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"Vylidňující se oblasti" a jejich bezpečnostní specifika s důrazem na Jihočeský kraj 

 
Anotace 
 
Předmětem studie na téma: "Vylidňující se oblasti" a jejich bezpečnostní specifika s důrazem 
na Jihočeský kraj je především přiblížit vymezení základních pojmů, s kterými studie následně 
pracuje, nastínit vývoj a aktuální situace v této oblasti v České republice, jaké aktivity se 
realizují a jaké se výhledově realizovat budou. Dále se studie zaměřuje na oblast Jihočeského 
kraje a souvislostí s hlavním tématem spjatými, a to od zásad územního rozvoje, přes 
aktuální situaci v kraji, až po aplikovaná řešení v této problematice. Cílem studie je 
seznámení se zadaným tématem a přiblížení problematiky, která obecně doznává určitého 
vývoje a má vliv na výkon krizového řízení.  
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Summary 
 
„The Areas of Depopulation“ and Their Specifics of Security with Emphasis on South 
Bomeian Region 
 
The subject of my study is the topic: “The areas of depopulation” and their specifics of 
security with emphasis on South Bohemia Region, is especially describe and define basic 
concepts with which the study is handling. Then indicate development of current situation in 
this topic in the Czech Republic, which activities are being implemented and which will be 
realized. The study is also focused on the South Bohemian Region and things included. It is 
from the development principles over the current situation in the region to applying 
solutions in this field. The aim of the study should be explanation with the given topic and 
approach the issue, which is in the process and affect the performance of crisis 
management. 
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Úvod 
 
 Proces migrace je v současnosti často zužován na procesy migrace osob mezi státy. 
Stranou pozornosti však mohou zůstat procesy vnitrostátní, tedy přesuny, „přelidňování“ či 
naopak vylidňování některých lokalit.  

I tyto migrační procesy jsou často odůvodněny podobně, jako migrace mezistátní. 
Stěhování obyvatel z periferií, vnitřních periferií a málo osídlených území zapříčiňují různé 
aspekty. Většinou se lidé stěhují do měst a sídelních center. Jedná se o přirozený proces, kdy 
dochází ke stěhování obyvatelstva. V některých případech může tento jev zapříčinit 
i naprosté vylidnění území.  

Tato studie si klade za cíl definovat na základě jakých důvodů, respektive jaké aspekty 
zapříčiňují vnitrostátní migraci (s důrazem na situaci v České republice). Jedná se zejména  
o definování si pojmů, se kterými se pracuje a díky tomu se lépe porozumí dané 
problematice. V případě potřeby je pak možné dále se zjištěnými trendy efektivněji pracovat 
a daný proces migrace upravit, nebo úplně změnit. 

Tento proces zároveň působí na aparát veřejné správy, která na nové změny musí 
patřičně reagovat. Souvisí s tím i úprava činností Integrovaného záchranného systému, který 
také musí adekvátně změny vyřešit a implementovat své činnosti tak, aby splňoval zákonem 
mu stanovené povinnosti.  

Studie pojednává o určitých aspektech v daném území, které tuto problematiku 
ovlivňují a zároveň formují. Dále studie mapuje aktuální situaci z různých úhlů pohledu pro 
jasnější orientaci. Jde především o dostupnost zdravotnické péče, dostupnost nejbližšího 
centra obce s rozšířenou působností, úbytek pracovních příležitostí, kriminalitu a další. 

Součástí studie je také bezpečnostní stránka zadaného tématu. Orientace se 
zaměřuje jak na republikovou úroveň, tak především na úroveň krajskou, konkrétně na 
Jihočeský kraj. 

Na závěr studie hodnotí danou problematiku a koreluje zjištěné informace. 
 
V kontextu studie jsou naformulovány následující hypotézy: 
 
Hypotéza č. 1: V rámci České republiky proces vylidňování venkova objektivně 

existuje, přičemž v některých lokalitách je jak důsledkem, tak příčinou velmi zásadních 
společenských negativních procesů.  

Hypotéza č. 2: Problematika „vylidňování“ je na úrovni státu či krajů sledována  
a existují i aktivní opatření státu a krajů, která si kladou za cíl zmírnit negativní společenské 
a další jevy v lokalitách, ohrožených vylidňováním (příčiny či důsledky případného 
vylidňování). 
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1.  Základní pojmy 
 

Vymezení pojmů pro následnou studii s nimi je zásadní, v tomto kontextu se hovoří  
o pojmech vysvětlených v následujících oddílech. Na tomto místě je nicméně třeba uvést, že 
situace v České republice je z hlediska sídelní struktury poměrně specifická. Na zhruba 
10,5 milionu obyvatel připadá okolo 6 450 obcí, často obcí velmi málo lidnatých (průměr činí 
okolo 1 680 osob, v reálu jsou na jedné straně velkoměsta a na druhé straně obce i s méně 
než 100 trvale žijícími obyvateli). S tím kontrastuje situace v řadě jiných států Evropy, kde 
jsou obce často velmi mechanicky slučovány a jedna obec se tak skládá z mnoha a mnoha 
sídel, rozptýlených v krajině (např. Dánsko, Nizozemsko a další).1 

 
1.1 Obec 

Na tento pojem lze nahlížet z různých směrů, např. jde o směry geografické, 
sociologické, administrativní a další dle potřeby. Zmiňme si několik příznačných znaků. Jedná 
se tedy o určité území, které není natolik hustě osídlené, aby mohlo být nazýváno městem. 
Mezi obyvateli nebývají takové diametrální rozdíly, jako v případě obyvatel měst. Počet 
vysokoškolsky vzdělaných vůči lidem s nižším vzděláním je menší. Profesní růst nenabývá 
takového tempa. Na území je podstatně menší kriminalita a bezpečněji. Za obec se může 
obecně považovat veřejnoprávní korporace, tedy právnická osoba, která je základní 
jednotkou veřejné správy jako územně samosprávný celek základního stupně. V některých 
zemích je obcí téměř každé město či vesnice, v jiných zemích je obvyklé, že obec je tvořena 
větším množstvím vesnic, nebo že obce mohou tvořit součást města. 

Pro vymezení pojmu obec je rozsáhlá řada definic, ovšem pro jasné určení se obecně 
využívá zákonné úpravy. Základní definice pro určení obce v prostředí České republiky 
vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích. Dle § 1a § 2 zákona o obcích: 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní 
celek, který je vymezen hranicí území obce.2 

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních 
vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění 
svých úkolů chrání též veřejný zájem.3 
 

Dále § 5 zákona o obcích konstatuje následující:  
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada 

obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.  
 
Lze tedy hovořit o obcích v obecné rovině a v rovině konkrétní, kdy dochází 

k určitému rozdělení, a to rozdělení na druhy obcí, které je pro potřeby studie zásadní.  
Vývoj samosprávných obcí probíhal již během socialismu, tedy slučování obcí a jejich 

zanikání. Následně po roce 1989 byl zaznamenán opět výrazný nárůst, v současné době je 

                                            
1 KRULÍK, O. Obce jako součást bezpečnostního systému: Česká republika v evropském srovnání. Ochrana 
a Bezpečnost. 2012. 1. http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2012_A/2012_A_06_krulik.pdf 
2 Zákon č. 128/2000 Sb. zákon o obcích. 
3 Zákon č. 128/2000 Sb. zákon o obcích. 
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situace stabilizována. Z hlediska samosprávy je zcela jedno, jestli lidé žijí v obci se 
100 obyvateli nebo v obci 15 000. Bez ohledu na velikost, jsou pravomoci stejné pro všechny 
obce.  

 
1.2 Město 

 
Stejně, jako v případě obce, je pojem město velmi těžko definovatelný a jasná, 

ustálená definice v našem prostředí není. Pohled na město, se tedy liší z různých úhlů 
pohledu: právního, statistického, administrativního, sociologického a dalších. Například 
podle administrativního pohledu lze o městě hovořit jako o obci, která má městský úřad 
nebo magistrát. Dále je třeba zmínit určité specifické městské znaky. Městský způsob života 
se znatelně liší od toho na malé obci, či na venkově, je více anonymní, neosobní a obecně 
účelový. To znamená, že klesá počet vztahů osobních, ale naopak se zvyšuje počet vztahů 
profesních. Za typické znaky pro město lze považovat výskyt většího počtu zločinů, 
prostituce, závislostí, duševních chorob a dalších příznačných znaků. Dále můžeme zmínit 
vysokou hustotu a koncentraci obyvatelstva na daném území, specifickou demografickou, 
profesní a sociální skladbu obyvatelstva. To, co je tedy společné pro obyvatelstvo žijící ve 
městech, je různorodost. 

