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Pro druhou polovinu 20. století je charakteristická postupná proměna funkčního využití 

venkovského prostoru. Původní agrární funkce venkova ztrácí svůj význam a venkov, 

venkovské obce a obyvatelstvo na venkově postupně hledá novou roli v rámci společenské 

dělby funkcí. Po populačním nárůstu obyvatel na venkově v druhé polovině 19. století 

způsobeného probíhající demografickou revolucí, dochází postupně od konce 19. století 

odchodu  části aktivního obyvatelstva z venkova a k rychlému populačnímu rozvoji měst. 

Důsledkem odchodu části obyvatel z venkova je zmenšování rodiny. V českém prostředí 

první fázi těchto procesů studoval již Korčák v roce 1929.  

Po druhé světové válce v souvislosti s nutností zajištění potravinové bezpečnosti a zajištění 

dostatečného objemu zemědělské výroby se v rámci vznikajícího evropského společenství  

jako jedna z prvních společných politiky formuluje také Společná zemědělská politika, která 

je zaměřena především na zajištění dostatečných důchodů pro zemědělce při tlaku na 

zvyšování kvality a potravinové bezpečnosti jejich produkce. První cíle společné zemědělské 

politiky jsou již formulovány v zakládajících dokumentech evropského společenství – 

v Římských smlouvách.  Na konci 50.let jsou zemědělci považováni za charakteristické 

reprezentanty venkovského společenství a rozvoj venkova je zajišťován prostřednictví 

podpory právě pro zemědělskou výrobu. Hlavní formy podpory pro agrární sektor v EU jsou 

s mnohými změnami zachovány do současnosti.  

S poklesem podílu primárního sektoru jak na zaměstnanosti, tak i na celkové ekonomické 

výkonnosti je stále více zřetelné, že bude nutné najít nové formy a nové nástroje podpory pro 

zemědělskou výrobu a pro rozvoj venkova. Proto se téma rozvoje venkova jako samostatného 

výzkumného tématu stalo postupně po roce 1990 jedním z velmi častých témat výzkumu 

v Evropě. Důraz na řešení problematiky rozvoje venkovských oblastí souvisí na jedné straně 

s ukončující se vlnou depopulace z venkovských oblastí, změnou funkčního využití venkova a 

s přechodem z industriální do postindustriální společnosti.  

Předloženou  disertační práci je možné považovat za pokus rozšířit dosud ne zcela obsáhlé 

spektrum příspěvků v rurální geografii v Česku.  

Rurální geografii je možné považovat za obor, který zkoumá prostorové aspekty lidských 

aktivit na venkově. Rurální geografie je tedy zařazena jako průnikový obor, který zkoumá 

průnik jednotlivých geografických oborů do venkovského prostoru (Hurbánek 2004). Některé 

problémy rozvoje venkovských oblastí spojené především se sledováním jednotlivých aktérů 

rozvoje venkova jsou řešeny relativně silnou skupinou sociologů a geografové především 



v anglosaských zemích přebírají některé postupy a nástroje sociologie. Tato dichotomie 

chápání  nástrojů rurální geografie se také projevuje v rozdílném zaměření výzkumné činností 

jednotlivých autorů. Zatímco velmi silná britská rurální geografie/rurální sociologie zkoumá 

problematiku postavení člověka na venkově, možnosti jeho komunikace, spolupráce nebo 

zaměstnanosti. Woods (2005) definuje rurální geografii jako studium venkovské ekonomie  a 

venkovských společenství. „Rurální geografie sleduje změny na venkově se zaměřením na 

procesy změn na venkově v důsledku globalizace, zemědělských a ekonomických změn, 

změn sociální skladby, změn skladby obyvatel a změn životního prostředí. Na základě 

sledování změn na venkově  vytváří  nové typy rurální politiky, nové strategie pro rozvoj 

venkova  a vládnutí (Woods, 2005).   

