionálních center mají ve venkovských oblastech nezastupi-
telný význam rovn¥º lokální pracovní centra, která jsou £asto jediným
dostupným místem sluºeb a moºností zam¥stnání v daném regionu.
Zachování lokálních st°edisek v °ídce obydlených oblastech, jeº zaji²-
´ují hospodá°skou a sociální soudrºnost na té nejniº²í úrovni, je tu-
díº dal²í prioritou evropského územního rozvoje. Územní soudrºnost je
siln¥ svázána a ovlivn¥na hierarchickou úrovní, v rámci které je dosa-
hována. Pakliºe budou na regionální úrovni podporována lokální st°e-
diska, soudrºnost daných území se moºná posílí. Nicmén¥, v národním
m¥°ítku, kde bude sou£asn¥ docházet k podpo°e hlavního m¥sta (jako
protiváha evropskému hospodá°skému jádru), z·stanou rozdíly nadále
patrné.
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Záv¥ry

Za°azením územní soudrºnosti jako cíle regionální politiky EU do Li-
sabonské smlouvy vzrostl její význam v otázkách územního rozvoje.
I kdyº se koncept stále vyzna£uje nejednozna£ností svého významu,
pojem se v rámci evropských institucí relativn¥ rychle roz²í°il a brzy
se stal hojn¥ uºívaným módním slovem (buzzword) v kontextu regi-
onální politiky a prostorového plánování (Schön 2005). Jedním z cíl·
p°ísp¥vku bylo upozornit na protich·dnost územní soudrºnosti a konku-
renceschopnosti. Oba cíle evropské regionální politiky jsou povaºovány
za slu£itelné i p°es to, ºe jejich vzájemná pozitivní vazba není empiricky
doloºena a ºe si v n¥kterých aspektech odporují. Zakrývání dichotomie
soudrºnosti a konkurenceschopnosti je je²t¥ více zaráºející s p°ihlédnu-
tím k výsledk·m programu ESPON (ESPON 2007), které vy£le¬ují dva
odli²né scéná°e rozvoje Evropy p°i aplikaci ekonomicky orientovaných
politik a územní soudrºnosti.

Dle dosavadních de�nic lze územní soudrºnost ozna£it za ur£itou formu
prostorové spravedlnosti. Z kritické prostorové perspektivy je epistemo-
logický koncept prostorové spravedlnosti (jako výsledek i jako proces)
vyjád°ením rovnocenných práv a výhod v²ech obyvatel a spravedlivého
p°ístupu ke spole£ensky a ekonomicky d·leºitým zdroj·m. Na rozdíl od
normativního konceptu územní soudrºnosti v²ak klade d·raz na zlep²ení
situace marginalizovaných skupin obyvatelstva, jejichº zhor²ené ºivotní
podmínky jsou p°ímým d·sledkem kapitalistického systému, který pro-
sazuje neustálý ekonomický r·st za ú£elem globální konkurenceschop-
nosti. Územní soudrºnost je naopak sou£ástí dominantního ekonomic-
kého modelu prosazovaného EU a paradoxn¥ tak má napomáhat k v¥t²í
konkurenceschopnosti evropského území.

Územní soudrºnost je v rámci evropských územn¥ rozvojových doku-
ment· vnímána jako koncept mající odli²ný význam pro r·zné m¥°ít-
kové úrovn¥. Na jedné stran¥ podpora metropolitních oblastí vn¥ hos-
podá°ského jádra Evropy za ú£elem globální konkurenceschopnosti, na
druhé stran¥ posilování lokálních center v odlehlých oblastech. Snaha
územní soudrºnosti zajistit rozvoj v²ech území m·ºe být chválihodná,
ov²em ve skute£nosti p°iná²í pouze nejasnosti do strategií územního
rozvoje a popírá sv·j primární ú£el podpo°it nejvíce znevýhodn¥né ob-
lasti a skupiny obyvatel. P°i zjednodu²eném pohledu je cílem územní
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soudrºnosti jak globální konkurenceschopnost celého evropského území,
tak sociáln¥ a prostorov¥ spravedlivý p°ístup k základní ob£anské vy-
bavenosti, infrastruktu°e a pracovním p°íleºitostem v²ech obyvatel, na
v²ech m¥°ítkových úrovních.

I p°es viditelnou snahu evropské regionální politiky za£lenit do svých
cíl· sociáln¥-prostorové a environmentální hledisko, konkurenceschop-
nost Evropy (potaºmo stát· a region·) je stále jejím dominantním prv-
kem. Pokud bude i nadále podporován ekonomický r·st metropolit-
ních areál· nejv¥t²ích m¥st, meziregionální nerovnosti se nesníºí (a to
i v p°ípad¥ sou£asné podpory znevýhodn¥ných oblastí). Priority územ-
ního rozvoje by tak skute£n¥ m¥ly být prioritami ve svém pravém slova
smyslu, a nikoliv vý£tem v²ech typ· území, které je nutné podpo°it.
Zárove¬ by byla ºádoucí v¥t²í snaha o pojmenování speci�ckých p°í£in
zaostalosti n¥kterých evropských území, které jsou ve v¥t²in¥ dosavad-
ních pokus· opomíjeny a nahrazovány zjednodu²ujícími indikátory hos-
podá°ské vysp¥losti.
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Percepce sakrálních prvk· v urbánní krajin¥ Brna

The perception of sacral elements in urban landscape of Brno

Gustav Novotný (Geogra�cký ústav, P°írodov¥decká fakulta, Masa-
rykova univerzita)

Abstract:
Sacral elements belong to important manifestations of the faith. The
sacral objects are visible and perceptible in the landscape and in the
settlement and often serve as an evidence of the landscape development.
The settlement as well as the landscape then can be speci�cally viewed
under the in�uence of religious history of the region. The perception
of the landscape consequenty arises, but di�ers through the time and
space. This text deals with the changing approaches of urban landscape
evaluation, mainly on the examples of selected sacral objects in Brno
and its surroundings. The perception of selected parks and cementeries
is also discussed.

Keywords: religiosity, sacral objects, Brno, parks, cementeries

Úvod

Primárním ú£elem následujícího textu je zhodnotit religiózní prvky
v krajin¥ v souvislosti se ºivotním prost°edím ve vybraném území a je-
jich p°em¥nu ve druhé polovin¥ 20. století, ale i po roce 2000. Modelo-
vým regionem ke zkoumání sakrálních prvk· je urbánní krajina m¥sta
Brna a bezprost°ední okolí vybraných m¥stských £ástí. Nejprve disku-
tujeme díl£í p°ístupy k hodnocení krajiny, ºivotního prost°edí a roli
náboºenství v krajin¥. K vysv¥tlení ur£itých aspekt· hodnocení kra-
jiny vybíráme mj. práci Hynka (1984); pro novodobé trendy v hodno-
cení percepce a estetiky krajiny jsou zvoleny nap°. práce He°manové,
Chromého a kol. (2009), Havlí£ka (2011), Svobodové (2011) £i Waltera
(2013). Tato studie se dále v¥nuje sakrálním prvk·m urbánní krajiny
Brna, nap°íklad v m¥stských £ástech Královo Pole nebo Brno-Sever
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(Lesná, �erná Pole aj.) a pokou²í se uchopit konkrétní sakrální i pro-
fánní prvky (královopolský h°bitov, park Marie Restituty v Husovicích
£i Schreberovy sady, rovn¥º na míst¥ zru²eného h°bitova). Zamý²leným
p°ínosem je diskutovat £asoprostorové zm¥ny v urbánním prostoru -
d·raz je p°itom kladen na jeden ze zásadních prvk· sakrální krajiny
(h°bitovy) a jejich p°em¥nu na m¥stské parky. Jak jsou vyuºívány? Jaká
je percepce obyvatel v pr·b¥hu £asu, je vnímána funkce lokality coby
bývalého h°bitova? V úvahu jsou brány i otázky ºivotního stylu a vní-
mání významu místa (sense of place) v rámci teorie percepce krajiny.

Díl£í p°ístupy k hodnocení krajiny, ºivotního prost°edí
a role náboºenství v krajin¥

Hodnotou a hodnocením krajiny se v minulosti zabývalo mnoho autor·,
v£etn¥ £esky pí²ících (nap°. Hynek 1984) a £as jim zpravidla neubírá
na relevanci, p°estoºe n¥které spisy a práce byly napsány hluboko v ob-
dobí p°edchozího socialistického reºimu. Namnoze se jedná i o práce
západních autor·, jeº v tehdej²í �SSR nebyly dostate£n¥ diskutovány.
Nap°íklad Geoforum (1976) zd·raz¬uje význam geogra�e ve výzkumu
racionálního vyuºívání krajiny, p°írodních zdroj· a ochrany ºivotního
prost°edí. Geogra�e má podle Geofora (1976) usilovat o integrovaný,
komplexní p°ístup k p°írodním a socioekonomickým jev·m, jenº je
pot°eba k vy°e²ení objevujících se problém·. Významný je i monito-
ring prost°edí, prognózování, zvý²ení ú£innosti územního plánování £i
moºnosti zlep²ování kvality prost°edí. Sem bychom mohli za°adit i sa-
krální objekty v krajin¥ - krajinní plánova£i minulého reºimu s nimi
v²ak obecn¥ p°íli² nepo£ítali a do²lo k degradaci mnoha významných
- p°estoºe prostorov¥ £asto malých - sakrálních objekt· v krajin¥ (viz
níºe). V urbánním prost°edí m¥sta Brna pak rovn¥º docházelo k chát-
rání objekt· d·leºitých pro v¥°ící obyvatelstvo. Drobné sakrální stavby
(kaple, k°íºe atd.) se nicmén¥ svépomocí v¥°ících obyvatel £asto �drºely
p°i ºivot¥�, zatímco h·°e opravitelné stavby (nap°. kostel v Josefské
ulici v centru Brna) trp¥ly, jelikoº státní reºim privilegoval jiné úpravy
(m¥stské) krajiny, nap°. masovou výstavbu sídli²´.

Dawson a Doornkamp (1973) sm¥°ují aplikace v geogra�i na hodnocení
ºivotního prost°edí; zahrnují hodnocení a plánování krajiny venkovské
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i m¥stské, zne£i²t¥ní ovzdu²í, otázky zdraví, rekreace a ochrany p°írody
a doporu£ují aktivní p°ístup geograf· k °e²ení problém· v okolí svého
p·sobi²t¥. Podle Whyta (1976) pak geogra�e uº v 70. letech dosp¥la od
studia jednotlivých p°írodních jev· k synoptickému a funk£nímu zkou-
mání p°evládajících vazeb mezi jednotlivými prvky v p°írod¥, coº podle
Hynka (1984) odpovídá uº p·vodnímu konceptu Carla Trolla, jenº na
konci 30. let 20. století p°i²el s termínem geoekologie.

Hynek (1984) navrhuje integrovaný výzkum krajiny, který znamená
soub¥ºný výzkum p°írodních invariant·, proces·, struktur, vývoje, dy-
namiky apod. Vyuºívání krajiny pak vrcholí v návrhu prostorové or-
ganizace krajiny. Ta by m¥la souviset i s religiózními prvky, které se
tradi£n¥ v £eské m¥stské i venkovské krajin¥ vyskytují. Podle Hynka
(1984) se v organizaci krajiny spojuje ochrana p°írody a spln¥ní sociál-
ních poºadavk·; d·leºitá je harmonizace vazeb spole£nost-p°íroda.

De�nice percepce krajiny a ºivotního prost°edí se v pr·b¥hu n¥kolika
málo desetiletí zna£n¥ prom¥nila, resp. r·zní auto°i ji vnímají odli²n¥.
V na²em p°ísp¥vku je nicmén¥ hodnoceno i hledisko £asu v prom¥nách
sakrální krajiny a jejich prvk·, tudíº se jeví jako uºite£né porovnat i £a-
sový posun ve vnímání pojmu percepce krajiny. Hynek (1984) usuzuje,
ºe v 80. letech minulého století nebyl tento koncept v tehdej²ím �esko-
slovensku dostate£n¥ docen¥n. A to i p°esto, ºe v soudobé anglosaské
literatu°e toto téma zna£n¥ rezonovalo. Jist¥, v zemích socialistického
bloku byla západní paradigmata opomíjena £i rovnou zapov¥zena. Hy-
nek (1984) se odvolává na tradi£ní Trollovu geoekologii a ke zkoumání
percepce krajiny navrhuje mj. koncept mentálních map. Samotnou per-
cepci potom de�nuje jako: °ízený proces p·sobení £lov¥ka na ºivotní
prost°edí, které p°etvá°í z hlediska pot°eb, zprost°edkovává odraz sku-
te£nosti, orientuje £lov¥ka v okolním sv¥t¥ a ºivotním prost°edí. Umoº-
¬uje my²lenkovou lokaci, slouºí k rozhodování a ve²keré zásahy do ºivot-
ního prost°edí se percep£n¥ promítají do ºivota lidí, jejich práce, bydlení
a trávení volného £asu a m·ºou stimulovat, ale i omezovat spole£enský
ºivot (Hynek 1984). Do tohoto rámce lze zasadit i �°ízený proces� budo-
vání sakrálních staveb v krajin¥ a nap°. i jejich samovolnou, okolnostmi,
vynucenou degradaci a chátrání v místech (a regionech), kde uº nejsou
podstatné, ztrácejí na d·leºitosti anebo se z r·zných d·vod· stávají
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nadbyte£nými. Podle Stibrala (2005) v²ak od 60. let 20. století nastává
obrat, b¥hem kterého roste estetické ocen¥ní p°írody a krajiny a sílí
hnutí za její ochranu. V ochran¥ krajiny se pak, £asto nev¥dom¥, obje-
vuje vliv estetických preferencí, kdy jsou chrán¥ny krajiny poci´ované
jako esteticky hodnotné (Stibral 2005). Vznik nové disciplíny environ-
mentální estetiky ve druhé polovin¥ 20. století, zam¥°ující se na estetické
proºitky lidí ve spojení s p°írodou, je jen logickým vyúst¥ním p°edcho-
zího celospole£enského vývoje (Svobodová 2011). Argument o celkovém
oºivení v 60. letech je podle m¥ p°ijatelný i v £eském kontextu, je v²ak
otázka do jaké míry následná normaliza£ní 70. a 80. léta podporovala
toto �oºivení� zájmu o krajinu.

Pokud si vezmeme situaci po roce 2000 - sílí zájem o za£le¬ování hod-
nocení vizuální kvality krajiny do plánovacích proces·. Tento trend
vychází p°edev²ím ze stále rostoucího fenoménu krajiny volného £asu.
Roste úloha krajiny pro rekrea£ní vyuºívání a s ním spojeného p°ímého
kontaktu lidí s krajinou. Lidé od krajiny jiº neo£ekávají p°edev²ím pro-
dukci potravin £i jiných surovin, ale poºadují p°ístupnou a krásnou
krajinu, ve které by trávili sv·j volný £as (Buijs a kol. 2006).

Tyto stále rostoucí poºadavky na esteticky hodnotnou okolní krajinu
a z nich plynoucí pot°ebu takovouto krajinu chránit, vedly ke vzniku
institutu krajinného rázu (tzv. charakteru krajiny - angl. landscape cha-
racter). Krajinný ráz p°edstavuje zejména p°írodní, kulturní a historic-
kou charakteristiku ur£itého místa £i oblasti, zahrnuje v²ak také nemén¥
významné estetické a vizuální hodnoty v krajin¥. R·zné zem¥ pojímají
krajinný ráz r·zn¥. V �eské republice je krajinný ráz legislativn¥ vyme-
zen �12 zákona £. 114/1992 Sb., o ochran¥ p°írody a krajiny. Hodnocení
krajinného rázu v �eské republice není zatím blíºe speci�kováno ºád-
nou vyhlá²kou £i standardizovaným postupem (Svobodová 2011).

Význam percep£ních hodnot v krajin¥ uznává také Evropská úmluva
o krajin¥ (European Landscape Convention), kdyº de�nuje krajinu jako
�£ást území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, a jehoº charakter je
výsledkem £innosti a vzájemného p·sobení p°írodních a/nebo lidských
faktor·� (Svobodová 2011).
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Stru£ná diskuze sou£asné religiozity v �eské republice

Vzhledem k výrazným rozdíl·m v mí°e religiozity (podílu v¥°ících)
v �eské republice (viz Obr. 1) lze p°edpokládat, ºe budou existovat
také velké rozdíly v sakrálních objektech.

Pokud se uvaºuje o typologii religiózních, resp. sakrálních objekt·, dá
se p°edpokládat zna£ná rozmanitost. Jak tyto objekty roz£lenit? A bu-
dou se li²it v jednotlivých oblastech? Neº se v²ak pustíme do samotné
typologie, je t°eba alespo¬ základním zp·sobem popsat religiózní di-
ferenciaci �R. Tyto rozdíly jsou patrné z následujícího Obr. 1, který
znázor¬uje podíl obyvatel s (jakýmkoli) náboºenským vyznáním, a to
v roce 2001:

Obr. 1: Religiozita obyvatelstva v SO ORP (v¥t²í vý°ez) a krajích �R v roce
2001
Zdroj: SLDB 2001 (�SÚ)

Následující Obr. 2 (níºe) pak poskytuje tatáº fakta, ale na základ¥ dat
z roku 2011. Pomineme-li nyní skute£nost, ºe na území �R do²lo podle
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Obr. 1 a Obr. 2 k postupu sekularizace (tj. úbytku po£tu v¥°ících), m·-
ºeme vysledovat tradi£ní severozápado-jihovýchodní gradient nár·stu
religiozity obyvatelstva. Na severozápad¥ �R je obecná religiozita po-
m¥rn¥ nízká (nap°. okresy Most, Chomutov, Sokolov £i D¥£ín), zatímco
jihovýchodním sm¥rem pravideln¥ nar·stá a graduje v okresech p°i hra-
nici se Slovenskem - jmenujme p°edev²ím okresy Uherské Hradi²t¥, Zlín
nebo Vsetín.

