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Abstrakt 

 

 

The master thesis focuses on development problems of 

peripheral areas of Czech borderland  on the exampl of 

south-west Krušnohoří. 

The main aims of this master thesie are:  

- delimitate peripheral areas on municipality grade in 

Chomutov district                          

- identify the main development problems for each 

municipality on the exampl of south-west Krušnohoří and try 

to propous resolution 

- analyse human potential development for each municipality 

on the exampl of south-west Krušnohoří and analys measure 

involution representatives local self-gavernment in 

resolution development problems municipality 

 

For this master theies I used quantitative research  with 

seven indicators and qualitative research in all 

municipalites of south-west Krušnohoří 

 

Finally I turned beck to preface to confront hypotheseie 

with a reaching reasults. 
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1 Úvod 

 

Výzkumem periferních oblastí v Česku, jejich 

identifikací (vymezováním) a typizací (rozlišováním na 

vnější × vnitřní; strukturálně postižené × hospodářsky 

slabé; nové × tradiční) se zabývalo mnoho autorů. Vznikaly 

i studie zaměřené na konkrétní  modelová území, u kterých 

byly zkoumány specifické aspekty vývoje.  

 

Zvýšený zájem o tuto problematiku byl v Čechách 

nastartován začátkem devadesátých let 20. století, kdy 

dochází k politickým změnám. V oblasti hospodářství končí 

doba nivelizace a začínají se projevovat rozdíly mezi 

jednotlivými oblastmi. Velkou roli sehrávají transformační 

procesy, vlivem kterých vznikají strukturálně postižené 

regiony a prohlubují se rozdíly mezi rostoucími, silnými a 

hospodářsky slabšími (venkovskými) regiony. 

 

Výběr tématu diplomové práce byl založen na mém zájmu 

o problematiku rozvoje pohraničních, periferních oblastí.  

Současně byl podpořen tím, že naše rodina vlastní chatu 

v této oblasti, kde trávím většinu svého volného času. 

Dobrá znalost území, častý pobyt v této oblasti a studium 

periferních oblastí ve mně vyvolal zájem podrobněji 

prozkoumat prostor, který je odbornou literaturou nazýván 

vnější periferie (leží při státní hranici). 

 

Pro dosažení komplexního obrazu o sledovaném území se 

v této práci zabývám jak kvantitativním výzkumem, který je 

založený na tvrdých statistických datech, tak i 

kvalitativním výzkumem, který se zaměřuje na představitele 

obecních samospráv (starosty a členy zastupitelstva 

vybraných obcí). Oba mi posloužily k přesnějšímu 
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identifikování hlavních problémů a perspektiv lokálního 

rozvoje obcí modelového území jihozápadního Krušnohoří.   

   

1.1  Cíle a hlavní předpoklady práce 

 

Pro předkládanou práci byly stanoveny tři následující 

hlavní cíle: 

 

1) Vymezit periferní oblasti na úrovni obcí v rámci 

Chomutovského okresu. Zhodnotit rozsah a charakter 

polarizace prostoru. 

 

2) Identifikovat hlavní problémy rozvoje jednotlivých 

obcí modelového území a  pokusit se navrhnout jejich 

řešení. 

 

3) Analyzovat roli lidského potenciálu rozvoje 

jednotlivých obcí modelového území a míru 

angažovanosti představitelů místní samosprávy při 

řešení problémů rozvoje obce. 

 

Ke každému z cílů byly definovány hlavní předpoklady, které 

se v průběhu práce budou ověřovat. Jsou to: 

 

1) Lze předpokládat, že území okresu Chomutov je výrazně 

polarizováno. Jádrové oblasti jsou největší města 

Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří a území, 

které leží v blízkosti národní podkrušnohorské 

rozvojové osy procházející územím směrem od Karlových 

Varů k Ústí nad Labem. Za periferie lze považovat obce 

ve vyšších nadmořských výškách v blízkosti státní 

hranice (např. Měděnec, Kryštofovy Hamry). 
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2) Dále můžeme předpokládat, že hlavní problémy rozvoje 

modelového území jsou zároveň obecnými problémy 

ostatních periferních, venkovských a příhraničních 

oblastí (např. dostupnost, nízká hustota zalidnění, 

poloha). Specifické problémy rozvoje pak pramení 

zejména ze specifických vývojových podmínek (odsun 

německého obyvatelstva × následné nedostatečné 

dosídlení, změna správní příslušnosti). 

 

3) Obce periferního území vykazují nízkou míru lidského 

kapitálu. Zapojení představitelů samosprávy do řešení 

problémů neodpovídá míře a šíři problémů, s nimiž se 

obce potýkají.  
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2 Teoreticko-metodologické rámce výzkumu periferií 

a pohraničí 

 

 Teoreticko–metodologickým konceptům výzkumu 

polarizace prostoru a pohraničí se zejména v posledních 

desetiletích věnovala řada autorů (Havlíček, Chromý, 

Jančák, Marada 2005). V této části práce je proto podán 

pouze stručný přehled, který uvádí (resp. shrnuje) 

dosavadní poznatky o problematice. Hlavním cílem kapitoly 

je definovat základní pojmy, které budou dále v práci 

využívány. 

 

 

2.1  Výzkum periferních oblastí 

 

Vztahem jádra a periferie se zabývalo a zabývá mnoho 

autorů a samotné definování jednotlivých pojmů je 

dlouhodobě předmětem odborných diskuzí řady disciplín a 

vědních oborů. V geografii se vymezováním těchto pojmů 

zabýval např. Friedmann (1966). Geografický výzkum 

polarizace prostoru s sebou totiž přináší nejen problém 

s poznáváním objektivní, ale i subjektivní reality (obrázek 

č. 1) a záleží z jakého pohledu je na danou oblast 

nahlíženo, podle kterých hodnot je oblast zkoumána a 

srovnávána (Schmidt 1998). 

 

Mezi první pokusy o hodnocení polarizace prostoru lze 

řadit teorii centrálních míst (Christaller 1933), ve které 

byly definovány centrální oblasti – jádra. Periferní 

oblasti byly vyjádřeny nepřímo jako oblasti nacházející se 

mezi jádry a jejich perifernost je přímo úměrná vzdálenosti 

od jádra. Tato teorie nebere v úvahu vývojové principy a 

asymetrické územní uspořádání a i přes tyto nedostatky je 

Blažkem a Uhlířem (2002) vyzdvižena snaha této teorie 
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vysvětlit geografickou organizaci společnosti jako celku a 

pokus o definování středisek a regionu. Další průkopnické 

prostorové teorie a do jisté míry inspirativní práce pro 

Christallerovu teorii jsou od von Thűnena - prostorový 

model hospodářství (1826) a od Webera (1928) - teorie 

lokalizace průmyslu. 

 

 

Obrázek č. 1 

 

Schéma vybraných aspektů a vztahů periferních regionů 

 

 
   

  Zdroj: Schmidt (1998 převzato z Havlíček, Chromý, 

         Jančák, Marada 2005) 

 

 

Druhá světová válka, respektive její důsledky, s sebou 

přinášejí zvýšený zájem o řešení regionálních rozdílů, 

zejména v Evropě a jádrových zemích. Mezi prvními, kdo 

v průběhu 50. let projevil zájem o tuto problematiku, byli 
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převážně ekonomové. Vznikají teorie jádro – periferie, 

založené na regionální nerovnováze a na prohlubování 

regionálních rozdílů vzniklých nerovnoměrným ekonomickým 

rozvojem. Do těchto ekonomicky založených teorií (tzv. 

divergenčních teorií) se řadí teorie exportní základny 

(North 1957), teorie kumulativních příčin (Myrdal 1957), 

teorie růstových pólů (Perroux 1958), teorie nerovnoměrného 

vývoje (Hirschman 1958) a teorie polarizovaného prostoru 

(Friedmann 1966). Pro další regionální vývoj není podle 

autorů těchto teorií důležité a žádoucí úplně odstraňovat 

(eliminovat) nerovnováhu. Nerovnovážný stav je zde brán 

jako impulz k rozvoji, příkladem jsou tzv. „spread 

effects“, o kterých se hovoří v teorii kumulativních 

příčin. Jedná se o působení vyspělého regionu na méně 

vyspělý, což  následně vede ke konvergenci. Častěji se však 

objevují negativní mechanizmy tzv. „backwash effects“, na 

které upozornil Myrdal, a které prohlubují regionální 

nerovnoměrnosti (blíže viz Blažek, Uhlíř 2002). 

 

Nejvýrazněji přispěl ke studiu polarizace prostoru J. 

Friedmann, který v teorii polarizovaného vývoje zavádí 

pojmy jádro - periferie. Základním rozlišujícím znakem je 

míra autonomie, závislosti na jiných regionech (Blažek, 

Uhlíř 2002). Jádru přisuzuje řídící funkce, vysokou 

autonomii  a schopnost vytvářet inovace a podchytit hlavní 

impulsy vývoje. Periferii definuje jako oblast, která je 

řízená a bez inovací, a které se  nepodařilo podchytit 

impulsy vývoje. Ty se do této oblasti dostávají se 

zpožděním pomocí difúze z jádra. Pro další rozevírání 

pomyslných „nůžek“ mezi jádrem a periferií definuje 

Friedmann šest kumulativních mechanizmů (efektů), které 

posilují pozici jádra:  

 

- efekt dominance  
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- efekt vazeb 

- informační efekt 

- psychologický efekt 

- modernizační efekt 

- výrobní efekt 

 

Důsledek těchto efektů může vyústit v napětí mezi 

těmito oblastmi a jako řešení autor doporučuje 

decentralizaci moci z jádra na periferii. Friedmann 

doplňuje teorii jádro – periferie o časovou dimenzi, ve 

které považuje model jádro - periferie za druhé stádium 

vývoje prostorové ekonomiky a svými čtyřmi etapami vývoje 

mu dává dynamický prvek: 

 

1) preindustriální společnost s lokálními ekonomickými 

strukturami 

2) vznik polarity jádro – periferie s dalším 

rozrůstáním rozdílů (divergence) 

3) disperze ekonomických aktivit a částečně i řídících 

funkcí z jádra na periferii 

4) prostorová integrace, propojování a závislost 

regionů, snižování rozdílů 

 

Důležitá je v tomto modelu existence nerovnoměrnosti 

v prvních dvou fázích, v dalších fázích je pak kladen důraz 

na zapojení periferie a na zvyšování integrity systému. Pro 

dlouhodobě udržitelný rozvoj je proto velmi důležité 

následné posilování vazeb jádro – periferie a 

decentralizace moci z jádra na periferii. Blažek a Uhlíř 

(2002) Friedmannovu teorii polarizovaného vývoje považují 

na rozdíl od ostatních teorií ze skupiny jádro – periferie 

za významnou díky zdůraznění významu institucionálních 

struktur a behaviorálních faktorů pro regionální rozvoj a 

širokého výužívání konceptu autority a podřízenosti. 
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Havlíček, Chromý (2001) navázali na Friedmannův model 

vývoje prostorové ekonomiky a  definovali čtyři abstraktní 

vývojové typy polarizace prostoru (obrázek č. 2) a narušují 

tak vývojovou posloupnost. Podle Hampla (2001) lze na 

Friedmannovu koncepci pohlížet jako na cyklický proces, 

nepovažuje totiž čtvrtou fázi za definitivní. 

 

 

Obrázek č. 2 

 

Abstraktní vývojové typy polarizace prostoru 

 

 

      

 

    Zdroj: Havlíček, Chromý (2001) 

 

 

Od 80. let 20. století se ve výzkumu polarizace 

prostoru objevují tendence oprostit se od prosté dichotomie 

jádro – periferie, za kterou byla předchozí skupina vědců 

kritizována, a projevují se snahy nalézt určitou 

kontinuitu. Wallerstein (1979) narušil polaritu 

semiperiferií. Reynaud (1981) ve svém dynamickém pojetí 

vztahu  jádro - periferie předpokládá vývoj, který má 

proměnlivou intenzitu. Na základě tohoto vztahu definuje 

čtyři typy center, šest typů periferií a sedm vztahů 
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vzniklých jejich vzájemnou kombinací (tabulka č. 1). 