V souvislosti s proměnou venkovského společenství, hledáním nových funkcí ve venkovském 

prostoru se také mění teoretické paradigma.  Původní přístupy ke studiu problematiky rozvoje 

venkova vycházejí z teoretického ukotvení ve skupině teorií jádro – periferie (Blažek, Uhlíř 

2002). V rámci této skupiny  teorii jsou venkovské oblasti chápány jako převážně periferní 

oblasti. Ze souboru teoretických východisek vycházejících z jednotlivých teorií typu jádro - 

periferie  (Hirschman, 1958, Perroux, 1950) vycházely i jednotlivé nástroje na podporu 

rozvoje ve venkovských/periferních oblastech. Cílem bylo zajišťovat rovnováhu mezi 

rozvojovými (urbanizovanými) a periferními (venkovskými) oblastmi a ekonomickými 

nástroji a podporovat rozvoj ve venkovských/periferních oblastech. Proto příjemcem podpory 

byly především firmy, v tomto případě většinou zemědělské podniky, které představovaly 

dominantní společnosti jak z hlediska jejich podílu na zaměstnanosti, tak také z hlediska 

jejich role při tvorbě krajiny. V duchu těchto teoretických přístupů se dosud pohybuje 

společná zemědělská politika EU, která klade velký důraz na podporu právě agrárního sektoru 

a její nástroje jsou zaměřeny na zvyšování  důchodové úrovně jednotlivých zemědělců. 

Jedním z typických znaků moderního venkova ve vyspělých zemích je ale postupná ztráta 

významu zemědělské výroby jako hlavního zdroje pracovních příležitostí na venkově na 

současný podíl 2.3 % hrubé přidané hodnoty v zemích EU 27. Stejně tak poklesla úroveň 

zaměstnanosti v primárním sektoru a v roce 2006 se dostala na hodnotu 6,8 % ekonomicky 

aktivních v zemích EU. (Rural Development in the EU, 2006). Zatímco podíl primárního 

sektoru na hrubé přidané hodnotě v jednotlivých zemích není významně rozkolísaný a 

pohybuje se v rozmezí od 0.9 % (Velká Británie) do 4,6 % (Litva), významnější odchylky je 

možné sledovat pouze v Bulharsku a Rumunsku, kde hodnota podílu primárního sektoru na 

hrubé přidané hodnotě dosahuje hodnot nad 10 %.  Úroveň zaměstnanosti v primárním 



sektoru se pohybuje v rozmezí od 1,6 % EA obyvatelstva ve Velké Británii až po 17,9 % 

v Polsku. Extrémních hodnot dosahují Bulharsko a Rumunsko, kde hodnoty zaměstnanosti 

v primérním sektoru přesahují 30 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

Modernější přístup k rozvoji venkovských oblastí vycházejí spíše z teoretických východisek 

zaměřených na institucionální směry regionálního rozvoje a to především z východisek teorie 

učících se regionů  (Lundvall, 1992). Rozvoj venkovských oblastí je založen na podpoře 

především adaptabilních systémů s cílem využívat bližší a pevnější vazby sociálních sítí na 

venkově a vytvářet tak rozvojový potenciál celé oblasti. Příkladem takto chápaných 

rozvojových cílů je především zaměření celého II. pilíře společné zemědělské politiky EU a 

konkrétně například program EU Leader (Dargan a Shucksmith, 2008). 

Od počátku nového milenia je zřetelné, že dochází ke změnám ve funkci venkova a musí tedy 

dojít i k reformulaci nástrojů rozvoje venkova. Bryden (2000) dokládá posun ve funkci 

venkova jako celku, venkovských obcí i novou roli venkovského  obyvatelstva. Klade také 

důraz na posílení venkovské a nikoliv pouze agrární ekonomiky s důrazem na bottom–up 

přístupy a posílení dopravní a telekomunikační infrastruktury jako nástroje pro překonání 

polohových bariér rozvoje.  

Nové funkce venkovského prostoru jsou velmi obtížně definovatelné. Venkov byl vždy 

spojen především se zemědělskou výrobou a za reprezentanty venkova byli považováni právě 

zemědělci. S relativní ztrátou významu zemědělské výroby jak z hlediska zaměstnanosti, tak i 

z hlediska jejího podílu na tvorbě přidané hodnoty se dosud jak decizní orgány, které sledují 

rozvoj venkova, tak také v širším pohledu celá společnost, nedovedou vyrovnat a obtížně 

hledají nové funkce venkovského území. Jedním z klíčových rozvojových aktérů jsou 

považovány orgány veřejné samosprávy ve venkovských obcích (Blažek, Hampl, 2009). 