Na druhou stranu, vý²e uvedenou tezi o sekularizaci coby významném
fenoménu zachytitelném i v �R lze pom¥rn¥ snadno napadnout. I p°es
výsledky kvantitativních dat existuje domn¥nka, ºe dochází pouze k fak-
tickému úbytku p°íslu²ník· �velkých tradi£ních církví� (nap°. katolické
£i nejroz²í°en¥j²ích evangelických hnutí), potaºmo k úbytku vyznava£·
církví obecn¥; naopak se rozvíjejí formy soukromé religiozity a vzniká
pestrá scéna tzv. nové spirituality. T°ebaºe se jedná o podn¥tné téma
a nám¥t ke v¥decké diskuzi, zde je toto nad rámec na²í studie, která se
zam¥°uje na prom¥ny sakralizace krajiny.

Obr. 2: Religiozita obyvatelstva v SO ORP (v¥t²í vý°ez) a krajích �R v roce
2011
Zdroj: SLDB 2011 (�SÚ)
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P°íkladem religiózn¥ pestrého území je Jihomoravský kraj - známý jako
oblast s tradi£n¥ vysokým podílem religiózního obyvatelstva v �eské
republice a zárove¬ s velkými regionálními rozdíly - viz areligiózní Zno-
jemsko vs. oblasti tradi£n¥ spjaté se silnou náboºenskou tradicí jako je
Ti²novsko anebo oblast jihovýchodní Moravy (ORP Veselí nad Mora-
vou £i okres Hodonín). Speci�cká je p°itom role Brna coby prostorov¥
d·leºitého a velikostn¥ nejvýznamn¥j²ího m¥sta Jihomoravského kraje.
V analytické £ásti se tudíº zam¥°íme na vybrané religiózní prvky m¥st-
ské krajiny a na jejich interakci se ºivotním prost°edím v Brn¥ a blízkém
okolí.

Sakrální objekty v £eské krajin¥

Sakrální objekty p°edstavují komplexní fenomén a tyto stavby plní
v krajin¥ více r·zných funkcí. Danou tematikou se v posledních le-
tech zabývalo více autor· - jmenujme nap°. He°manovou, Chromého
a kol. (2009), kte°í vysv¥tlují d·leºité pojmy jako je religiozita, areligi-
ozita, sekularizace, sakralizace a jiné; dále komentují sou£asnou situaci
jednotlivých církví, procentuální p°ír·stky/úbytky v¥°ících u 18 nejroz-
²í°en¥j²ích církví podle SLDB 2001 a v neposlední °ad¥ se v¥nují po£tu
a významu sakrálních památek v jednotlivých krajích �R. Z dal²ích au-
tor· se významem drobných sakrálních památek zabývali Hájek, Buka-
£ová (2006), pravidelnostmi v jejich prostorovém rozmíst¥ní �tajnochr
(2005) a tématu religiózní krajiny se v¥noval nap°íklad Knippenberg
(2005). Sakrální objekty dokumentují historický vývoj nejen náboºen-
ský, ale také vývoj kulturní, vývoj osídlení, cest a podobn¥. S m¥nící
se mírou a typem religiozity, se m¥ní i sakrální objekty (Havlí£ek 2011).

Li²í se také velikost sakrálních objekt· a jejich kvalitativní stav (zchát-
ralý, zrekonstruovaný, nový). Rozdíly m·ºeme nalézat v architektu°e
sakrálních objekt· i materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Li²í se i ná-
pisy a symboly na nich. Analýza sou£asného stavu sakrálních objekt·
v mikroregionech �R odhaluje základní trendy ve vývoji této sloºky
na²eho kulturního d¥dictví po roce 1989 a pomáhá stanovit faktory,
které tento vývoj ovlivnily (Havlí£ek 2011).
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Podle Waltera (2013) jsou kaple (r·zné prostorové velikosti), k°íºe a boºí
muka nej£ast¥j²ími p°íklady objekt·, které souhrnn¥ nazýváme drobná
sakrální architektura. Nacházíme je v intravilánech obcí a m¥st, ale i ve
volné krajin¥.

Masivní výstavba sakrálních objekt· spadala zejména do období 18.
a 19. století. Tato tzv. barokní sakralizace kulturní krajiny venkova
probíhala ve v²ech katolických oblastech Rakouska-Uherska. Na ven-
kov¥ £asto tvo°í náboºenské objekty hlavní dominanty obcí, v¥t²inou
lokalizované v centru sídel, kde plní funkci náboºenskou, spole£enskou
a kulturní. Naopak drobné sakrální objekty byly z°izovány hlavn¥ po-
blíº lokálních a regionálních cest, na k°iºovatkách a administrativních
hranicích (Havlí£ek 2011).

V sou£asnosti nedochází ve v¥t²í mí°e k budování nových objekt·, ale
spí²e k jejich £áste£né obnov¥. Rozporem by se na první pohled mohl
zdát protiklad mezi nar·stající sekularizací spole£nosti po roce 1989
(potla£ením vlivu náboºenství ve spole£nosti) a obnovou náboºenských
symbol·. Sou£asná obnova sakrálních objekt· ov²em není z p°eváºné
£ásti podmín¥na náboºenskými motivy (Havlí£ek 2011).

O sakrálních objektech v krajin¥ m·ºeme obecn¥ °íct, ºe rozdíly jsou
v jejich prostorové podob¥, velikosti, vnímání (percepci) obyvatel v dané
oblasti, prostorové dostupnosti nebo v jejich stavu a udrºovanosti. Havlí-
£ek (2011) zárove¬ ustanovuje vlastní kategorie sakrálních objekt·, vy-
mezené podle fyzického stavu, doby vzniku a doby rekonstrukce - v této
souvislosti vymezuje kvalitativní kategorie. Sakrální objekty jsou vysta-
veny p°írodním vliv·m i lidským £initel·m (vandalství, odstran¥ní nebo
p°emíst¥ní). Pokud jsou objekty ve vysoce zdevastovaném stavu (ruiny)
a tento stav neumoº¬uje jejich vyuºití k náboºenským ú£el·m, ozna£u-
jeme je za reliktní. Bylo vytvo°eno také velikostn¥-významové £len¥ní
sakrálních objekt· a to do £ty° základních kategorií (kvantitativní kate-
gorie). Nej£ast¥ji se na £eském venkov¥ nacházejí men²í sakrální objekty
na rozdíl od m¥st, kde je vysoké zastoupení v¥t²ích sakrálních objekt·
kategorie. Speci�ckou a relativn¥ novou kategorií jsou tzv. pomníky
u cest p°edev²ím ob¥tem dopravních nehod, které p°edstavují jakýsi
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p°echod mezi sakrálním objektem a h°bitovem (Havlí£ek 2011). V sou-
ladu s úvahami o funkci a za°azení pomník· coby sakrálních objekt·
bychom rovn¥º mohli uvaºovat o pietních místech, které vznikají u nap°.
silnic po smrtelné dopravní nehod¥ £i na ulici po ur£itém násilném aktu
(viz vraºda mladíka na ulici T°ískalova v brn¥nské £tvrti Lesná v roce
2013). Pietní akt pak spo£ívá v akumulaci kv¥tinových v¥nc·, kv¥tin
a sví£ek na daném míst¥. Odhlédneme-li od úvahy nad (ne)vhodností
(Pat°í tyto soukromé projevy do ve°ejného prostoru? Podle mého ná-
zoru ne.) tohoto pietního aktu souvisejícího s vytvá°ením prostorového
sakrálního objektu, m·ºeme se dohadovat, zda jde o geogra�cký (tedy
nejen prostorový) jev. A jde v·bec o sakrální objekt, vzhledem k tomu,
ºe podobn¥ jako pomník nemusí souviset s náboºenstvím? Prozatím
tento fenomén vynechme.

Havlí£ek (2011) nabízí následující kategorizaci:

1. h°bitovy

2. drobné objekty v krajin¥ (k°íº, men²í boºí muka, sakrální ob-
rázky v krajin¥, pomník ob¥tem nehod a tragických událostí aj.)

3. st°edn¥ velké sakrální objekty (kaple, socha, zvonice, v¥t²í
boºí muka, komplex k°íº·)

4. velké sakrální objekty (nadregionálního významu � poutní místo
a k°íºová cesta, klá²ter, kostel. . . )

Podle Waltera (2013) m·ºeme sakrální objekty kvali�kovat odli²ným
zp·sobem, a to na konkrétn¥ji vymezené kategorie. P°idává navíc i pro-
storov¥ historické vysv¥tlení:

1. Boºí muka - symbolizují sloup, u kterého byl bi£ován Kristus.
Na území Moravy byla stav¥na v relativn¥ dlouhém období od 14.
století do po£átku 20. století.

2. Kapli£ky - pokud si obec nemohla dovolit výstavbu kostela, po-
tom byla jako náhrada - nej£ast¥ji na návsi - postavena alespo¬
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kaple. Architektonický výraz (v¥t²inou s jistým zpoºd¥ním) od-
ráºel ve zjednodu²ené podob¥ slohové prvky architektury dané
doby.

3. K°íºe - coby symbol umu£ení Jeºí² Krista je nejhojn¥ji vysky-
tujícím se objektem drobné sakrální architektury. K°íºe p·vodn¥
bývaly d°ev¥né, ale vzhledem k tomu, ºe d°evo snadno podléhá
vliv·m klimatu, musely být pravideln¥ obnovovány. Proto pozd¥ji
- p°ibliºn¥ od 18. století do poloviny 19. století - se nej£ast¥j²ím
materiálem pro výrobu k°íº· stal kámen, pozd¥ji litina.

4. K°íºové cesty - stav¥ly se p°i cestách k poutním míst·m a byly
tvo°eny zastaveními, jichº bylo nej£ast¥ji 14 a m¥la v¥t²inou po-
dobu boºích muk £i výklenkových kapli£ek.

5. Plastiky - sochy se sakrální tematikou se t¥²ily nejv¥t²í oblib¥
v období baroka. Mezi nej£ast¥ji zpodob¬ované svaté v barokní
dob¥ pat°il sv. Jan Nepomucký a v pozd¥j²ím období (19. století)
sv. Florián.

6. Poklony - p°esná de�nice je podle Waltera (2013) obtíºná a v r·z-
ných regionech se takto nazývají r·zné objekty. Obecn¥ se jedná
o drobnou stavbu opat°enou klekátkem a v¥t²inou i vyobrazením
Panny Marie.

Sakrální objekty v urbánní krajin¥ m¥sta Brna

Hodnotíme-li prostorové projevy náboºenství, pak sakrální objekty jsou
projevem uchopitelným a funk£ním v krajin¥, a to ve venkovské i ur-
bánní. Walter (2013) aplikuje svoji typologii na území brn¥nských m¥st-
ských £ásti. Zám¥rn¥ je zde vybrán p°íklad M� Královo Pole, kde je
moºné nalézt 18 objekt· drobné sakrální architektury. Jedná se o roz-
sáhlou m¥stskou £ást, která byla p·vodn¥ samostatným urbánním cel-
kem obklopeným rurálním prost°edím. P·vodn¥ ²lo o ves, v roce 1844
do²lo k pový²ení na m¥stys, roku 1905 se z Králova Pole stalo m¥sto,
které bylo k tzv. Velkému Brnu �náln¥ p°ipojeno v roce 1919 (Flodrová
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2003). Mezi £etné projevy drobné sakrální architektury v sou£asné M�
Královo Pole spadají nap°. boºí muka v ulici Kociánka - Obr. 3:

Obr. 3: Boºí muka v ulici Kociánka, Královo Pole
Zdroj: Walter (2013)

Dále nap°. kaple svatého Antonína v polesí mezi Lesnou a Královým Po-
lem, kterou zárove¬ s Hynkovou (1984) teorií percepce krajiny m·ºeme
kvali�kovat jako subjekt hodnocení krajiny, vytvo°ený praktickou £in-
ností £lov¥ka (= výstavba religiózního objektu za ú£elem pomodlení,
vzdání holdu Bohu, zkrá²lení krajiny atd.). Sám autor tohoto textu
m·ºe potvrdit, ºe tato speci�cky umíst¥ná kaple v p°írodn¥ hodnotném
území lesensko-královopolského polesí byla pom¥rn¥ významnou sou-
£ástí jeho d¥tského imaginária v okolí tehdej²ího bydli²t¥.
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Obr. 4: Kaple sv. Antonína v polesí mezi Lesnou a Královým Polem
Foto: Walter (2013)

Mezi sakrální místa této M� (m¥stské £ásti) m·ºeme bezesporu za°adit
i královopolský h°bitov. Havlí£ek (2011) s tímto elementem ve své typo-
logii pracuje, Walter (2013) nikoli, pravd¥podobn¥ proto, ºe nespadá do
jeho sféry zájmu. Královopolský h°bitov byl podle Encyklopedie Brna
(2013) zaloºen v roce 1888 ve svazích nad Královým Polem po zru²ení
h°bitova zvaného Kotl·vek (mezi Mojºí²ovou a K°iºíkovou ulicí), který
zde stál od roku 1785. Rozloha h°bitova zabírá více neº 1,5 ha, je na
ní p°es 2 000 hrob· a v nich p°ibliºn¥ 8 000 poh°bených (Encyklopedie
Brna 2013).
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Obr. 5: H°bitov v Králov¥ poli - jedna z nejstar²ích nekropolí m¥sta Brna
Foto: Gustav Novotný

Percepce krajiny a okolního prost°edí se m·ºe odráºet i v um¥leckých
dílech, nap°íklad v poezii. Svým zp·sobem se i v p°ípad¥ básní týkají-
cích se krajiny m·ºe jednat o geoimaginace, tj. jakési poetické uvaºování
o prostoru. Ostatn¥ v ur£itých historických obdobích - nap°. v období
romantizmu na konci 19. století - se krajinou zabývalo mnoho básník·.
Práv¥ královopolský h°bitov se podle mého názoru objevuje ve sbírce
Kdo pije potm¥ víno brn¥nského básníka Jana Skácela (1922-1989):

Jan Skácel. Kdo pije potm¥ víno
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Druhý ver² z daného úryvku poukazuje na moºnost poh°bívání �v polo-
vici hory�, coº m·ºe p°edstavovat odkaz na jednu ze star²ích brn¥nských
nekropolí - h°bitov v Králov¥ Poli, který se nachází ve speci�ckém te-
rénu �v ho°e� nad M� Královo Pole. Sám Skácel tento ver² nikde nevy-
sv¥tloval (vysv¥tlovat vlastní poezii ostatn¥ není obvyklé), usuzuji v²ak,
ºe se nejedná o pouhou poetickou imaginaci, ale spí²e o extratextuální
naráºku na konkrétní prostorovou realitu, vºdy´ Skácel, jenº v¥t²inu
ºivota bydlel na dne²ní Kotlá°ské ulici, mnohokrát ve svých básních
glosoval r·zné (nejen) brn¥nské lokality.

Obr. 6: �lenitý reliéf královopolského h°bitova
Foto: Gustav Novotný
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Diskuze percepce urbánní krajiny - p°em¥na h°bitov· v m¥st-
ské parky

V Brn¥ jsou sakrální stavby p°irozenou sou£ástí urbánní krajiny a sou-
st°e¤ují se nejen v m¥stském intravilánu. N¥které men²í sakrální stavby
(boºí muka, kaple, k°íºe) jsou sou£ástí rurální krajiny v okolí Brna a n¥-
které p°ímo tvo°í p°echod od urbánního (tj. do jisté míry profánního)
k sakrálnímu (tradi£n¥ spí²e rurální krajina - lesy a tradi£ní sv¥t p°í-
rodních ºivl· ovliv¬ující po staletí lidskou imaginaci), kde tyto sakrální
prvky m·ºou p·sobit jako element spojení £lov¥ka, Boha a p°írody. �lo-
v¥k m·ºe lesní kaple vnímat jako místo úkrytu, místo, kde lze splynout
s Vy²²í silou, která je zárove¬ tv·rcem okolní krajiny. Tyto p°írodní
prvky pak m·ºou p·sobit i jako mediátor percepce ºivotního prost°edí
- tyto stavby a jejich okolí se stává jaksi �posvátným�, coº m·ºe vést ke
zvý²ené ochran¥ jich samých i okolní p°írody.