Zdůrazňuje větší vliv lidských aktivit nad vnějšími 

podmínkami při vzniku periferií. Tvrdí, že může docházet, a 

z dlouhodobého hlediska také dochází, k výměně rolí mezi 

jádrem a periferií. Jako příklad se mohou zmínit 

brownfields Porúří, severovýchodní Anglie (Leimgruber 

2004).  

 

V kontinuálním pohledu na jádro a periferii navazují 

na Reynauda švýcarští autoři Schuler a Nef (1983 cit. 

v Havlíček, Chromý 2001, s. 5), podle kterých „jádro a 

periferie nejsou prostorově oddělené, ale pouze měnící se 

míry centrality. Nejde tedy o dichotomii mezi dvěma 

extrémy, ale jedná se o kontinuum otevřené změnám v čase.“ 

 

 

Tabulka č. 1 

 

Typy vztahů jádro – periferie podle Reynauda (1981) 

 

Vztah jádro-periferie (J–P) 
Tok lidí a 

kapitálu 
Tok surovin 

1) dominantní J, ovládaná P  P → J P → J 

2) přebujelé J, opuštěná P  P → J  

3) dominantní J, integrovaná 

   a využívaná P 
J → P P → J 

4) přebujelé J, integrovaná  

   a anektovaná P  
J → P  

5) upadající J, P 

   rozmnožující kapitál z J  
J → P  

6) autonomní J a P    

7) inverze: P se stává J 

   a naopak  
J → P J → P 

  

 Zdroj: Reynaud (1981 převzato z Leimgruber 1994; upraveno) 
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2.2  Definování základních pojmů: jádro, periferie/  

marginalita 

 

Za prvního autora, který použil pojmy jádro a 

periferie, je považován Friedmann (1966 viz výše). Jádru 

přisuzuje vysokou míru autonomie a tvorbu inovací. 

Periferii vnímá jako území závislé na jádru, které 

nezachytilo hlavní impulsy změny rozvoje.  

 

Definovat jádro je mnohem snadnější než definovat 

periferii. Jádra jsou pro nejvyšší intenzitu zkoumaného 

jevu dobře rozpoznatelná a řada autorů (např. Christaller 

1933, Hampl, Gardavský, Kűhnl 1987) se zaměřila na vymezení 

těchto centrálních, exponovaných území. Oproti tomu 

definování periferie či marginálního území je velmi obtížné 

a mnohdy i více subjektivní. Dokonce i někteří autoři 

poukazují na rozdíl mezi samotnými pojmy perifernost a 

marginalita.  

 

Z těchto autorů lze jmenovat např. Leimgrubera (1994) 

s jeho geometrickým pojetím vztahu jádro = střed území – 

periferie = hranice území (linie) a širším pojetím vztahu 

jádro – marginální (zaostalé)  území, které s sebou přináší 

i řadu sociálních, ekonomických a politických problémů. 

Obdobně Andreoli (1994) vnímá rozdíl pojmů v tom, že 

marginální region je izolovaný, vyčleněný z ekonomického 

systému. Periferní  region se prezentuje alespoň částečným 

zapojením do ekonomiky regionu. Schmidt (1998) navazuje na 

předchozí práce a ve smyslu socioekonomických vztahů 

rozšiřuje kontinuum jádro – periferie o marginální území 

(obrázek č. 3). 
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Obrázek č. 3 

 

Kontinuum centrum – jádro – marginální území 

 

 

 

 

  

  

 Zdroj: Leimgruber (1994; upraveno) 

 

 

 Rozlišování pojmů perifernost a marginalita u výše 

jmenovaných autorů nedává přesnou hranici mezi těmito pojmy 

a vzhledem k tématu této práce zaměřující se na území 

v Česku, ve kterém se území izolované ze systému nenachází 

(snad s výjimkou vojenských újezdů), se budou tyto dva 

pojmy dále považovat za synonyma. 

 

 Jak už bylo uvedeno, neexistuje jednoznačná definice 

perifernosti (marginality), která by byla přijata všemi 

autory. Nejčastěji citovanou definicí, která patří mezi 

komplexně zaměřené, ale i nejvýstižnější uvádí Schmidt 

(1998). Podle Shmidtové se periferie vyznačují 

nedostatečnou integrací do v daném místě a čase 

dominujících struktur, procesů a systémů. Andreoli (1994) 

za typické znaky marginality udává odlehlost od 

administrativních center, horský terén, nízkou vzdělanost a 

křehkou ekonomiku založenou na slabém zemědělství a 

řemeslech. V další práci Andreoli a Tellarini (1998) 

zdůrazňují kulturně–historické prvky, které považují za 

důležité pro rozvoj regionu a vymezují základní 

charakteristiky pro definování marginálního území: 

nekvalitní infrastrukturu, výrazně nižší příjmy na 

obyvatele, kulturní izolovanost, nevýhody pramenící 

z přírodních podmínek, dlouhodobé důsledky historických 

centrum marginální region 

periferie 
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událostí a úbytek obyvatel. Periferní oblasti v severní 

Evropě Jussila (1998) definuje: vysokou zaměstnaností 

v priméru, problémy se strukturální nezaměstnaností, velkou 

vzdáleností od hlavních trhů práce, nižší ekonomickou a 

sociální úrovní a horší dostupností regionu. Dopravní 

dostupnost zařazují k definování periferních území také 

Marada a Chromý (1999), kteří dále zdůrazňují u periferie 

její odlehlost od centra, nízkou hustotu zalidnění a její 

pozici ležící mimo ekonomicky využívané oblasti.  

 

 Pro  téma práce je důležité se ještě zmínit o pojmu 

geometrická periferie. Tento pojem vyznačuje území, které 

se nachází v okrajové části (pohraničí) a míru perifernosti 

zde určuje vzdálenost do centra. S tímto geometrickým 

přístupem, který Leimgruber (1994) považuje za jeden ze 

čtyř základních přístupů při vymezování periferních 

oblastí, se můžeme setkat již u Christallera a von Thűnena 

a v kombinaci s dalšími přístupy (ekologický, ekonomický, 

sociální, kulturní, politický) i u dalších autorů např. 

Schmidt (1998), Culen a Pretes (1998) a další. 

 

 

2.3  Výzkum hranic a pohraničí 

  

 V souvislosti s následující analýzou modelového území 

je dále důležité zmínit problematiku hranice a jejího vlivu 

na území, které se označuje jako „hraniční efekt“. Pod 

pojmem hranice se obecně rozumí čára (linie) oddělující dvě 

území. Někteří autoři (např. Prescott 1987) se odklánějí od 

vyjádření hranice jako linie a z hlediska prostorového 

rozsahu uvádějí zóny, čímž upřesňují obecnou definici 

hranice. Studium hranic s sebou přináší další zájmovou 

oblast pro geografický výzkum, touto oblastí je pohraničí, 

neboli „prostor při státní hranici, kde se vyskytují časté 
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hraniční efekty, a nebo také území, které je jako 

příhraniční vnímáno většinou zainteresované populace“ 

(Jeřábek, Havlíček, Dokoupil a kol. 2004, s. 60).  

 

 Hraničními efekty, neboli vlivem hranice na území, se 

zabýval např. Dokoupil (2000). Ten klade důraz zejména na 

propustnost hranice, která ovlivňuje hospodářský, kulturní 

a sociální rozvoj pohraničního regionu. Z prací Maiera 

(1990 cit. Dokoupil 2000) a Segera, Baluszkyho (1993 cit. 

Dokoupil 2000) přebírá modelové situace na hranicích 

(obrázek č. 4 a 5) a uvádí několik základních typů 

hraničních efektů, které podávají charakter hranice: 

bariérový, kontaktní, filtrační, kooperační a difúzní.  

 

 

Obrázek č. 4 

 

Modelové situace na hranicích 

 

 
 

Zdroj: Maier (1990 převzato z Dokoupila 2000) 

Pozn.: a - pohraniční region jako otevřený, vně vlastního 

           regionu orientovaný systém;  

       b – pohraniční region jako uzavřený, centralizovaný 

           systém;  

       c – pohraniční region jako systém mostu mezi 

           sousedními státy;  

       d – pohraniční region jako systém kontaktního území. 
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Obrázek č. 5 

 

Hraniční efekty 

 
 

Zdroj: Seger, Beluszky (1993 převzato z Dokoupila 2000) 

Pozn.: Hraniční efekty: A – areálový (a) kontinuální (b);  

                        B – periferie (a) poskoku (b); 

                        C – potencionálně diferenční (a) 

                            a difúzní (b); 

                        D – politicko-historický. 

 

  

Období přelomu 80. a 90. let minulého století spojené 

zejména se změnami politických systémů zemí střední Evropy 

vyvolalo velký zájem o problematiku hranic a pohraničí 

nejen u geografů, ale i u odborníků dalších vědních oborů 

(sociologie, historiografie). Dosavadní práce byly věnovány 

samotnému vymezení pohraničí, hraničním efektům, případnému 

potenciálu pohraničí a zapojování pohraničí do integračních 

procesů (Jeřábek 2001; Dokoupil 2001; Jeřábek, Havlíček, 

Dokoupil a kol. 2004; Chromý 2000; Zich 2003).  

 

Pro tuto práci ze studia literatury jsou podstatné 

práce Kostiče (2005), Kubínové (2007) a Pilečka (2006), 
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které se zabývaly podobnou tématikou a staly se tak mým 

inspirujícím studijním materiálem. 
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3 Metodika práce 

 

Postup při zpracování diplomové práce probíhal 

v několika na sebe navazujících krocích. 

 

První krok se zaměřuje na vymezení problémů a 

definování pojmů z oblasti polarizace prostoru a pohraničí 

s cílem identifikovat určité přístupy  a ukazatele, kterými 

ji lze hodnotit.  

 

Výběr ukazatelů: 

 

1) hustota zalidnění (2001) 

2) index změny počtu obyvatel mezi roky 1991 a 2001 

3) index vzdělanosti (2001) 

4) podíl ekonomicky aktivních obyvatel 

   zaměstnaných v priméru 

5) míra nezaměstnanosti (2004) 

6) podíl neobydlených domů na 100 trvale obydlených 

7) časová dostupnost (2008) 

  

 Druhý krok řeší analýzu vnější a vnitřní polohy území 

Chomutovska (okres Chomutov). Na bázi kvantitativního 

šetření došlo k vymezení problémových obcí a to v kontextu 

s literaturou, kdy došlo k popření prosté dichotomie 

kontinuálním přechodem jádro – semiperiferie – periferie. 

 

 Třetí krok vymezuje modelové oblasti, ve kterých bylo 

provedeno kvalitativní šetření formou řízeného rozhovoru 

s představiteli místních samospráv. Za modelové území byl 

vybrán mikroregion jihozápadního Krušnohoří, do kterého 

patří obce Domašín, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Loučná pod 

Klínovcem, Měděnec, Vejprty a Výsluní. 
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 Čtvrtým krokem byla diskuze zaměřená na porovnání 

výsledků kvantitativní a kvalitativní povahy. Byly 

stanoveny obecné a specifické problémy obcí, navržen možný 

rozvoj oblasti a následně formulovány závěry. 
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4 Polarizace území okresu Chomutov a  modelového 

                 území JZ Krušnohoří 

 

4.1  Stručná charakteristika správního obvodu 

okresu Chomutov 

 

 Cílem této podkapitoly je stručná charakteristika 

území Chomutovska. Na prvním místě je krátká pozornost 

věnována postavení území v rámci Ústeckého kraje. Následná 

podrobnější charakteristika je pak zaměřená na samotný 

okres Chomutov a na jeho administrativní, populační a 

hospodářský vývoj. 

 

Obrázek č. 6 

 

Ústecký kraj 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zdroj: autor 
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4.1.1 Postavení okresu Chomutov v rámci 

Ústeckého kraje 

  

 Svou rozlohou  935 km2 patří okres Chomutov v Ústeckém 

kraji na třetí místo za okresy Louny a Litoměřice. Počtem 

obyvatel 125 040 (údaje za rok 2006) se řadí mezi větší 

okresy  tohoto  kraje, hustota  zalidnění  133  obyvatel na  

1 km2 řadí okres až na 5. místo ze 7 okresů tohoto kraje, 

ale přesto převyšuje republikový průměr. 