Podle § 5 zákona o obcích: Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; 
dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.4 

V současnosti je dle zákona o obcích městem stanovena taková obec, která má 
alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak na žádost obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny 
po vyjádření vlády. Dále statutární město je v České republice město, které má právo si svoji 
správu organizovat podle základní městské vyhlášky, která se označuje jako statut města. 
Statutární města se mohou členit na místní části.  

Také je třeba zmínit městys, kterým je obec, která měla oprávnění užívat toto 
označení před 17. květnem 1954. Městysem se stane také obec na základě podání žádosti a 
jejím schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Ta na žádost obce 
stanoví a určí den, od kterého se obec opět stává městysem. Dne 10. října 2006 vydal 
předseda Poslanecké sněmovny rozhodnutí, jímž prvním 108 obcím stanovil, že nadále 
mohou používat titulu městys. Jedná se o historický název a historickou souvislost určení, 
městyse měly právo pořádat týdenní a dobytčí trhy.  

 
1.3 Venkov 

 
Obdobně, jako u vymezení předešlých pojmů, hned na začátku narážíme na problém, 

z jakého pohledu na venkov nahlížet. V období, kdy docházelo k prudké urbanizaci, čili 
koncentraci obyvatelstva do měst, lze nacházet určité změny v osídlení, hlavně z pohledu 
počtu obyvatelstva. Právě v tomto období můžeme určitou rozdílnost spatřit také v podobě 
sociálních, kulturních a ekonomických nerovností mezi venkovem a městem. Studiem těchto 
nerovností se dnes zabývá množství institucí. Jedná se o veřejnou správu, nevládní 
organizace i samostatné obce. 

                                            
4 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Jakub Mráček, "Vylidňující se oblasti" a jejich bezpečnostní specifika s důrazem na Jihočeský kraj (2018_A_09) 

 

 
5 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

V rámci zkoumání venkova je zcela zásadní najít určitou hranici, která by následně 
dělila vymezení pojmu. Na základě zmíněných odlišností z evidentně jasného laického 
pohledu takovou hranici můžeme najít, ovšem jednoznačná hranice mezi tím, co je ještě 
město, a tím, co je už venkov, neexistuje. Jasná definice těchto pojmů také není. 
U hodnocení venkova se tedy obecně může hovořit o územích, jako jsou odlehlé osady, 
samoty, klasické vesnice a příměstské obce, které jsou zasaženy suburbanizačním trendem. 
Samostatnou kategorií jsou malá městečka a městyse, která se často v mnoha ohledech 
daleko více podobají venkovu než městu. Je potíž následně také vymezit pojmy „venkovský“ 
region (prostor, území) s pojmy, jako jsou „periferní“ (okrajový, obvodový), „marginální“ 
(okrajový, mezní) nebo „rurální“ (venkovský, zemědělský, rolnický) region. 

Povaha venkova je rozdílná i na úrovni jednotlivých regionů, kde se z různých důvodů 
vyvinula často velmi odlišná venkovská osídlení se svým nezaměnitelným charakterem. 
Například středočeský venkov je zcela odlišný od venkova slezského či jihomoravského. 

Jediná všeobecně uznávaná mezinárodní definice vychází z vymezení Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj, které je založeno na podílu obyvatelstva, které žije na 
území s hustotou zalidnění menší než 150 obyvatel na km2. Podle této metodiky jsou 
venkovské oblasti definovány z dvou pohledů.  
 

 z pohledu lokálního, což je venkov se sídelní hustotou menší než 150 obyvatel na 
km2.  
 

 z regionálního pohledu se vymezují regiony: 
 Převážně venkovské: kde více než 50 % obyvatel regionu žije ve venkovských obcích. 
 Významně venkovské: kde ve venkovských obcích žije 15 až 50 % obyvatel regionu. 
 Významně městské: kde ve venkovských obcích žije méně než 15 % obyvatel regionu. 

 
Tato definice však nebere v úvahu obyvatelstvo žijící v hustě osídlených venkovských 

oblastech a je někdy obtížně aplikovatelná s ohledem na místní specifika. Je proto užívána 
spíše jako nástroj mezinárodního srovnání.5 

V prostředí České republiky bylo podle dokumentu „Program rozvoje venkova“ 
vydaném Ministerstvem zemědělství stanoveno, že za významně nebo převážně venkovské 
území bylo označené celé území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. Tento 
dokument dále pracuje s vymezením venkovského prostoru České republiky na příměstský, 
mezilehlý a odlehlý. Ministerstvo pro místní rozvoj doplňuje tyto dvě kategorie ve Strategii 
regionálního rozvoje České republiky o typologii podle polohy venkovských obcí a vymezuje 
právě tři typy venkovských oblastí: 

 
 Příměstský venkov: jsou venkovské oblasti v zázemí velkých měst, převážně ovlivněné 

suburbanizací a zaznamenávají výrazný růst populace. 
 Mezilehlý venkov: jsou průměrně rozvinuté venkovské oblasti ve větší vzdálenosti od 

velkých center, ale s dobrým dopravním spojením. 

                                            
5 Vymezení venkovských obcí v Česku, Deník veřejné správy.  
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6384068 
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 Odlehlý venkov: jsou periferní venkovské oblasti, málo osídlené, izolované od měst 
a hlavních dopravních sítí.6 
 
Tyto kategorie nejsou blíže specifikovány, uvádí se ale, že pro jejich identifikaci území 

je nutné využít jednotku nižší, než jsou kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou 
působností, nebo obce s pověřeným obecním úřadem. Jedná se o malou subregionální 
jednotku, která je osídlená 1 000 až 3 000 obyvateli, představující obec se základní 
vybaveností a její nejbližší spádové území. Na základě takto definované jednotky lze lépe 
vymezit dané území. Za příměstský venkov se považuje venkovská obec v rámci městských 
seskupení, úzce vymezená urbanizovaným územím s více jak 50 000 obyvateli. Do odlehlého 
venkova lze zahrnout zejména periferní území s nepříznivými sociálně-ekonomickými 
charakteristikami daného obyvatelstva a osídlení. Mezilehlý venkov pak zahrnuje zbývající 
území České republiky.  

Pro určení venkova je dále možné použít nalézání určité shody identifikačních znaků 
venkova:  

 
 urbanistické znaky: vysoký podíl rodinných domů, málo vyvinutá uliční síť 

s dominantním prostorem návsi jako společenského a kulturního centra sídla, 
rozvolněná zástavba, vysoký podíl zeleně v sídle; 

 architektonické znaky: nízkopodlažní zástavba, absence nájemního bydlení, domy 
doplněny hospodářským zázemím (integrace obytné a dalších funkcí), vymezení 
dvora a zahrady s výrazně oddělenými funkcemi; 

 sociální znaky: užší sociální kontakty mezi obyvateli sídla, neformální sociální 
kontrola, participace, tradicionalismus, konzervatismus; 

 ekonomické znaky: dominantní nebo rozhodující činností je zemědělství a primární 
výroba potravin, významný podíl ekonomicky aktivních osob vyjíždí do zaměstnání 
mimo toto sídlo, vyšší podíl samozásobitelství, kutilství; 

 administrativní znaky: statut sídla (sídlo, které v minulosti či v současnosti získalo 
městská práva, je městem, ostatní sídla jsou vesnicemi).7 
 
V České republice je obecně za venkovskou obec považována obec, jejíž počet 

obyvatel je menší než 2 000. Ačkoli toto pojetí venkova není zcela přesné a nevypovídá 
o problémech a struktuře území, je nejčastěji používané. Nedá se ale uvažovat o tomto 
vymezení, jako o zcela univerzálním, protože obec venkovského tipu, která se nachází 
v zázemí Prahy, má zcela jiný ráz, než stejně velká obec nacházející se například na 
Pelhřimovsku. Stejné je tomu v i v případě měst. 