Význam a způsob organizace veřejné správy včetně venkovských oblastí v postsocialistických 

státech analyzoval Bennett (1997 a 1998), kdy upozorňuje na rozdílnou řádovostní úroveň při 

sledování municipalit a rozdílnou roli obcí v jednotlivých typů organizace veřejné správy při 

usměrňování lokálního a regionálního rozvoje.  

 



V disertační práci byly předloženy celkem 4 vybrané články, které reprezentují pohled autora 

na typologii venkova a na 3 hlavní nástroje rozvoje venkovských obcí nebo venkovského 

prostoru. Do disertace byly zařazeny tyto články:  

PERLÍN,R, (2006): Mikroregionální strategie jako nástroj rozvoje venkova v Česku 

(Microregional strategies as an instrument of rural development in Czechia), in Acta 

Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae Geographica, Supplementum No. 3 

Bratislava, str. 445-455,  

PERLÍN,R, (2006): The Co-Operation Of Rural Municipalities - Chance Or Condition Of 

Achievement (Spolupráce venkovských obcí - možnost nebo podmínka úspěchu), 

Agricultural Economic (Zemědělská ekonomika) 6/2006, Prague, pp 263 – 272,  

SPILKOVÁ, J. PERLÍN R. (2010): Czech Spatial planning at the crossroads: Towards the 

regulation of the large-scale retail development?, Environment and Planning C: Government 

and Policy, volume 28, pages 290 - 303  

PERLÍN, R., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2010): Typologie venkovského prostoru 

Česka. Geografie, 115, č. 2, s. 161–187.  

 

V článcích zařazených do disertační práce jsou hodnoceny možnosti a problémy při uplatnění 

územního plánu, strategického plánu, možnosti rozvoje obcí na základě jejich vzájemné 

spolupráce a v neposlední řadě je i naznačena celková typologie venkovských obcí v Česku.  

Územní plán je tradiční nástroj, který se široce používá pro řízení plošného rozvoje obce, pro 

definování jednotlivých rozvojových ploch a pro definování pravidel – regulativů pro rozvoj 

těchto ploch již od 20. let 20. století. Po roce 1990 se v souvislosti se změnou 

společenskoekonomických podmínek změnil pohled na územní plán a na možnosti jeho 

uplatnění. Protože po roce 1990 nedošlo ke vzniku nového právního dokumentu a až do roku 

2006 platil původní a mnohokrát doplněný a změněný  Zákon o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon)  č. 50/1976 Sb., byla schválena řada dílčích novel zákona, 

které kromě obsahových a procedurálních změn v postupu zpracování a projednávání upravily 

také pravomoc obcí schvalovat územní plán. Pravomoc schvalovat územní plán byla na obce 

přenesena ustanovením § 26, odst. 2. Stejně tak i v novém zákoně o územním plánování a 

stavebním řádu č. 183/2006 Sb. je výslovně uvedeno, že „obec vydává v samostatné 

působnosti územní plán“ (§6, odst. 5, písm. c zákona). Proces přípravy a schválení územního 

plánu je v české legislativě upraven velmi striktně a dává obcím poměrně velkou pravomoc 

rozhodovat o budoucím využití svého území.  

Obce využívají jako klíčový nástroj pro svůj vlastní rozvoj územní plán obce, který schvaluje 

zastupitelstvo obce a jeho prostřednictvím vyhlašuje závazné regulativy prostorového a 



funkčního využití území. Tento dokument je v současné době schválen nebo zpracováván pro 

více než 90 % obcí na území ČR (databáze Ústavu územního rozvoje). Dalšími nástroji, které 

obce mohou využít pro usměrnění územního rozvoje, je regulační plán a dokument, který byl 

do legislativy zařazen až v roce 2006, tedy vymezení zastavěného území obce. Zatímco 

územní plán je zcela běžným dokumentem pro  většinu obcí, regulační plán se využívá pouze 

sporadicky a vymezení zastavěného území je dokument, který by mohl být využit v obcích, 

které nemají zpracovaný územní plán. Jeho uplatnění není dosud sledováno.  

