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ÚVOD: PROČ METODIKU VYUŽÍT?
Předložený pilotní projekt tvoří přílohu č. 4 k Metodice odhadu důsledků nové bytové výstavby pro
demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích, která vznikla jako výsledek
projektu číslo TD010049 "Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel
v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území". Projekt
podpořila v programu OMEGA Technologická agentura České republiky a byl v letech 2012-2013
realizován členy výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoře na katedře sociální geografie a
regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Předkládaná metodika umožňuje představitelům suburbánních obcí odhadnout na základě údajů o
rozsahu a struktuře plánované bytové výstavby následující parametry:
1) budoucí vývoj počtu obyvatel obce a specificky vývoj počtu obyvatel nové zástavby,
2) věkovou strukturu obyvatel nové zástavby a její proměnu do roku 2030,
3) a budoucí nároky obyvatel nové zástavby na základní sociální infrastrukturu.
Metodika a projekce mohou být využity v procesu zpracování územně plánovacích a
strategických dokumentů či při rozhodování o budoucí podobě obce jak z hlediska bytové výstavby
tak sociální infrastruktury.
Uživatelé si na jejím základě mohou:
 vytvořit představu o dopadech rozsahu navrhovaných rozvojových ploch pro bydlení ještě před
jejich schválením,
 vytvořit představu o dopadech výstavby nových bytů na již navržených plochách,
 odhadnout budoucí vývoj obyvatel v již postavených domech (zatím neobydlených) a připravit se
tak na pravděpodobnou proměnu nároků na sociální infrastrukturu.
Metodiku lze využít ve volně přístupné internetové aplikaci, kterou naleznete na níže uvedených
webových stránkách:


Přímý odkaz: http://web.natur.cuni.cz/demodept/kalkulacka/



Odkaz ze stránek Suburbanizace.cz http://www.suburbanizace.cz/rady_navody.htm
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Internetová aplikace: http://web.natur.cuni.cz/demodept/kalkulacka/

Aplikaci mohou využít pouze obce v zázemí měst, ve kterých dochází nebo v blízké době může
docházet k rozvoji suburbanizace.

Obce, které mohou využít metodiku (internetovou aplikaci)

Předkládaná metodika a její výstupy jsou níže představeny a popsány na modelovém příkladu. Jako
vstupní údaje o velikosti a věkové struktuře stávající populace byly využity skutečné počty za obec
Dolní Břežany v zázemí Prahy. Odhad počtu nových obyvatel ve specifických věkových skupinách a
odhad rozsahu a časování bytové výstavby jsou však zcela fiktivní. Struktura a obsah prezentovaných
výstupů kopíruje podobu výstupů, které poskytuje internetové aplikace.
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KROK 1: ZADÁNÍ VSTUPNÍCH PARAMETRŮ DO INTERNETOVÉ APLIK ACE
V internetové aplikaci dostupné na http://web.natur.cuni.cz/demodept/kalkulacka/ uživatel postupuje
podle následujících bodů:
1) Uživatel vybere zájmovou obec.

a) Pokud uživatel zná kód obce, vyplní jej do nabízeného pole:

b) V opačném případě vybere obec z nabídky řazené dle krajské příslušnosti obcí:
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Pokud se vyžádaná obec v nabídce neobjeví, znamená to, že tato obec nespadá do skupiny obcí, pro
které jsou parametry metodiky odhadovány (tj. obce, ve kterých dochází nebo v blízké budoucnosti
může dojít k intenzivnímu rozvoji procesu suburbanizace).
2) Uživatel bude vyzván, aby do příslušných polí formuláře zadal plánovaný rozsah nové bytové
výstavby v obci v letech 2012–2031.

a) Do prvního řádku uživatel uvede, vždy pro daný rok, počet bytů, které jsou plánovány v
nových rodinných domech (RD).
b) Do druhého řádku analogicky počet bytů plánovaných v nových bytových domech (BD).

3) Uživatel klikne na „Vypočítat“ a zobrazí se výstupy modelové projekce a odhadu počtu uživatelů
služeb.

KROK 2:
VÝSTUPY MODELOVÉ PRO JEKCE A ODHADU POČTU UŽIVA TELŮ SLUŽEB
V INTERNETOVÉ APLIKACI
Výstupy modelové projekce a odhadu počtu uživatelů služeb se v internetové aplikaci zobrazují ve
třech sekcích věnovaných:
1) populačnímu vývoji,
2) věkové struktuře a
3) odhadu uživatelů vybraných sužeb.
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1) Odhad celkového populačního vývoje
Odhad populačního vývoje obce na základě zadaných vstupních parametrů je zobrazen ve dvou
tabulkách.

První tabulka ukazuje vývoj celkového počtu obyvatel obce v pěti časových řezech: 2011, 2015,
2020, 2025 a 2030. Je zde vypočten též tzv. index změny, který relativizuje vývoj počtu obyvatel k
jeho stavu ve vstupním roce (tj. zde 2011). Například v roce 2025 znamená hodnota indexu 129, že
oproti roku 2011 narostl počet obyvatel v obci o 29 %.
Druhá tabulka ukazuje vývoj počtu obyvatel pouze v nové zástavbě (tzn. v bytech postavených ve
sledovaném období v nových rodinných a bytových domech). V druhém řádku je uvedeno, jaký podíl
tvoří obyvatelé nové zástavby na celkové populaci obce v jednotlivých letech. Při intenzivní nové
bytové výstavbě lze očekávat jak nárůst počtu nových obyvatel, tak zvyšování jejich podílu na celkové
populaci obce.
2) Modelová projekce věkové struktury obyvatel nové zástavby
Věková struktura je ve vybrané obci projektována pouze pro populaci nové zástavby. Počty
obyvatel jsou odhadovány v šesti věkových kategoriích (0-14 let, 15-24 let, 25-34 let, 35-49 let, 50-64
let, 65 a více let) v časových řezech shodných s předešlým výstupem.
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Projekce odhaduje jak celkový počet obyvatel v dané věkové kategorii, tak podíl této kategorie na
celkové populaci nové zástavby v daném roce. Například v roce 2025 tedy tvoří děti ve věku 0-14 let
29 % obyvatel nové výstavby, zatímco senioři na 65 let pouze 5 %.
3) Odhad počtu uživatelů vybraných služeb
Odhad počtu uživatelů vybraných služeb se týká rovněž pouze obyvatel nové výstavby, ne
populace celé obce. Projekce odhaduje počet potenciálních zájemců o danou službu lze z řad nových
obyvatel očekávat v letech 2015, 2020, 2025 a 2030.

UPOZORNĚNÍ

Výstupy modelové projekce poskytují zájemcům rámcovou představu o vlivu plánované bytové
výstavby na budoucí populační vývoj obce a s ním spojené nároky na místní sociální infrastrukturu. V
žádném případě však nemohou nahradit profesionálně zpracovanou populační prognózu pro
danou obec. Neřeší způsob zajištění či rentabilitu nabízených služeb, které jsou na zodpovědnosti
konkrétních obcí a poskytovatelů.
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