 

                                            
6 Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014 – 2020, Ministerstvo pro místní rozvoj. 
7 PERLÍN, R. KUČEROVÁ, S. KUČERA, Z. Typologie venkovského prostoru Česka, Geografie, 2010, č. 2, s. 161–187. 
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1.3.1 Venkov versus venkovská obec 
 
 Pro nalezení určité hranice vymezení venkova, je třeba si definovat venkovskou 
obec, která představuje nespojité vymezení jednotlivých sídel či obcí podle stanovených 
kritérií, které se vztahují k jednotce. Obvykle se jedná o ukazatele absolutní, jako je počet 
obyvatel, správní funkce apod. Na druhé straně stojí definice venkova, kterým je spojité 
území, které se skládá z volné krajiny a jednotlivých sídel, vymezuje se vždy ukazateli 
vztaženými k ploše, jako je například hustota zalidnění. Vnímání venkova může být v různých 
případech subjektivní záležitostí, proto často dochází k překrývání pojmu venkovský region, 
tedy prostor či území s pojmy periferní, marginální a v neposlední řadě rurální. 
 Venkov zaujímá prostor mezi městy a ucelenými soubory lesní krajiny. Tvoří síť 
menších lidských sídel a technických děl, obklopených zemědělsky využívanou 
krajinou. Venkovská krajina má historické zázemí, přičemž původ jejího formování spadá do 
dávného období neolitu. Její převážnou funkcí je zemědělská výroba a produkce potravin, 
což je rozhodující faktor existence člověka a společnosti. Proto půda a území byly od dávné 
minulosti až po současnost předmětem hospodářského zájmu. Následně za venkovský 
prostor nebo venkov jsou označovány ty oblasti s malým počtem obyvatel, resp. s malou 
hustotou zalidnění, ve kterých převládají různé formy hospodaření, využívání půdy, např. 
zemědělství nebo lesnictví.8 
 
1.4 Urbanizace 
 

Je procesem koncentrace obyvatelstva do měst a s tím souvisejících změn kultury. 
Urbanizace je úzce spojena s průmyslovou revolucí. Ve Spojených státech amerických nebo 
ve Spojeném království míra urbanizace stoupla s průmyslovou revolucí a stěhováním 
obyvatelstva zaměstnaných v zemědělství z vesnic do městských továren, což vedlo 
k velkému množství městských seskupení. Jedná se o komplexní společenský proces, který 
mění sociální strukturu a ovlivňuje řadu oblastí života sídel a regionů, například 
ekonomickou, sociální, demografickou, politickou a další.  

Dochází ke změnám prostorových forem organizace lidské společnosti, například od 
zemědělství k řemeslům, výrobě, obchodu, správě či průmyslů i ke kulturně a sociálně-
psychologickým změnám jako jsou nové vzory chování, specifické formy organizace nebo 
nové sociální vazby. 

 
1.5 Suburbanizace 

 
Jde o proces přesunu obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí. Je to tedy rozšiřování 

území města. Charakteristickým znakem, je růst nové zástavby v obcích v zázemí větších 
měst. Tento proces s sebou přináší řadu problémů. Touto výstavbou dochází k úbytku 
zemědělské půdy, soužití mezi novými a původními obyvateli není vždy jednoduché, vzniká 
náročnost na technickou infrastrukturu a většinou chybí občanská vybavenost. 

                                            
8 Přístupy k vymezení venkova, Úvod do geografie venkova. 
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js14/g_venkov/web/pages/02-pristupy-k-vymezovani.html 
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Je to fenomén, který velice silně ovlivnil ráz dříve venkovských obcí v blízkosti větších 
měst. Je to především rozšíření automobilové dopravy a touha po bydlení v rodinném domě 
se zahradou na vsi. S nově příchozími obyvateli a s novou výstavbou se ale razantně proměnil 
ráz obcí v zázemí velkých měst.  

Tito noví obyvatelé se přitom do místa svého nového reálného bydliště ne vždy 
formálně přihlásí, To v kontextu rozpočtového určení dané může znamenat, že obec nezíská 
vyšší koeficient pro distribuci výnosů některých daní (a někdy se snaží nově příchozí určitým 
způsobem nutit ke změně bydliště). 

 
Obrázek č. 1 znázorňující intenzitu bytové výstavby okolo Českých Budějovic mezi lety 

1999 – 2005.9 
 

 
 
„Oblast, ve které probíhá největší stavební rozvoj, se nachází v příměstské zóně 

Českých Budějovic. Sídla s nejdynamičtějším stavebním rozvojem přesto nevytvářejí souvislou 
koncentrickou zónu, která by město obklopovala ze všech stran. Největší objem nových bytů 
vznikl v severovýchodním, východním, jihovýchodním, jižním a jihozápadním sektoru blízkého 
                                            
9 OUŘEDNÍČEK, M. ČEJKOVÁ, E. Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení 
negativních důsledků na životní prostředí“: Rezidenční suburbanizace v zázemí Českých Budějovic, [cit. 2017-04-
07]. http://docplayer.cz/9217942-4-rezidencni-suburbanizace-v-zazemi-ceskych-budejovic.html 
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zázemí města. Vzhledem k menší populační velikosti zdejších obcí zde zaznamenáváme 
vysokou intenzitu bytové výstavby. Nejmasivnější výstavbu rodinných domů mezi lety 1999–
2005 můžeme pozorovat v obcích Litvínovice, Boršov nad Vltavou a Srubec. Jak již bylo 
zmíněno, severozápadní sektor zázemí města je stavebním rozvojem zasažen v menší míře. 
Pokud ale do úvah zahrneme i sídla – suburbia včleněná do administrativních hranic města, 
můžeme konstatovat, že dochází ke stavebnímu rozvoji i v tomto sektoru. Výrazný stavební 
rozvoj probíhá např. na Zavadilce, v Haklových Dvorech a částečně také v Českém Vrbném.“10 

 
1.6 Desurbanizace 

 
Jedná se o migraci obyvatel z města do venkovských oblastí, z důvodu nových 

možností podnikání, pracovních příležitostí. Může to být například rozvoj telekomunikací, 
dopravní dostupnost, preference zdravého životního prostředí, soukromí, bezpečí, odmítání 
městského stresu. 

 
1.7 Reurbanizace 

 
Je znovuoživování vnitřních částí města postižených suburbanizací. 

                                            
10 OUŘEDNÍČEK, M. ČEJKOVÁ, E. Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení 
negativních důsledků na životní prostředí“: Rezidenční suburbanizace v zázemí Českých Budějovic, [cit. 2017-04-
07]. http://docplayer.cz/9217942-4-rezidencni-suburbanizace-v-zazemi-ceskych-budejovic.html 
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2.  Periferie a vnitřní periferie  
 

Hlavním aspektem pro vymezení periferií a vnitřních periferií, je určení jejich 
příznačných znaků. Ve větší míře jde o sociální vyloučení, proto se na tuto problematiku 
nahlíží sociologicky, kde se určují dané sociologické znaky určitého území. Pozornost si tedy 
zaslouží znaky, jako jsou např. velké rozdíly v druhu zaměstnání, sociálních tříd, etnické 
příslušnosti, rodových rozdílů, struktur komunit a zdraví. S tím také souvisí chudoba, sociální 
nerovnost společnosti a také sociální vyloučení na periferním území. Danými přístupy 
zkoumání lokalit se analýza prostorové organizace společnosti ve svém počátku zabývala 
hlavně příčinami tohoto jevu. Následně se začala zabývat i důsledky. V této souvislosti se 
důležitým konceptem stal pohled Armanda Frémonta „ESCAPE VÉCU“, tedy „užívaný 
prostor“, kde se zaměřuje na sociální geografii. Není již kladen takový důraz na zkoumání 
rozdílů mezi jádry a periferiemi, ale právě na sociální důsledky regionalizace. V tomto 
procesu regionalizace se důsledky mohou rychle měnit v příčiny.  