Územní plán je dokument schválený zastupitelstvem obce, a proto je ho možné považovat za 

politický dokument obce. Jeho obsah - vymezení zastavěného a zastavitelného území obce a 

regulativy výstavby - mohou představitelé obce velmi dobře ovlivnit a také prostřednictvím 

schváleného územního plánu mohou efektivně ovlivňovat budoucí rozvoj území. Problémy 

s jeho uplatněním stejně jako malá funkčnost územní regulace na příkladu rozvoje 

velkoplošných nákupních center v zázemí velkých měst jsou předmětem diskuze v článku 

Spilková, Perlín 2010).  

Stejně jako územní plán je i strategický plán politickým dokumentem obce a patří mezi 

výlučnou pravomoc zastupitelstva schvalovat tento dokument. Protože strategický plán nemá 

na rozdíl od územního plánu regulatorní, ale má iniciační charakter, není postup zpracování, 

projednávání a schvalování upraven žádnou podrobnou legislativou a je tedy pro obce i pro 

další subjekty velmi volný. Významem strategického plánování pro jednotlivé obce se zabývá 

celá řada metodických postupů, které se vzájemně liší podle důrazu na jednotlivé složky 

plánovacího postupu a na hodnocení významu strategického plánování (Berman a kol, 

Rektořík, Šelešovský, Perlín).   

 Strategický plán je zaměřen na identifikaci rozvojového potenciálu a eliminaci omezení nebo 

problémů v řešeném území. Formou stanovení jednotlivých cílů budoucího řešení a 

identifikace možností tohoto řešení  včetně zapojení jednotlivých subjektů je strategický plán 

jednak zaměřený do budoucnosti a dále vychází z potřeby a nutnosti velmi úzké vzájemné 

koordinace a spolupráce subjektů lokálního nebo regionálního rozvoje z podnikatelského 

prostředí, neziskového sektoru i veřejné správy. Pro úspěšné naplnění alespoň některých cílů 

strategického plánu musí být v řešeném území vymezeny jak dostatečné lidské kapacity a 

znalosti, musí existovat vzájemná vůle ke spolupráci všech subjektů a v území musí existovat 

dostatečné disponibilní ekonomické zdroje, které budou použity na řešení definovaných 

problémů, nebo které povedou k stimulaci rozvoje žádoucím směrem.  



Právě mezi venkovskými obcemi a jejich svazky je velmi obtížné najít jak dostatečný 

potenciál lidských zdrojů tak i dostatečné prostředky na realizaci alespoň některých 

strategických záměrů. Problémům a rizikům spojených s možnostmi využití strategického 

plánu jako nástroje rozvoje venkovských oblastí je věnován článek Perlín (2006).  

Spolupráce obcí je další potenciální nástroj pro zajištění rozvojových cílů především ve 

venkovském prostoru. V české sídelní soustavě a ve velmi rozdrobené struktuře veřejné 

správy (Hampl, Miller, 1998) je spolupráce obcí od obnovení samosprávy obcí ukotvena 

v zákonu o obcích. Na druhé straně negativní zkušenost s administrativně prováděnou 

integrací obcí v rámci střediskové soustavy obcí (Blažek B. 2004) je důvodem, proč je 

jakákoliv forma hlubšího propojení jednotlivých obcí vnímána představiteli obcí i jejich 

sdružení (Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv) velmi negativně jako snaha o 

omezení získané samosprávy obcí. Od obnovení samosprávy obcí mohou obce spolupracovat 

na bázi dobrovolných sdružení obcí. Od roku 1998 došlo v české legislativě k oddělení dvou 

typů spolupráce. Spolupráce pouze obcí jako orgánů veřejné správy jsou dále nazvány 

dobrovolné svazky obcí  (DSO) a spolupráce obcí a dalších právnických osob nebo 

neziskových organizací jsou nazvány jako sdružení obcí. Legislativní rozdíl mezi oběma typy 

spolupráce spočívá především v tom, že dobrovolné svazky obcí se chovají jako další 

jednotky veřejné správy a jejich rozhodování, ukládání dokumentů,  veřejná kontrola nebo 

účast veřejnosti  na rozhodovacích procesech je zajištěna obdobně jako v případě obcí. 