 

 

Tabulka č. 2 

 

Vybrané sociograf. údaje za okresy Ústeckého kraje (2006) 

 

Okres, 

kraj 
Obce 

Části 

obcí 

Rozloha 

(ha) 

Počet 

obyvatel 

Hustota 

zalidnění 

(obyv./km2) 

Obce 

s počtem 

obyvatel 

do 

199 

nad 

1000 

Ústecký kraj 354 1 145  5 334  823 265  154,34 58  296  

Děčín 52 192  909  134 576  148,05 3  49  

Chomutov 44 173  935  125 040  133,73 10  34  

Litoměřice 105 270  1 032  113 443  109,93 21  84  

Louny 70 219  1 118  86 134  77,04 13  57  

Most 26 75  467  116 832  250,18 6  20  

Teplice 34 114  469  127 980  272,88 3  31  

Ústí n/L 23 102  404  119 260  295,20 2  21  
 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/xu/redakce.nsf/i/casove_rady 

 

 

4.1.2 Správní obvod okresu Chomutov 

 

Okres spadá do pásu okresů v Ústeckém kraji tvořících 

pohraničí  s   Německem.   Jedná  se  o  pohraniční  oblast 
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v jihozápadní části kraje, která dále hraničí 

s Karlovarským krajem a v Ústeckém kraji s okresy Louny a 

Most. 

 

 

Obrázek č. 7 

 

Obce okresu Chomutov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

    

 

                                    

 

 

 

 

 

   Zdroj: autor 

 

4.1.2.1 Vývoj administrativního členění  

sledovaného území 

 

 Okres Chomutov existoval již od poloviny 19. století, 

kdy byl součástí tzv. Žateckého kraje. Po roce 1848, kdy 
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došlo k reformám veřejné správy, zaniká krajské uspořádání  

a vzniká politický okres Chomutov, který je složen ze tří 

soudních okresů Chomutov, Hora sv. Šebestiána a Jirkov. 

Tento politický okres měl stejné uspořádání až do roku 1949 

(kromě válečného období 1938 – 1945), ve kterém byl po 

nástupu komunistické vlády zaveden nový správní systém.  

 

Vznikly nové kraje a okresy, kde okres Chomutov patřil 

do Ústeckého kraje. Další změna územního členění byla 

v roce 1960, kdy se zmenšil počet krajů z 13 na 8 a počet 

okresů ze 185 na 75. Tímto slučováním území byl do nově 

vzniklého Severočeského kraje v rámci okresu Chomutov 

přiřazen okres Kadaň. Nejnovější administrativní uspořádání 

z roku 2003, kdy došlo k zrušení okresních úřadů a vznikly 

obvody obcí s rozšířenou působností státní správy (dále jen 

ORP), došlo k rozdělení Chomutovského okresu na dva obvody 

ORP - Chomutov a Kadaň. Rozdělení pravomocí bývalého 

okresního úřadu bylo mezi krajským úřadem, ORP a obcemi 

s pověřeným obecním úřadem, které jsou tři v tomto území 

(Jirkov, Klášterec nad Ohří a Vejprty). 

  

  

4.1.2.2  Charakteristika populačního  

a hospodářského vývoje 

 

 Od prvního moderního sčítání obyvatel v roce 1869  

můžeme vývoj počtu obyvatel sledovat. V příloze č. 1 je 

uveden přehled tohoto vývoje v jednotlivých obcích, které 

spadají do okresu Chomutov. V rámci sledovaného období 1896 

– 2001 došlo v počtu obyvatel na tomto území k několika 

výrazným změnám.  
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 Celé dané území se ze zájmu obyvatel o usazení se zde 

do první respektive druhé světové války může rozdělit na 

tři části. První je založená na urbanizaci – díky 

koncentraci ekonomických aktivit docházelo k populačnímu 

růstu měst ležících v nižších nadmořských výškách, kam lidé 

odcházeli za prací. Mezi tato města se řadí přirozené 

centrum tohoto mikroregionu Chomutov, Kadaň, Klášterec nad 

Ohří a Jirkov. Výstavbou komunikace se začala formovat 

podkrušnohorská rozvojová osa nákladního významu (strategie 

regionálního rozvoje ČR).  

 

 Druhou nejvýznamnější imigrační oblastí se po nalezení 

nerostného bohatství staly výše položené oblasti 

v pohraničí s centrem ve Vejprtech. Krušné hory svou 

hustotou zalidnění v této oblasti získaly středoevropský 

unikát a byly nazývány nejvíce obydlenými horami Evropy. Po 

hutnictví a dřevařství se v této oblasti dařilo i dalším 

oborům, jejichž výrobky byly známé a žádané i ve světě. 

Mezi tyto obory se řadilo např. puškařství a výroba 

pozamentů. Dalšímu rozvoji průmyslu (např. potravinářského) 

a celkově celé oblasti přispělo v 19. století vybudování 

železnice, která spojovala saské město Annaberg s českými 

Vejprty a Chomutovem (1872). 

 

 Třetí oblastí jsou níže položené obce (s výjimkou 

velkých měst), u kterých docházelo ve vývoji počtu obyvatel 

spíše ke stagnaci (viz. Příloha č. 1). 

 

 Impulzem pro negativní vývoj počtu obyvatel v tomto 

pohraničním regionu byla na přelomu 20. a 30. let 20. 

století světová hospodářská krize. Zvyšování 

nezaměstnanosti, chudoba a politické nacionální propagandy 

byly předzvěstí pro dramatické události spojené s druhou 

světovou válkou. Největším zásahem do vývoje počtu obyvatel 
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byl v poválečném období odsun německého obyvatelstva 

z českého pohraničí. Nedostatečné dosídlení této oblasti 

z české strany přineslo řadu problémů. Lidé, kteří 

přicházeli do tohoto území z vnitrozemí respektive 

z tehdejšího Československa, neznali místní zvyklosti, 

tradice a způsoby hospodaření. Jejich asimilace s místními 

obyvateli a s místní krajinou téměř  neproběhla a většinou 

se následně stěhovali do níže položených větších měst za 

prací. Tím tak vznikala sídelní a sociální nestabilita, kdy 

některé obce v pohraničí dokonce zaznamenaly více než 80%  

pokles obyvatelstva mezi roky 1930 a 1950 (Kalek, Hora Sv. 

Šebestiána, Domašín, dále tabulka č. 4) a nikdy už nebylo 

v takto postižených obcích dosaženo jejich předválečného 

stavu. 

 

 Období 60., 70. a 80. let minulého století přineslo 

další odliv obyvatel z menších obcí do větších měst a 

z vyšších poloh do nižších, které nabízely více pracovních 

příležitostí. Začala se nadměrně využívat pánevní oblast, 

zvyšovala se těžba hnědého uhlí, stavěly se elektrárny a 

další továrny. Tím se snižovala kvalita životního prostředí 

a docházelo k devastaci krajiny, což byl taky jeden 

z důvodů, proč řada lidí odcházela z tohoto regionu pryč. 

 

 Na konci 20. století došlo k politickým a 

transformačním změnám, které přinesly negativní dopady 

v podobě zániku některých závodů, snižování stavu 

zaměstnanců, což vedlo ke zvyšování nezaměstnanosti. 

S ohledem na transformační úspěšnost mezi roky 1991 – 2001 

(Hampl 2005) se okres Chomutov řadí mezi méně úspěšné.  
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Tabulka č. 3 

 

Obce okresu Chomutov podle počtu obyvatel (2001) 

 

Počet obyvatel Počet obcí 

0 - 199 13 

200 - 499 13 

500 - 999 8 

1 000 - 1 999 5 

2 000 - 9 999 1 

nad 10 000 4 
 

      Zdroj: www.cszo.cz, vlastní výpočet 

 

 

Tabulka č. 4 

 

Změna obyvatel mezi roky 1930 a 1950 

 

 Obec, uzemní celek 1930 1950 

Změna 

počtu 

obyv. 

v % 

Chomutov 33 279 28 848 -13,3 

Jirkov 7 750 6 000 -22,6 

Černovice 892 644 -27,8 

Všehrdy 252 180 -28,6 

Vysoká Pec 3 389 2 334 -31,1 

Spořice 3 467 2 311 -33,3 

Vrskmáň 3 264  2 168 -33,6 

Klášterec n/O 7 336 4 770 -35,0 

Málkov 2 800 1 791 -36,0 

Rokle 653 411 -37,1 

Hrušovany 631 395 -37,4 

Droužkovice 1 404 858 -38,9 

Otvice 1 405 839 -40,3 

Strupčice 2 316 1 372 -40,8 

Pesvice 374 220 -41,2 

Kadaň 13 480 7 908 -41,3 

Místo 592 337 -43,1 

http://www.cszo.cz/
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 Obec, uzemní celek 1930 1950 

Změna 

počtu 

obyv. 

v % 

Radonice 2 621 1 457 -44,4 

Vilémov 1 542 855 -44,6 

Pětipsy 711 394 -44,6 

Všestudy 312 171 -45,2 

Račetice 322 173 -46,3 

Březno 3 758 2 015 -46,4 

Pernštejn 2 796 1 459 -47,8 

Kovářská 4 297 2 122 -50,6 

Nezabylice 622 305 -51,0 

Chbany 1 547 754 -51,3 

Údlice 2 979 1 444 -51,5 

Okounov 1 008 461 -54,3 

Libědice 904 394 -56,4 

Loučná pod Klínovcem 2 583 1 079 -58,2 

Mašťov 1 405 563 -59,9 

Vejprty 12 222 4 788 -60,8 

Bilence 942 369 -60,8 

Veliká Ves 1 458 520 -64,3 

Boleboř 788 239 -69,7 

Křímov 1 588 468 -70,5 

Měděnec 2 849 831 -70,8 

Blatno 1 524 422 -72,3 

Výsluní 2 062 427 -79,3 

Kryštofovy Hamry 7 225 1 492 -79,3 

Domašin 1 107 211 -80,9 

Hora Sv.Šebestiána 3 092 543 -82,4 

Kalek 2 050 305 -85,1 
 

  Zdroj: www.czso.cz, vlastní výpočet 

  Poznámka: Žlutě jsou vyznačeny obce modelového 

            území jihozápadního Krušnohoří. 

 

 

 

http://www.czso.cz/
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4.2  Zhodnocení současné polarizace prostoru 

v okrese Chomutov 

 

 Cílem této kapitoly je vymezit jádrové a periferní 

oblasti na úrovni obcí  v rámci okresu Chomutov. I když by 

bylo pro přesnější údaje určitě vhodnější zaměřit se na 

nižší řádovostní úrovně (části obce, katastry), přiklání se 

toto hodnocení k údajům za obce, které jsou dostupnější a 

rozsáhlejší. 

 

4.2.1 Charakteristika vybraných ukazatelů 

 

 K hodnocení polarizace prostoru lze užít mnoho 

ukazatelů (Marada 2001, Pileček 2005, Kostič 2005, Novotná 

2005). Většina autorů se zabývá zejména hodnocením těchto 

ukazatelů, které budou použity i pro následující analýzu: 

   

1) Hustota zalidnění (počet obyvatel / km2): Jeden 

z velmi vhodných a pro polarizaci prostoru nejvíce 

používaných ukazatelů, podle kterého jsou periferní 

oblasti charakteristické velice nízkou hodnotou 

ukazatele. 

 

Periferie = málo lidnatá oblast. 

 

2) Index změny počtu obyvatel mezi roky 1991 a 2001 

(Pileček 2006): Tento vývojový ukazatel předpokládá 

u periferních oblastí dlouhodobější ztrátovost 

obyvatel a nepřímo z něj lze odvodit migrační 

aktivitu zemí a další demografické charakteristiky. 

 

Periferie = území se záporným indexem změny počtu 

          obyvatel 
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3) Index vzdělanosti (Kuldová 2005): Je počítán jako 

podíl součtu obyvatel se základním vzděláním, 

dvojnásobku středoškolsky vzdělaných a třiapůlkrát 

vysokoškolsky vzdělaných ku celkovému počtu 

vzdělaných.  