Další skutečností, která ovlivnila vývoj v postkomunistickém období, je fakt, že po 
zaměření se na regiony hospodářského rozvoje, se v ostatních regionech, kde taková 
pozornost nebyla, vedla k negativním důsledkům, jako právě vzniku periferií a vnitřních 
periferií.11 

 
2.1  Periferie 
  

Periferie v geografii značí určité území nebo prostor, který je okrajový, v některých 
případech neintegrovaný. Také je třeba zmínit, že v tomto kontextu se hovoří o rozdělení na 
jádro a právě periferii, kde jádro symbolizuje město a periferie vzdálenější, okrajové území 
od jádra, čili vzdálenější venkov. Vývoj těchto rozdílných prostorů má náležitý rozdílný spád. 
Periferní oblasti jsou tedy výsledkem nerovnoměrného vývoje společnosti na daném území. 
Tento vývoj je ovlivňován určitými odlišnými faktory, jako jsou: historické, politické, 
ekonomické, sociální, kulturní a přírodní podmínky.12 
 Otázkou vymezení periferních oblastí se historicky zabývalo již několik badatelů. 
Proto existuje několik přístupů pro vymezení polarizace pojmů jádro a periferie. Ovšem 
jednotná definice pojmu „periferie“ neexistuje. Obecně jde o nalezení oblastí, které 
nedosahují určité úrovně vyspělosti z pohledu funkčnosti a sociálnosti.  
  Určujícími faktory pro rozdělení prostoru jsou objektivní a subjektivní faktory. Mezi 
objektivní lze zařadit například členitost terénu, klima, vzdálenost od centra (jádra), 
nezaměstnanost, vzdělanost, pohlaví, znečištění životního prostředí, náboženství, 
administrativní uspořádání a další. Dále mezi subjektivními faktory lze nalézt například 
subjektivní vnímání periferních oblastí obyvatelstvem. Intenzita těchto zmíněných faktorů 
určuje míru polarizace prostoru. 
 Již v roce 1933 se Walter Christaller zabýval teorií centrálních míst, ze které vyplývá, 
že pro periferii je určující vzdálenost od centra. Dále v roce 1966 John Friedmann rozdělil 

                                            
11 MUSIL, J. MÜLLER, J. Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze, Sociologický 
časopis; Czech Sociological Review, 2008, 44. 
12 MUSIL, J. MÜLLER, J. Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze, Sociologický 
časopis; Czech Sociological Review, 2008, 44. 
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význam určujících pojmů na centrum a periferii, centrum určuje jako region s vysokou mírou 
autonomie a schopností tvořit inovace a má schopnost zachytit hlavní změny vývoje. Na 
druhé straně stojící periferii definuje jako oblast, která tyto změny vývoje nezachytila. Také 
určil faktory, na základě kterých dochází k dominanci centra nad periferií, jsou to: efekt 
dominance, efekt vazeb, informační efekt, psychologický efekt, modernizační efekt a výrobní 
efekt. Na základě určených faktorů se vytváří napětí mezi centrem a periferií. Dalším, kdo 
hodnotil periferie, byl Brunett Latiny, který určil periferní region jako region nacházející se na 
trvale závislé pozici, mimo centrum rozhodování. Dalším, kdo celkem jasně vymezil pojem 
periferie, byl Perer Schmitt-Egner, který definoval periferii jako území nedostatečné 
integrace v daném místě a čase dominujících struktur, procesů a systémů. V neposlední řadě 
Havlíček, Chromý, Jančák, Marada uvádějí, že: 
 „Obecným cílem vymezení periferií je nalezení oblastí, které nedosahují určité úrovně 
funkčně-prostorových a sociálně-prostorových vztahů.“13 
 Na základě této definice jsou periferie oblasti, které v různých ohledech jsou méně 
pokročilé a nedisponují příznivými možnostmi interakce s rozvojovými centry. Nejsou tedy 
integrovány do rozvojového prostoru. Podobně se o periferiích zmiňuje Martin Hampl, který 
je definuje jako dlouhodobě hospodářsky slabé a prostorové znevýhodněné oblasti. Periferní 
oblasti se většinou nacházejí na pohraničí s ostatními sousedními státy, tedy na území po 
obvodu republiky.14 Dále se podle Hampla užívá příznačné rozdělení v rámci regionalizace na 
mikro-, mezo- a makroanalýzy, které se následně mohou používat k rozlišení možných 
přístupů jak v sociální geografii, tak v regionální vědě.  
 Sledování teritoriálního rozvoje umožnilo definovat procesy ovlivňující sociální 
znevýhodnění v různých českých regionech a jejich zaostávání. Jako první byl popsán 
důsledek dlouhodobých geografických změn organizace společnosti, který vede ke 
koncentraci střediskových funkcí, tím pádem se takové funkce z různých menších sídel 
ztrácejí. Je tomu důsledkem dlouhodobý ekonomický pokles a vylidňování obtížně 
dostupného venkova. Druhým důsledkem je ekonomická restrukturalizace související 
s postindustrializací a liberalizací tržního prostředí, to zasáhlo regiony s nevýhodnou 
ekonomickou specializací (těžký průmysl, zemědělství). 
 
2.2 Vnitřní periferie 
 

Vnitřní periferie jsou území velmi podobná, až by se dalo říci shodná s definicemi 
periferních oblastí. Nicméně jeden rozdíl tady je - jde o území, která jsou svojí polohou uvnitř 
státu, konkrétně mezi regiony na pomezí území krajů. 

Z mapy z roku 1985 je zřejmé, že šedé oblasti, znázorňují oblasti vnitřních periferií na 
pomezí krajů a zároveň i oblasti periferií na severovýchodě, severozápadě a jihu republiky. 
 

                                            
13 CHROMÝ, P. JANČÁK, V. MARADA, M. HAVLÍČEK, T. (2011): Venkov – žitý prostor: regionální diferenciace 
percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie, 116, č. 1, s. 23–45. 
14 MUSIL, J. MÜLLER, J. Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze, Sociologický 
časopis; Czech Sociological Review, 2008, 44. 
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Obrázek č. 2 znázorňující periferie a vnitřní periferie z roku 1985.15 
 

                                            
15 Materiál poskytnutý v rámci konzultace na Ministerstvu pro místní rozvoj, prezentace: Socioekonomické 
změny regionů ČR, Mgr. Pavel Mráček, 10. 1. 2017. 
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3.  Aktuální situace v České republice 
 

Určitý trend stěhování lidí do měst a naopak z měst na okrajová území kolem měst, 
měl historicky cyklický ráz, ale v posledních letech se tento proces z pohledu 
celorepublikového zastavil. Jsou ale kraje, ve kterých se hojně daří migrace z měst na venkov 
a nadále v tomto směru proces pokračuje. Ovšem co se týká periferií a vnitřních periferií, zde 
je tomu trochu jinak, tyto lokality buď byly neosídleny a stále nejsou, nebo došlo k vylidnění 
těchto sídelních území částečně nebo zcela.  

V České republice je tomu dnes tak, že co do počtu obyvatel v českých městech je 
tomu nejhůř město Přebuz se 71 obyvateli, dále Loučná pod Klínovcem s 114 obyvateli 
a také Boží Dar s 236 obyvateli. Když se zaměříme na počet obyvatel, tak pouze 204 českých 
obcí má méně obyvatel než Přebuz. Na druhou stranu největší obce bez statutu města jsou 
Petrovice u Karviné s 5 333 obyvateli, Bystřice s 5 266 obyvateli a Dolní Lutyně 
s 5 190 obyvateli. Populačně nadprůměrné obce bez statutu města se nachází především ve 
východní části České republiky. 

Mapa znázorňuje změnu počtu obyvatel v desetiletém období na území České 
republiky v letech 2001 až 2011. Lokality, které se postupně ve sledovaném období znatelně 
vylidňují, jsou na mapě znázorněny modrou barvou, jsou to především lokality periferní 
a vnitřně periferní. Je tedy znatelným trendem migrace lidí do měst a jiných přilehlých 
městských lokalit, čili urbanizační a suburbanizační trend. Oproti tomu jsou stojící lokality 
označené červenou barvou, které znázorňují místa na mapě za sledované desetileté období, 
do kterých se naopak lidé stěhují. Z těchto zjištěných informací vyplývá, že tomu tak je 
především v největší míře v místech krajských center, tedy velkých měst, ale i městských 
lokalit na území krajů obecně. Nejvíce obyvatelstva za sledované období tak přibylo ve 
Středočeském kraji 
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Obrázek č. 3 znázorňující změnu počtu obyvatel ČR v desetiletém období.16 
 

 
 
Rozvoj obcí je limitován mnoha faktory. Mezi nejvýznamnější faktory patří velký 

počet obcí, velký počet katastrů a místních částí a rozdrobená sídelní struktura. V České 
republice bylo k 1. lednu 2016 6 258 obcí s průměrnou velikostí obce 1 688 obyvatel. 
Podobnou sídelní strukturu má například také Slovensko, Francie, Řecko. Opakem je pak 
Švédsko, kde je méně než 300 obcí s průměrnou velikostí 30 000 obyvatel a s rozlohou cca 
1 550 km2.17  