Sdružení obcí a dalších právnických subjektů se chovají jako soukromoprávní instituce a 

zveřejňování jednotlivých dokumentů, účast veřejnosti nebo kontrola ze strany veřejnosti je 

zajišťována pouze v rámci limitů daných občanským zákoníkem.  

Míra formální spolupráce venkovských obcí v Česku je velmi vysoká (Labounková, 2005), 

efektivita této spolupráce měřeno například formou společných rozvojových projektů je 

poměrně nízká (Perlín, 2006).   

Vložený článek (Perlín 2006) sleduje možnosti a realizované projekty vybrané skupiny 

dobrovolných sdružení obcí a zdůrazňuje velké formální obtíže i neformální problémy 

efektivní spolupráce a poměrně malý vějíř skutečně realizovaných projektů z hlediska jejich 

zaměření.  Některé dobrovolné svazky obcí v druhé polovině 1. dekády 21. století společně 

utvářely partnerství v rámci Místní akční skupiny Leader a jejich původní strategické 

dokumenty DSO se staly podkladem pro vypracování strategického plánu Leader.  



Venkovský prostor v Česku je velmi diferencovaný. Vymezením periferních oblastí v Česku  

jako jednoho z typů venkovského území se zabývali Musil a Müller (2008) a Marada (2001).  

Analýza venkovského prostoru z hlediska jeho rozvojového potenciálu je předmětem článku 

Perlín, Kučerová, Kučera (2010). Diferenciace venkovského prostoru podle rozdílných 

předpokladů rozvoje venkova je významná z hlediska uplatnění jednotlivých nástrojů 

lokálního a regionálního rozvoje. Programy, které mají celostátní dopad a nemají vymezeny 

specifické podprogramy pro jednotlivé typy venkova, jsou z hlediska jejich úspěšnosti ve 

venkovském prostoru hůře uplatnitelné a méně efektivní. Obce v jednotlivých typech mají 

rozdílné předpoklady rozvoje, rozdílné cíle a také by měly mít možnost využívat rozdílné 

nástroje pro zajištění jednotlivých rozvojových cílů.  

Na základě hodnocení statistických údajů, které se vztahují k venkovským obcím,  autoři 

vymezili 4 hlavní faktory rozvojového potenciálu. Mezi nejvýznamnější patří velikost obce, 

růst, lidský kapitál a stabilita. Identifikované 4 hlavní faktory mají v českém venkovském 

prostoru velmi diferencované rozložení z hlediska míry intenzity těchto jevů a  je proto možné 

na základě kombinace těchto faktorů vymezovat základní typy venkovského prostoru.  

V články byly vymezeny následující typy venkovského prostoru : 

 Rozvojový venkov 

 Nerozvojový – sousedský venkov 

 Moravské periferie 

 Vybavený moravský venkov 

 Problémový rekreační venkov 

 Intenzivní rekreační oblasti 

 Strukturálně postižený průmyslový venkov 

 Neprofilovaný venkov 



 Obr 1.: Typologie venkovského prostoru Česka  

 Pramen: Perlín, Kučerová, Kučera (2010) 

Předložená disertační práce shrnuje 3 hlavní nástroje lokálního rozvoje, které jsou uplatnitelné 

ve venkovském prostoru Česka a zdůrazňuje rozdílné rozvojové předpoklady jednotlivých 

typů venkova. Zatímco venkovské oblasti zařazené v typu Rozvojový venkov jsou extrémně 

zatíženy novou investiční výstavbou a nutnost uplatnění a důsledného využití diskutovaných 

nástrojů je velmi vysoká, v regionech, které jsou v typologii venkovského prostoru vymezeny 

např. jako Nerozvojový sousedský venkov je možné diskutovat o vhodnosti uplatnění 

některých nástrojů. Zvláště tlak orgánů státní správy na zpracování územního plánu nebo 

nadbytečnost vysoké četnosti zpracování různých typů strategických plánů vede často k velmi 

neefektivnímu nakládání z prostředky obcí. Obce čerpají svoje omezené finanční prostředky 

na zpracování často vysoce formalizovaných dokumentů, přičemž vlastní investiční aktivity 

v těchto venkovských obcích jsou malé nebo velmi omezené.  



 


