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Úvod 

 
Proces integrace marginálních území do regionálního systému umož�uje snižování negativních 
vliv� marginalizovaných oblastí na své okolí a mnohdy je tomu tak i v opa�ném sm�ru 
p�sobení. Integrace z regionálního systému vy�len�ných oblastí rovn�ž napomáhá zvyšovat 
míru celospole�enské zodpov�dnosti za vývoj daného území. Tento proces také zvyšuje stupe� 
solidarity ve spole�nosti a v neposlední �ad� prohlubuje a rozši�uje škálu spole�enských vazeb 
v území. Problémy marginálních území jsou obecn� složit�jšího rázu než problémy periferií 
a v d�sledku toho je k jejich �ešení nezbytná vn�jší intervence (Chromý, Jan�ák 2005). 
Populace marginálních území mnohdy nemá dosta�ující politickou sílu pot�ebnou ke zm�n� 
trendu vývoje. Rovn�ž množství respektive podíl marginálních území na rozloze regionu je 
z podstaty významu pojmenování velmi malý až zanedbatelný. O to v�tší problém p�edstavuje 
jejich existence nebo tím složit�jší problémy jsou v nich generovány. 

Tak jako je k �ešení problém� marginálních oblastí nezbytný zásah vn�jších �initel�, je 
vznik marginálních oblastí podmín�n zlomovými, mnohdy politickými rozhodnutími, která mají 
zásadní význam pro budoucí postavení území v regionálním systému. Stejným zp�sobem lze 
charakterizovat i genezi problematiky segregace respektive integrace vojenských újezd� 
do regionálního systému. Za modelové území jsme proto vzhledem k vysoké dynamice zm�n 
vývoje zvolili území jiho�eského Vojenského újezdu Boletice a jeho zázemí.  

Území vojenských újezd� vzhledem k pozici na okraji zájmu ve�ejnosti po dlouhá léta 
ztrácela p�irozené sociální, kulturní, historické a ekonomické vazby na své okolí. Naopak se 
stala úto�išt�m sv�ta na �lov�ku nezávislém, tedy ostrov� nové navracející se divo�iny 
uprost�ed kulturní krajiny. Ovšem díky p�etrvávající pam�ti krajiny a teprve v d�sledku zm�ny  
celospole�enského uspo�ádání po roce 1989 na sebe tato v mnohém jedine�ná území znovu 
upozornila a za�ala p�edstavovat nové volné kapacity pro rozvoj spole�nosti. 

O to více jsou tato území choulostiv�jší na jakýkoliv zásah z vn�jšku a jejich budoucí vývoj 
je nutné pe�liv� zvažovat. Je d�ležité vnímat všechny klady a zápory možných zm�n využití. 
V sázce totiž není jen zapomenutá zem� bez lidí, ale v sázce je obraz ve�ejného zájmu. Cht�li 
bychom proto upozornit na procesní nedostatky a analyzovat p�í�iny, které mohou objasnit 
a up�esnit vhodnost postupu p�i zp�tném za�le�ování a „zcivil�ování“ t�chto území 
do regionálních struktur. V neposlední �ad� je zájmem autora prohloubit dlouhodobé úsilí 
ve studiu problematiky týkající se existence vojenských újezd� a z�ásti tak navázat na výsledky 
bakalá�ské a dalších prácí zam��ených na území Vojenského újezdu Boletice (Seidl 2005, 2007). 
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