Hlavní problémy malých obcí jsou nedostatek finančních prostředků na investice, 
chybějící investice v obci například na kanalizaci, zavedení plynu a další. Obec spíše zajišťuje 
provoz, ale ne rozvoj. Dalším faktorem může být nedostatečná znalost právního prostředí, 
snadné ovlivňování z různých stran, chybné formy a způsoby rozhodnutí, nedodržování 
zákona o obcích, neexistující aktivní spolupracovníci starosty, tedy v různých případech čím 
menší obec, tím i větší problémy. Možným řešením problémů je sdružování jak větších, tak  
i menších obcí, které umožní obcím společně koordinovat aktivity na daném území, vytvářet 
společné projekty financovanými náklady. Takovéto slučování obcí však dnes záleží 
v převážné části na samotných obcích, zdali k němu dojde či nikoliv.18 

Vliv osamostatňování byl patrný nejvíce v roce 1990. V roce 2000 došlo ke zpřísnění 
podmínek dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, kde část obce, která se chce oddělit, musí mít 
samostatné katastrální území sousedící nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím 
státem a tvořící souvislý územní celek. Po oddělení musí mít alespoň 1 000 občanů. Stejné 

                                            
16 Jak se změnil venkov za 10 let, Deník veřejné správy. http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6546839%20 
17 Územní změny v obcích, Deník veřejné správy. http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6152156 
18 PERLÍN, R. (2015): Zaměstnanost na venkově v rámci předmětu Rozvojové problémy venkova [přednáška]. 
Materiál poskytnutý v rámci konzultace na Ministerstvu pro místní rozvoj 
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podmínky musí splňovat i obec po oddělení její části. S oddělením části obce musí vyslovit 
souhlas v místním referendu občané žijící na území té části obce, která se chce oddělit.  

„Obce získávají finance do svých rozpočtů dle zákona o rozpočtovém určení daní. 
Například v roce 2013 obce dostaly ze sdílených daní 127,7 mld. Kč, což představovalo 22,4 % 
celkového objemu takto rozdělovaných prostředků. Úspěšná optimalizace zákona je složitě 
proveditelná díky rozdrobené sídelní struktuře a variabilitě prostředí. I přes nestabilitu ve 
financování obecních rozpočtů po zavedení RUD19 a jeho novelizacích vynakládají obce na 
investice až 30 % rozpočtu obce. Nejčastěji obce investují do výstavby a opravy technické 
infrastruktury, naopak obce v západní Evropě investují do vytváření nových pracovních míst  
a na podporu podnikání.“20 

V současnosti jsou celoevropským trendem integrované nástroje urbánního rozvoje, 
které jsou zaměřeny nejen na prostor města v jeho katastrálních hranicích, například Praha, 
Brno, Ostrava, ale na celé funkční území. Funkčním územím se tedy rozumí takový prostor, 
který je propojen každodenními dojížďkovými vztahy. V České republice tak pro období 
2014-2020 vznikají strategie například pro pražský, brněnský, ostravský metropolitní region. 
Obdobnou strategii má každé krajské město v zemi. Integrované nástroje jsou dle Organizace 
pro hospodářskou spolupráci součástí nového pojetí regionální politiky. V integrovaných 
strategiích je tedy řešeno jak centrum měst, tak i prostor v bezprostřední blízkosti měst. 
V mnoha případech je snahou omezit negativní dopady, které jsou pro suburbanizovaný 
prostor běžné. Takto nastavené plánování pro funkční region je již dlouhodobě běžné 
například v Německu.21 

Obdobně se integrovaný přístup aplikuje také ve venkovském prostoru, i když 
zaměřený na jiná témata, v podobě strategií vedeného místního rozvoje. Tyto strategie 
vycházejí ze stanovených cílů.  Jedná se o integrované nástroje, jsou to integrované 
územní investice (IT), integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní 
rozvoj (CLLD). Na základě zpracované strategie se následně používají tyto zmíněné nástroje. 
Prostřednictvím uvedených nástrojů se rozdělení finančních prostředků na území, vyčleněné 
v jednotlivých operačních programech a Programu rozvoje venkova uvádí v Národním 
dokumentu k územní dimenzi.22 

 
3.1 Druhé bydlení 
 

Dalším jevem, který je pro český venkov typický a který se ve městech nevyskytuje, je 
fenomén chalupaření a chataření. V řadě obcí je tak zcela běžné, že chalupáři zcela převyšují 
počet trvale žijících místních. Tzv. druhému bydlení se dlouhodobě věnuje Dana Fialová.  
 Tato problematika je součástí systému osídlení, jako výsledek desurbanizačních 
trendů. Vzniká to vlivem zvýšené mobility obyvatelstva a také do jisté míry vlivem 
informačních technologií, které umožňují práci z domova. Dochází tak ke stírání rozdílů mezi 

                                            
19 Rozpočtového určení daní. 
20 ČERNÝ, Tomáš. Prostorová distribuce finanční podpory obcím v okolí Jaderné elektrárny Dukovany z pohledu 
regionálního rozvoje. Praha, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká Fakulta, Katedra 
sociální geografie a region. rozvoje. Vedoucí práce RNDr. David Hána. 
21 Konzultace na Ministerstvu pro místní rozvoj, Mgr. Pavel Mráček, 10. 1. 2017. 
22 Konzultace na Ministerstvu pro místní rozvoj, Mgr. Pavel Mráček, 10. 1. 2017. 
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prvním a druhým bydlením a pracovištěm. Asi polovinu objektů v modelové oblasti, kterou 
autorka hodnotí, tvoří chalupy, které původně sloužily obytným účelům a dnes jsou 
využívány k rekreaci. Druhou polovinu představují chaty postavené přímo k rekreačním 
účelům. Druhé bydlení je možno zkoumat, jak uvádí autorka, jako součást cestovního ruchu, 
kdy lokalita je destinací.  
 Druhé bydlení prošlo určitým vývojem, jehož kořeny sahají až do středověku. 
Jednalo se o letní královské hrady a později o šlechtické rezidence a lovecké zámečky a chaty. 
Novodobé počátky chataření jsou spojeny s trampingem, tedy hlavní impulzy k rekreačnímu 
využití chalup. Vliv na rozvoj druhého bydlení měla také industrializace některých regionů 
tehdejšího Československa a také utváření střediskové soustavy osídlení a budování velkých 
městských sídlišť, kde jejich obyvatelé začali vyhledávat vhodné rekreační venkovské domy. 
V letech 1969 – 1989 je stavba druhého bydlení vyvolána omezenými možnostmi cestování 
za hranice. Toto potvrzuje určité pozastavení tohoto jevu po roce 1989. V současné době se 
rozvíjí především komerční výstavba v určitých regionech s rekreačním potenciálem, a to ve 
formě apartmánových domů, holandských vesnic anebo time-sharing.23 
 

Obrázek č. 4 znázorňující lokality druhého bydlení a neobydlené lokality.24 
 

 

                                            
23 BLAŽKOVÁ, T. FIALOVÁ, D. MATOUŠEK, V. Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst 
v 19. – 21. Století, Praha: Steam, 2014, 234s. ISBN 978-80-7476-063-1. 
24 Konzultace na Ministerstvu pro místní rozvoj, Mgr. Pavel Mráček, 10. 1. 2017. 
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Ze sčítání lidí, domů a bytů, které proběhlo v roce 2011, jasně vyplývají tyto hodnoty 
znázorněné na přiložených mapách. Větší mapa ukazuje podíl neobydlených domů 
využívaných k rekreaci na celkovém počtu domů v dané obci, a to v %. U této problematiky je 
jasně vidět, že co se týče chalupaření, či využívání bytů a domů jako druhé bydlení, největší 
podíl takového využívání obydlí je v Jihočeském kraji, hlavně na Šumavě, Středočeském kraji, 
kraji Vysočina a na pomezí kraje Libereckého a kraje Královehradeckého. Tento podíl je 
vyobrazen červenou barvou, naopak lokality vyobrazené modrou barvou, značí lokality, kde 
je menší zájem nebo zajém o druhé bydlení není. Pro ukázku, je přiložená druhá menší mapa, 
která ukazuje přehledněji uspořádané lokality, o které je a není v tomto kontextu zájem. 