 

Periferie = území s nízkým indexem vzdělanosti  

 

4) Podíl ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných 

v priméru (Kostič 2004): Procentuální zaměstnanost 

ekonomicky aktivních obyvatel v zemědělství, 

rybolovu a lesnictví. Pro určování polarizace 

prostoru patří tento ukazatel mezi jeden 

z nejpoužívanějších. Vyjadřuje ekonomickou struktu-

ru obce, kde vyšší zaměstnanost v priméru a s tím 

spojená závislost na primárních zdrojích vede ke 

zvyšování zranitelnosti ekonomiky. 

 

Periferie = území s vysokým podílem ekonomicky 

            aktivních obyvatel zaměstnaných 

            v priméru 

 

5) Míra nezaměstnanosti (Pileček 2006): Poměr počtu 

uchazečů o zaměstnání k počtu ekonomicky aktivním. 

Tímto ukazatelem je vyjádřena síla ekonomické 

základny obce a nabídka pracovních míst v obci.  

 

Periferie = území s vysokou mírou nezaměstnanosti 

            = strukturálně postižená oblast 

 

 

6) Podíl neobydlených domů na 100 trvale obydlených 

(Kostič 2004; Kubínová 2007): Z tohoto ukazatele 
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vyplývá určitá atraktivita obce z hlediska bydlení, 

kdy menší zájem zvyšuje perifernost. 

 

Periferie = území s vysokým podílem neobydlených 

            domů 

 

7) Časová dostupnost (Pileček 2006): Tento ukazatel 

předkládá časově nejkratší dostupnost (v minutách) 

z obce do centra, kterým je okresní město Chomutov. 

Pro získání informací o této dostupnosti byly 

použity webové stránky www.mapy.cz, kde je 

k dispozici odkaz na plánování cest. 

 

Periferie = území s delší časovou dostupností 

            do centra   

 

 

4.2.2 Metodika hodnocení 

 

 Pro hodnocení byla použita podobná metoda jakou použil 

Pileček (2005). Obce byly na základě každého ukazatele 

seřazeny podle velikosti výsledné hodnoty a bylo jim 

přiřazeno číslo od 1 do 44 (počet sledovaných obcí), kdy 44 

je hodnota pro z hlediska daného ukazatele nejproblémovější 

obec. Tato čísla zároveň představovala body, kterých 

dosáhla každá obec v rámci každého ukazatele. Následně byly 

pro každou obec sečteny body za všechny ukazatele a obce 

byly podle součtu všech dosažených bodů seřazeny od 

jádrových (nejmenší číslo) po nejvíce periferní (nejvyšší 

číslo).  

 

Pro tvorbu kartogramu byla tato řada rozdělena do čtyř 

intervalů: 

 

http://www.mapy.cz/
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o jádrové obce (100 bodů a méně) 

o spíše jádrové obce (101 – 150 bodů) 

o spíše periferní obce (151 – 200 bodů) 

o periferní obce (201 a více bodů)  

   

Pro zvýraznění dvou protipólů jádro – periferie byla 

použita barevná škála, která přestupuje z červené, růžové 

(jádrová, spíše jádrová oblast) na světle modrou, tmavě 

modrou (spíše periferie, periferie). 

 

 

4.2.3 Polarizace území Chomutovska 

 

Prvním cílem této práce bylo vymezení periferních 

oblastí a zhodnocení rozsahu a charakteru této polarizace. 

V následujících dvou částech kapitoly je pokus o objasnění 

vysledované prostorové polarizace daného území na základě 

nalezených faktorů, které mohou ovlivnit dosažené výsledky. 

Nejprve bude věnována pozornost jádrovým oblastem a 

následně periferiím. 

 

 

4.2.3.1 Jádrové oblasti 

 

 Podle výsledků, kterých bylo dosaženo při analýze 

polarizace prostoru v předchozích kapitolách, můžeme za 

jádrové obce tohoto okresu Chomutov označit obce Otvice, 

Jirkov, Chomutov, Droužkovice, Perštejn, Kadaň a Údlice, 

které v celkovém hodnocení obsadily 1. až  7. místo 

z celého souboru 44 obcí v okrese.  

 

 Za hlavní jádrovou oblast okresu je považováno 

dvoujádro Chomutov – Jirkov, tyto dvě početně největší obce 
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okresu byly jádrovými oblastmi i v průběhu historického 

vývoje. Ohledně změny počtu obyvatel je na tom v současné 

době lépe Jirkov, který na rozdíl od Chomutova populačně 

roste. 

 

 Významným faktorem, který těmto dvěma obcím 

předurčuje jádrovost, je přítomnost důležité komunikační 

tepny I/13,  která propojuje podkrušnohorská centra od 

Chebu, Karlových Varů přes Chomutov, Teplice do Ústí nad 

Labem, Děčína a dále směrem na Liberec (národní 

podkrušnohorská rozvojová osa). Další důležitou komunikací, 

která se v Chomutově kříží s předchozí, a která propojuje 

Sasko s Prahou, je silnice I/7 a zvlášť její nově postavený 

úsek z Chomutova na hraniční přechod Hora sv. Šebestiána. 

Chomutov je také důležitým dopravním uzlem v železniční 

dopravě. V rámci Česka má díky nadměrnému průmyslovému 

využívání minulých dob napojení na významná centra (Praha, 

Ústí nad Labem, Cheb). Významnost železničního spojení 

Chomutov – Vejprty – Annaberg, díky výše zmíněné výstavbě 

silničního úseku I/7, klesla a v dnešní době je provoz 

omezen jen na víkendy a zajišťuje ho německý provozovatel.   

 

 Dalším důležitým rysem této jádrové oblasti je 

lokalizace pracovních míst v její blízkosti (těžba, 

továrny, elektrárny, logistické firmy). Zaměření 

obyvatelstva na průmysl a na služby u těchto dvou obcí je 

demonstrováno nízkými hodnotami ukazatele zaměstnanost 

v priméru. S průmyslem je také spojená s vyšší mírou 

nezaměstnanosti, která je způsobená transformačními změnami 

po roce 1990.  

 

 Druhou jádrovou oblastí okresu Chomutov je obec Kadaň,  

třetí největší obec hodnoceného okresu, a která je 

spojováno do dvoujádra s Kláštercem nad Ohří. Také u této 
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jádrové oblasti hraje důležitou roli poloha v blízkosti 

rozvojové osy. Na rozdíl od předchozí oblasti se v tomto 

dvoujádru drží míra nezaměstnanosti na nižší úrovni, což do 

jisté míry může být způsobeno i  mírným poklesem počtu 

obyvatel. K této jádrové oblasti se ještě může přiřadit 

obec Perštejn, která v celkovém hodnocení dosáhla pátého 

místa. Ze všech jádrových oblastí dosahuje tato obec 

nejnižší míru nezaměstnanosti (pod 6 %).  

 

 Dalšími jádrovými obcemi jsou obce, které mají 

společnou hranici s hlavní jádrovou oblastí Chomutov – 

Jirkov. Mezi tyto obce patří: Otvice, Droužkovice a Údlice. 

Společnými charakteristikami této skupiny jsou zvyšující se 

počet obyvatel a nižší míra nezaměstnanosti v porovnání s 

jádram Chomutov – Jirkov. Obec Otvice dokonce skončila 

v celkovém hodnocení všech obcí na prvním místě.  

 

Spíše jádrové obce (Obrázek č. 7), do kterých se podle 

dosažených bodů řadí obce Klášterec nad Ohří, Černovice, 

Spořice, Vysoká Pec, Nezabilice, Pesvice, Místo, Všehrdy a 

Blatno, potvrzují svojí polohou průběh národní rozvojové 

osy a tvoří pás území podél silnice I/13. 

 

Výjimku tvoří obec Loučná pod Klínovcem. Tato obec 

leží ve výše položených oblastech Chomutovského okresu u 

hranice s Německem. Velmi dobrých hodnot získala tato obec 

u některých ukazatelů (vzdělanost, index změny počtu 

obyvatel), což může být zapříčiněno snahou obce o 

zatraktivnění této oblasti některými kroky, které vedou 

k získání stálých obyvatel. Např.: zvýhodněná cena 

celosezónní permanentky v blízkém zimním sportovním areálu 

pro občany obce a možnost předškolního, základního i 

středoškolského vzdělávání pro děti trvale bydlících 

obyvatel v této obci v sousedním Německu.  
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Obrázek č. 8 

 

Polarizace obcí Chomutovska 

 

  

 

Zdroj: autor 

 

 

4.2.3.2 Periferní oblasti 

 

 Periferní obce rozděluje jádrový pás na dvě části 

Chomutovska. První se nachází severozápadně (podle státní 

hranice s Německem, Krušnohorský pás) od rozvojové osy a 

druhá je na jihovýchodě (podle okresní hranice s okresem 

Louny). 
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 V pásu území Chomutovska podle okresní hranice 

s okresem Louny je nejvíce periferních obcí v jeho jižní 

části. Tento okres je charakterizován jako venkovský, 

zemědělský region a obce, které se nacházejí u této hranice 

jsou ovlivňovány blízkostí slabšího regionu. Jsou součástí 

regionu Podbořansko (Kuldová 2005).  

 

 Mezi tyto periferní obce se podle výsledků v šetření 

řadí Veliká Ves. V celkovém bodovém hodnocení obsadila tato 

obec poslední místo s 259 body z 308 možných bodů a je 

vzhledem k sledovaným ukazatelům nejperifernější obcí 

okresu. Dále jsou do této skupiny obcí zařazeny Libědice, 

Rokle, Chbany a Mašťov. Perifernost těchto obcí je patrná 

ze všech ukazatelů. Spojitost s převážně venkovským 

regionem Louny ukazuje vyšší zaměstnanosti v primérním 

sektoru.  

 

 Další periferií tohoto území je malá obec Bílence (183 

obyvatel), která leží jihovýchodně od Chomutova. Tato obec 

nemá přímý kontakt s hlavními komunikačními tepnami, tím se 

stává neatraktivní pro bydlení. Do jisté míry to dokládá i 

vysoký podíl neobydlených domů. Dalším problémem je vysoká 

míra nezaměstnanosti, která je zde nejvyšší v okrese 

Chomutov. 

 

 Ostatní obce tohoto periferního pásu (Strupčice, 

Všestudy, Račetice, Hrušovany, Březno, Rádonice, Pětipsy, 

Vilémov, Vrskmáň)  jsou spíše periferními oblastmi.  

 

 V severozápadním (Krušnohorském) pásu se nacházejí dvě 

periferní oblasti. První oblastí je obec Kalek, 

nejsevernější obec okresu a druhou tvoří obce Kryštofovy 

Hamry, Domašín a Měděnec.  
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Oblasti se vyznačují nízkou hustotou zalidnění, to je 

spojováno s nedostatečným dosídlením po poválečném odsunu 

Němců. Nejnižší hodnoty tohoto ukazatele mají Kryštofovy 

Hamry (1,3 obyvatele na 1 km2), u kterých se na této 

výsledné hodnotě ještě projevila výstavba vodní přehrady 

v roce 1974 a s ní spojený zánik dvou obcí Rusová a 

Přísečnice. Lidé se po zániku těchto obcí stěhovali do 

blízkých Vejprt a dále do jádrových oblastí. V této době 

došlo v rámci obce k velmi dramatickému úbytku 

obyvatelstva. Perifernost u těchto obcí je dále podložena 

nižšími hodnotami vzdělanosti, vyšším zastoupením 

zaměstnaných v priméru a vyšším podílem neobydlených domů 

(Měděnec, Domašín – nejvyšší hodnoty). 

 

  

  

4.3   Kvalitativní šetření v modelovém území 

jihozápadního Krušnohoří 

 

 Dříve, než se bude tato práce věnovat samotnému 

kvalitativnímu šetření, zaměří se podkapitola na 

charakteristiku tohoto modelového území. 