Zjednodu²ený p°íklad prom¥ny percepce krajiny si uve¤me u dvou br-
n¥nských park· (p·vodn¥ h°bitov·) v relativní blízkosti brn¥nského
centra. Zaprvé - Schreberovy sady na soub¥hu ulic Lesnická a Jugosláv-
ská (d°íve Fu£ík·v sad). Toto území d°íve bylo vnímáno zcela odli²n¥ -
p·vodn¥ ²lo o jednu z brn¥nských nekropolí. Podle Wikipedie (2013) se
park rozkládá na bývalém h°bitov¥ z let 1783�1907, leºícím p·vodn¥ na
východní hranici bývalého katastrálního území Dolní a Horní Cejl. Po
svém zru²ení byl h°bitov postupn¥ p°em¥n¥n ve v·bec první zahrád-
ká°skou kolonii na území tehdej²ího Rakouska-Uherska, pojmenovanou
po svém zakladateli, ortopedovi dr. Schreberovi. Na p°elomu 50. a 60.
let 20. století byla provedena celková rekonstrukce a bývalé zahrádky
byly p°em¥n¥ny v park. Hynek (1984) popisuje vzhled v 80. letech, kdy
se park jmenoval Fu£ík·v sad a upozor¬uje, ºe osu parku tvo°í bývalá
h°bitovní lipová alej; v dolní £ásti pak coby percep£ní prvek spojený
s minulým reºimem byla socha Julia Fu£íka s pam¥tní deskou, v horní
£ásti parku pak dne²ní budova kavárny slouºila jako agita£ní st°edisko.
V mezidobí mezi h°bitovem a parkem tu byly zahrádká°ské pozemky.
Náv²t¥vníci v 80. letech oce¬ovali úpravu parku, moºnost odpo£inku,
procházek a her; park m¥l i tranzitní funkci (Hynek 1984). Dnes tran-
zitní funkce pon¥kud ustoupila - park se nachází v tiché £ásti �erných
Polí a okolí je zárove¬ pom¥rn¥ dob°e obsluhováno tramvajovou do-
pravou. Sou£asná masivní rekonstrukce kolektor· a kolejí v blízké ul.
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Milady Horákové v²ak p°iná²í do£asné zm¥ny v období oprav a velkých
dopravních omezení, tj. od b°ezna 2014 do kv¥tna nebo £ervna 2015.
V parku se dnes více rozvíjejí zábavy pro d¥ti a mládeº - výbava h°i²´
je lep²í neº v 80. letech, jsou tu plochy pro fotbal, hokejbal, streetbal
apod. V souladu s názory Hynka (2014, osobní konzultace) usuzuji, ºe
mnohé zm¥ny ve fungování i percepci parku jsou dlouhodobého rázu
a souvisejí £asto se zm¥nou ºivotního stylu obyvatelstva.

Obdobný osud potkal dal²í star²í brn¥nskou nekropoli. Sou£asný park
Marie Restituty se nachází na území starého h°bitova zvaného Pod
Petraly ve £tvrti Husovice v m¥stské £ásti �idenice. H°bitov zde existo-
val v období 1854�1961. Po exhumaci ostatk· byl v roce 1983 h°bitovní
areál p°em¥n¥n na ve°ejný park a roku 1999 byl pojmenován na po£est
husovické roda£ky Heleny Kafkové (1894�1943), jeº jako °eholní sestra
p°ijala °ádové jméno Marie Restituta (Encyklopedie Brna 2013).1

Jedná se o místo vnímané zna£n¥ pozitivn¥ obyvateli okolních £tvrtí,
tzn. p°ilehlých Husovic a vý²e poloºených �erných Polí a �tefánikovy
£tvrti. Z výpov¥di pam¥tník· vyplývá, ºe i coby h°bitov toto místo
vesm¥s nebylo vnímáno negativn¥. Jeden z pam¥tník· (muº, 55 let)
vzpomínal, ºe za svých gymnazijních let nav²t¥voval toto poh°ebi²t¥
spolu se svými spoluºáky z Gymnázia Elgartova. Hrobové plochy vní-
mal pozitivn¥ - kv·li mnoºství d°evin, parkové úprav¥ i coby místo, kde
mohl neru²en¥ kou°it mimo dohled pedagog·. I sou£asní obyvatelé vy-
zdvihují rekrea£ní funkci, umíst¥ní v klidové zón¥ nad relativn¥ ru²nou
a ²pinavou £tvrtí (Husovice) a moºnosti rekreace. Minulost plochy coby
h°bitova je vnímána, ale komunika£ním partner·m nevadí. Park Marie
Restituty je pak vnímán jako vhodné místo pro ven£ení ps· a tudíº je
op¥t spojen se zm¥nou ºivotního stylu. P°edev²ím tuto funkci sou£as-
ných park· vyzdvihuje Hynek (2014, osobní rozhovor) v souvislosti se
zm¥nami urbánního prostoru a ke zm¥nám do²lo i ve skladb¥ náv²t¥v-
ník· (d¥ti uº nejsou doprovázeni do park· p°eváºn¥ prarodi£i, ale spí²e
rodi£i; d¥ti star²ího v¥ku pak parky zpravidla nav²t¥vují v part¥ svých
vrstevník·).

1Marie Restituta zasv¥tila sv·j ºivot pé£i o chudé a nemocné. Byla umu£ena
v dob¥ okupace (b°ezen 1943) a stala se jedinou ºenou-°eholnicí popravenou nacisty
(Encyklopedie Brna 2013).
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Záv¥r

Podle p·vodního zám¥ru byla v této práci °e²ena problematika sakrál-
ních staveb v Brn¥, ale také - v rámci obecné úvahy - i na úrovni �R.
Tato problematika byla diskutována prizmatem teorie percepce kra-
jiny. Na tuto teorii mnozí pohlíºejí odli²n¥, coº dle mého názoru není
na ²kodu - tento koncept, stejn¥ jako nap°. krajina a její prvky, se
vyvíjí a pro ná² text poslouºila jednak teorie Hynkova (1984), jednak
nov¥j²í výzkumy snaºící se o výrazn¥j²í transdisciplinární pr·nik spí²e
sociologických a um¥nov¥dných disciplín. Díky záznam·m Hynka (1984)
o hodnocení urbánní krajiny Brna bylo nap°. moºné diskutovat prom¥ny
vybraných brn¥nských park·. Dle prací Svobodové (2011), ale i jiných -
£asto zahrani£ních autor· - lze pohlíºet novými metodami na moºnosti
percepce sakrálních objekt·. Jejich role v m¥st¥ Brn¥ zpravidla neklesá,
mnohé byly udrºovány oby£ejnými Br¬any i v období p°edchozího di-
rektivního reºimu a nap°. lesní kaple a h°bitovy si dodnes drºí d·leºité
místo v geogra�ckém imagináriu °adového Br¬ana. V rámci rozhovor·,
zú£astn¥ného pozorování v brn¥nských parcích (rovn¥º jsem se pokusil
zachytit dlouhodob¥ vnímané a poskytované názory obyvatel v okolí
svého bydli²t¥) bylo zji²t¥no, ºe vnímání zkoumaných lokalit je vesm¥s
velmi pozitivní a tyto areály jsou hodnoceny vzhledem ke své sou£asné
rekrea£ní funkci. H°bitovní minulost není vzpomínána a pokud o ní
obyvatelé £tvrti ví (u star²ích obyvatel toto obvykle platí), není vní-
mána negativn¥. V parcích se pak rozvíjejí volno£asové aktivity, sport,
vycházky a ven£ení ps·. Oproti pozorování Hynka (1984) do²lo k £et-
ným zm¥nám p°edev²ím v ºivotním stylu. I p°es nár·st po£tu a/nebo
vylep²ení d¥tských h°i²´, nedochází k nár·stu náv²t¥vník· v d¥tském
v¥ku. Jejich doprovod také uº zpravidla netvo°í prarodi£e, ale pov¥t²i-
nou rodi£e a v p°ípad¥ star²ích d¥tí jde o skupinky adolescent·, kte°í
se v parku v¥nují sportu £i naopak zahál£ivému odpo£inku.
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Kombinovanie kartogra�ckých metód za ú£elom
vizualizácie volebných výsledkov

Combining cartographic methods for visualization of election results

Peter Ondrejka (Geogra�cký ústav, P°írodov¥decká fakulta, Masary-
kova univerzita)

Abstract:
The paper is a report from visualization experiment that combines the
methods of cartogram and structured choropleth to produce a static
map of election results with extended information value. The aim is
to automate the stages of map creation, which brings in several open
questions and highlights possible directions for further research. The
paper is therefore a preliminary report aiming to generate a discussion
about the concept and to gain feedback.

Keywords: cartographic visualisation, cartogram, electoral geography

Úvod

Východiskovým bodom a impulzom pre za£atie práce bolo porovna-
nie máp, ktoré v rámci zverej¬ovania volebných výsledkov publikuje
na svojich webových stránkach �tatistický úrad Slovenskej republiky.
Tieto mapy (zobrazené na Obr. 1 a Obr. 2) v prípade parlamentných
volieb s pomocou farebnej ²kály rozli²ujú volebné okrsky pod©a toho aká
strana v danom okrsku zví´azila. Takéto zobrazenie uº ale nevyjadruje
¤al²ie charakteristiky dôleºité vzh©adom na volebný systém pouºívaný
pri parlamentných vo©bách na Slovensku. Po vo©bách strany obvykle
formujú koalíciu a ví´az volieb nemusí nutne vládnu´, £o sa na základe
podobných zobrazení dá len ´aºko odhadnú´. Obr.1 a Obr.2 tento fakt
ilustrujú � ide o mapy výsledkov parlamentných volieb v roku 2010
a 2012, ktoré viedli k diametrálne odli²ným vládam, pri£om vizuálne
nie je bada´ medzi mapami výrazné odli²nosti.
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Obr. 1: Výsledky volieb do parlamentu SR v roku 2010 na mape z produkcie
�tatistického úradu SR
Zdroj: Vo©by 2010

Obr. 2: Výsledky volieb do parlamentu SR v roku 2012 na mape z produkcie
�tatistického úradu SR
Zdroj: Vo©by 2012

Nejde pritom o výhradne akademický problém ako ukazuje kampa¬
ktorá sa v slovenských mestách objavila po parlamentných vo©bách
z roku 2010 (obr. 3). Vtedy strana ktorá zví´azila vo vä£²ine volebných
okrskov nezostavovala vládu. Kampa¬ zneuºíva mapu od �tatistického
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úradu na vytvorenie zavádzajúceho dojmu, ºe kolektívna vô©a obyvate-
©ov krajiny nebola naplnená kvôli vplyvu hlavného mesta.

Obr. 3: Kampa¬ ktorá sa objavila vo viacerých slovenských mestách po
parlamentných vo©bách v roku 2010
Zdroj: SME 2010

Kartografa by nepochybne napadlo viacero ciest ako zvý²i´ informa£nú
hodnotu statických volebných máp. V tomto príspevku navrhujem jednu
z moºností � ide o sériu krokov ktoré vo výsledku majú vytvori´ pres-
nej²í obraz o stave preferencií obyvate©stva v okamihu parlamentných
volieb. Vybral som pomerne netradi£né a málo vyuºívané metódy, ktoré
nie sú (z výnimkou kartogra�ckej anamorfózy) teoreticky popísané ani
implementované v sú£asnom geoinformatickom softvéri. Sekundárnym
cie©om, ktorý v priebehu tvorby konceptu vyvstal, je algoritmizácia na-
vrhnutých metód a ich implementácia v podobe jednoduchých skriptov,
ktoré by sa dali pouºi´ ako nadstavby v nástrojoch ako sú ArcMap alebo
QGIS.
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Nasledujúce riadky preto predstavujú len ná£rt problémov (sumari-
zovaných v závere), ke¤ºe rie²enie konkrétnej úlohy vyprodukovalo ne-
£akané podnety pre ¤al²iu prácu na uplatnení menej obvyklých karto-
gra�ckých metód v geogra�ckých informa£ných systémoch a obohatení
arzenálu po£íta£ovej kartogra�e.

Po£et voli£ov � kartogra�cká anamorfóza

Pri kartogra�ckom zobrazovaní viacerých spolo£ensko-ekonomických
tém vyvstáva otázka, do akej miery je relevantné pouºitie kartogra�c-
kého podkladu v klasickom (ekvivalentnom £i konformnom) zobrazení.
Z h©adiska volebných výsledkov má rozloha volebného okrsku malý
význam a môºe dokonca prispieva´ k dezinformácii ako vidíme na obr. 3.

Kartogra�cká anamorfóza transformuje zobrazovaný priestor tak, aby
plocha jednotlivých celkov zodpovedala zvolenej premennej, naj£astej²ie
po£tu obyvate©ov. Bolo vyvinutých viacero metód a algoritmov, ktoré
daný problém rie²ia (vy£erpávajúci preh©ad nájdeme napr. v Tobler
2003), naj£astej²ie pouºívaný je v sú£asnosti pravdepodobne Gastner-
Newmanov algoritmus (Gastner a Newman 2004) implementovaný v ná-
stroji ScapeToad (vi¤ Scape Toad 1.2 � Help 2008).

V na²om prípade je vhodné anamorfózu vyuºi´ na transformáciu tvarov
na základe po£tu registrovaných voli£ov, £o vyjadruje voli£ský potenciál
oblastí. Obr. 4 takýmto spôsobom porovnáva správne celky Bratislava
I a Humenné.
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Obr. 4: Porovnanie dvoch okresov ako sa javia na konformnej (v©avo)
a anamorfovanej mape (vpravo). Anamorfóza ukazuje, ºe oblasti majú
napriek odli²nej rozlohe podobný voli£ský potenciál

Kartogra�cké anamorfózy majú svojich odporcov, bývajú kritizo-
vané najmä z pozície kognitívnej vedy, ke¤ºe niektoré ²túdie doká-
zali ich niº²iu efektivitu v porovnaní s klasickým kartogramom. Je ale
otázne, do akej miery v tomto hrá rolu malá oboznámenos´ subjektov
s touto metódou, ktorá si ´aºko h©adá cestu do mapových atlasov. Z h©a-
diska predmetu tejto práce povaºujem za problém odchýlky v presnosti
transformácie ktoré sa pri pouºití Gastner-Newmanovho algoritmu (ale
aj iných) v anamorfovaných mapách objavujú. Plochy na anamorfo-
vanej mape vºdy nevyjadrujú zobrazovanú veli£inu presne, £asto bý-
vajú o nie£o vä£²ie alebo men²ie oproti poºadovanej hodnote. Tieto od-
chýlky závisia jednak od parametrov algoritmu (hustota transforma£nej
mrieºky a po£et iterácií) ako aj od vstupných dát. Spres¬ovanie výstu-
pov pomocou zahus´ovania mrieºky a zvy²ovania po£tu iterácií vedie
k £asto neúmernému pred¨ºeniu £asu výpo£tu. Pri vyuºití kon²tantných
prednastavených parametrov algoritmu (v programe ScapeToad sú to
pre �strednú� kvalitu transformácie 3 iterácie a mrieºka cca 100x100
riadkov) môºu (pod©a skúseností autora) plo²né odchýlky v závislosti
na vstupných dátach presahova´ 50% z mapovanej hodnoty, £o uº pred-
stavuje výrazné skreslenie. Zvý²enie presnosti a rýchlosti algoritmu sú
preto výzvami pre budúcnos´ a moºno povedú k anamorfózám dyna-
micky generovaným v reálnom £ase na základe meniacich sa vstupných
dát.
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Volebná ú£as´ � ²truktúrovaný kartogram

V Atlase �eskoslovenské socialistické republiky z roku 1966 sa na viace-
rých miestach vyuºíva metóda tzv. ²trukturovaného kartogramu (obr.
5). Jednotlivé okresy boli rozdelené na dva celky pomocou vnútornej
izolínie kopírujúcej hranicu okresu. Pomer plôch oboch £astí zodpo-
vedal pomeru mestského a vidieckeho obyvate©stva v danom okrsku.
Vonkaj²ie a vnútorné plochy boli potom kolorované dvoma farebnými
stupnicami, vyjadrovala sa tak rozdielnos´ mapovanej charakteristiky
v mestskom a vidieckom prostredí.

Obr. 5: Ukáºka ²trukturovaného kartogramu z Atlasu �eskoslovenské
socialistické republiky
Zdroj: Atlas �eskoslovenské socialistické republiky (1966)

Podobným spôsobom môºeme upravi´ anamorfózu vytvorenú v pred-
chádzajúcom kroku tak, aby sme vyjadrili mieru voli£skej ú£asti v jed-
notlivých oblastiach. Ak teda plocha anamorfovaného regiónu vyjad-
ruje po£et registrovaných voli£ov, pomocou vnútornej izolínie z neho
môºeme od£leni´ £as´, ktorá by vyjadrovala po£et voli£ov, ktorí pri²li
k urnám.

Teoreticky proces tvorby ²truktúrovaného kartogramu popísala Kudr-
novská (1964). V £lánku je predstavená v²eobecná rovnica na výpo£et
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odsadenia vnútornej hranice. Metóda je demon²trovaná na príklade jed-
noduchých geometrických tvarov. Skuto£ný proces tvorby takejto mapy,
ale z £lánku úplne nevyplýva, ke¤ºe formula musí nejakým spôsobom
odráºa´ tvar upravovaného polygónu, inak rozdelenie nebude presné.
Odhadujem, ºe po prvom výpo£te a zákrese tvorcovia atlasu pravde-
podobne merali odchýlky a následne prekres©ovali izolíniu aº kým sa
výsledok nepriblíºil k poºadovanej hodnote.

Z dne²ného poh©adu ide metodologicky o obalovú zónu (tzv. bu�er)
vykreslenú vo vnútri polygónu � môºeme teda vyuºi´ funkciu "bu�er",
ktorá je dostupná v geoinformatickom softvéri ako aj programovacích
kniºniciach. Na základe vypo£ítaných hodnôt odsadenia v atribútovej
tabu©ke je moºné vykresli´ obalové zóny smerujúce do vnútra jednotli-
vých celkov (hodnota ²írky bu�eru musí by´ záporná).