 
3.2 Úbytek pracovních příležitostí v periferních regionech, v obcích a menších městech 
 

Na základě výsledků sčítání lidí, domů a bytů, které proběhlo v roce 2011 bylo 
zjištěno, že na území České republiky bylo celkem 227 center mikroregionů. V roce 1991 to 
bylo 290 a v roce 2001 pak 260. Je tedy zřejmé, že je přítomná jasná tendence snižování 
počtu těchto dojížďkových center. Tato malá centra ztrácí svou pozici oproti těm větším. 
Velká centra, tedy města a větší obce, tak následně posilují svou pozici a čerpají z většího 
lukrativnějšího zázemí. 

Z toho dále plyne, že lidé jsou ochotni z menších obcí dojíždět za prací delší 
vzdálenosti do center měst. V některých případech je to pro ně jediná možnost. V menší 
míře je potom zastoupen podíl dojíždějících za prací do zázemí velkých měst, tedy na okraj. 
Celý tento proces lze považovat za růst jádrových měst za své administrativní hranice. 
Například v lokalitách u Prahy jsou to Říčany a Čestlice a u Brna jsou to Modřice. 

V České republice jsou obce roztříštěné dle typologie obcí podle vývoje 
zaměstnanosti, kde růstové obce se nacházejí především v zázemí Prahy, a to díky vlivu 
suburbanizace a s tím spojený růst zaměstnanosti zejména ve službách. Dále je to pásová 
zóna mezi Plzní, Prahou a Mladou Boleslaví. Na druhé straně ztrátové lokality jsou hlavně 
tedy v periferních oblastech, jako je Vysočina, Jesenicko, Znojemsko, Podkrušnohoří 
a hranice Středočeského kraje.25  

Podle Radima Perlína, který se touto problematikou zaměstnanosti zabývá, je řečeno: 
„Se snižující velikostí obce se snižuje počet pracovních příležitostí. Mezi lety 2001-2013 

nedocházelo k úbytku pracovních příležitostí na venkově v Česku. V periferních oblastech sice 
docházelo k úbytku pracovních příležitostí, který byl však kompenzován nárůstem 
suburbánních v polohách. Neustále dochází k divergenci počtu pracovních příležitosti mezi 
periferií a metropolitními oblastmi. Dochází však ke konvergenci z hlediska počtu obyvatel na 
zaměstnance.“26 

                                            
25 Regionalizace pracovní dojížďky, Regionalizace pracovní dojížďky do zaměstnání podle sčítání lidu, domů  
a bytů 2011. https://www.czso.cz/documents/10180/20536290/17023014a.pdf/8680f973-1ac2-495e-a2a5-
06dfd646324b?version=1.0 
26 PERLÍN, R. (2015): Zaměstnanost na venkově v rámci předmětu Rozvojové problémy venkova [přednáška]. 
Materiál poskytnutý v rámci konzultace na Ministerstvu pro místní rozvoj. 
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Obrázek č. 5 znázorňující typy venkovských obcí podle vývoje zaměstnanosti.27 
 

 
 
Na přiložené mapě je dle barevného rozdělení vidět, jak v roce 2015 na tom v rámci 

zaměstnanosti různé lokality byly. Za povšimnutí stojí červené lokality, které značí ztrátové 
území, tedy lokality, ve kterých podíl zaměstnaných byl podstatně menší. Jedná se zejména 
o Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, kraj Vysočina, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj. 
K určitému úbytku počtu zaměstnaných došlo ve většině krajích, ovšem ve zmíněných krajích 
to bylo nejznatelnější. Oproti tomu lokality modré, které označují místa silně růstová, ve 
kterých podíl zaměstnaných zaznamenal určitý růst, jsou na přiložené mapě zastoupeny 
v menším počtu. Tento jev byl opět zaznamenán ve většině krajích. Ovšem kraje, které na 
tom byly ve sledovaném roce nejlépe, jsou Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj 
a v největší míře Středočeský kraj.  

 
3.3 Dostupnost nejbližšího centra – obce s rozšířenou působností 
 

V České republice podle analýzy dostupnosti obcí do správního centra obce 
s rozšířenou působností, je 2057 obcí, které jsou individuální automobilovou dopravou 
vzdálené více než 15 minut do správního obvodu centra obce s rozšířenou působností. 
Dalších 205 obcí je vzdálených více než 30 minut.28 Z následující mapy je toto tvrzení patrné. 

                                            
27 Konzultace na Ministerstvu pro místní rozvoj, Mgr. Pavel Mráček, 10. 1. 2017. 
28 Konzultace na Ministerstvu pro místní rozvoj, Mgr. Pavel Mráček, 10. 1. 2017. 
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Je zřejmé, že z periferních oblastí zejména v Jihočeském kraji, Plzeňském kraji, 
Karlovarském kraji, Olomouckém kraji a Moravskoslezském kraji jsou dojezdové časy do 
center obcí s rozšířenou působností v některých případech i vyšší než 30 minut, jedná se 
hlavně o horské oblasti. Z takového zjištění plyne, že v případě mimořádné události, či 
krizové situace v různých případech a situacích, například za velmi špatného počasí, v zimě  
a dalších, by mohl nastat problém, jak se z a do těchto lokalit dopravit.  
 

Obrázek č. 6 znázorňující lokality s dojezdovými časy do center – obcí s rozšířenou 
působností.29 

 

 
 

3.4 Dostupnost zdravotní péče 
 
V tomto kontextu hovoříme o dostupnosti zdravotní péče v oblastech se zaměřením 

na počet odborných léčebných ústavů, zubních lékařů, praktických lékařů, lékáren na počet 
obyvatel, případně jak velké území obstará jeden praktický lékař, zubař. 

Z daného grafického znázornění na obrázku č. 38 je zřejmé, že v případě zubního 
lékařství, až na tři výjimky ve Středočeském, Karlovarském a Ústeckém kraji, jsou reálná 
kapacitní čísla v jednotlivých krajích České republiky ve srovnání s doporučenými kapacitami 
plněna. Jiné výsledky však můžeme pozorovat u primární péče pro dospělé a pro děti  
a dorost. Doporučený počet PPP30 praktiků pro děti a dorost na 100 000 obyvatel je dle 

                                            
29 Konzultace na Ministerstvu pro místní rozvoj, Mgr. Pavel Mráček, 10. 1. 2017. 
30 Přepočtený počet pracovníků na plné úvazky, fyzický počet pracovníků (FPP) může být vyšší. 
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aktuálně dostupného zdroje stanoven v rozmezí 22–25. Při porovnání s minimální hodnotou 
jen Olomoucký kraj vykazuje více jak 22 PPP na 100 000 obyvatel, konkrétně 22,1 PPP. Druhý 
kraj v pořadí, kterým je Praha s 20,9 PPP, již na tuto hranici nedosahuje. U praktiků pro 
dospělé se výrazně liší Praha, kde na 100 000 obyvatel připadá necelých 68 úvazků, což je ve 
srovnání s ostatními kraji nesrovnatelně vyšší podíl. 
 

U vybraných odborností specializované ambulantní péče je situace v některých 
ohledech podobná primární péči. Např. typickým znakem pro všechny odbornosti je 
nadprůměrná hodnota PPP na 100 000 obyvatel u Prahy. U všech odborností, výjimkou jsou 
praktičtí lékaři pro děti a dorost, dosahuje maximálního podílu pravě Praha. Důvodem je 
určitá centralizace péče do hlavního města, ve kterém se koncentruje v tomto případě 
ambulantní zdravotní péče nejen pro obyvatele Prahy, ale i pro pacienty širšího okolí. 
Podobná situace může být i u ostatních velkých měst v České republice, jako je Brno, Ostrava 
či Plzeň, na území kterých leží fakultní nemocnice. U vybraných odborností specializované 
ambulantní péče na obrázku č. 39 je s výjimkou 4 krajů (Liberecký, Zlínský, Moravskoslezský, 
Vysočina) u odbornosti chirurgie doporučená hodnota PPP na 100 000 obyvatel splněna.  
 Pro doplnění tématického oddílu je na následující straně přiložena mapa, ze které je 
zřejmé, že v rámci pokrytí zdravotními středisky je na tom Česká republika velmi dobře. 
Z údajů z roku 2015 je patrné, že vybavenost a plošnost pokrytí zdravotnických zařízení 
v obcích do 3000 obyvatel, tedy i v lokalitách méně osídlených, je znatelně hustá.  
 