 

 

4.3.1 Charakteristika modelového území 

jihozápadního Krušnohoří 

  

 Modelové území jihozápadního Krušnohoří je složeno ze 

sedmi obcí – Výsluní, Domašín, Měděnec, Kovářská, 

Kryštofovy Hamry, Vejprty a Loučná pod Klínovcem. V roce 

2001 žilo v tomto sledovaném území 5 409  obyvatel,  z toho 

3 336 obyvatel žilo ve městě Vejprty, které je bráno jako 

jádrová oblast tohoto území. Další větší obcí je Kovářská 
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(1 401 obyvatel), mezi početně nejmenší obce patří 

Kryštofovy Hamry (89 obyvatel) a Loučná pod Klínovcem (68 

obyvatel). 

 

Z historického pohledu bylo modelové území osídlováno 

od druhé poloviny 12. století. Začala se rozvíjet těžba 

nerostných surovin, díky které se do této oblasti stěhovali 

lidé. Maximálních počtů obyvatel dosahovaly tyto obce do 

předválečného období. Válka poznamenala celé území 

dramatickým poklesem obyvatel a nikdy se už nepodařilo 

přiblížit k předválečnému stavu obyvatelstva v tomto 

sledovaném území. 

 

Jihozápadní oblast modelového území, především obec 

Loučná pod Klínovcem má výborný předpoklad pro cestovní 

ruch. Jsou připraveny projekty na propojení lyžařských 

areálů Klínovec, Neklid a Fichtelberg pro přilákání většího 

množství turistu do této oblasti. 

 

 

4.3.2 Zdůvodnění výběru modelového území  

jihozápadního Krušnohoří 

 

 Modelové území bylo vybráno díky dlouhodobějšímu 

pozorování tohoto území autorem této práce. Dále také kvůli 

dosaženým výsledkům z výzkumu polarizace prostoru v okrese 

Chomutov, podle kterých má vybrané modelové území charakter 

periferie. Kvalitativní šetření ve vybraném modelovém území 

jihozápadního Krušnohoří napomůže identifikovat hlavní 

problémy jednotlivých obcí.  
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4.3.3 Řízený rozhovor s představiteli místní  

správy 

 

4.3.3.1 Metodika řízeného rozhovoru 

 

Při řízeném rozhovoru je nutno dodržet tyto podmínky: 

 

1. Klidné prostředí bez rušivých vlivů 

2. Vytvořit vztahy důvěry mezi tazatelem a dotazovaným 

3. Postupovat od jednodušších otázek ke složitějším 

4. Zajistit správnost záznamu rozhovoru 

5. Přizpůsobit otázky odbornosti dotazovaného 

6. K upřesnění odpovědi použít několik otázek na stejné 

téma  

 

 

Pro možnost srovnání výsledků z kvalitativních hodnot 

pomocí řízeného rozhovoru byly použity otázky, které již 

byly publikovány v prácích Kostiče (2004), Kubínové (2007) 

a dalších. 

 

Otázky řízeného rozhovoru s představiteli obce jsou 

zařazeny na konci práce jako příloha č. 10. Otázky se 

v řízeném rozhovoru dělí na několik tématických okruhů: 

 

1) Personální charakteristiky představitelů obcí 

2) Hlavní priority a problémy rozvoje obcí 

3) Zájem občanů o otázky rozvoje obcí a frekvence 

zasedání obecních zastupitelstev 

4) Sdružení obcí a jejich aktivity 

5) Výše obecních rozpočtů a využívání dotací z různých 

zdrojů 

6) Ubytovací možnosti v obci a koordinace rozvoje 

cestovního ruchu 
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7) Aktivity ve směru rozvoje kulturního života obcí a 

možnosti veřejného připojení k internetu 

8) Krajské hranice a její vliv na spádovost obcí, 

přeshraniční spolupráci a informovanost občanů o 

dění v nejbližších obcích sousedního kraje 

9) Vývoj charakteru obcí (periferní × centrální, 

aktivní × pasivní, apod.) 

10) Postoje k reformě administrativního uspořádání a 

k otázkám případné integrace obcí 

 

 Realizace řízených rozhovorů proběhla v srpnu. Původní 

záměr řízeného rozhovoru byl směrován na starosty obcí. 

Nejdříve byly všem starostům vybraného modelového území 

zaslány základní informace elektronickou poštou. Následně 

byli starostové kontaktováni i telefonicky. Z důvodů 

nedostatečné spolupráce ze strany starostů obcí (a to i po 

opakovaných výzvách) se realizace řízeného rozhovoru 

podařila pouze ve dvou případech ze sedmi zamýšlených.  

 

Pro získání větší datové základny byli osloveni další 

členové místních správ. I přes tuto snahu se podařilo 

uskutečnit pouze dva další řízené rozhovory. 

 

   

4.3.4 Výsledky získané z řízeného rozhovoru 

 

 

4.3.4.1 Personální charakteristiky představitelů  

obcí udává tabulka č. 5. 

 

V tabulce se projevila neúplnost údajů za jednotlivé 

obce (viz. poznámka v tabulce č. 5). 
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Tabulka č. 5 

 

Personální charakteristiky představitelů obcí 

 

 

Zdroj: Zápis z řízených rozhovorů 

 

4.3.4.2 Hlavní priority a problémy rozvoje obce 

 

 Představitelům byly položeny otázky č. 2 a 3 zaměřené 

na hlavní priority a problémy, které oznámkovali 1 – 3 (1 = 

hlavní; 2 = vedlejší; 3 = nepovažují za problém, prioritu).  

 

Následovalo porovnání hlavních priorit a problému mezi 

jednotlivými obcemi. 

 

Za nejhlavnější priority byly uvedeny ochrana 

životního prostředí, zvýšení počtu obyvatel, rozvoj 

rekreace a cestovního ruchu a zachování dopravního spojení 

obce s okolím. Ochrana životního prostředí byla 

předpokládanou prioritou na základě aktuálnosti daného 

Obec Kdo Věk Vzdělání Volební 

období 

Způsob 

plnění 

funkce 

Poznámka 

Domašín – – – – – nezastižen 

Kovářská  radní 30 
střední  

 
2. volný čas  

Kryštofovy 

Hamry 
–  – – – odmítnutí 

Loučná pod 

Klínovcem 
radní 30 

střední  

 
1. volný čas  

Měděnec starosta 48 
střední  

 
1. hl. poměr  

Vejprty –  – – – nezastižen 

Výsluní starosta 60 
střední  

 
1. hl. poměr  
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tématu. Pro podporu cestovního ruchu je žádoucí dobré 

dopravní spojení. 

 

Otázky podpory podnikání ve všech oblastech byly 

uváděny za méně důležité. 

  

Aktuálním problémem, který obce chtějí řešit nebo již 

řeší, je stav místních komunikací a nedostačující veřejná 

doprava.  

 

Odpadové hospodářství je v této oblasti dobře řešeno, 

proto ho obce neuvádějí mezi podstatné problémy. 

 

Otázka č. 4 měla největší subjektivní charakter, 

představitelé uváděli největší úspěch obce od roku 1989. Za 

nejčastěji jmenované úspěchy jsou považovány opravy 

kulturních památek. 

 

 

4.3.4.3  Zájem občanů o otázky rozvoje obcí 

a frekvence zasedání obecních zastupitelstev 

 

 Tabulka č. 6, která demonstruje frekvenci zasedání 

obecních zastupitelstev a aktivitu obyvatel, a která je 

složená z odpovědí na otázky č. 11, 12 a 13, potvrzuje 

obecně předpokládanou vyšší frekvenci schůzí u menších obcí 

do 199 obyvatel a průměrnou až nízkou aktivitu ze strany 

obyvatel obcí. 

 

 V obci Výsluní uvedl starosta jako jediný 

z dotazovaných přítomnost aktivní skupiny obyvatelstva, 

která se zajímá o kulturní dění v obci.  
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Tabulka č. 6 

  

Zájem občanů o otázky rozvoje obcí a frekvence zasedání 

obecních zastupitelstev 

 

Obec ZM A B 
Zájem 

 obyvatel o 

Kovářská  6 – 7 5 Ne – 

Loučná  

pod Klínovcem 
11 3 Ne – 

Měděnec 11 4 Ne – 

Výsluní 6-8 4 Ano kultura 
 

 Zdroj: Zápis z řízených rozhovorů 

 Pozn.: A – aktivita občanů na zasedání zastupitelstva 

            (známky 1 – 5, kdy 1 = zájem; 5 = nezájem) 

        B - aktivní skupina obyvatel 

 

4.3.4.4  Sdružení obcí a jejích aktivity 

 

Otázka č. 14 se zaměřila na spolupráci obcí. 

Z odpovědí bylo zjištěno, že každá obec je alespoň v jednom 

sdružení. Spolupráce ve stávajících sdružení obcí je 

hodnocena představiteli obcí převážně kladně a na 

mikroregionální úrovni je představiteli dobře ohodnoceno 

sdružení obcí Krušnohoří pro odpady.  

 

 

4.3.4.5  Výše obecních rozpočtů a využívání dotací 

z různých zdrojů 

 

Z odpovědí na otázku č. 19 vyplynulo, že všechny 

dotázané obce mají zkušenost s přidělením nějaké dotace. 

Rozsah dotací se pohyboval kolem 500 tis. Kč a zdrojem byly 

Program obnovy venkova (Měděnec – internet, údržba parků), 
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mezinárodní program Phare (Kovářská – dotace na školu; 

Loučná pod Klínovce – rozvoj obce) a Norské fondy (Výsluní 

– oprava kostela sv. Václava). 

 

Výše rozpočtu (otázka č. 20) se u těchto čtyřech obcí 

pohybuje v řádu miliónů, vyšší rozpočet je u větší obce 

Kovářská, kde je to 26 milionů. 

 

4.3.4.6  Ubytovací možnosti v obci a koordinace  

rozvoje cestovního ruchu 

 

Otázka č. 15 se zaměřila na rozvoj cestovního ruchu a 

představitelé obcí odhadovali ve svých obcích počet 

ubytovacích zařízení a kapacitu lůžek, celková kapacit za 

všechny obce byla cca 480 lůžek. Největší ubytovací 

kapacitu nabízí obec Loučná pod Klínovcem, ve které se 

nachází 260 lůžek. Ty jsou převážně využívány v zimní 

sezóně díky blízkosti zimního sportovního areálu Klínovec.  

 

Z odpovědí na otázku č. 15, která je zaměřena na 

instituce koordinující cestovní ruch v obci, vyplynulo, že 

pouze Loučná pod Klínovcem má přímo v obci tuto instituci. 

Obce Měděnec a Výsluní koordinují  vlastní propagaci 

s propagací jiných obcí v okolí, nejčastěji v rámci 

mikroregionálního sdružení.  

   

4.3.4.7  Aktivity ve směru rozvoje kulturního 

        života obcí a možnosti veřejného 

     připojení k internetu 

 

Ohledně kulturních akcí se v otázkách č. 22 a 23  

zjišťuje aktivita subjektů na pořádání těchto akcí. U obce 
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Měděnec a Loučná pod Klínovcem se prokázalo dominantní  

postavení obce při pořádání těchto akcí. Částka, kterou 

jednotlivé obce přispívají ze svého rozpočtu na činnost 

spolků a sdružení se u těchto obcí pohybuje na od 20 do 50 

tisíc Kč. Větší obec Kovářská přispívá kolem 200 tisíc Kč. 

 

Veřejné připojení k internetu (otázka č. 24) poskytují 

všechny obce až na Loučnou pod Klínovcem. 

 

4.3.4.8  Krajské hranice a její vliv na spádovost 

obcí, přeshraniční spolupráci a informovanost 

 občanů o dění v nejbližších obcích sousedního 

 kraje 

 

V otázce č. 6 byla zjišťována spádovost obcí do 

okolních center. Z odpovědí bylo patrné, že celková 

vyjížďka je nasměrována do větších, hierarchicky vyšších 

sídel, kterými jsou převážně hlavní jádrové oblasti 

Chomutovského okresu (Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří). 

Důležitou roli ve směru spádovosti sehrává časová 

dostupnost do daného centra a také určitá historická 

spojitost obce se spádovým územím (Loučná pod Klínovcem – 

Karlovy Vary). Silná závislost na Chomutov u obce Výsluní 

byla dána blízkostí obce k tomuto centru. 