Nedorie²eným problémom ostáva presný výpo£et hodnoty odsadenia.
Tento výpo£et by mal vychádza´ z tvarových charakteristík polygónov.
S narastajúcim odsadením vzniká pravdepodobnos´ ºe sa obalová zóna
prekríºi sama so sebou a teda dôjde k rozdeleniu vnútornej zóny na dve
£asti. Neobvyklej²ie tvary regiónov (úzke hrdlá, perforované regióny) sú
náchylnej²ie na takéto kríºenie, anamorfóza problém £asto e²te umoc-
¬uje. Metóda nie je univerzálna a niektorým oblastiam sved£í viac, pre
niektoré je nevyhovujúca, to v²ak nie je dôvodom na jej diskvali�káciu.

O nie£o váºnej²ie môºu by´ kognitívne problémy, hlavne odhad rela-
tívnych plôch vnútornej a vonkaj²ej £asti (uº²í a dlhý obvodový pás
bude pravdepodobne £itate©mi podhodnotený), chyba odhadu by ale
teoreticky mohla by´ uniformná. Testovanie kognitívnej efektivity tejto
metódy ale bude moºné aº po vytvorení funk£nej metódy na produkciu
testovacích vzoriek.

Volebné výsledky � ¤al²ia ²trukturalizácia

Po vytvorení vnútorných polygónov, ktoré svojou rozlohou predstavujú
po£et zú£astnených voli£ov, je potrebné tieto oblasti ¤alej deli´ na £asti
ktoré budú vyjadrova´ percentuálne zisky jednotlivých strán. Je moºné
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pokra£ova´ v delení pomocou metódy vnútornej izolínie, je ale pravde-
podobné, ºe s nárastom obalových zón by sa zniºovala celková presnos´
a £itate©nos´.

Iným prístupom je delenie nepravidelných plôch pomocou vodorovných
priamok tak, aby vytvorené segmenty zaujímali plochu zodpovedajúcu
zobrazovanému atribútu. Predstavu o myslenej forme ilustruje Obr. 6.
Uº len rozdelenie polygónu nepravidelného tvaru na dve £asti s plochami
v ur£itom pomere nie je triviálny problém. Jeden z moºných prístupov
najprv umiestni deliacu priamku na ©ubovo©né miesto v lokálnych sú-
radniciach polygónu. Algoritmus potom vypo£íta plochy oboch £astí
a posunie priamku o ur£itú hodnotu tak, aby ukrojil z £asti s plochou
presahujúcou svoju priradenú hodnotu. Opä´ sa merajú plochy a posun
deliacej £iary sa opakuje aº kým sa algoritmus nedopracuje k prijate©-
nému výsledku. V na²om prípade by pravdepodobne by ²lo o výpo£tovo
náro£ný proces, ke¤ºe deliacich £iar bude v kaºdom polygóne nieko©ko.

Zrejme schodnej²ím prístupom bude prevedenie jednotlivých polygónov
do rastrového dátového modelu. Kaºdý o²etrovaný polygón by potom
predstavoval kone£nú mnoºinu pixelov, ktorých po£et by bol známy.
Potom uº len ostáva vypo£íta´ mnoºstvo pixelov ktoré by na základe
atribútovej tabu©ky dát pripadali jednotlivým stranám. Algoritmus by
potom priradil zvolenú farbu prvým n pixelom v polygóne, ¤alej by
odpo£ítal mnoºinu pixelov pripadajúcich ¤al²ej strane a priradil im
farbu, at¤. O£ividným problémom je v tomto prípade závislos´ na ve©-
kosti základného pixelu. Je ºiaduce aby bola táto ve©kos´ pri prevode do
rastrového modelu nastavená na £o najniº²iu hodnotu £o sa premietne
do kvality vytvorených rastrov. Taktieº je pravdepodobné ºe deliace lí-
nie vytvorené navrhovaným spôsobom budú obsahova´ �schod�, ktorého
vidite©nos´ bude opä´ závisie´ od ve©kosti základného pixelu.

Návrh algoritmu zatia© neprebehol. Mal by vychádza´ zo znalosti vlast-
ností rastrových formátov pre geogra�cké dáta, a z re²er²e programova-
cích kniºníc pre manipuláciu rastrov a výpo£ty (v prípade programova-
cieho jazyka Python by pravdepodobne ²lo o kniºnice GDAL a NumPy).
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Obr. 6: Ukáºka cie©ovej formy (vytvorená manuálne na základe �ktívnych
dát). Rozloha okresov (hranicou je sivá línia) zodpovedá po£tu
registrovaných voli£ov. Z rozlohy anamorfovaných okresov je pomocou bielej
obalovej zóny od£lenená £as´, ktorá svojou plochou vyjadruje po£et voli£ov
ktorí sa volieb nezú£astnili. Výsledné jadro je potom horizontálnymi
priamkami rozdelené tak, aby jednotlivé plochy vyjadrovali percentuálny
zisk jednotlivých strán

Záver

Obr. 6 zobrazuje ako by mal výstupný produkt vyzera´ po sfunk£není
a doladení v²etkých krokov postupu. Výsledky strán sú takto porovna-
te©né navzájom v rámci okrsku, ke¤ môºeme odhadova´ percentuálne
podiely, ako aj medzi okrskami � takto si môºeme uvedomi´ a porovna´
váhu výsledkov (napr. nadpolovi£ná vä£²ina získaná v málo za©udnenom
okrese prispeje do celkového po£tu hlasov menej ako ¤esa´percentný
zisk v hlavnom meste).
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Ak sa sústredíme iba na plô²ky ur£itej farby a sme schopní ich vizu-
álne oddeli´ od zvy²ku mapy, vyvstane pred nami ur£itá forma kar-
todiagramu. Týchto kartodiagramov je v mape zakódovaných to©ko,
ko©ko je sledovaných strán. Spomenuté vizuálne oddelenie ale pravde-
podobne nebude pre kaºdého jednoduché, v digitálnom prostredí by sa
mohlo podpori´ interaktívnym zvýraz¬ovaním, ve©kú rolu tu hrá aj vý-
ber a usporiadanie farebnej ²kály.

Nasledujúci zoznam obsahuje nedorie²ené úlohy, ktoré predstavujú pod-
nety pre ¤al²ie snaºenie:

• spresnenie algoritmu na tvorbu kartogra�ckej anamorfózy, tak aby
sa minimalizovali plo²né odchýlky a zárove¬ zachoval prijate©ný
£as výpo£tu;

• zdokonalenie výpo£tu ²írky obalovej zóny pre ²truktúrovaný kar-
togram tak, aby zoh©ad¬oval tvar regiónu;

• popis a implementácia ¤al²ej ²trukturácie pomocou prevedenia
na raster a návrh algoritmu na triedenie pixelov. Ako alternatívu
je moºné vyuºi´ vektorový prístup k rie²eniu problému.
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Mapa � Jak pracuje, komu pat°í a lze se na ni
spolehnout?

Map � How does it work, who does it own and can we rely on it?

Ji°í Pánek (Katedra rozvojových studií, P°írodov¥decká fakulta, Uni-
verzita Palackého v Olomouci)

Abstract:
If we acknowledge that maps do work, we need to understand, that
�work� is the application of a force through a distance, and �force� is an
action that one body exerts on another to change the state of motion
of that body. Therefore maps apply social forces to people to change
their minds.

As much as guns and warships, maps were tools of imperialism. Nati-
ons and empires are not natural features within the landscape, they are
social constructs, created in order to convert the Earth into the huge
real-estate market. Cartography was coined as science of princes, as it
were these elites, who used maps to take land and natural resources
from those without power � indigenous and local people.

The question is who does substitute these elites in current time? In
last three decades we observed enormous advancement in technologies,
that results in democratisation of cartography as well as GIS. This leads
to new approaches in mapping such as critical cartography or counter
mapping. In this paper author discusses the role of corporations and
civil society in the process of creating the map and visualisation of pu-
blic space. This is provided via example of the Crimea penninsula.

The paper aims to ignite the discussion about social implications of
maps as tools of power and technological dominance.

Keywords: GeoParticipation, VGI, OpenStreetMap, Collaborative Car-
tography.
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Úvod

Mapy pracují s lidmi obdobn¥, jako síla pracuje s neºivou hmotou, tedy
m¥ní ji dle své pot°eby. Mapy jsou nástroje jejich tv·rc·, které p·sobí
na uºivatele sociální silou. Mapy ovliv¬ují názory a my²lenky t¥ch, kte°í
je pouºívají (Wood a Fels 2010). Typickým p°íkladem m·ºe být velikost
Afriky v porovnání s velikostí Grónska.

V historii (i sou£asnosti) mapy, stejn¥ tak jako zbran¥ a vále£né lod¥,
byly (a jsou) nástrojem imperialismu (Harley 1988). Národy a °í²e
nejsou p°irozené prvky v krajin¥, ale jsou to sociální konstrukty, které
p°em¥nily planetu Zemi v trh s nemovitostmi (Chapin, Lamb a Threl-
keld 2005).

Kartogra�e byla d°íve nazývána v¥dou princ·. Byly to vºdy elity, jeº
vyuºívaly mapy k zabírání zem¥ a p°írodních zdroj·, které povaºovaly
za cenné, na úkor p·vodních obyvatel (tj. obyvatel bez p°ístupu k tech-
nologickým vymoºenostem, a tudíº bez moºnosti vlastní reprezentace
prostorových vztah· a reality) (Chapin, Lamb a Threlkeld 2005).

Kdo v²ak nahradil aristokratické elity v dne²ní dob¥? V posledních
t°ech desetiletích do²lo k obrovskému pokroku v oblasti technologií,
jenº m¥l vliv nejen na demokratizaci kartogra�e (Rød et al. 2001), ale
i GIS (Butler 2006). S demokratizací t¥chto dvou hlavních obor· nastu-
puje nový p°ístup k mapování v podob¥ kritické kartogra�e (Crampton
a Krygier 2005; Crampton 2011).

Autor v tomto £lánku pracuje se dv¥ma skupinami aktér·, kte°í v sou-
£asné dob¥ p·sobí na kartogra�ckém poli. Jedná se o komer£ní �rmy
a ob£anskou spole£nost, kdy kaºdý z t¥chto subjekt· má historicky ji-
nou roli a také i v dne²ní dob¥ plní v kartogra�i jinou úlohu. Jejich
rozdílné role pak autor demonstruje na p°íkladu zobrazení poloostrova
Krym na mapách. Dal²ím subjektem na kartogra�ckém poli jsou státy
a jejich národní mapové sluºby, ty v²ak nejsou sou£ástí tohoto srovnání.
Je v²ak d·leºité zmínit, ºe Rusko jiº za£alo ²kolit �své� pracovníky ka-
tastru na Krymu, aby znali ruský systém záznamu pozemkových práv
a úprav (Federal service of state registration cadaster and cartography
2014). P°i£emº budování kapacit je prvním logickým krokem k pozd¥j²í
tvorb¥ nových (proruských) map regionu.
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Cíle

Cílem p°ísp¥vku je diskutovat role jednotlivých aktér· (komer£ních �-
rem a ob£anské spole£nosti) v sou£asné online kartogra�cké tvorb¥. Na
p°íkladu poloostrova Krym autor analyzuje zm¥ny mapových podklad·
v závislosti na politické situaci v oblasti.

Autor si neklade za cíl jednozna£n¥ zhodnotit, který poskytovatel ma-
pových sluºeb vlastní patent na absolutní pravdu, nýbrº na tomto p°í-
kladu ukazuje relativitu mapy, jako nástroje moci. Nástroje, jenº m·ºe
ovliv¬ovat ve°ejné mín¥ní i ustavovat prostorový status quo.

Krym

Reprezentace geogra�ckých informací skrze mapy není neutrální a nelze
ji separovat od ²ir²í perspektivy mocenských vazeb (Livingstone 1992).
Jiº od dob kolonialismu pouºívaly vládnoucí elity mapy jako nástroje
moci k ospravedln¥ní svých nárok· na p·du, bez ohledu na p°edchozí
£i sou£asné komunity £i skupiny obyvatel pobývající na daném území
(Wood a Fels 1992, 2010; Harris a Weiner 1998).

Koncem února 2014 obsadili budovu krymského parlamentu proru²tí
úto£níci, kte°í na jeho st°e²e vyv¥sili ruskou vlajku. Posléze schválil
ruský parlament nasazení armády na Krymu, a o den pozd¥ji uº byl
poloostrov pod kontrolou ruských voják·. O n¥kolik dní pozd¥ji p°i-
jala Nejvy²²í rada Autonomní republiky Krym rozhodnutí o p°ipojení
Krymu k Rusku. Referendum se uskute£nilo 16. b°ezna a krymský par-
lament 17. b°ezna 2014 vyhlásil nezávislý svrchovaný stát s názvem
Republika Krym, který ale okamºit¥ poºádal o vstup do Ruské fede-
race jako její nový subjekt. Výsledky referenda zatím uznalo patnáct
£lenských stát· OSN a dal²í t°i státy ne£lenské (Abcházie, Jiºní Osetie
a Náhorní Karabach) (Yuhas 2014).

Pokud pomineme politickou situaci kolem legitimity referenda, vyhlá-
²ení samostatné republiky aj., vznikla zde zajímavá situace, která za-
sahuje také rozdílné aktéry, a to p°edev²ím tv·rce a vydavatele mapy
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dané oblasti. Tento p°ísp¥vek si neklade za úkol p°inést odpov¥¤ na
politicky sloºitou otázku �Komu vlastn¥ pat°í Krym?�, nýbrº ukazuje,
jak se k této situaci staví r·zní poskytovatelé map, a´ jiº tuzem²tí, £i
zahrani£ní.

Google je patrn¥ sv¥tov¥ nejroz²í°en¥j²í komer£ní poskytovatel online
mapových podklad·, proto je vhodné za£ít analýzu z pozice tohoto kar-
togra�ckého hegemona. Spole£nost Google je v nezávid¥níhodné situaci,
protoºe a´ ud¥lá cokoliv, tak vºdy bude n¥která ze stran kon�iktu ne-
spokojena. Vzhledem k tomu, ºe Google musí respektovat zákony zem¥,
ve které p·sobí, musel se v p°ípad¥ Krymu rozhodnout, jak situaci °e²it.
Výsledek je takový, ºe v p°ípad¥ ruské verze jejich map nalezne uºivatel
Krym jako sou£ást Ruska (Obrázek 1), na ukrajinské mutaci pat°í Krym
Ukrajin¥ (Obrázek 2) a na v²ech ostatních (tedy i £eské) je Krym ozna-
£en jako sporné území (Obrázek 3). Rozdíl mezi jednotlivými mapami
je v zobrazení hranice mezi Krymem a kontinentální Ukrajinou. Hra-
nice se m¥ní v rozmezí tenké ²edé £árkované linie (hranice autonomní
oblasti), £árkované £erné linie (sporné území) aº po £ernou plnou linii
(státní hranice).

Jednotlivé mapy jsou p°ístupné z ukrajinské, ruské £i jiné (pro meziná-
rodní verzi mapy) IP adresy. Alternativn¥ lze p°ímo nav²tívit mapové
sluºby p°es zadání p°ímé adresy: maps.google.ru pro ruskou mutaci £i
maps.google.ua pro ukrajinskou mutaci.

V obdobné situaci jako Google jsou i mezinárodní instituce (nap°.
OSN), jejichº stanoviska mnohdy ovliv¬ují názory ostatních organizací
a stát·. Kartogra�cká jednotka OSN ke dni 27. 7. 2014 (tedy ke dni
psaní p°ísp¥vku) v²ak Krym i nadále zobrazuje jako sou£ást Ukrajiny.

Situace Google je sice komplikovaná, ale dlouhodob¥ stálá (podobn¥
jako tomu je nap°. u vizualizace oblasti Arunachal Pradesh, který si ná-
rokují jak Indie, tak i �ína a Google op¥t pouºívá r·zné mapy pro uºiva-
tele s r·znými IP adresami (Pánek 2012)). Ostatní sluºby, a´ uº crowd-
sourcingové projekty Wikipedia a OpenStreetMap (OSM), £i ostatní
komer£ní poskytovatelé m¥ní mapové podklady tém¥° neustále. �lánek
analyzuje stav na konci £ervence 2014, coº v²ak bohuºel neznamená, ºe
analyzuje stav, který bude aktuální v dob¥ publikování p°ísp¥vku.
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Obr. 1: Ruská verze Google Maps pro oblast Krymu, kde Krym je sou£ástí
Ruska
Zdroj: (Pánek 2014)

Obr. 2: Ukrajinská verze Google Maps pro oblast Krymu, kde Krym je
sou£ástí Ukrajiny
Zdroj: (Pánek 2014)
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Obr. 3: Mezinárodní verze Google Maps pro oblast Krymu, kde Krym je
sporné území
Zdroj: (Pánek 2014)

Wikipedia na velmi krátký £asový úsek, v polovin¥ £ervna, zobrazo-
vala Krym jako sou£ást Ruska, ale nyní jiº zobrazuje Krym jako oblast
sporu mezi Ukrajinou a Ruskem (Buczkowski 2014). Kontroverzn¥ji se
k situaci staví nap°íklad National Geographic (NG), který na základ¥
tiskového prohlá²ení (National Geographic 2014b) zobrazuje Krym jako
sou£ást Ruska (National Geographic 2014a). Juan José Valdés, geograf
a °editel mapové sekce National Geographic, argumentuje tím, ºe NG
�. . .mapuje sv¥t takový jaký je, a ne takový, jak by jej lidé cht¥li mít. . . �
(Nelson 2014).