Obrázek č. 7 znázorňující zdravotnická střediska v obcích s méně než 3 000 
obyvateli.31 
 

 
                                            
31 Prezentace: PERLÍN, R. Vybavenost obcí v rámci předmětu Rozvojové problémy venkova, Materiál poskytnutý 
v rámci konzultace na Ministerstvu pro místní rozvoj, Mgr. Pavel Mráček, 10. 1. 2017. 
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Obrázek č. 8 a č. 9 znázorňující počet lékařů na úrovni krajů v roce 2013.32 
 

 
 

 
                                            
32 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Konzultace na Ministerstvu pro místní rozvoj, Mgr. Pavel 
Mráček, 10. 1. 2017. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Jakub Mráček, "Vylidňující se oblasti" a jejich bezpečnostní specifika s důrazem na Jihočeský kraj (2018_A_09) 

 

 
22 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

3.5 Kriminalita 
 
Tato oblast je velmi důležitá z pohledu vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku jak ve 

větších městech a centrech, tak v malých obcích a periferních oblastech. Meziročně se 
v České republice míra kriminality snižuje, je tomu tak i díky profesionalitě a odbornosti 
policejní služby. Například v roce 2016 bylo objasněno více, jak polovina řešených případů 
a ten samý rok se za posledních 25 let stalo nejméně vražd.33 

V roce 2016 byly nejčastěji vyšetřovány majetkové trestné činy, kterých bylo 118 tisíc. 
Jejich počet meziročně klesl, kleslo i množství krádeží a vloupání. Hospodářských trestných 
činů bylo přes 28 tisíc a násilných činů přes 14 tisíc. Snižování kriminality obecně přispívá 
k bezpečnějšímu životu v republice a obecné spokojenosti obyvatel, na tomto základě je 
patrné, že značné investice do bezpečnostních složek a služby policie mají smysl a tudíž tak 
přispívají ke snižování kriminality. Pro rok 2017 je prioritou číslo jedna boj proti 
hospodářským trestným činům, mezi další oblasti byly zařazeny také terorismus 
a extremismus a v neposlední řadě je výzvou kybernetická kriminalita.  

 
Obrázek č. 10 znázorňující míru kriminality v České republice v roce 2016.34 

 

 
 

Přiložená mapa znázorňuje míru kriminality v České republice za rok 2016, kde tmavší 
odstín značí větší míru kriminality a světlejší naopak menší míru kriminality. Z mapy vyplývá, 
že největší zastoupení kriminality je v Praze a Středočeském kraji, dále pak v Plzeňském, 
Ústeckém, Libereckém, Oloumockém a Moravzskoslezském kraji. Jedná se zejména  
o hodnocení oblastí: vraždy, znásilnění, fyzické útoky, loupeže (včetně lopupeží na finančních 
                                            
33 Kriminalita, nehody, Český statistický úřad. https://www.czso.cz/csu/czso/kriminalita_nehody 
34 Projekt otevřené společnosti, Mapa kriminality. http://www.mapakriminality.cz/ 
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institucích), vloupání do obydlí, vloupání do chat a chalup, krádeže automobilů, krádeže věcí 
z automobilů, krádeže jízdních kol, výrobu, držení a distribuci drog, řízení pod vlivem 
návykové látky, a všechny zbývající činy. 

 Jak je z mapy zřejmé, v periferních oblastech a oblastech méně osídlených je 
kriminalita na velmi nízké úrovni. 

 
3.6 Další ukazatele 
 

Vzdělanost: Podle publikace Vladimíry Šilhánkové vydané v roce 2007, se rozdíly mezi 
venkovem a městem pomalu zmenšují, a to díky cirkulaci a stěhování obyvatel z měst na 
venkov a obráceně, Jedná se tedy o vliv nepřímé urbanizace.  

Podíl méně vzdělaných na venkově je ale pořád zřetelný, i z důvodu uplatnění 
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, které skoro není. Obecně se ale míra vzdělanosti v České 
republice v posledních letech výrazně zvýšila. Souvisí to s rozsáhlým výběrem středních 
a následně vysokých škol, které mají velmi bohatou profilaci a zaměření. Dnešní studenti 
tedy mají nepřeberné množství výběru studia. Jsou kladeny nároky na studenty, aby pro 
výkon zaměstnání měli alespoň středoškolské vzdělání. Zároveň i snaha o uplatnění se na 
trhu práce a následné získání práce je dnes podmíněno alespoň maturitní zkouškou, systém 
to vyžaduje, tak počet odmaturovaných se tedy logicky zvýšil.35 

 
Stárnutí venkovského obyvatelstva: Co se týká stárnutí venkovského obyvatelstva, 

tak je třeba zmínit, že intenzita není tak vysoká, jak by se dalo předpokládat. Tento proces 
byl zpomalen jiným jevem, a to odkládáním těhotenství o několik let, kdy průměrný věk 
prvorodiček se výrazně zvýšil. Podíl osob starších 65 let, je nejvyšší v obcích nad 
3 000 obyvatel, na venkově není tento nárůst tolika znatelný. V roce 2009 Český statistický 
úřad zveřejnil projekci obyvatelstva České republiky do roku 2065. Nejen z této projekce 
vychází, že v roce 2010 došlo k výraznému růstu podílu osob starších 65 let. Po roce 2010 
tento proces pokračuje a má značný vliv i ve venkovských oblastech.36  

 
Náboženství a venkov: V historii tvořilo náboženství významnou součást života na 

venkově a duchovní patřil mezi vůdčí osobnosti života. Vliv náboženství se ale v průběhu 
20. století, především díky perzekuci komunistickým režimem a migraci, významně snížil. 
Tradiční postavení si náboženství uchovalo na Vysočině a Moravě, kde stále tvoří významnou 
roli v životě na venkově. Výsledky sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 však ukázaly, že 
v České republice věří v boha asi jedna třetina obyvatel. V žádném kraji nebyla registrována 
nadpoloviční většina obyvatel hlásících se k náboženství. S církevními restitucemi bylo 
církvím umožněno ovlivňovat život na venkově. Především co se týče nabytí hospodářské 
půdy a nemovitostí může církev ovlivnit obraz jednotlivých obcí, protože téměř v každé obci 

                                            
35 ŠILHÁNKOVÁ, V. a kol. (2007), Suburbanizace – hrozba fungování malých měst, Hradec Králové: Civitas 
per Populi, 234 str. 
36 Jak se změnil venkov za 10 let, Veřejná správa online. http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6546839 
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je památka, jako je kostel nebo kaple, která spoluutváří panorama obce. Otázkou je, jak 
budou církve schopné hospodařit s majetkem. 37 

Na základě přiložené mapy je vidět, že podíl věřích v České republice v roce 2011 není 
tak vysoký, ale převážná většina území věřích se nachází na Moravě a Vysočině. Zbytek 
populace se pak řadí k ateistické většině. 

 
Obrázek č. 11 znázorňující podíl náboženské společnosti v České republice v roce 

2011.38 
 

 
 

                                            
37 PERLÍN, R. (2015): Zaměstnanost na venkově v rámci předmětu Rozvojové problémy venkova [přednáška]. 
Materiál poskytnutý v rámci konzultace na Ministerstvu pro místní rozvoj  
38 Podíl věřících hlásících se k církvi, náboženské společnosti, SLDB 2011. 
https://www.czso.cz/documents/11280/26999043/K05_verici.jpg/3ee52658-22ac-492a-ad05-
acbfa353d824?version=1.1&t=1426766180678 
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4. Zaměření na Jihočeský kraj 
 

4.1 Představení kraje 
 

Tato kapitola je zaměřená na představení Jihočeského kraje v rámci rozlohy, skladby 
obyvatelstva, sociálních údajů, dopravy a dalších témat. Jedná se o kraj, jako jednoho ze 
14 krajů České republiky, ve kterém se tato problematika vylidńování a s tím spjatých 
náležitostí objevuje a následně se řeší. Dále jsou zde uvedeny oblasti, kterých se zadané 
téma týká a jsou podstatné pro objasnění souvislostí. 