 

Krajskou hranici obce nepovažují za barieru stěžující 

spolupráci, ale na otázku č. 16 zástupce Výsluní a Měděnce 

odpověděli, že nespolupracují s obcí sousedního kraje.  
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4.3.4.9  Vývoj charakteru obcí (periferní × 

centrální, aktivní × pasivní, apod.) 

 

V otázce č. 5 si představitelé obcí vybírali jeden ze 

dvojice protikladných výrazů, který vystihuje situaci 

v obci. Tato otázka vyjadřovala subjektivní vnímání obce a 

jejího postavení vůči okolí. 

 

Zástupci všech čtyř obcí označili svou obec za chudou, 

výjimečnou, většinou periferní, měnící se a udržovanou. 

 

4.3.4.10   Postoje k reformě administrativního 

uspořádání a k otázkám případné integrace obcí 

 

V poslední době je velmi často diskutovaným tématem 

integrace obcí, která se ukazuje jako jeden 

z nevyhnutelných dějů, který bude probíhat zejména u malých 

obcí díky velkým výdajům např. do technické infrastruktury 

a hlavně do projektů spolufinancováných EU.  

 

Na otázku č. 9  a 10 se představitelé obcí vyjadřovali 

k připojení zanikající obce k jejich obci a ke sloučení 

jejich obce s jinou obcí. V odpovědích od starostů Výsluní 

a Měděnce bylo jasně řečeno „ne“ pro sloučení jejich obce 

s jinou. Starostka obce Měděnec pak připustila, možné 

přijetí zanikající obce s vidinou vyššího rozpočtu pro 

obec. Představitelé místní samosprávy za obce Loučná pod 

Klínovcem a Kovářská na obě otázky odpověděli „ano“ a to 

z ekonomických důvodů. 
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5 Diskuze  

 

  Tato kapitola je věnována porovnání výsledku 

kvalitativního a kvantitativního šetření se zaměřením na 

modelové území jihozápadního Krušnohoří. 

 

 Hodnocení polarizace prostoru Chomutovského okresu 

ukázalo, že modelové území JZ Krušnohoří je součástí jedné 

ze dvou periferních oblastí okresu. Na základě objektivních 

výsledků z kvantitativního hodnocení vyplynulo, že obce 

Domašín, Měděnec a Kryštofovy Hamry jsou nejvíce periferní 

obce z modelového území a pro závěrečné porovnání jim byl 

přiřazen negativní matematický symbol „-“. K těmto obcím 

ještě můžeme přiřadit i obce Kovářská, Výsluní a dokonce i 

Vejprty, které jsou brány za centrum tohoto území. Jediná 

obec, které se dá přiřadit pozitivní znaménko „+“, je obec 

Loučná pod Klínovcem. 

  

 Při hodnocení výsledků kvalitativního šetření velkou 

roli pro přidělení znaménka +/- sehrálo mé subjektivní 

hodnocení osoby, s kterou byl rozhovor proveden. 

 

 Pozitivně jsem ohodnotil zástupce obcí Měděnec, Loučná 

pod Klínovcem a Výsluní, nejen díky tomu, že byli vůbec 

ochotni se sejít a umožnit realizaci řízeného rozhovoru, 

ale také pro jejich zájem řešit problémy obce a pro jejich 

velké zaujetí do jim přidělené funkce. Negativní hodnocení 

dostala obec Kovářská, kde ze strany starostky obce byl 

cítit nezájem o spolupráci, podobně i představitelé obcí 

Kryštofovy Hamry, Domašín a Vejprty.  
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5.1       Návrhy na rozvoj modelového území 

JZ Krušnohoří 

 

Modelové území JZ Krušnohoří má veliký předpoklad pro 

rozvoj díky velkému potenciálu pro cestovní ruch a to 

hlavně v jeho jihozápadní části. Oblasti Loučná pod 

Klínovcem a okolí se výrazně dotýká návrh na spojení tří 

lyžařských center (Klínovec, Fichtelberg, Neklid), tím by 

vznikl jeden z největších sportovní areálů, zaměřený na 

zimní sporty v Krušných horách. Což by vedlo ke 

zatraktivnění této oblasti a přilákání většího počtu 

turistů a kapitálu. Zvýšila by se zaměstnanost díky větším 

pracovním příležitostem a s tím i životní úroveň místního 

obyvatelstva. Tento projekt však má prozatím jedno velké 

úskalí v podobě dohody mezi německou a českou stranou 

ohledně podmínek jeho realizace.  

 

Dalším důležitým krokem pro rozvoj této oblasti vidím 

v rozvoji cestovního ruchu zaměřeného na období letní 

sezóny, která je prozatím velice chatrná a málo vytížená. 

V rámci území již existují krásné stezky, cyklostezky, ale 

velký problém je v navazujících službách. Jinak řečeno 

„málo lákadel“ pro turisty, kteří prozatím odjíždějí 

z letních Krušných hor turisticky neuspokojeni.  

 

Velký nedostatek celých Krušných hor je absence plošné 

ekologické ochrany. Důsledkem nadměrné průmyslové 

vytíženosti minulého režimu dostaly tyto hory nálepku 

mrtvých lesů. Zatím co Pileček (2006) ve své práci vidí 

přítomnost Národního parku jako bariéru dalšího rozvoje, 

pro Krušné hory by takto vymezená oblast byla jedním 

z lákadel pro cestovní ruch. Tento návrh pro zatraktivnění 

oblasti však neustále naráží na neblahé vlivy průmyslové 

výroby pod Krušnými horami.    
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Další perspektiva rozvoje této oblasti může být 

založena na přilákání investora, který by do ní přinesl 

lehký zpracovatelský průmysl, aby tak navázal na zdejší 

předválečnou tradici v dřevařském uměleckém řemesle (výroba 

dřevěných hraček). Samotná podpora rozvoje lehké průmyslové 

výroby pro tuto oblast může znamenat zlepšení pracovních 

příležitostí, které může následně podpořit zvýšení počtu 

obyvatel.      

 

Pro další rozvoj, jak v cestovním ruchu, tak 

v průmyslu je velmi důležitá kvalita dopravní 

infrastruktury. Oprava komunikací v obcích i mimo obce je u 

představitelů jedním z aktuálních problémů.  

 

Za velmi důležitý krok vpřed bude snaha o intergraci 

malých obcí k velkým. Toto slučování obcí umožní financovat 

či spolufinancovat rozsáhlé projekty (technická 

infrastruktura) a nebo spolufinancovat projekty ze 

strukturálních fondů EU.  
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6 Závěr     

 

 V této diplomové práci jsem se věnoval problémům 

rozvoje periferních oblastí českého pohraničí na příkladě 

modelového území JZ Krušnohoří. V úvodu byly stanoveny tři 

hlavní cíle, které si nyní zopakujeme. 

 

1) Vymezit periferní oblasti na úrovni obcí v rámci 

Chomutovského okresu. Zhodnotit rozsah a charakter 

polarizace prostoru. 

 

2) Identifikovat hlavní problémy rozvoje jednotlivých 

obcí modelového území a pokusit se navrhnout jejich 

řešení.  

 

3) Analyzovat roli lidského potenciálu rozvoje 

jednotlivých obcí modelového území a míru 

angažovanosti představitelů místní správy při řešení 

problémů rozvoje obce 

 

Nejprve jsem s pomocí kvantitativního šetření vymezil 

jádrové a periferní oblasti. 

 

Předpokládané jádrové obce okresu Chomutov se šetřením 

potvrdily, společně s obcemi, které v šetření získaly 

bodové hodnoty spíše jádrových obcí, že kopírují průběh 

národní podkrušnohorské rozvojové osy. Na území okresu jsou 

dvě skupiny periferních obcí, jedna je u okresní hranice 

s venkovským, zemědělským okresem Louny a nejvíce periferní 

obce této skupiny jsou v její jižní části. Tyto obce 

spadají do Podbořanska a můžeme je charakterizovat podle 

výsledků práce Kuldové (2005) ve srovnání s mými výsledky 

za „klasické“ periferní obce.  
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Druhá skupina periferních obcí je ve výše položeném 

Krušnohorském pásu. Svými nízkými hodnotami zalidnění 

(Kryštofovy Hamry 1,3 obyvatel/km2), polohou a horší 

dostupností nám potvrzují předpoklad obecných problémů 

ostatních periferních, venkovských, příhraničních oblastí.  

 

Určitou výjimkou je obec Loučná pod Klínovcem (68 

obyvatel; 3,3 obyv./km2), která se v celkovém 

kvantitativním šetření umístila na 17. místě ze 44 obcí a 

se 127 body v celkovém součtu poráží o 50 bodů přirozené 

centrum tohoto mikroregionů Vejprty. Úspěch této obce je 

založen na využití strategické polohy pro propopulační 

politiku, kdy jsou obyvatelům s trvalým bydlištěm v obci 

poskytovány výhody v podobě poloviční slevy na celoroční 

permanentu v SKI – areálu Klínovec a možnost přihlásit své 

dítě do školy v nedalekém německém městě Oberwiesenthal. I 

přes tyto úspěchy vidí zástupce obec spíše jako periferii.  

 

Tento model řešení problému s nedostatkem obyvatel by 

mohl být inspirací pro další obce a nejen z tohoto 

modelového území. Dalším možným řešením problému s nízkým 

počtem obyvatel je integrace za účelem vyšších státních 

dotací. Téměř všechny problémy, které vyplynuly z řízených 

rozhovorů s představiteli obcí, byly spojeny s velkou 

finanční zátěží na obce (oprava místních komunikací, 

technické infrastruktury, rozvoj cestovního ruchu). 

  

Větší zapojení představitelů místní samosprávy může 

být spojeno s předchozími úspěchy obce (Loučná pod 

Klínovcem). Zastupitelka obce Kovářská podotkla určité 

napětí v samosprávě, což může brzdit rozvoj obce. 

Z řízeného rozhovoru se starostkou Měděnce byla patrná její 

hlavní role při rozvoji obce a pasivnější přístup 
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zastupitelstva. Za důvod starostka uvedla neúspěšné 

aktivity předchozího starosty. 

 

 Zajímavým námětem pro další práci by mohly být 

výsledky z dotazníkového šetření zaměřeného na místní 

obyvatele. 
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Přílohy 

Příloha č.1 

 Vývoj obyvatel okresu Chomutov ve vybraných letech. 

