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1. Úvod
Politika soudržnosti je jednou z nejvýznamnějších priorit Evropské unie. Cílem této politiky, 
jež je více než jakákoli jiná založena na zásadě solidarity a na kterou se vynakládá 1/3 
celkových prostředků rozpočtu EU, je snižovat hospodářské, sociální a územní rozdíly mezi 
členskými státy a jejich 268 regiony.
Tyto rozdíly však stále zůstávají významné. Je nutné mít na paměti, že v každém čtvrtém 
regionu je výše HDP na obyvatele nižší než 75 % průměrného HDP Evropské unie a že se 
značná nevyrovnanost objevuje i uvnitř jednotlivých regionů.

Několik evropských analýz, výsledky programu ESPON 2006, zprávy o soudržnosti 
a strategické iniciativy poukazují na skutečnost, že sociální vyloučení je územně soustředěno 
v nejzaostalejších oblastech. 
Účelem zprávy je upozornit na územní vazbu segregace, ohrožených skupin a zdůraznit 
význam rozpoznání těchto jevů a jejich řešení založeného na územním přístupu. K problému 
ohrožených společenství a skupin je tedy zapotřebí přistupovat v kontextu územní 
soudržnosti.
Tento dokument má upozornit na nutnost rozpoznat a uznat hlavní problémy, má-li být 
v řešení územního vyloučení zakořeněného v rozvoji malých území dosaženo pokroku. 
V dosud zpracovaných územních rozborech ani ve stávajícím evropském statistickém systému 
však nejsou k dispozici téměř žádné informace na evropské úrovni. 

Posun od chudoby k vyloučení
Ohrožené skupiny se potýkají s vícerozměrnými problémy, v jejichž důsledku se prohlubuje 
chudoba, která nabývá podoby vyloučení a rostoucí segregace. Vyloučení těchto skupin, ještě 
umocněné dlouhodobou nezaměstnaností, často vede k nečinnosti, která zhoršuje jejich 
schopnost překonávat sociální a hospodářské obtíže. 

Vyloučení má výrazný územní rozměr
Vyloučení z proudu hospodářského a sociálního rozvoje se většinou vyskytuje na omezeném 
území a souvisí s územním vyloučením; přístup ohrožených skupin k práci a službám je proto 
horší. 

Životní perspektivy sociálních skupin jsou určovány jejich zeměpisnou polohou: příslušnými 
regiony, mikroregiony a obecně jejich životními podmínkami. Územní určení rizika vyloučení 
je tedy velmi silné.

Výskyt jevu na úrovni mikroregionů
Je třeba zdůraznit, že tyto sociálně a hospodářsky kritické oblasti obvykle vznikají 
v okrajových oblastech uvnitř regionů nebo v zaostávajících mikroregionech a ve většině 
případů je nelze postihnout na úrovni NUTS 2.
Proto lze výskyt územně ohrožených společenství zkoumat, v souladu s terminologií EU, 
nikoli na úrovni NUTS 2, ale na úrovni LAU1 a LAU 2.

Segregace i ve venkovských oblastech
Segregační procesy jsou o mnoho viditelnější ve městech než v okolních, méně obydlených 
oblastech. Situace ve venkovských oblastech zasažených segregací je ve skutečnosti ještě 
horší.
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Ve městech souvisejí segregační procesy s rozvojem příměstských oblastí, v jehož důsledku 
upadají tradiční centra měst. Nicméně vedle městských ghett se sociální napětí mnohem více 
soustředí v zaostávajících venkovských oblastech. V nových členských státech, kde přeměna 
hospodářství prohloubila rozdíly uvnitř jednotlivých regionů, je venkovské obyvatelstvo 
ve velmi znevýhodněném postavení. 

Problém je skrytý: chybějící nástroje
Zde popisovaným jevem územního vyloučení se dostatečně nezabývají evropské statistiky ani 
politické cíle a nástroje.  

Společenské skupiny čelící i územnímu vyloučení jsou přehlíženy rovněž autory územních 
analýz, plánů činností a rozhodnutí. 

K těmto jevům dochází na úrovni menších územních jednotek; proto je stávající prostředky 
pozorování na úrovni NUTS 2, jako je sběr údajů Evropským statistickým úřadem nebo 
systematické rozbory programu ESPON, nemohou v evropském měřítku rozpoznat. 
Neexistují žádné obecně uplatňované vhodné územní ukazatele.