�eský poskytovatel mapových sluºeb Mapy.cz zobrazuje Krym jako
ukrajinské území.

Na ruských serverech, obdobn¥ jako na Google, také nepanuje jednota.
Yandex, nejv¥t²í ruský vyhledáva£, hned po referendu na Krymu, p°i-
psal tuto oblast Rusku. To se v²ak stalo pouze pro mezinárodní a ruské
uºivatele Yandexu (Yandex.ru 2014), pro ukrajinské uºivatele je Krym
stále sou£ástí Ukrajiny (Yandex.ua 2014).
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Na druhou stranu ostatní ruské mapové servery se také chovají rozdíln¥.
Mail.ru zobrazuje Krym jako sou£ást Ruska, ale nap°íklad Digimap.ru
zobrazuje poloostrov jako sou£ást Ukrajiny (Pánek 2014).

Mezinárodní �rmy, které zatím stále Krym zobrazují jako sou£ást Ukra-
jiny, jsou Bing £i Yahoo! (Obrázek 5).

Situace u crowdsourcingového projektu, kam m·ºe p°ispívat kaºdý, je
sloºit¥j²í neº u komer£ních mapových sluºeb.

Aby nedocházelo k neustálým zm¥nám na OpenStreetMap, které by
editovali proukrajin²tí a proru²tí £lenové OSM, vydala OpenStreetMap
závazné stanovisko (OpenStreetMap Foundation 2014) ohledn¥ situace
na Krymu a její vizualizace. Krym z·stane na krátkou dobu sou£ástí
dvou stát· Ruska a Ukrajiny a jakéhokoliv dal²í zm¥ny musí být od-
souhlaseny jak ukrajinskou, tak ruskou OSM komunitou.

P°i zadání hesla Krym (�Crimea�) do vyhledáva£e na crowdsoursingo-
vém projektu OpenStreetMap získá uºivatel dv¥ odpov¥di:

1. �State Boundary Autonomous Republic of Crimea, Crimea federal
district, Ukraine�

2. �State Boundary Republic of Crimea, Êðûìñêèé ôåäåðàëüíûé

îêðóã, Russian Federation� (OpenStreetMap 2014b). Podobný
výsledek získá uºivatel, pokud hledá nap°íklad m¥sto Sevastopol
(OpenStreetMap 2014c).

Na druhou stranu databáze GeoNames, ze které OpenStreetMap £asto
získává informace o toponymech, indexuje Krym jako sou£ást Ukrajiny
(GeoNames 2014).

P°estoºe OSM vydala jasné stanovisko, pokud uºivatel hledá v histo-
rii záznam· na OSM, nalezne poslední verzi hranice mezi Ukrajinou
a Ruskem z 19. £ervence 2014, která p°i°azuje Krym k Rusku (Obrázek
4).
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Situace ohledn¥ poloostrova Krym je sloºitá, protoºe se jedná o re-
lativn¥ novou skute£nost, kdy stále není rozhodnuto o budoucím po-
litickém uspo°ádání v této oblasti, a zárove¬ je tato situace zajímavá
tím, ºe se jedná o oblast blízkou hranicím Evropské unie. Z d·vodu ne-
ustálých zm¥n v této oblasti m·ºe být jakýkoliv text napsaný o situaci
na Krymu neaktuální jiº v dob¥, kdy je publikován.

Obr. 4: Hranice mezi Ruskem a Ukrajinou na OpenStreetMap, kdy Krym je
sou£ástí Ruska
Zdroj: (OpenStreetMap 2014a)

Diskuze

P°íklad poloostrova Krym názorn¥ ukazuje, ºe zm¥na hranice na map¥
není náro£nou operací, je to v²ak rozhodnutí, které ovliv¬uje tisíce dal-
²ích.

Vytvá°et nové mapy není v prost°edí Internetu a digitálních médií pro-
blém, otázkou v²ak z·stává, k jakému datu a kudy nové hranice vést.
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Obr. 5: R·zná politická za°azení Krymu na jednotlivých mapových serverech
Zdroj: (Pánek 2014)

Tento úkol v²ak není ur£en pro kartografa, ani pro geografa, jedná se
o úkol politický. Tím se lze op¥t vrátit k úvodní my²lence p°ísp¥vku,
a sice ºe mapy jsou nástrojem moci a ten kdo ovládá mapy, ovládá také
informace, které p°iná²ejí.

Vytvá°ení vlastní mapy má silný efekt empowermentu, tato my²lenka
se £asto opakuje nap°íklad u protestních map £i tzv. counter mappingu
(McCall 2004). Autor nové mapy má moºnost nejen myslet v prostoro-
vých souvislostech, ale také nov¥ vnímat svoje místo v prostoru v jiném
sv¥tle a doslova umístit vybraný problém na mapu (Vlok a Pánek 2012).

Kdo v²ak nese odpov¥dnost za takovou mapu, pokud autor zm¥ní hra-
nice státu £i lokality ve m¥st¥ a tím ovlivní £tená°e? V posledních letech
se objevuje mnoho výzkum· a diskuzí ohledn¥ spolehlivosti voluntee-
red geographic information (VGI) a crowdsourcingových map, ale ja-
kou roli a odpov¥dnost nesou komer£ní �rmy v této oblasti? Mapu na
OpenStreetMap m·ºe kaºdý upravit, ale také opravit. Kdo v²ak opraví
hranice nap°. na Google Maps?
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Záv¥r

Autor v p°ísp¥vku pracoval s rolí dvou aktér· sou£asné kartogra�cké
scény, a to s komer£ními �rmami a ob£anskou spole£ností. Na p°íkladu
poloostrova Krym poukázal, ºe pokud se jedná o aktuálnost mapových
podklad·, je £asto moºné spolehnout se na mapy z crowdsourcingových
zdroj· nap°. OpenStreetMap. Co se týká v²eobecn¥ politicky uznáva-
ných hranic, jsou refere£ním bodem spí²e státní mapová díla, pop°.
mapové produkty mezinárodních organizací (nap°. mapy OSN).

Mapové podklady komer£ních �rem byly v analyzovaném p°íkladu sice
£asto aktuální, av²ak jsou nositelem názorového postavení autora, ma-
jitele £i obchodního partnera tedy zem¥, ve které �rma podniká. Na
základ¥ t¥chto ukázek vidí autor nebezpe£í v pouºívání komer£ních ma-
pových sluºeb jako referen£ního bodu v prostorových otázkách. Kaºdá
mapa je svým zp·sobem argument, a kartogra�e je tím pádem cvi£ení
z rétoriky (Wood a Fels 2010).

Pouºitá literatura

BUCZKOWSKI, A. 2014. How cartographers should map Crimea? Ge-
oawesomeness. [cit. 23. 7. 2014]. Dostupné z: http : //geoawesomeness.
com/cartographers−map− crimea/

BUTLER, D. 2006. The web-wide world. Nature. Vol. 439, iss. 2, pp.
776�778.

CRAMPTON, J. 2011. Mapping: a critical introduction to cartography
and GIS. Wiley-Blackwell. Critical Introductions to Geography.

CRAMPTON, J., KRYGIER, J. 2005. An introduction to critical car-
tography. ACME: an International E-journal for Critical Geographies.
Vol. 4, iss. 1, pp. 11�33.

204



FEDERAL SERVICE OF STATE REGISTRATION CADASTER AND
CARTOGRAPHY. 2014. Êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ Êðûìà ïîçíàêî-

ìèëè ñ ñàìîðåãóëèðîâàíèåì. [cit. 25. 7. 2014]. Dostupné z: https :
//rosreestr.ru/wps/portal/cc_news?news_id = 35286

GEONAMES. 2014. GeoNames Fulltextsearch: crimea [cit. 23. 7. 2014].
Dostupné z: http : //www.geonames.org/search.html?q = crimea
&country =

HARRIS, T., WEINER, D. 1998. Empowerment, marginalization, and
�community-integrated� GIS. Cartography and Geographic Information
Science. Vol. 25, iss. 2, pp. 67�76.

CHAPIN, M., LAMB, Z., THRELKELD, B. 2005. Mapping indigenous
lands. Annual Review of Anthropology. Vol. 34, iss. 1, pp. 619�638.

LIVINGSTONE, D. 1992. The geographical tradition: episodes in the
history of a contested enterprise. Oxford: Blackwell.

MCCALL, M. 2004. Can Participatory-GIS Strengthen Local-level Spa-
tial Planning? Suggestions for Better Practice. In: GISDECO.

NATIONAL GEOGRAPHIC. 2014a. Maps. [cit. 23. 7. 2014]. Dostupné
z: http://maps.nationalgeographic.com/maps

NATIONAL GEOGRAPHIC. 2014b. Statement Regarding the Mapping
of Crimea. [cit. 23. 7. 2014]. Dostupné z: http : //press.national
geographic.com/2014/03/19/statement−regarding−the−mapping−
of − crimea/

NELSON, S. 2014. National Geographic Plans to Show Crimea as Part
of Russia on Maps. US News [cit. 23. 7. 2014]. Dostupné z: http :
//www.usnews.com/news/blogs/washington−whispers/2014/03/18/
national− geographic−plans− to− show− crimea−as−part−of −
russia− on−maps

205



OPENSTREETMAP. 2014a. OpenStreetMap Relation: Russia-Ukraine
border. (2887767). [cit. 23. 7. 2014]. Dostupné z: http : //www.openstreet
map.org/relation/2887767#map = 6/48.807/38.518

OPENSTREETMAP. 2014b. OpenStreetMap Search: Crimea [cit. 23. 7.
2014]. Dostupné z: http : //www.openstreetmap.org/search?query =
Crimea#map = 8/45.433/35.327

OPENSTREETMAP. 2014c. OpenStreetMap Nominatim: Search: Se-
vastopol. [cit. 23. 7. 2014]. Dostupné z: http : //nominatim.openstreet
map.org/search.php?q = sevastopol&viewbox = 30.45, 47, 38.59, 43.57
&polygon = 1

OPENSTREETMAP FOUNDATION. 2014. Working Group Minutes/
DWG 2014-06-05 Special Crimea. [cit. 23. 7. 2014]. Dostupné z: http :
//www.osmfoundation.org/wiki/Working_Group_Minutes/DWG
_2014− 06− 05_Special_Crimea

PÁNEK, J. 2012. Dangers of commercialising public data. PositionIT.
eepublishers, iss. Nov/Dec, pp. 40�46.

PÁNEK, J. 2014. Komu vlastn¥ pat°í Krym? [cit. 7. 7. 2014]. Dostupné
z: http : //www.gisportal.cz/2014/05/komu−vlastne−patri−krym/

RØD, J., ORMELING, F., VAN ELZAKKER, C. 2001. An agenda for
democratising cartographic visualisation. Norsk Geogra�sk Tidsskrift.
Taylor & Francis. Vol. 55, iss. 1, pp. 38�41.

VLOK, C., PÁNEK, J. 2012. CAMP for change in the Bojanala Re-
gion of North West Province. In: GISSA Ukubuzana 2012 Conference
Proceedings.

WOOD, D., FELS, J. 1992. The Power of Maps. Guilford Press. Map-
pings: Society/Theory/Space Series.

WOOD, D., FELS, J. 2010. Rethinking the power of maps. Guilford
Press.

206



YANDEX.RU. 2014. ßíäåêñ.Êàðòû. [cit. 23. 7. 2014]. Dostupné z:
http : //maps.yandex.ru/?ll = 34.501894, 48.357000&spn = 29.443359,
12.058392&z = 6&l = map

YANDEX.UA. 2014. ßíäåêñ.Êàðòè. [cit. 23. 7. 2014]. Dostupné z:
http : //maps.yandex.ua/?ll = 34.334947, 48.348502&spn = 29.443359,
12.060400&z = 6&l = map

YUHAS, A. 2014. Ukraine crisis: an essential guide to everything that's
happened so far. theguardian.com. [cit. 23. 7. 2014]. Dostupné z: http :
//www.theguardian.com/world/2014/apr/11/ukraine− russia−
crimea− sanctions− us− eu− guide− explainer

207



Geogra�cký výzkum automobilového pr·myslu:
teorie a p°ístupy

Geographical research of the automotive industry: theory and approa-
ches

Tomá² �vik (Geogra�cký ústav, P°írodov¥decká fakulta, Masarykova
univerzita)

Abstract:
The paper deals with the theoretical and methodological approaches
of the geographical research of the automotive industry. Critically eva-
luate approaches, trends and content of existing research of European
and overseas authors. Outlining the development of research in this sec-
tor of the economy and the link with the development of the sector itself,
especially spatial changes in production related to the implementation
of lean manufacturig, the in�uence of globalization, modularization of
production process and impact of the economic crisis.

Keywords: automotive industry, global value chains, dlobal production
network, modular production systém, lean production, globalization,
FDI.

Úvod

Automobilový pr·mysl p°itahuje pozornost geograf· a p°edstavitel· ji-
ných spole£enských v¥d z n¥kolika d·vod·. Jednak toto odv¥tví vyka-
zuje zna£nou dynamiku vývoje a £asto je �hnacím motorem� inovací.
O tom sv¥d£í uº jen názvy dvou zásadních systém· pr·myslové pro-
dukce: fordismus a toyotismus, jejich p·vod v automobilovém pr·myslu
je o£ividný. Dále, automobilový pr·mysl je prostorov¥ speci�cky uspo-
°ádaný, leºící n¥kde na pomezí mezi pln¥ globalizovanými a regionáln¥
uspo°ádanými odv¥tvími. V neposlední °ad¥ je automobilový pr·mysl
klí£ovým ekonomickým odv¥tvím ve v¥t²in¥ stát· st°ední Evropy, kde
pro²el po roce 1989 dynamickým vývojem a tento region se za°adil k t¥m
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s nejrychleji rostoucím objemem výroby osobních automobil· a díl·. Ve
st°ední Evrop¥ i jinde také pat°il automobilový pr·mysl k odv¥tvím nej-
více ovlivn¥ným p°ílivem p°ímých zahrani£ních investic.

P°ísp¥vek nastíní re�exi vývoje tohoto odv¥tví a teoretické p°ístupy
k jeho výzkumu v jednotlivých sv¥tových regionech. Zvý²ený zájem
spole£enskov¥dních výzkumník· o automobilový pr·mysl samoz°ejm¥
nep°i²el jako blesk z £istého nebe, ale byl odrazem hlubokých zm¥n,
kterými za£alo toto odv¥tví zhruba procházet od poloviny osmdesátých
let dvacátého století, kdy jej ovlivnil fenomén globalizace. Vliv globali-
zace na automobilový pr·mysl byl patrný nejd°íve ve Spojených státech
amerických v souvislosti s p°ítokem PZI japonských výrobc· automo-
bil· a dodavatel· díl· a reakcí �velké trojky� na jejich konkurenci (Ken-
ney, Florida 1989; Kenney, Florida 1992; Sturgeon et al. 2009). Prav-
d¥podobn¥ z tohoto d·vodu, ale i z d·vodu anglosaské �nadvlády� ve
spole£enských v¥dách bylo o automobilovém pr·myslu nejd°íve, nej£as-
t¥ji, ale i nejkvalitn¥ji a metodologicky nejpropracovan¥ji publikováno
v Severní Americe, které proto bude v¥nováno nejvíce pozornosti.

Záhy se za£aly ve zvý²eném mnoºství publikace o automobilovém pr·-
myslu objevovat i v Evrop¥. Zna£ná £ást publikací je v¥nována oblasti
postsocialistické st°ední Evropy, nebo´ �²´astná shoda okolností� v po-
dob¥ prakticky sou£asných proces· transformace ekonomik zemí vý-
chodního bloku a zavád¥ní nových konkuren£ních strategií 1 nadnárod-
ními výrobci automobil· zp·sobila, ºe st°ední Evropa se stala jedním
z region· s nejrychleji rostoucí výrobou automobil· i díl· a sou£ástek,
p°i£emº °ada st°edoevropských stát· se stala zem¥mi s nejvy²²ími po-
£ty vyrobených automobil· na osobu (Radosevic, Rozeik 2005).

Ostatní regiony byly popsány v niº²ím mnoºství publikací a i jejich
metodologický p°ínos je v¥t²inou niº²í, jsou £ast¥ji empirického charak-
teru. V¥t²í pozornost byla v¥nována automobilovému pr·myslu v Brazí-
lii, av²ak zejména evropskými autory (Frigant, Lung 2002; Lung 2010),

1Pro st°ední Evropu m¥ly význam p°edev²ím následující dv¥ strategie: Vyuºívání
periferní polohy s levn¥j²í a �exibiln¥j²í pracovní silou pro zvý²ení cenové konku-
renceschopnosti výrobk· na západoevropském trhu, coº bylo umoºn¥no procesem
evropské integrace (Pavlínek 2008; Radosevic, Rozeik 2005). Druhou významnou
strategií ovliv¬ující st°ední Evropu byla modularizace výrobního procesu, která bude
dále rozvedena v p°ísp¥vku.
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z d·vodu zavád¥ní ur£itých novátorských výrobních postup·. 2 Popsány
v²ak byly tém¥° v²echny regiony vyráb¥jící automobily a jejich díly, p°i-
£emº dal²í boom geogra�cké i jiné spole£enskov¥dní literatury na toto
téma nastal v souvislosti s ekonomickou krizí eskalující v roce 2009. Jeli-
koº automobilový pr·mysl byl jedním z odv¥tví, které na krizi reagovaly
nejrychleji 3 a krize zp·sobila jisté zm¥ny v �p°eskupení sil� koncern·
vyráb¥jících automobily, 4 coº vyvolávalo i ve°ejnou debatu v médiích,
je tento zvý²ený zájem o vliv krize na automobilový pr·mysl logický
(nap°. Klier, Rubenstein 2010; Carvalho et al 2010; Co�ey, Pardi 2010).
Významná je publika£ní £innost sdruºení Gerpisa, jenº zahrnuje spole-
£enskov¥dní výzkumníky zabývající se automobilovým pr·myslem.