Obec, 

územní celek 

Rok 

1896 1900 1930 1950 1970 1991 2001 

Bilence  844 880 942 369 317 188 183 

Blatno  1 870 1 926 1 524 422 304 224 315 

Boleboř  941 826 788 239 277 171 194 

Březno 2 837 3 308 3 758 2 015 1 469 1 134 1 211 

Černovice 439 553 892 644 501 337 378 

Domašin 1 579 1 268 1 107 211 224 120 153 

Droužkovice 577 768 1 404 858 683 427 516 

Hora Sv.Šebestiána 3 235 3 585 3 092 543 486 180 219 

Hrušovany 655 648 631 395 381 228 248 

Chbany 1 435 1 502 1 547 754 572 583 599 

Chomutov 8 183 19 813 33 279 28 848 40 051 53 107 51 007 

Jirkov 4 322 5 781 7 750 6 000 11 249 18 229 20 717 

Kadaň 8 262 11 999 13 480 7 908 15 624 17 796 17 579 

Kalek 2 599 2 690 2 050 305 208 104 159 

Klášterec n/O 5 800 6 486 7 336 4 770 9 173 16 213 15 757 

Kovářská 2 942 4 159 4 297 2 122 1 343 1 425 1 401 

Kryštofovy Hamry 7 257 10 427 7 225 1 492 828 88 89 

Křímov 1 711 1 575 1 588 468 322 99 152 

Libědice 818 932 904 394 326 209 206 

Loučná pod 

Klínovcem 

 

1 981 

 

2 419 

 

2 583 

 

1 079 

 

209 

 

23 

 

68 

Málkov 1 943 2 315 2 800 1 791 1 404 473 497 

Mašťov 1 775 1 484 1 405 563 621 689 688 

Měděnec 2 524 3 087 2 849 831 236 170 155 

Místo 686 642 592 337 305 353 380 

Nezabylice 670 618 622 305 303 173 199 

Okounov 839 890 1 008 461 415 228 262 

Otvice 433 923 1 405 839 742 467 520 

Pernštejn 2 026 2 204 2 796 1 459 1 134 933 1 021 

Pesvice 223 271 374 220 145 92 104 

Pětipsy 821 827 711 394 289 180 191 

Račetice 253 260 322 173 169 225 236 

Radonice 2 615 2 753 2 621 1 457 1 131 1 110 1 144 

Rokle 644 667 653 411 252 172 216 

Spořice 1 239 2 230 3 467 2 311 1 487 810 876 

Strupčice 1 197 1 530 2 316 1 372 920 568 654 

Údlice 2 007 2 286 2 979 1 444 1 295 966 1 001 

Vejprty 5 593 10 212 12 222 4 788 3 682 3 320 3 336 

Veliká Ves 1 749 1 656 1 458 520 460 274 268 

Vilémov 1 340 1 640 1 542 855 809 617 590 

Vrskmáň 1 319 1 977 3 264 2 168 870 221 204 

Všehrdy 197 260 252 180 183 127 138 

Všestudy 255 291 312 171 138 155 178 

Výsluní 2 631 2 604 2 062 427 322 188 207 

Vysoká Pec 1 626 2 083 3 389 2 334 1 876 685 763 

Zdroj: www.czso.cz 



 64 

Příloha č.2 

Hustota zalidnění 

Obec, územní celek  Hust.zalid. Umístění/body 

Chomutov 1742,6 1 

Jirkov 1210,1 2 

Vejprty 341,5 3 

Klášterec n/O 292,9 4 

Kadaň 267,9 5 

Otvice 97,9 6 

Údlice 84,3 7 

Černovice 67,6 8 

Kovářská 67,1 9 

Račetice 61,1 10 

Spořice 52,6 11 

Pernštejn 49,6 12 

Droužkovice 48,3 13 

Vysoká Pec 39,0 14 

Pětipsy 37,5 15 

Radonice 36,6 16 

Všehrdy 35,8 17 

Všestudy 34,8 18 

Strupčice 33,3 19 

Okounov 31,8 20 

Vilémov 31,3 21 

Mašťov 29,8 22 

Nezabylice 29,7 23 

Místo 28,3 24 

Pesvice 27,1 25 

Březno 26,3 26 

Málkov 22,7 27 

Chbany 21,5 28 

Hrušovany 19,7 29 

Libědice 18,7 30 

Rokle 15,9 31 

Veliká Ves 15,0 32 

Bilence 14,4 33 

Vrskmáň 13,6 34 

Měděnec 12,1 35 

Domašin 9,7 36 

Boleboř 9,7 37 

Blatno 6,9 38 

Výsluní 6,8 39 

Hora Sv.Šebestiána 6,4 40 

Křímov 5,0 41 

Kalek 3,3 42 

Loučná pod Klínovcem 3,3 43 

Kryštofovy Hamry 1,3 44 
         

          Zdroj: www.czso.cz 
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Příloha č.3 

Index změny počtu obyvatel 

 mezi roky 1991 a 2001 

Obec, územní celek Změna v % Body 

Loučná pod Klínovcem 195,7 1 

Křímov 53,5 2 

Kalek 52,9 3 

Blatno 40,6 4 

Domašin 27,5 5 

Rokle 25,6 6 

Hora Sv.Šebestiána 21,7 7 

Droužkovice 20,8 8 

Strupčice 15,1 9 

Nezabylice 15,0 10 

Okounov 14,9 11 

Všestudy 14,8 12 

Jirkov 13,6 13 

Boleboř 13,5 14 

Pesvice 13,0 15 

Černovice 12,2 16 

Vysoká Pec 11,4 17 

Otvice 11,3 18 

Výsluní 10,1 19 

Pernštejn 9,4 20 

Hrušovany 8,8 21 

Všehrdy 8,7 22 

Spořice 8,1 23 

Místo 7,6 24 

Březno 6,8 25 

Pětipsy 6,1 26 

Málkov 5,1 27 

Račetice 4,9 28 

Údlice 3,6 29 

Radonice 3,1 30 

Chbany 2,7 31 

Kryštofovy Hamry 1,1 32 

Vejprty 0,5 33 

Mašťov -0,1 34 

Kadaň -1,2 35 

Libědice -1,4 36 

Kovářská -1,7 37 

Veliká Ves -2,2 38 

Bilence -2,7 39 

Klášterec n/O -2,8 40 

Chomutov -4,0 41 

Vilémov -4,4 42 

Vrskmáň -7,7 43 

Měděnec -8,8 44 

           Zdroj: www.czso.cz 
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Příloha č.4  

Index vzdělanosti 

 

Obec, územní celek Změna v % Body 

Domašin 1,483 44 

Pětipsy 1,547 43 

Bilence 1,560 42 

Chbany 1,583 41 

Rokle 1,605 40 

Libědice 1,608 39 

Kryštofovy Hamry 1,616 38 

Veliká Ves 1,622     37 

Černovice 1,629 36 

Všestudy 1,652 35 

Hora Sv.Šebestiána 1,654 34 

Málkov 1,655 33 

Strupčice 1,659 32 

Mašťov 1,664 31 

Měděnec 1,665 30 

Okounov 1,672 29 

Vilémov 1,673 28 

Vejprty 1,677 27 

Kovářská 1,681 26 

Vrskmáň 1,681 25 

Březno 1,683 24 

Spořice 1,687 23 

Nezabylice 1,690 22 

Droužkovice 1,690 21 

Křímov 1,693 20 

Radonice 1,707 19 

Výsluní 1,708 18 

Všehrdy 1,719 17 

Hrušovany 1,728 16 

Račetice 1,744 15 

Kalek 1,748 14 

Jirkov 1,748 13 

Klášterec n/O 1,750 12 

Místo 1,763 11 

Otvice 1,771 10 

Blatno 1,780 9 

Pesvice 1,786 8 

Údlice 1,787 7 

Kadaň 1,792 6 

Vysoká Pec 1,803 5 

Chomutov 1,808 4 

Boleboř 1,829 3 

Pernštejn 1,847 2 

Loučná pod Klínovcem 2,160 1 

              Zdroj: www.czso.cz 
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Příloha č.5 

Zaměstnanost v priméru 

Obec, územní celek 
Zam.v 

prim v % 
B 

Loučná pod Klínovcem 0,00 1 

Otvice 0,77 2 

Chomutov 1,42 3 

Jirkov 2,40 4 

Vejprty 2,74 5 

Kadaň 2,75 6 

Klášterec n/O 2,77 7 

Spořice 3,04 8 

Nezabylice 3,06 9 

Málkov 4,71 10 

Údlice 4,76 11 

Droužkovice 4,78 12 

Vrskmáň 4,85 13 

Pesvice 4,92 14 

Všehrdy 5,06 15 

Vysoká Pec 5,74 16 

Pernštejn 6,35 17 

Mašťov 7,10 18 

Hora Sv.Šebestiána 7,69 19 

Kovářská 7,76 20 

Křímov 8,14 21 

Místo 8,52 22 

Strupčice 8,96 23 

Bilence 8,99 24 

Vilémov 9,66 25 

Černovice 9,69 26 

Kryštofovy Hamry 10,42 27 

Měděnec 10,45 28 

Blatno 10,50 29 

Březno 10,99 30 

Radonice 11,64 31 

Všestudy 12,22 32 

Chbany 13,82 33 

Domašin 14,46 34 

Výsluní 14,75 35 

Veliká Ves 15,17 36 

Hrušovany 15,75 37 

Pětipsy 16,30 38 

Rokle 16,51 39 

Kalek 17,58 40 

Okounov 18,24 41 

Boleboř 20,37 42 

Libědice 22,64 43 

Račetice 33,33 44 

               Zdroj: www.czso.cz 
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Příloha č.6 

Míra nezaměstnanosti 

 

Obec, územní celek MN v % B 

Okounov 5,4 1 

Pernštejn 5,8 2 

Měděnec 6 3 

Račetice 6,7 4 

Černovice 7,1 5 

Vilémov 7,2 6 

Kadaň 7,3 7 

Klášterec n/O 7,5 8 

Místo 7,6 9 

Vysoká Pec 7,7 10 

Droužkovice 8 11 

Otvice 8,1 12 

Kryštofovy Hamry 8,3 13 

Údlice 8,6 14 

Málkov 9,4 15 

Pesvice 9,8 16 

Radonice 10,7 17 

Blatno 11 18 

Strupčice 11 18 

Mašťov 11,1 20 

Nezabylice 11,2 21 

Kovářská 12 22 

Pětipsy 12 22 

Spořice 12 22 

Chomutov 12,1 25 

Chbany 12,7 26 

Libědice 13,2 27 

Všestudy 13,3 28 

Vrskmáň 13,6 29 

Jirkov 14,1 30 

Hrušovany 14,4 31 

Rokle 14,7 32 

Březno 14,8 33 

Všehrdy 15,2 34 

Vejprty 15,9 35 

Boleboř 16,7 36 

Loučná pod Klínovcem 16,7 36 

Domašin 16,9 38 

Veliká Ves 17,2 39 

Výsluní 20,5 40 

Hora Sv.Šebestiána 25,6 41 

Kalek 30,8 42 

Křímov 43 43 

Bilence 44,9 44 

               Zdroj:www.czso.cz 
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Příloha č.7 

Neobydlené domy 

Obec, územní celek 

Podíl 

neobydlených 

domů 

B 

Hora Sv.Šebestiána 0,0 1 

Loučná pod Klínovcem 0,0 1 

Výsluní 0,0 1 

Blatno 2,0 4 

Jirkov 3,5 5 

Chomutov 4,4 6 

Kadaň 5,0 7 

Pětipsy 5,5 8 

Místo 7,1 9 

Všehrdy 7,1 9 

Křímov 7,4 11 

Droužkovice 7,9 12 

Černovice 8,1 13 

Klášterec n/O 8,2 14 

Nezabylice 10,4 15 

Spořice 10,5 16 

Údlice 11,5 17 

Všestudy 13,7 18 

Vysoká Pec 14,1 19 

Otvice 14,3 20 

Málkov 15,1 21 

Pesvice 15,4 22 

Hrušovany 15,6 23 

Račetice 17,1 24 

Kryštofovy Hamry 17,9 25 

Chbany 18,8 26 

Strupčice 22,4 27 

Vilémov 23,2 28 

Pernštejn 23,7 29 

Radonice 24,6 30 

Březno 26,2 31 

Kalek 28,6 32 

Vejprty 28,7 33 

Vrskmáň 29,4 34 

Veliká Ves 34,8 35 

Boleboř 38,9 36 

Mašťov 45,3 37 

Libědice 47,0 38 

Okounov 47,7 39 

Rokle 51,9 40 

Kovářská 53,2 41 

Bilence 53,6 42 

Domašin 57,1 43 

Měděnec 76,1 44 

               Zdroj:www.czso.cz 
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Příloha č.8 