Z výsledků rozboru předkládaného v této zprávě vyplývá, že stávající statistický systém není 
schopen zpracovat analýzu rozdílů uvnitř jednotlivých regionů na úrovni NUTS 2, která by 
byla srovnatelná pro celé území EU. Ukazatele rozdílů v územních statistických jednotkách 
naprosto nemohou postihnout skutečné rozdíly mezi regiony. Na evropské úrovni dosud 
nebyly jednotně definovány územní rysy, které s sebou nesou místní, regionální a sociální 
znevýhodnění, především segregaci. 

Sociální a zeměpisné periferie uvnitř regionů
Pokud jde o územní rozdíly, opomíjí evropská politika soudržnosti zaměřená na regiony 
NUTS 2 několik problémů, se kterými se tyto regiony potýkají. Rozdíly uvnitř regionů jsou 
v mnoha případech závažnější než rozdíly mezi jednotlivými regiony. 

Vynikající sociální a hospodářské ukazatele velkých měst a měst střední velikosti, která jsou 
hybnou silou hospodářství regionů, často odvádějí pozornost od problémů, jimž čelí sousední 
oblasti nebo segregované městské obvody. Mezi dynamickými městskými oblastmi 
a oblastmi, jež jsou z procesů sociálního a hospodářského rozvoje vyloučeny, se objevují 
výrazné rozdíly. 

Pro řešení problému na územní úrovni je zapotřebí integrovaného přístupu
Na základě výše uvedené analýzy lze tvrdit, že horizontální přístupy nejsou při řešení 
problémů ohrožených skupin dostatečné. Kroky ke zlepšení situace těchto ohrožených skupin 
musí vycházet z územního přístupu, který se bude daným problémům věnovat v celé jejich 
šíři a při zohlednění zeměpisné polohy dotčených oblastí. Je nezbytné, aby byla pozornost 
věnována mikroregionům s důrazem na rozdíly uvnitř regionů a na nejohroženější oblasti. 
Nestane-li se tak, mohou se polarizační procesy prohlubovat, zejména pokud budou 
hospodářské a sociální zásahy soustředěny kolem dynamických center, a vyloučené oblasti 
budou dále upadat. Při řešení tohoto problému je zapotřebí se zaměřit na územní plánování 
a integrovaný územní rozvoj. 

2. Územní vyloučení uvnitř regionů

Nedostatky v oblasti rovných příležitostí, koncentrace sociálních střetů se zvláštním ohledem 
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na segregaci, která vede ke koncentraci ohrožených skupin, se mohou objevit v několika 
situacích. Jedná se o dobře známý problém měst, avšak zkušenosti nových členských států 
ukazují, že obvykle vzniká na omezeném území. 

Územním vyloučením jsou ohroženy nejzaostalejší oblasti
Vzdálenost mezi ohroženou skupinou a většinovou populací je územní a sociální. Příčiny 
vyloučení jsou většinou dány místem, kde vyloučená skupina žije. Místo může podle 
následujících faktorů představovat významnou nevýhodu:

 Místní faktory:
o dostupnost pracovních míst
o vzdálenost od centra města
o nekvalitní dopravní infrastruktura nebo její relativně vysoká nákladnost
o nízké příjmy

 Vnitřní faktory oblasti
o nedostatečná přítomnost úspěšně fungujících podniků
o nízká míra zaměstnanosti
o nízká kvalifikace
o lidské zdroje (zdraví, kvalifikace, životní úroveň)
o kvalita zastavěného prostředí
o napětí mezi různými sociálními skupinami, rasismus a segregace
o nedostatek a kvalita veřejných služeb

Obecně není územní vyloučení typickým problémem zaostalých oblastí, a to nejen 
venkovských, ale spíše rysem, který je vlastní okrajovým oblastem, mikroregionům v hluboké 
krizi. Územní vyloučení má následující typické znaky, které vycházejí z charakteristických 
rysů území, jež jsou často zkombinovány:

- okrajová oblast
- oblast, v níž jsou soustředěny vyloučené sociální skupiny, chudí, menšiny
- oblast střetů vyplývajících ze strukturální přeměny hospodářství

Větší územní jednotky problémy vyloučených území zakrývají
Jedním z problémů nedostatečné viditelnosti málo rozvinutých a zaostávajících oblastí je 
sdružování území. Ukazují-li statistiky údaje větších územních jednotek, jsou rozdíly v rámci 
jednotlivých územních jednotek smazány. Pomocí základní měrné jednotky politiky 
soudržnosti EU (NUTS 2) lze sociální a hospodářské faktory těchto územních jednotek 
v jednotlivých zemích porovnávat. Pro účely rozdělování prostředků politiky soudržnosti 
mezi regiony a země lze uplatňování tohoto přístupu doporučit i do budoucna. 
Nicméně z hlediska interpretace územní soudržnosti probíhají v současné době některé 
územní děje, které sociálně-ekonomické ukazatele na úrovni NUTS 2 nepostihnou, a jež tedy 
zůstávají skryty. 