Automobilový pr·mysl v Severní Americe a jeho re�exe
v odborné literatu°e

P°estoºe je automobil evropským vynálezem, velmi záhy se naprosto do-
minantní produk£ní oblastí staly Spojené státy americké, kterým byla
tato �nadvláda� umoºn¥na objevením a rozvinutím dvou základních vý-
robních systém· v automobilovém pr·myslu fordismu a sloanismu. Pro-
blematika fordismu je chronicky známá a autor p°ísp¥vku ji nepovaºuje
za nutné rozvád¥t. Sloanismus 5 je mén¥ známý a na rozdíl od fordismu
není více spjatý s jinými odv¥tvími neº s automobilovým pr·myslem.
Jeho podstata spo£ívá v my²lence nabídnout zákazník·m v¥t²í moº-
nost individualizace, neº umoº¬ovala masová a uni�kovaná fordistická
výroba. Proto byly kaºdým rokem uvád¥ny na trh nové a modi�kované
modely, ov²em postavené pro sníºení náklad· na stejných ²asi a s vyuºi-
tím stejných mechanických £ástí, li²ily se pouze karoserie a jiné viditelné
£ásti (Loeb 1995). Na rozdíl od fordismu, který byl p°ekonán a nahrazen

2Továrna Resende VW, tato problematika bude dále rozvedena v p°ísp¥vku.
3Coº bylo £asto chybn¥ interpretováno tak, ºe pat°il k odv¥tvím nejvíce zasaºe-

ným.
4Fiat se stal majitelem amerického koncernu Chrysler, Ford prodal své luxusní

divize Jaguar, Land Rover a Volvo indickým, respektive £ínským výrobc·m (Tata
a Geely).

5Podle Alfreda P. Sloana, °editele koncernu General Motors v letech 1923 aº
1946.
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výrobními systémy nazývanými just in time nebo toyotismus, je sloanis-
mus strategií stále vyuºívanou, jen ²asi byly nahrazeny podvozkovými
platformami a nejnov¥ji v n¥kterých p°ípadech moduly. Ironicky, p°es-
toºe byl sloanismus prvn¥ pouºit koncernem GM, jeho nedostate£né
a neefektivní vyuºívání bylo jednou z p°í£in zna£ných hospodá°ských
problém· amerických výrobc· v období eskalace ekonomické krize.

Sturgeon a Florida (2000) ve své studii o vlivu globalizace na pracovní
trh v automobilovém pr·myslu d·kladn¥ obrací pozornost do histo-
rie a dokazují, ºe by bylo chybou si vliv globalizace na automobilový
pr·mysl spojovat s pouhým zakládáním �liálek v dal²ích zemí nebo sku-
pováním místních men²ích výrobc· nadnárodními koncerny, nebo´ tyto
praktiky byly v automobilovém pr·myslu p°ítomny od prvopo£átku. 6

Auto°i rozli²ují internacionalizaci a globalizaci, p°i£emº první proces
povaºují za kvantitativní, zatímco druhý za kvalitativní, výrobní akti-
vity v jednotlivých zemích jsou v p°ípad¥ globalizace funk£n¥ propojeny,
v p°ípad¥ automobilového pr·myslu dochází k významným zm¥nám
vztah· mezi výrobci automobil· a dodavateli díl· a vyuºívání periferní
polohy výroby jako konkuren£ní strategie. Zakládání výroby v zemi
s rozsáhlým trhem, v dne²ní dob¥ nap°íklad v �ín¥, tedy samo o sob¥
není projevem globalizace. Obecn¥ rozli²ují auto°i globalizaci trhu a glo-
balizaci produktu. Zatímco první nastává p°i liberalizaci mezinárodního
obchodu a jejím d·sledkem je koncentrace výroby v zemích s �levnou�
pracovní silou, druhý p°ípad, jenº se týká automobilového pr·myslu, se
vyzna£uje disperzí výroby na globální úrovni a koncentrací na úrovni
regionální. Uvedená studie obsahuje °adu díl£ích poznatk· a poskytuje
asi nejcelistv¥j²í pochopení sv¥tového automobilového pr·myslu, na zá-
kladní otázku, jaký tedy je a bude vliv globalizace na pracovních trh
a kvalitu práce, zejména v jádrových zemích, v²ak p°esto jednozna£-
nou odpov¥¤ nedokáºe podat. Metodologicky je práce nesmírn¥ zají-
mavou. Kombinuje vytvo°ení unikátní databáze, zahrnující 95 % v²ech
sv¥tových závod· výrobc· automobil· a 76 % závod· dodavatel· díl·
(celkem p°es 2200 �rem v databázi). Závody výrobc· automobil· dále
rozd¥luje na £ty°i typy 7 a ve vytipovaných závodech v rámci r·zných

6Nap°. v roce 1928 Ford a GM vyráb¥ly automobily ve 28 zemích, v£etn¥ Japon-
ska, Indonésie, Indie a Brazílie.

7Dle lokalizace výroby závody rozd¥lili na: 1) Lokalizované v rozvinutých velkých
trzích s °editelstvím a vývojem (USA, západní Evropa, Japonsko) 2) Lokalizované

211



typ· i region· podnikli auto°i dotazníkové pr·zkumy, rozhovory s ma-
nagementem a prohlídky výroby.

Tato studie je nejd°íve zmín¥na pro její pohled do historie a význam,
pozornost globalizaci v automobilovém pr·myslu a PZI v²ak za£ala být
v¥nována mnohem d°íve, bezprost°edn¥ po té, co bylo toto odv¥tví hlu-
bokými zm¥nami v polovin¥ 80. let zasaºeno. Jak jiº bylo nazna£eno,
tyto zm¥ny byly vyvolány zejména p·sobením japonských výrobc·. Je-
jich podíl na sv¥tové produkci i exportu (zejména do Spojených stát·)
se neustále zv¥t²oval 8 a ostatní výrobci jim v efektivnosti a kvalit¥ vý-
roby nebyli schopni konkurovat. Bylo to zp·sobeno zavedením výrob-
ních metod nej£ast¥ji ozna£ovaných ²tíhlá výroba 9 a just in time. Jak
se podíl vozidel importovaných z Japonska do Spojených stát· zejména
v pr·b¥hu 70. let zv¥t²oval, stávalo se z toho kontroverzní politické
téma a japon²tí výrobci byli nep°ímým nátlakem donuceni k omezo-
vání exportu a zakládání výroby ve Spojených státech. Tento proces
bývá nazýván �dobrovolným� omezením vývozu. Práv¥ tímto momen-
tem za£íná v polovin¥ 80. let 20. stol. ovliv¬ovat automobilový pr·mysl
proces globalizace. Geogra�cký a ekonomický výzkum tyto zm¥ny záhy
re�ektoval a za£al jim v¥novat zvý²enou pozornost. Nejprve byla po-
zornost v¥nována zejména lokaliza£ním faktor·m japonských �nálních
výrobc· a jejich dodavatel·, jenº je museli do Severní Ameriky kv·li lo-
gistické náro£nosti výroby just in time následovat. 10 Bylo poukazováno
zejména na snahu vyhnout se oblastem se zam¥stnanci organizovanými
v odborech a s negativními návyky, z toho d·vodu byly preferovány
zem¥d¥lské oblasti s malým po£tem pracovníku se zku²enostmi v pr·-
myslu, snahy vyhnout se oblastem s v¥t²ím mnoºstvím minoritních sku-
pin obyvatelstva, zejména Afroameri£an·, rozmístit jednotlivé závody
dodavatel· díl· v optimální vzdálenosti navzájem mezi sebou, aby byla
umoºn¥na výroba just in time a p°itom si nekonkurovali výrobci na
pracovním trhu atd. Dal²ím tématem byla úsp¥²nost £i neúsp¥²nost

v rozvinutých velkých trzích bez °editelství a vývoje, 3) Lokalizované v periferiích
velkých rozvinutých trh· (Mexiko, �pan¥lsko, st°edovýchodní Evropa), 4) Lokalizo-
vané ve velkých rozvíjejících se trzích (�ína, Indie, Brazílie).

8Nutno °íci, ºe podíl amerických výrobc· na sv¥tové výrob¥ a obchodu od 50.
let 20. století prakticky stále klesal, nejprve ve prosp¥ch evropských výrobc·.

9�Lean production�
10Tzv. �follow sourcing� (nap°. Huallacháin, Reid 1996).
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p°evodu japonského výrobního systému do podmínek Spojených stát·,
hovo°í se o japonských transplantacích. Nejvýznamn¥j²ími výzkumníky
se stala dvojice Kenney a Florida (1988, 1989, 1992, 1994). Tito vý-
zkumníci rovn¥º provedli srovnání transferu japonských metod výroby
a managamentu v odv¥tví výroby automobil· a elektroniky, kde od-
halili mnohem v¥t²í úsp¥²nost t¥chto �transplantací� v odv¥tví výroby
automobil·, zatímco v p°ípad¥ výroby elektroniky tyto pokusy selhá-
valy, pokud se o n¥ japon²tí výrobci v·bec pokusili (Kenney, Florida
1995). Dal²ím tématem, kterému se Florida (1996) v¥noval, byla sou-
vislost zavád¥ní metod ²tíhlé výroby a zlep²ení ²etrnosti v·£i ºivotnímu
prost°edí, nap°íklad díky d·razu na odpadové hospodá°ství, recyklaci
£i zefektivn¥ní výrobního procesu.

Huallacháin a Reid (1996) srovnávají lokalizaci japonských PZI na ze-
lené louce a PZI sm¥°ovaných do akvizic star²ích závod·. V p°ípad¥
akvizic shledávají mnohem v¥t²í prostorovou disperzi neº u závod· na
zelené louce, které byly sm¥°ovány do oblastí st°edozápadu a jihový-
chodu USA. Potvrzují ovlivn¥ní sm¥°ování investic snahou vyhnout
se oblastem s d¥lníky organizovanými v odborech, naopak vyvracejí
snahu vybírat oblasti s levn¥j²í pracovní silou. Tento £lánek se od ostat-
ních £lánk· severoamerické provenience li²í, nebo´ pracuje s matematic-
kými modely, zatímco v¥t²ina tamní literatury vyuºívá spí²e �m¥kkých�
výzkumných metod, p°edev²ím rozhovor· a pozorování, podpo°ených
v n¥kterých p°ípadech prezentací ur£itých statistických dat. Zako°en¥ní
£i nezako°en¥ní 11 japonských PZI v Kanad¥ a jejich srovnání s PZI ve
Spojených státech poskytuje Rutherford (1999). Srovnání ukazuje niº²í
míru p°idané hodnoty v p°ípad¥ kanadských dodavatel· a v¥t²í pro-
blémy s pln¥ním kvalitativních poºadavk·. Práce rovn¥º ukazuje, ºe
japonské výrobní metody nebyly do Severní Ameriky p°eneseny beze
zm¥ny, ale byly ovlivn¥ny domácím prost°edím a vznikl tak hybridní
systém. �ada kanadských dodavatel· spolupráci s japonskými výrobci
preferovala p°ed spoluprací s výrobci americkými, pro jejich niº²í poºa-
davky na sniºování ceny a preference spí²e dlouhodobé a stabilní spo-
lupráce. Práce rovn¥º °e²í obecné otázky role prostorovosti p°i just in
time výrob¥, nakolik je nutná blízká p°ítomnost dodavatel·. Ukazuje
d·leºitost prostorové blízkosti, 62 % výrobc· díl· bylo zapojeno do

11�Re-embedding�.
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reºimu just in time a pouze 6 % díl· pro výrobu automobilu m·ºe
být transformováno na velké vzdálenosti. Ov²em samotná prostorová
blízkost je²t¥ nemusí bez dal²ích podmínek být iniciátorem k �sí´ové�
výrob¥. Ekonometrickou analýzu aglomera£ních efekt· automobilového
pr·myslu v Detroitu a jeho metropolitním areálu v letech 1900 aº 1930
podává práce Kleppera (2001), ukazuje niº²í �fertilitu� �rem sídlících
v Detroitu neº v ostatních oblastech. Velice zajímavou studii o pozi-
tivním vlivu mexické 12 továrny Fordu na ²í°ení inovací a zakládáních
nových místních �rem podávají ve své studii Contreras, Carillo a Es-
trada (2010).

Nejvýznamn¥j²ím geografem zabývajícím se automobilovým pr·myslem
je podle názoru autora p°ísp¥vku jiº zmín¥ný T. J. Sturgeon z Massa-
chusettského technologického institutu. Jak jiº napovídá vý²e citovaný
£lánek, hlavním objektem jeho zájmu jsou otázky globalizace. Jeho zá-
sadní p°ínos pro výzkum automobilového pr·myslu je v zásad¥ dvojí:
Za prvé popsal a vysv¥tlil reakci amerických a následn¥ i evropských
výrobc· na japonskou konkurenci a její ²tíhlou výrobu: Vyuºívání eko-
nomických integrací NAFTA a EU k zásobování vysp¥lého trhu z peri-
ferních zemí s levn¥j²í pracovní silou a zavedení modulárního výrobního
systému, 13 kdy výrobci p°esouvají stále v¥t²í zodpov¥dnost, v£etn¥
vývoje, na dodavatele díl·, dochází vytvo°ení �vrstev � 14 dodavatel·
a �globálních dodavatel·� 15, kte°í museli výrobce následovat do v²ech
region·, kde operují (Sturgeon et al 2008; Sturgeon et al 2009). Za
druhé je v problematice automobilového pr·myslu Sturgeon pr·kopní-
kem teorie globálních hodnotových °et¥zc· 16, která se stala naprosto
dominantním p°ístupem. Tato teorie se významn¥ zabývá konceptem
moci a tvorbou p°idané hodnoty a jejím rozd¥lením v rámci jednotli-
vých �rem, prostorovou strukturou vzájemných vazeb, vlivu r·zných
institucí na vazby mezi �rmami, klade d·raz na pr·myslovou politiku

12V p°ípad¥ automobilového pr·myslu je nutno Mexiko °adit k Severní Americe,
nebo´ v¥t²ina mexické produkce slouºí k exportu do Spojených stát·.

13�Modular production system�.
14�Tier�.
15Nap°íklad GM a Ford takto své dosavadní vnit°ní sou£ásti vyráb¥jící díly vy£le-

nily jako samostatné �rmy Delphi a Visteon, obdobn¥ Toyota vy£lenila samostatnou
�rmu Denso.

16�Global value chains�.

214



a protekcionismus (Sturgeon 2001; Gere� et al 2005). Ve svém nej-
nov¥j²ím p°ísp¥vku k problematice automobilového pr·myslu hodnotí
z pozice globálních hodnotových °et¥zc· vliv globální ekonomické krize
na automobilový pr·mysl. Pozornost v¥nuje nap°íklad protekcionistic-
kým opat°ením, jejichº vliv díky modulárnímu systému výroby vzrostl
£i r·stu moci dodavatel· prvního °ád (Sturgeon, Biesebroeck 2010). 17

Automobilový pr·mysl v Evrop¥ a jeho re�exe v odborné
literatu°e

Evropský automobilový pr·mysl byl japonskými a pozd¥ji korejskými
výrobci ovlivn¥n podobn¥ jako ten severoamerický, a£koliv v mnohem
men²í mí°e, nebo´ zde nikdy nedosáhli podobného podílu na trhu jako
ve Spojených státech. Nicmén¥ prostorové vzorce lokalizace japonských
PZI byly podobné jako v Severní Americe, tedy ²lo nej£ast¥ji o spí²e
rurální a mén¥ vysp¥lé oblasti v rámci západní Evropy, pom¥rn¥ z°ídka
vyuºívali strategie lokalizace v zemích st°ední Evropy s levn¥j²í pracovní
silou (Lung 2002). Tyto lokality (dále �pan¥lsko a Evrop¥ prostorov¥
blízké Turecko) byly vyuºívány v rámci konkuren£ní strategie ke sníºení
cen spí²e evropskými a americkými výrobci. Zajímavým a v literatu°e
dosud nep°íli² re�ektovaným jevem je, ºe v¥t²í �drzost� v tomto sm¥ru
projevili jihokorej²tí a zcela nedávno také £ín²tí výrobci, kte°í pro své
PZI �levné� lokality vyuºili.