Časová dostupnost 

Obec, územní celek Čas do centra B 

Chomutov 0 1 

Černovice 7 2 

Málkov 9 3 

Spořice 9 3 

Droužkovice 10 5 

Otvice 11 6 

Pernštejn 11 6 

Všehrdy 11 6 

Nezabylice 12 9 

Jirkov 14 10 

Pesvice 14 10 

Údlice 14 10 

Místo 15 13 

Bilence 16 14 

Březno 16 14 

Všestudy 16 14 

Hora Sv.Šebestiána 17 17 

Hrušovany 17 17 

Křímov 17 17 

Blatno 18 20 

Klášterec n/O 18 20 

Vrskmáň 19 22 

Výsluní 19 22 

Kadaň 20 24 

Vysoká Pec 21 25 

Boleboř 25 26 

Domašin 26 27 

Rokle 26 27 

Strupčice 28 29 

Chbany 30 30 

Kryštofovy Hamry 32 31 

Okounov 32 31 

Pětipsy 33 33 

Kalek 34 34 

Vilémov 35 35 

Libědice 36 36 

Měděnec 36 36 

Račetice 36 36 

Kovářská 39 39 

Radonice 40 40 

Vejprty 41 41 

Veliká Ves 46 42 

Mašťov 48 43 

Loučná pod 

Klínovcem 49 44 

              Zdroj: mapy.cz 
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Příloha č.9 

Body za obce 

Pořadí Obec B 

1 Otvice 74 

2 Jirkov 77 

3 Chomutov 81 

4 Droužkovice 82 

5 Pernštejn 88 

6 Kadaň 90 

7 Údlice 95 

8 Klášterec n/O 105 

9 Černovice 106 

10 Spořice 106 

11 Vysoká Pec 106 

12 Nezabylice 109 

13 Pesvice 110 

14 Místo 112 

15 Všehrdy 120 

16 Blatno 122 

17 Loučná pod Klínovcem 127 

18 Málkov 136 

19 Křímov 155 

20 Strupčice 157 

21 Všestudy 157 

22 Hora Sv.Šebestiána 159 

23 Račetice 161 

24 Okounov 172 

25 Hrušovany 174 

26 Výsluní 174 

27 Vejprty 177 

28 Březno 183 

29 Radonice 183 

30 Pětipsy 185 

31 Vilémov 185 

32 Boleboř 194 

33 Kovářská 194 

34 Vrskmáň 200 

35 Mašťov 205 

36 Kalek 207 

37 Kryštofovy Hamry 210 

38 Chbany 215 

39 Rokle 215 

40 Měděnec 220 

41 Domašin 227 

42 Bilence 238 

43 Libědice 249 

44 Veliká Ves 259 

           Pozn.: Žluté jsou obce mikroregionu 

                  JZ Krušnohoří 
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Příloha č. 10 

ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO ŘÍZENÝ ROZHOVOR S PŘEDSTAVITELI OBCÍ 

 

1. Název obce   ………………………………. 

 

2. Pokuste se, prosím, stručně nastínit hlavní priority 

obce (označte čísly): 

Vysvětlivky:  1 = jedna z hlavních priorit, ihned to 

chceme řešit, nebo to řešíme již nyní 

   2 = pravděpodobně se tím také budeme zabývat 

  3 = toto nepatří mezi naše hlavní priority  

  0 = nevím 

 

… zvýšení počtu obyvatel 

… rozvoj bydlení 

… ekonomická stabilizace obce a vytvoření dostatečného 

počtu vhodně strukturovaných pracovních míst 

… zlepšení či alespoň zachování stávajícího dopravního 

spojení obce s okolím 

… podpora podnikání – rozvoj zemědělské výroby v obci 

… podpora podnikání – rozvoj průmyslové výroby v obci 

… podpora podnikání – rozvoj služeb 

… rozvoj rekreace a cestovního ruchu 

… obnova / budování technické infrastruktury 

… ochrana životního prostředí 

… jiné: …………………………………………………… 

 

 

3. Vymezte, prosím, hlavní problémy rozvoje obce (označte 

čísly): 

Vysvětlivky:  1 = aktuální problém, který již řešíme, nebo 

chceme řešit v blízké budoucnosti;  

2 = problém, který bude v budoucnu potřeba řešit 

(není ale nutné jej řešit ihned);  
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3 = toto není náš problém;  

0 = nevím  

 

… stav místních komunikací (ulic)  

… stav silnic mimo zastavěné území (jejich povrch)  

… veřejná doprava (špatné spojení, vysoké finanční 

požadavky dopravce)  

… vybavenost obce (nejen sídla obecního úřadu!) obchody 

se základní zbožím  

… nedostatek volných bytů (nejen obecních)  

… nedostatek parcel pro novou výstavbu  

… nedostatečná vybavenost zařízeními pro kulturní vyžití  

… nedostatečná vybavenost zařízeními pro sportovní 

vyžití  

… rozpad či transformace zemědělského podniku v obci či 

její blízkosti  

… vysoká míra nezaměstnanosti  

… dopady restitucí, příp. privatizace  

… sociální klima v obci (vyhrocené sousedské vztahy, 

problémy s rekreanty, aj.)  

… kriminalita, drobné krádeže, vandalismus, apod.  

… malá podnikavost a aktivita občanů  

… personální zajištění chodu obecního úřadu  

… materiální zajištění chodu obecního úřadu  

… personální či materiální zajištění chodu dalších 

důležitých institucí v obci (škola, knihovna, 

sportovní klub, aj.) vypište, prosím 

…………………………………………………… 

… nízká daňová výtěžnost obce  

… nedostatečná koordinace rozvojových aktivit v území  

… zásobování vodou (neexistence vodovodu, nekvalitní 

zdroj, staré potrubí, apod.)  

… kanalizace (stará síť, chybí ČOV, apod.)  
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… odpadové hospodářství (problémy s odvozem a 

skládkováním, apod.)  

… jiné ……………………………………………………  
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4. Napište, prosím, tři největší úspěchy obce od roku 1989:  

1) ………………………………………………………………………………………………..  

2) ………………………………………………………………………………………………..   

3) ………………………………………………………………………………………………..  

5. Který z následujících výrazů vystihuje situaci ve Vaší 

obci? Zakroužkujte (libovolný počet výrazů,  

avšak vždy pouze jeden z dvojice).  

I a) periferní (okrajová) b) centrální (středisková) 

II a) chudá b) bohatá 

II

I 

a) výjimečná b) není v ničem výjimečná 

IV a) aktivní (spolupracuje 

s dalšími subjekty) 

b) pasivní 

V a) tradiční b) moderní 

VI a) strnulá b) měnící se 

VI

I 

a) udržovaná b) zanedbaná 

 

6. Jaká je spádovost obce? Vypište, do kterého centra jezdí 

většina obyvatel.  

a) kam obyvatelé hlavně dojíždějí za prací    

 …………. 

b) kam dojíždějí za službami a zbožím dlouhodobé 

spotřeby   …………. 

c) kam jezdí do střední školy a učiliště    

 …………. 

d) kam jezdí k praktickému (obvodnímu) lékaři (pokud k 

němu dojíždí)  …………. 

e) kam jezdí za kulturou      …………. 

f) kam jezdí za sportem      

 …………. 

 

7. Jaký máte názor na současné administrativní uspořádání? 

Vyberte jedno z následujících  
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tvrzení a zakroužkujte:  

Systém fungování obcí s rozšířenou působností, resp. 

zrušení okresních úřadů postavení naší obce 

 a) zlepšil  b) zhoršil  c) nezměnil  

8. Jaké spatřujete hlavní výhody a nevýhody výše zmíněné 

administrativní změny?  

výhody:……………………………………………………………………………………………………………. 

 

nevýhody:………………………………………………………………………………………………………….  

 

9. Akceptoval(-a) byste přijetí zanikající obce do Vaší 

obce?     ANO   NE  

10. Akceptoval(-a) byste sloučení Vaší obce s jinou obcí?  

   ANO   NE  

(tj. zánik obecního úřadu ve Vaší obci)  

11. Kolikrát ročně se koná schůze zastupitelstva?  

 …………. 

12. Jak byste označil(-a) účast, příp. aktivitu veřejnosti 

na schůzích zastupitelstva?  

1 = obyvatelé obce se o schůze zajímají a hojně se jich 

účastní; 5 = nezájem obyvatel  

1  2  3  4  5  

13. Existuje v obci aktivní skupina občanů (mimo 

zastupitele), která se zajímá o řešení  

problémů rozvoje obce?        

 ANO  NE  

O jaké problémy se zajímá? ……………………………………………………………………..  

 

 

 

 

14. Je Vaše obec v současnosti členem nějakého (nějakých) 

sdružení obcí?   ANO   NE  

Sdružení, kterých je Vaše obec členem:  
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Název sdružení 

Hlavní priority  

(oblasti 

aktivit) 

Činnost 

od roku 

Hodnocení 

spolupráce 

v rámci 

sdružení: 1 – 5 

1 = nejlepší 

5 = nejhorší 

    

 

15. Odpovězte, prosím, na následující tvrzení 

(zakroužkujte):  

Naše obec má zpracován koncepční materiál     

  ANO   NE  

jako podklad pro rozvoj cestovního ruchu.  

Přímo v obci existuje veřejná instituce koordinující   

   ANO   NE  

rozvoj cestovního ruchu v obci a jejím okolí.  

název…………………………………………………… 

Naše obec koordinuje vlastní propagaci  ANO, s obcí 

(obcemi) ……………………………… 

s propagací jiných obcí v jejím okolí.   NE  

 

16. Spolupracuje Vaše obec s některou z obcí sousedního 

kraje, obcí s rozšířenou působností  

ležící v sousedním kraji či přímo s orgány sousedního 

kraje? (zakroužkujte)   ANO   NE  

V případě, že ano, uveďte, prosím, příklady takové 

spolupráce:  
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Konkrétní 

aktivita či 

projekt 

Spolupráce s obcí 

(obcemi)  

či úřadem (úřady) 

Forma spolupráce 

(např. v rámci 

sdružení obcí, 

 reg. rozvojové 

agentury, 

 podpůrného 

programu, apod.) 

   

   

   

   

   

 

17. Spatřujete krajskou hranici jako bariéru ztěžující 

spolupráci?    ANO   NE  

18. Jak byste označil(-a) informovanost občanů o dění v 

nejbližších obcích sousedního kraje?  

(1 = nejlepší, 5 = nejhorší) Zakroužkujte.  

Informovanost o pracovních příležitostech    

 1  2  3  4  5  

Informovanost o kulturních, společenských či sportovních 

akcích   1  2  3  4  5  
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19. Využívá Vaše obec finanční prostředky z centrálních 

nebo regionálních zdrojů (Program  

obnovy vesnice, apod.) či mezinárodních programů (Phare, 

Sapard, apod.)? Vypište.  

Projekt  Zdroj 

prostředků 

Přibližný objem dotace 

(Kč) 

   

   

   

 

20. Jaká je výše obecního rozpočtu?   …………………….. 

21. Jakou částkou přispívá obec ze svého rozpočtu na 

činnost spolků a sdružení?   …………. 

22. Podílí se vedení obce na organizaci kulturních akcí či 

obecních slavností? (zakroužkujte)  

a) alespoň 1x měsíčně  b) alespoň 4x ročně  c) 

alespoň 1x ročně  d) téměř nikdy  

23. Podílí se místní spolky či občanská sdružení na 

organizaci kulturních akcí či obecních slavností? 

(zakroužkujte)  

a) alespoň 1x měsíčně  b) alespoň 4x ročně  c) 

alespoň 1x ročně  d) téměř nikdy  

24. Nachází se v obci veřejnosti přístupné internetové 

připojení?    ANO   NE  

25. Uveďte zakroužkováním, existuje-li v obci některá z 

těchto možností ubytování.  V případě, že ano, napište také 

jejich počet a odhadněte, jaké jsou zde lůžkové kapacity.  

počet  

 celkem lůžek  

hotel     ANO-po celý rok  ANO-sezónně 

 NE  …………. …………. 
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penzion     ANO-po celý rok  ANO-sezónně 

 NE …………. …………. 

ubytovna    ANO-po celý rok  ANO-sezónně  NE 

 …………. …………. 

kemp či autokemp   ANO-po celý rok  ANO-

sezónně NE  …………. …………. 

ubytování v soukromí   ANO-po celý rok  ANO-

sezónně  NE  …………. …………. 

podnikové rekr. zařízení   ANO-po celý rok  ANO-

sezónně  NE  …………. …………. 

 

Na závěr Vás prosím o vyplnění důležitých údajů pro náš 

výzkum. Děkuji za spolupráci.  

Vyplnil(-a):   …………………………………….  

Věk:    …….. 

Vzdělání (zakroužkujte): a) základní   b) vyučení bez 

maturity  c) středoškolské   d) vysokoškolské  

Ve funkci od roku:    ………………… 

Způsob vykonávání funkce starost(k)y (zakroužkujte):  

a) jako hlavní pracovní poměr b) ve volném čase  c) 

jako důchodce (důchodkyně)  

 

Datum ………………..  

 

 