Územní koncentrace ohrožených skupin v okrajových oblastech regionů
Vedle potřeb měst a jejich širších okolních venkovských oblastí je hlavním důvodem 
výrazných rozdílů v rozvoji uvnitř regionů nedostatečná infrastruktura, a to zejména 
ve východní a střední Evropě. 
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V důsledku územní organizace pracovního trhu na místní úrovni a nedostatečné dopravní 
a informační sítě nemá venkovské obyvatelstvo vzhledem k nižší mobilitě přístup k výhodám, 
jež nabízejí rozvinutější města. Přitažlivé působení měst tak není korunováno úspěchem 
a z důvodu chudoby a nedostatečně rozvinuté infrastruktury je potenciál venkovských oblastí 
uznáván stále méně a méně. 
V nových členských státech, v nichž je méně přítomno napětí plynoucí z koncentrace 
přistěhovalců ve městech, se sociální segregace a nerovnost příležitostí objevují nejvíce 
v těchto venkovských oblastech. Jedná se přinejmenším o podobně závažný problém.

Územní vyloučení přesahuje sociální problémy
Navíc zatímco chudoba je v zásadě důsledkem nedostatečného příjmu, územní vyloučení má 
větší dosah, neboť lidé žijící v segregovaných sídlištích a oblastech následně přicházejí 
o mnohem více příležitostí: přístup ke vzdělávání, infrastruktuře a službám. 

Národnostní rozdíly – koncentrace přistěhovalců v městských ghettech a narůstající segregace 
romského obyvatelstva v nových členských státech – činí problém zaostávajících oblastí ještě 
závažnějším, neboť jejich začleňování je tím obtížnější.
Kromě toho se lze oprávněně domnívat, že nejohroženější skupiny, jež jsou vyloučeny 
z pozitivních dopadů sociálního a hospodářského rozvoje, budou rovněž vyloučeny 
z rozhodovacích procesů.

Omezené získávání a zpracování údajů o jednotlivých územích v rámci evropského 
výzkumu
Z evropských statistik nejsou sociální problémy dostatečně patrné. Abychom získali 
srovnatelné územní jednotky, je zapotřebí vybrat různé územní úrovně a údaje z různých zemí 
tak, aby byly rozdíly ve velikosti územních jednotek co nejmenší. 
Vzhledem k problémům se sdružováním území máme k dispozici pouze omezené sociální 
ukazatele v rozborech jednotlivých území, a evropský územní výzkum se proto na sociální 
problémy soustřeďuje méně. Ačkoli existuje několik případových studií, které na jev 
segregace a územního vyloučení poukazují, analýza, jež by se zabývala celou Evropou a měla 
vyšší platnost, dosud zpracována nebyla. Ukazateli, které lze uplatnit na jednotlivá území, 
jsou:

 míra aktivity
 míra zaměstnanosti
 míra dlouhodobé nezaměstnanosti
 nebezpečí chudoby 
 střední délka života
 počet osob, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání je základní

Způsoby řešení rizika chudoby a sociálního vyloučení se v jednotlivých zemích liší. Systémy 
členských států jsou rozdílné, nejen pokud jde o výši vynakládaných prostředků, ale také 
pokud jde o mechanismy jejich přidělování. Když odhlédneme od rozdílů mezi jednotlivými 
zeměmi, musíme připustit, chceme-li skutečně problémy zaostávajících a segregovaných 
území odstranit, že problém chudoby a sociálního vyloučení je územní povahy a že je při jeho 
řešení nutné uplatnit územní přístup s dostatečným objemem prostředků, jež budou konkrétně 
zacíleny na nejvíce znevýhodněné oblasti.



PE402.549v01-00 6/6 DT\707790CS.doc

CS


	707790cs.doc