Zm¥nami v rámci nadnárodních �rem b¥hem procesu globalizace, tedy
z velké £ásti i automobilkami se zabývá p°edstavitel manchesterské ²koly
Peter Dicken (2003). Jeho zájem není zam¥°en úzce na automobilový
pr·mysl, zajímavá je ov²em jeho polemika s teorií globálních hodno-
tových °et¥zc·, kde nabízí svou vlastní alternativu: Globální produk£ní
sít¥ 18 (Coe, Dicken, Hess 2008). Spolu se svými spoluautory se práv¥
na automobilový pr·mysl £asto odvolává a je to jedno z odv¥tví, kde
vhodnost pouºití p°ístupu skrze globální produk£ní sít¥ dokládá. Te-
orie globálních hodnotových °et¥zc· odsuzuje proto, ºe ve²kerý d·raz

17Vyjád°eným nap°íklad snahou �rmou Magna p°evzít automobilku Opel.
18Globální produk£ní sít¥
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kladou na vztahy mezi �rmami, p°i£emº ignorují vztahy uvnit° �rmy
i vn¥. Oproti tomu teorie globálních produk£ních sítí se pokou²í zahr-
nout soubory v²ech relevantních aktér· i vztah·, v£etn¥ sociokulturního
kontextu, ne�remních aktér· a institucionálního prost°edí. Rovn¥º si-
lové vztahy vidí mén¥ asymetricky neº teorie °et¥zc·. Konkrétn¥ v p°í-
pad¥ automobilového pr·myslu upozor¬uje nap°íklad na to, ºe jeden
dodavatel £asto dodává více �nálním výrobc·m. Oproti tomu Sturgeon
(2001) povaºuje globální produk£ní sít¥ za pouhé synonymum k výrob-
ním °et¥zc·m, které jsou n¥kterým z aktér· propojeny. N¥kte°í auto°i
se odvolávají k ob¥ma teoriím sou£asn¥ (Pavlínek, �enka 2011). Cel-
kov¥ lze °íci, ºe odvolávání na ob¥ teorie je £asté, ale konkrétní aplikace
mnohdy dosti rozdílné.

Úºeji se nejen na evropský automobilový pr·mysl specializuje Francouz
Yannick Lung (2002, 2010). Zajímavý je nap°íklad jeho £lánek rozví-
jející speci�ka a formy modulární výroby (Frigant, Lung 2002). Mluví
zde o modulárním konsorciu, nejvy²²í experimentální form¥ modula-
rizace výrobního cyklu. Jako p°íklad je uvád¥na brazilská továrna na
nákladní vozy a autobusy VW ve m¥st¥ Resende, kde kmenoví pracov-
níci VW pracují v oblastech vývoje produkt· a marketingu, dále jako
systémoví �integráto°i� a organizáto°i, ale ºádný kmenový zam¥stnanec
se nepodílí nijak na �nální montáºi produkt·. Dal²ím uvád¥ným expe-
rimentem je továrna MCC Hamech, kde se vyrábí vozy Smart, které
jsou unikátní vývojem p°ímo plánovaným pro co nejv¥t²í modularizaci
a podíl dodavatel· díl· na vývoji vozu dosáhl plných 40 %. Jako jeden
z d·vod· prostorového �svázání� výrobc· s dodavateli uvádí snahu �po-
d¥lit se� o ekonomická rizika.

Této problematice je blízký i £lánek zam¥°ený na dodavatelské parky
v západní Evrop¥ (Larsson 2002). �lánek nabízí porovnání r·zných
typ· dodavatelských park·, jejich formy organizace, míry jejich míst-
ního podílu výroby 19 a vlivu na regionální rozvoj. N¥které p°íklady
ukazují, ºe geogra�cká blízkost dodavatel· není vºdy bezpodmíne£n¥
nutná, coº je v kontrastu s obvyklým názorem (nap°. Rutherford 1999).
Nejv¥t²í vliv na regionální rozvoj m¥l nejstar²í dodavatelský park � Seat

19�lánek klade otázku, nakolik jsou dodavatelské parky jen seskupením skladi²t-
ních hal a nakolik seskupením továren.
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Abrera � který byl také jediným, kde byla pozorována jistá spolupráce
mezi jednotlivými dodavateli navzájem, ne jen vazby na �nálního vý-
robce.

Nejplodn¥j²ím autorem v¥nujícím se problematice st°ední Evropy je
Petr Pavlínek. Na základ¥ rozsáhlého výzkumu a shromáºd¥ní obrov-
ského mnoºství dat a podniknutí °ady rozhovor· se nejprve zabíral
transformací výroby automobil· i díl· v �R, Polsku a st°ední Evrop¥
obecn¥, kriticky hodnotil vliv PZI (Pavlínek 2002a, 2002b, 2003, 2006,
2008; Pavlínek, Janák 2007). V tomto sm¥ru je nutné uznat jeho p°í-
nos zam¥°ením i na problematiku uºitkových vozidel, která je £asto
opomíjena a v jejímº sv¥tle vypadá transformace st°ední Evropy mén¥
optimisticky (Pavlínek 2000). Pozd¥ji se Pavlínek se svými spolupra-
covníky v¥noval hodnocení moºnosti vylep²ení 20 pozice £eských resp.
st°edoevropských �rem v rámci hodnotového °et¥zce, které shledávají
pouze omezenými a �xujícími periferní pozici st°ední Evropy (Pavlínek,
Doma«ski, Guzik 2009; Pavlínek, �enka, �íºalová 2010; Pavlínek, �enka
2011). Pavlínek a jeho tým pouºívají neobvyklou metodu matematické
analýzy �nan£ních dat a dat o zam¥stnanosti. To je sice novátorské, ale
autor p°ísp¥vku se nem·ºe ubránit dojmu, ºe tím metoda globálních
hodnotových °et¥zc· p°ichází o jistý sv·j nadhled a vid¥ní v souvis-
lostech. Za sporné lze povaºovat rovn¥º Pavlínkovo vid¥ní �kody jako
periferního výrobce a aº udivující je n¥kdy míra Pavlínkovy d·v¥°ivosti
k tisku, nikoliv odbornému, zna£n¥ nekritické p°ebírání n¥kterých text·,
zejména v jeho monogra�i (Pavlínek 2008). V neposlední °ad¥ se také
Pavlínek v¥noval hodnocení vlivu krize na zam¥stnanost v automobilo-
vém pr·myslu (Pavlínek, �enka 2010), kde se ukázalo silné �zako°en¥ní�
�rem v �R (Pavlínek 2012).

Vlivem PZI na dodavatele s £eskými vlastníky se zabýval rovn¥º Ru-
gra� (2010), který rovn¥º popisoval jejich slabost zp·sobenou �zajetím�
v niº²ích vrstvách dodavatel·. �í°ením inovací v ma¤arském automobi-
lovém pr·myslu se zabýval Havas (2011), který dosp¥l k záv¥ru, ºe toto
²í°ení je závislé na strategiích zvolených nadnárodními spole£nostmi.
Vlivem krize na slovenský a ma¤arský automobilový pr·mysl se zabý-
vají Hostomský a �enka (2011), který její v¥t²í sílu ve srovnání s jinými

20�Upgrading.�
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st°edoevropskými zem¥mi spat°uje ve vy²²ím stá°í investic. Souhrnné
srovnání transformace v jednotlivých zemích st°ední Evropy podávají
Radosevic a Rozeik (2005). Oproti Pavlínkovi a Rugra�ovi hodnotí vliv
PZI pozitivn¥, v otázce p°idané hodnoty o£ekávají dal²í zlep²ení, na
základ¥ srovnání mnoha dat vidí nejvy²²í míru p°idané hodnoty v �R
a Ma¤arsku.

Záv¥r

Tento p°ísp¥vek nepodává kompletní p°ehled literatury zabývající se
automobilovým pr·myslem, protoºe to jednak na tomto omezeném pro-
storu není moºné, jednak se na to dosud necítí autor býti dostate£n¥
povolaným. Ov²em i z tohoto nekompletního ale snad rozmanitého vý-
b¥ru si lze ud¥lat jistou p°edstavu. V¥t²ina autor· dosp¥la k metod¥
globálních hodnotových °et¥zc· a otázkám moºností zvy²ování míry
p°idané hodnoty, vztah·m mezi �nálními výrobci a dodavateli a otázce
vlivu prostorové blízkosti. Konkrétní metody v²ak jsou velmi rozdílné.
Zvý²ený zájem o odv¥tví nastává v p°ípad¥ dynamických zm¥n a jejich
ve°ejné diskuze mimo akademickou sféru.
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Problematika tvorby beze²vé mapy zobrazující
sráºkové pom¥ry p°eshrani£ního regionu

Issues of making seamless map showing the precipitation conditions of
crossborder region

Daniel Vrbík (Technická univerzita v Liberci)

Abstract:
Common cartographical view of the area as an island map, where po-
litical boundary determines the boundary of the phenomenon, fails in
a case, when the phenomenon is continual and independent of political
boundary. This is the case of climate. It was con�rmed by events in
August 2010 in the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Massive precipitati-
ons mainly in the Czech part of the region caused �oods in Germany
and Poland. The paper deals with theoretical basis of creating seamless
climatic map of crossborder region between 1991 and 2010. It will be
presented methodology of creating this map. Next, the paper also list
possible problems with data which can emerge while creating seamless
climatic map of the region. It is also contains a brief introduction to
the current main atlases focused on climate, published in Germany, the
Czech Republic and Poland.

Keywords: precipitation, interpolation, crossborder region, seamless map,
cartographical visualization, IDW, kriging.

Úvod

Tradi£ní kartogra�cký pohled na území jako na ostrovní mapu, kde
administrativní hranice ur£ují také hranice studovaného jevu, selhává
v p°ípad¥, kdy jde o jev kontinuální a na administrativních hranicích
nezávislý. Takovým p°íkladem je jakýkoli fyzickogeogra�cký jev, v námi
studovaném p°ípad¥ atmosférické sráºky.

B¥ºné zobrazení sráºkových pom¥r· na mapách je realizováno ma-
pami malých m¥°ítek zachycujících v¥t²í území (£asto n¥kolika stát·
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p°ípadn¥ celého kontinentu), anebo je omezeno na území konkrétního
státu (nap°íklad Atlas podnebí �eska 2007, Deutscher Klimaatlas 2014)
p°ípadn¥ jeho územn¥ rozsáhlého regionu (vojvodství v Polsku na p°í-
kladu Atlas �l¡ska Dolnego i Opolskiego 1997).

Cílem tohoto p°ísp¥vku je uvést d·vody vzniku souboru map zobrazují-
cích sráºky v Euroregionu Neissa-Nisa-Nysa za období let 1991�2010,
streu£n¥ p°edstavit metodiku jejich tvorby a interpretovat dosaºené vý-
sledky. Tento soubor map je sou£ástí rozsáhlej²ího kartogra�ckého díla
Atlas KLIMATEXT (2014), vydaného na Technické univerzit¥ v Li-
berci. Cílem naopak není provést zevrubnou analýzu dostupných tema-
tických ani topogra�ckých dat (v£etn¥ zp·sobu jejich po°ízení) nebo
interpola£ních metod.

Zájmové území

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (dále jen ERN) je trilaterální p°eshrani£ní
region rozkládající se na plo²e p°ibliºn¥ 14000km2 zasahující na území
t°í stát· � Spolkové republiky N¥mecko, �eské republiky a Polské re-
publiky (Obr. 1). Z hlediska právního postavení se jedná o dobrovolné
zájmové sdruºení n¥meckých, £eských a polských obcí, m¥st, okres·
a dal²ích samosprávných subjekt·. (ERN 2014)

Nejvy²²ím bodem území je vrchol Sn¥ºky s nadmo°skou vý²kou 1 603
m n. m. Nejniº²í p°irozený bod se nachází v míst¥, kde Luºická Nisa
opou²tí území regionu ve vý²ce 98 m n. m. Zcela nejniº²í místo (34 m
n. m.) je na dn¥ povrchového dolu Turów u polského m¥sta Bogatynia.

Územím ERN probíhá významné evropské rozvodí. Voda z povodí
Luºické Nisy a celé polské £ásti regionu odtéká do Baltského mo°e,
zatímco v¥t²ina n¥meckého území a zhruba polovina území £eského
náleºí k úmo°í Severního mo°e. K d·leºitým vodním tok·m odvod¬u-
jícím území pat°í Luºická Nisa, Labe, Jizera, Spree, Schwarzer Elster,
Bóbr £i Kwisa.

225



Obr. 1: Vymezení zájmového území
Zdroj: vlastní zpracování

D·vody vzniku mapy

Jedním z d·vod·, pro£ studovat chod sráºek i mimo území jednoho
státu je výskyt jev· s vazbou na jejich rozmíst¥ní a mnoºství, které se
v²ak projeví nezávisle na administrativních hranicích. Takovým jevem
jsou nap°íklad povodn¥. Území ERN je jiº od minulosti postihováno
povodn¥mi a extrémními sráºkovými jevy. Jako p°íklad lze uvést po-
vode¬ 27.�31. £ervence 1897 (Karpa² 2009) nebo povodne¬ 7.�10.
srpna 2010. Ob¥ povodn¥ m¥ly destruktivní charakter, v p°ípad¥ po-
vodn¥ v roce 2010 do²lo k protrºení p°ehrady Niedów v Polsku. D·-
vodem vzniku t¥chto povodní byly p°edev²ím extrémní sráºky v Jizer-
ských horách. (Povode¬ v povodí Luºické Nisy 7.�10. srpna 2010 2010)

Na vý²e uvedených p°íkladech lze demonstrovat, jak p°ínosné je stu-
dium fyzickogeogra�ckých jev· v ²ir²ích regionech bez primárního ome-
zení na administrativní celky. Z hlediska studia klimatu v p°eshrani£ním
regionu se tímto tématem zabývá nap°íklad £esko-saský projekt IN-
TERKLIM (2014). V prostoru ERN v²ak nejsou autorovi známy ºádné
mapy zachycující klima tohoto území na beze²vé map¥ v odpovídají-
cím m¥°ítku. P°i studiu je tedy nutné vyuºít mapových a atlasových
d¥l vzniklých v jednotlivých státech. Jako p°íklad lze uvést Deutscher
Klimaatlas, Atlas �l¡ska Dolnego i Opolskiego a Atlas podnebí �eska.
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N¥mecký klimatický atlas byl vydán N¥meckou národní meteorologic-
kou sluºbou (Deutscher Wetterdienst, DWD). Existuje ve form¥ online
aplikace zobrazující pr·m¥rné £i absolutní hodnoty n¥kolika charakte-
ristik za jednotlivé m¥síce, ro£ní období nebo za celý rok. Historicky
jde o °adu let 1961�1990, v sou£asnosti o data od roku 2001.

Atlas Dolního Slezska vydala Wroclawská univerzita v roce 1997. Ob-
sahuje mapy r·zných tematik, mezi kterými lze nalézt také mapy kli-
matické, zobrazující situaci v rozmezí let 1951 aº 1980.

Atlas podnebí �eska byl vydán �eským hydrometeorologickým ústa-
vem (�HMÚ) a Univerzitou Palackého v Olomouci v roce 2007. Mapy
v m¥°ítcích 1 : 1 000 000 � 1 : 5 000 000 zobrazují klima �eské repub-
liky mezi léty 1961 a 2000. Sráºkovým pom¥r·m v �esku se v¥nuje celá
jedna kapitola.

Vstupní data

Sráºková data

Datová základna pro tvorbu interpolovaných povrch· byla tvo°ena m¥-
sí£ními sráºkovými úhrny za období let 1991�2010. V n¥kolika p°ípa-
dech byla rovn¥º dostupná data pr·m¥rné, maximální a minimální na-
m¥°ené m¥sí£ní teploty vzduchu. Data poskytnutá meteorologickými in-
stitucemi jednotlivých stát· bylo nutné p°ed samotnou prací p°edzpra-
covat. Tento krok byl nutný zejména z toho d·vodu, ºe jednotlivé datové
sady m¥ly odli²nou strukturu a p°edev²ím data polská, získaná z mete-
orologických ro£enek, nebyla upravena do takového tvaru, aby je bylo
moºné databázov¥ zpracovat. Data poskytl �eský hydrometeorologický
ústav, Deutscher Wetterdienst a Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej.

Krom¥ stanic p°ímo na území ERN byly pro sníºení chyb v interpola-
cích na okrajích studovaného regionu zahrnuty do výpo£t· také stanice
v jeho okolí. V¥t²ina se jich nacházela do vzdálenosti 50 km od hranic
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euroregionu. V polské £ásti území bylo pouºito ²est vzdálen¥j²ích stanic
z d·vodu nedostatku vhodn¥j²ích. Celkový po£et stanic, jejichº datové
°ady sráºek byly zahrnuty do výpo£t·, je 50. Stanice byly vybrány
s ohledem na rovnom¥rnost jejich rozloºení v území, pouze v polské
£ásti toto pravidlo nebylo moºné dodrºet z d·vodu °ídkého rozmíst¥ní
stanic a jejich viditelné absence na území euroregionu (Obr. 2).

Obr. 2: Pouºité klimatické, sráºkom¥rné a meteorologické stanice
Zdroj: vlastní zpracování

P°ed samotným testováním interpola£ních metod byla provedena pr·-
zkumová analýza dat (anglicky ESDA � Exploratory Spatial Data Ana-
lysis), s cílem blíºe poznat studovaná data. V Tab. 1 je uvedena základní
popisná statistika vstupního datového souboru. Nejniº²í pr·m¥rná ro£ní
hodnota je nam¥°ena na stanici Kalisz (mimo území ERN), naopak
nejvy²²í pr·m¥rný ro£ní úhrn sráºek v období 1991�2010 je nam¥°en
na stanici Rokytnice (mimo území ERN). Pr·m¥rné ro£ní sráºky jsou
744,8 mm. Koe�cient asymetrie v kladných hodnotách znamená nesou-
m¥rnost v rozd¥lení £etností dat zp·sobem, kdy nejvy²²í £etnosti jsou
zaznamenány v levé £ásti histogramu (Obr. 3), tedy v intervalech blí-
ºících se minimu. Pro interpola£ní metody, které p°edpokládají vstup
v normálním rozd¥lení (nap°. Kriging), je proto vhodné pouºít log-
normální transformaci dat.
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Tab. 1: Základní popisná statistika pr·m¥rných ro£ních úhrn· sráºek v ERN
v letech 1991�2010

Po£et stanic 50
Minimum 508,1 mm
Maximum 1 236,2 mm
Pr·m¥r 744,8 mm
Sm¥rodatná odchylka 175,3 mm
Koe�cient asymetrie 1,2
Koe�cient ²pi£atosti 3,8
První kvartil 627,7 mm
Medián 694,0 mm
T°etí kvartil 837,9 mm

Zdroj: vlastní zpracování

Zajímavým zji²t¥ním je také analýzou semivariogramu odhalená podob-
nost nam¥°ených hodnot ve sm¥ru od severozápadu k jihovýchodu. Tato
informace byla podstatná p°i nastavení interpola£ní metody Krigingu,
kdy podobnost nam¥°ených hodnot v ur£itém sm¥ru de�nuje velikost
a tvar okolí vy²et°ovaného bodu (Dobrovolný 2010).

Obr. 3: Rozd¥lení £etnosti pr·m¥rných ro£ních úhrnn· sráºek v ERN
v letech 1991�2010
Zdroj: vlastní zpracování
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Vý²kový model území

Pro zp°esn¥ní výsledk· interpolace bylo ke konstrukci sráºkových map
vyuºito závislosti sráºkových úhrn· na nadmo°ské vý²ce. Jak uvádí
nap°íklad �ercl (2008), vlivem orogra�e v interpola£ních metodách se
v minulosti zabývalo mnoºství autor·, z jejichº výsledk· vyplývá, ºe
zahrnutí vlivu nadmo°ských vý²ek zp°es¬uje ur£ení prostorového roz-
loºení sráºek. Jak ale uvádí Netopil a kol. (1984), nadmo°ská vý²ka je
jen jedním z faktor· ovliv¬ujících mnoºství sráºek v daném míst¥ (mezi
dal²í faktory lze za°adit sm¥r proud¥ní, vzdálenost od oceánu, oslun¥ní
svah· a dal²í) a tato závislost se tak vyzna£uje zna£nou prostorovou
prom¥nlivostí.

Po zhodnocení dostupných dat byl vybrán vý²kový model SRTM
(Shuttle Radar Topography Mission) s prostorovým rozli²ením 90× 90
metr· a s relativní vý²kovou p°esností 8,7 metr·. (Farr a kol. 2007)

Podkladová data

Problémem p°i tvorb¥ p°eshrani£ní mapy je zaji²t¥ní beze²vých dat.
V p°ípad¥ tradi£ních zdroj· podkladových dat jakými jsou národní
agentury, kde jsou data tvo°ena v sou°adnicovém systému daného státu,
hrozí riziko, ºe jednotlivé sady nebudou na hranicích správn¥ napojeny.
Také z hlediska atribut· m·ºe mezi nimi nastat nesoulad. �e²ením m·ºe
být EuroRegionalMap, coº je beze²vá datová sada v m¥°ítku 1 : 250 000,
pokrývající 33 evropských stát·. (EuroRegionalMap | EuroGeographics
2014)

Alternativou ERM mohou být voln¥ dostupná data projektu Open-
StreetMap, která byla také pro tvorbu sráºkových map Euroregionu
Nisa pouºita. Data byla generalizována do výsledného m¥°ítka a dopl-
n¥na o dal²í údaje pot°ebné pro jejich kartogra�ckou vizualizaci.
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Výb¥r metody prostorové interpolace pro prostorové mo-
delování sráºkových dat ERN

St¥ºejní £ástí metodiky tvorby map sráºkových pom¥r· byl výb¥r a pa-
rametrizace metody prostorové interpolace. Metody interpolace se po-
uºívají pro tvorbu spojitých povrch· z dat exaktních bodových m¥°ení
v analyzovaném prostoru. Teorií interpola£ních metod se zabývá nap°.
Dobrovolný (2010), jejich hodnocení z hlediska vyuºití u sráºkových dat
se v¥nují Ju°ikovská, Horák (2007), �ercl (2008), Di Piazza a kol. (2011)
nebo Ly, Charles, Degré (2013) a dal²í.

Pro interpolaci sráºkových dat byly uvaºovány exaktní metody zacho-
vávající v bodech m¥°ení zji²t¥né hodnoty, jmenovit¥ metody IDW, Co-
Kriging a metoda ORO vyvinutá Petrem �erclem z �HMÚ (�ercl 2008).
Metoda IDW i CoKriging jsou v odborné literatu°e dostate£n¥ popsány
(nap°íklad u vý²e zmín¥ných autor·) z hlediska jejich vhodnosti pro
r·zné druhy dat i nedostatk· výsledných povrch·.

Metoda inverzní vzdálenosti (IDW) vyuºívá váºeného lineárního pr·-
m¥ru, kdy váhy jsou ur£eny funkcí vzdálenosti bodu interpolovaného
od bodu m¥°eného. Nevýhodou metody pro pouºití p°i interpolaci sráº-
kových dat ERN je, ºe poskytuje nejlep²í výsledky p°i dostate£ném
mnoºství m¥°ených bod·, které jsou pravideln¥ rozmíst¥ny v prostoru
(lze srovnat s nerovnom¥rným rozmíst¥ním stanic na Obr. 2). Metodu
nelze parametrizovat daty jiného atributu (nap°íklad nadmo°ské vý²ky)
k zp°esn¥ní výsledku.

Vzhledem k nepravideln¥ rozmíst¥né síti stanic a výrazné vý²kové £le-
nitosti reliéfu studovaného území byl dal²í uvaºovanou metodou Co-
Kriging. Metoda vychází z klasického krigování, kdy se ke zp°esn¥ní
odhadu vyuºívá prostorové korelace jedné prom¥nné s jinou. Prosto-
rové rozmíst¥ní sráºek zjevn¥ koreluje s £lenitostí (nadmo°skými vý²-
kami). Jak uvádí nap°íklad Ju°ikovská, Horák (2007), odhady hodnot
interpolovaného jevu lze po£ítat na základ¥ váºených lineárních pr·-
m¥r·, kde soustava vah je optimalizována tak, aby výsledek m¥l co
nejmen²í chybu. Bliº²í popis metody Krigingu a CoKrigingu uvádí na-
p°íklad Dobrovolný (2010), Lloyd (2004) a dal²í.
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Protoºe metody IDW a CoKriging neposkytovaly p°i jejich testování
dostate£n¥ uspokojivé výsledky, byla k interpolaci sráºkových dat pro
výsledný soubor map dále zkoumána metoda ORO. Metoda pracuje
s regresním vztahem mezi nadmo°skou vý²kou a mnoºstvím sráºek,
který je vypo£ten pro kaºdou stanici, a to z p°edem de�novaného po-
£tu stanic v zadaném okolí. Pokud není v zadaném okolí de�novaný
po£et stanic, je polom¥r vyhledávání zv¥t²ován aº do spln¥ní této pod-
mínky.

Pro zachování fyzicky nam¥°ených hodnot v místech do výpo£tu za-
hrnutých stanic byly stanoveny odchylky mezi zde nam¥°enými hodno-
tami a hodnotami vypo£ítanými z regresního vztahu. Regresní koe�ci-
enty, odchylka i nam¥°ené hodnoty sráºek byly následn¥ interpolovány
metodou Topo to raster dostupnou v software ArcGIS. S vyuºitím me-
tod mapové algebry byly spo£ítány výsledné rastry pr·m¥rných sráºek.
Dal²í informace k této metod¥ a její porovnání s metodami IDW a Kri-
ging podrobn¥ popisuje autor metody (�ercl 2008).

Závislost nadmo°ské vý²ky na mnoºství sráºek lze v pouºité metod¥
dodate£n¥ zvýraznit anebo potla£it. V p°ípad¥ tvorby sráºkových po-
vrch· ERN byla závislost oproti výchozímu nastavení mírn¥ potla£ena.
K tomuto kroku bylo p°istoupeno na základ¥ zji²t¥ní, ºe pouºitá metoda
na n¥kterých místech výrazn¥ nadhodnocovala vliv nadmo°ské vý²ky.
To se projevilo nap°íklad v prostoru povrchového dolu Turów v Polsku,
kde se ve výsledném interpolovaném rastru objevily niº²í hodnoty pr·-
m¥rných úhrn· neº v jeho okolí.

Vyhodnocení výsledk· jednotlivých metod

Hodnocení interpola£ních metod lze provád¥t dv¥ma zp·soby a to bu¤
statisticky, nebo vizuáln¥. Ze statistického hlediska se vyuºívá metody
cross-validation (k°íºová validace, bumerangový test). Jak uvádí Dobro-
volný (2010), p°i vyuºití této metody jsou pro stanovení modelu pouºity
v²echny m¥°ené body. Následn¥ jsou jednotlivé body po jednom vyne-
chávány a ze zbývajících je vypo£tena hodnota v tomto míst¥. Díky
tomu je moºné spo£ítat odchylku mezi hodnotou nam¥°enou a inter-
polovanou. Model s nejniº²í chybou je pak povaºován za statisticky
nejvhodn¥j²í.
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A£koli je pomocí k°íºové validace moºné spo£ítat v¥t²í mnoºství uka-
zatel· vhodnosti modelu, obecn¥ se pouºívají p°edev²ím dva, a to ME
(mean error � st°ední chyba) a RMSE (root mean square error � pr·-
m¥rný £tverec st°ední chyby). ME je po£ítána jako pr·m¥r rozdíl· m¥-
°ených a interpolovaných hodnot a m¥la by být nestranná, tedy m¥la
by se blíºit nule. V p°ípad¥ RMSE je snaha o co nejmen²í hodnotu (£ím
men²í je hodnota, tím bliº²í jsou hodnoty vypo£tené t¥m m¥°eným).

Statistické zhodnocení spolu s pouºitým nastavením t°í uvaºovaných
metod je vid¥t v Tab. 2. Pro zjednodu²ení jde jen o interpolace pr·m¥r-
ných ro£ních úhrn· v ERN. Jak je patrné, statisticky nejh·°e z testování
vychází metoda IDW. Naopak nejlépe studovanou charakteristiku od-
haduje metoda ORO.

Tab. 2: Vyhodnocení pouºitých interpola£ních metod

Metoda Po£et soused· (ma-
ximální/minimální)

ME RMSE

IDW 5/3 30,3 123,7
CoKriging 5/3 7,7 106,4
ORO 15/8* 5,6 104,0

* V p°ípad¥ metody ORO jde o minimální velikost okolí/minimální po£et
stanic (viz popis metodiky).
Zdroj: Vlastní zpracování

V n¥kterých p°ípadech nemusí být jediným kritériem pro ur£ení
vhodnosti statistika, ale to, jak vypadá výsledný interpolovaný povrch.
Tato zp·sob hodnocení je ov²em velice subjektivní a blíºí se metod¥
expertního odhadu. Na Obr. 4 jsou znázorn¥ny výsledky v²ech t°í
metod interpolace. P°i bliº²ím pohledu na výsledek metody IDW je
dob°e patrný výskyt pro tuto metodu typických �bulls-eyes� (kon-
centrické struktury kolem známých bod·). V p°ípad¥ CoKrigingu, ve
kterém bylo pouºito závislosti mnoºství sráºek na nadmo°ské vý²ce
a také zahrnutí efektu anizotropie, výsledný povrch více odpovídá
expertnímu odhadu. Výsledek metody ORO p°edstavuje charakter
území nejlépe. Jsou zde nap°íklad odhadnuty vy²²í sráºkové úhrny
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v prostoru Je²t¥dsko-kozákovského h°betu, pro který nebyly nam¥°ené
sráºky dostupné. Ostatní metody díky tomu nebyly schopné sráºkové
úhrny v tomto prostoru správn¥ odhadnout.

Po zhodnocení výsledk· interpolace jak ze statistického hlediska, tak
z hlediska vizuálního bylo rozhodnuto o vyuºití metody ORO k tvorb¥
v²ech zbývajících map popisujících sráºkové pom¥ry území ERN. Uspo-
kojivé výsledky v²ak dávala také metoda CoKrigingu.

Obr. 4: Srovnání jednotlivých interpola£ních metod (generalizováno do
pouºitého m¥°ítka)
Zdroj: vlastní zpracování

Interpretace výsledk·

Geogra�cké rozloºení sráºkových úhrn· v prostoru studovaného území
souvisí s £lenitostí. Nejvy²²í pr·m¥rné ro£ní sráºky jsou vázány na ob-
last hornatin podél státních hranic. Na map¥ (Obr. 5) jsou z°etelné
dv¥ oblasti s nejvy²²ími sráºkovými úhrny v regionu. Jedná se o Jizer-
ské hory a Krkono²e s pr·m¥rnými ro£ními úhrny v letech 1991�2010
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na stanici Bed°ichov 1 203 mm a Rokytnice 1 236 mm. Dal²ími ob-
lastmi s vysokými sráºkovými úhrny jsou Je²t¥dsko-kozákovský h°bet
a Luºické hory se �luknovskou pahorkatinou a Lausitzer Bergland (John-
sdorf 847 mm, Ch°ibská 960 mm, Pulsnitz 820 mm).

Nejniº²í pr·m¥rné ro£ní úhrny jsou v ERN vázány na roviny jeho nejse-
vern¥j²í £ástí (Muskauer Heide, Bory Dolno±l¡skie). Nejniº²í pr·m¥rné
ro£ní úhrny tak lze pozorovat v okolí m¥sta Jawor (nejbliº²í stanice
Legnica 525 mm) a v n¥mecké £ásti v okolí m¥sta Hoyerswerda (stanice
Boxberg 641 mm).

Obr. 5: Pr·m¥rný ro£ní úhrn sráºek v ERN v období 1991 - 2010
Zdroj: vlastní zpracování

Záv¥r

P°i tvorb¥ jednotlivých map sráºkových pom¥r· území bylo vyuºito in-
terpola£ní metody ORO, vyvinuté pro pot°eby interpolace sráºek v ob-
lastech s niº²í hustotou m¥°ících stanic. Tato metoda se v p°ípad¥ srov-
nání s tradi£ními metodami jako je IDW nebo Kriging projevila na
studovaném území jako nejvhodn¥j²í a to z d·vod· uvedených v hod-
nocení interpola£ních metod.
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Získané výsledky ukazují rozloºení pr·m¥rných sráºkových úhrn· v ob-
dobí 1991�2010 v území Euroregionu Nisa. Dle p°edpokladu jsou sráº-
kov¥ nejbohat²í oblasti Jizerské hory a Krkono²e a Luºické hory se
�luknovskou pahorkatinou. V t¥chto místech leºí také hranice povodí
Luºické Nisy, která tak z území odvádí nejv¥t²í mnoºství vody. P°ípadné
extrémní sráºky v £eské £ásti území se tak mohou projevit i na území
N¥mecka a Polska.

Cílem tohoto p°ísp¥vku bylo p°edstavení jednotlivých krok· tvorby be-
ze²vé mapy zobrazující sráºkové pom¥ry v p°eshrani£ním regionu. Tyto
jednotlivé kroky vedly ke vzniku celkem 21 map, které jsou st¥ºejní
£ástí kartogra�ckého díla Atlas KLIMATEXT, vydaného na Technické
univerzit¥ v Liberci. Snahou tohoto atlasu je popularizovat toto téma
pro studenty vysokých ²kol, odborné pracovníky i laickou ve°ejnost po-
hybující se ve studovaném území. Krom¥ p°edzpracování dat a zvolení
vhodné interpola£ní metody tak bylo nutné provést celou °adu kar-
togra�ckých prací, které p°ísp¥vek nepopisuje, ale které byly nemén¥
d·leºité.

Jedním z d·vod·, díky kterému byl Atlas KLIMATEXT vydán, byla
snaha ukázat, ºe sv¥t není omezen um¥lými hranicemi. �e fyzickogeo-
gra�cké jevy hranice nerespektují. V p°ípad¥ kartogra�ckého díla, které
má takový jev ukazovat, by tedy m¥lo být alespo¬ nazna£eno, jak vy-
padá sv¥t za hranicemi studovaného území. P°esto i v p°ípad¥ Atlasu
KLIMATEXT byly vytvo°eny ostrovní mapy, vymezené hranicí Euro-
regionu Nisa. Ty v²ak mohou slouºit jako dopln¥k k jiº d°íve vydaným
atlasovým díl·m jednotlivých stát· a umoºnit obyvatel·m daného re-
gionu studovat své okolí v ²ir²ích vztazích.

Tento p°ísp¥vek vznikl jako výstup projektu KLIMATEXT, registra£ní
£íslo CZ.1.07./2.3.00/20.0086. Mapy, u kterých je uveden jako zdroj
dat �P°isp¥vatelé OpenStreetMap�, jsou poskytovány pod licencí ODbL.
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