 
4.1.1 Území kraje 
 
 Jihočeský kraj se nachází na jihu České republiky, kde podstatnou část státní hranice 
sdílí s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo v celkové délce 323 km. Dále na 
republikovém území tvoří hranice s Plzeňským krajem, Středočeským krajem, krajem 
Vysočina a z malé části s Jihomoravským krajem. Co se týče polohy kraje, tak je ve velmi 
strategickém umístění právě díky příhraničnímu charakteru, tudíž poskytuje možnost 
efektivní příhraniční spolupráce v rámci obchodu, poskytování služeb a nabídky pracovních 
příležitostí. 
 K 1. lednu 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů obcí  
s rozšířenou působností a 37 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. Pověřené obecní 
úřady spravují obce v území, které je od 1. ledna 2007 plně skladebné do okresů i do 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 
 Se svou rozlohou 10 057 km2 tvoří kraj 12,8 % plochy z celkového území České 
republiky. Na této ploše kraje se vyskytují v hojném počtu lesy, vodní plochy a zemědělská 
půda. Většina území leží v nadmořské výšce mezi 400 až 600 m, tudíž klimatické podmínky 
jsou poměrně proměnlivé. Nejvyšším bodem je šumavský vrchol Plechý s 1 378 m, na druhé 
straně je nejnižší bod s 330 m, což je hladina Orlické přehrady. V tomto území se nachází 
povodí horní a střední Vltavy se svými přítoky, jako je Malše, která se do Vltavy vlévá 
v Českých Budějovicích. Dalším přítokem je řeka Lužnice, Otava a mnohé další. Dalšími 
vodními díly jsou rybníky, které představují značnou část území a svou rozlohou činí více než 
30 000 hektarů, na Třeboňsku se nachází největší tuzemský rybník Rožmberk s rozlohou 
490 hektarů. Dalšími jsou například Bezdrev se 450 hektary a Horusický rybník se 
415 hektary. Vedle toho se na území kraje nacházejí vybudovaná vodní díla, jako je vodní 
nádrž Lipno s 4870 hektary, Orlík, Hněvkovice a Římov, která slouží jako zásobárna pitné 
vody pro značnou část kraje.39 
 Geograficky kraj představuje poměrně uzavřený celek, jehož jádro tvoří jihočeská 
kotlina. Na jihozápadě je obklopena Šumavou, na severozápadě výběžky Brd, na severu 
Středočeskou žulovou vrchovinou, na východě Českomoravskou vrchovinou a na jihovýchodě 
Novohradskými horami. V jihočeské kotlině se rozkládají dvě pánve, a to Českobudějovická a 
Třeboňská. 

                                            
39 Regionální statistiky, Český statistický úřad. https://www.czso.cz/csu/czso/regiony_mesta_obce_souhrn 
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Jihočeský kraj je známý především pro svou rybníkářskou, lesnickou a zemědělskou 
tradici. V průběhu 20. století se začal rozvíjet i zpracovatelský průmysl.  

 
4.1.2  Obyvatelstvo 
 
 V České republice se Jihočeský kraj řadí mezi kraje s nejmenší hustotou zalidnění. 
Současné statistické údaje k 31. 12. 2016 uvádí, že na tomto území žije 638 782 obyvatel, byl 
zaznamenán nepatrný nárůst oproti předešlým rokům. Největší hustotu zalidnění má ze 
sedmi okresů okres České Budějovice, kde žije téměř 30% obyvatelstva kraje. Vyplývá to 
z počtu obyvatel krajského města, které čítá více jak 93 tisíc obyvatel. Dalšími okresy, kde je 
větší hustota zalidnění, jsou Tábor, Písek, Strakonice, Prachatice, Jindřichův Hradec a Český 
Krumlov. Naproti tomu nejmenší obce do 200 obyvatel představují 38,2 % celkového počtu 
obcí a žije v nich pouze 4,2 % celkového počtu obyvatel kraje. Nejmenší obcí v kraji je obec 
Vlkov s 18 trvale žijícími obyvateli. V současné době je v kraji celkem 623 samosprávných 
obcí, toho 53 má statut města.  
 Podíl městského obyvatelstva v Jihočeském kraji dosáhl téměř 64,5%. Věková 
struktura obyvatel kraje je obdobná jako v celé České republice, kdy průměrný věk v kraji 
i v republice je 40,7 roku. Od demografické struktury kraje se výrazněji odlišuje okres Český 
Krumlov s pestřejším národnostním složením. Je zde mladší věková struktura, nejvyšší 
hodnoty porodnosti a téměř nejnižší úmrtnost. Okres Český Krumlov společně s okresem 
České Budějovice zaznamenával trvalý růst stavů obyvatel. Naproti tomu v ostatních 
okresech počty obyvatel spíše klesaly.40 
 
4.1.3 Zdravotnická péče 
 
 Zdravotnická péče je soustředěná zejména v 9 nemocnicích s 3 500 lůžky, dále 
v 6 odborných léčebných ústavech a 4 léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Ambulantní péči 
pak zajišťuje, včetně detašovaných pracovišť41 téměř 400 ordinací praktického lékaře a víc 
než 360 ordinací stomatologa. Zařízení sociální péče je zastoupeno skoro 4 700 místy.42  
 
4.1.4 Doprava 
 
 Doprava obecně v Jihočeském kraji je na velmi špatné úrovni, dopravní 
infrastruktura je dlouhodobě hodnocena jako průměrná. Silniční, dálniční a železniční síť sice 
v posledních letech doznává rozsáhlé obnovy, ale výhledově tomu ještě hodně zbývá. 
Vybudování dálnice D3, která by se měla následně napojovat u hranic s Rakouskem na 
rakouskou dálniční síť, přispívá k celkovému plynulejšímu provozu krajem, ovšem podstatná 
část je stále ve stádiu stavby. Krajem procházejí důležité mezinárodní silnice a železnice ze 
severu na jih a obráceně.  

                                            
40 Regionální statistiky, Český statistický úřad. https://www.czso.cz/csu/czso/regiony_mesta_obce_souhrn 
41 Detašované pracoviště neboli oddělené či odloučené pracoviště je místo výkonu povolání, které má sídlo 
mimo místo svého základního celku (kupř. úřadu) z důvodu účelnosti. Odloučená (detašovaná) pracoviště jsou 
běžně zakládána např. univerzitami, úřady či jinými institucemi. 
42 Regionální statistiky, Český statistický úřad. https://www.czso.cz/csu/czso/regiony_mesta_obce_souhrn 
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4.2 Aktuální situace 
 
 Okresy na území Jihočeského kraje se postupně vylidňují. Úbytek obyvatelstva 
pociťují hlavně okresy Tábor, Strakonice, Prachatice, Písek a nejvíce je tomu v okrese 
Jindřichův Hradec, kde od roku 1992 ubylo více než 2 000 obyvatel. Naopak okresy, které 
jsou výjimkou, a počet obyvatel zde roste, jsou okres Český Krumlov a okres České 
Budějovice. Na Českokrumlovsku za posledních 25 let přibylo 3 604 obyvatel a na 
Českobudějovicku až 17 122 obyvatel, to řadí okres České Budějovice do popředí v rámci 
celorepublikového srovnání nárůstu počtu obyvatel v českých okresech. Převážná většina 
obyvatel se soustřeďuje v okolí města Českých Budějovic. 
 Z nových čísel Českého statistického úřadu vyplývá, že v posledních 10 letech počet 
obyvatel Českých Budějovic nepatrně klesal, s výjimkou let 2007, 2014 a 2015. Na konci roku 
2016 krajské město České Budějovice mělo 93 470 obyvatel, kdy došlo v porovnání s rokem 
2015 k poklesu o 43 obyvatel.43  
 
4.3 Aktivity kraje 
 
 Tato tematická oblast je zaměřena především na objasnění a popis krajských aktivit  
v lokalitách a území, která jsou méně osídlená a vyžadují si určitou finanční, nebo materiální 
podporu.  

Podpořené projekty v Jihočeském kraji se týkají jak rozvoje infrastruktury, zlepšení 
vybavení a služeb na venkově, tak i záchrany a udržování kulturního dědictví a vytváření 
příležitostí ke vzdělávání venkovských obyvatel. Jedná se často o úpravu veřejných 
prostranství, která pak slouží jako místa konání slavností, farmářských trhů i k vytváření míst 
potřebných pro setkávání obyvatel. Podobné projekty významně oživují venkov. Jiné 
projekty se týkají zkvalitňování školních a předškolních zařízení, budování zařízení  
a komunikačních příležitostí pro seniory, vytváření příležitostí trávení volného času obyvatel 
a jejich sportovního i kulturního vyžití.44 

Existence těchto služeb pomáhá ke stabilizaci venkovského obyvatelstva. Místní akční 
skupiny jsou se starosty ve svém území v kontaktu a snaží se jim usnadňovat jejich nelehké 
postavení, které jim dává zodpovědnost za udržení kvalitního života na venkově často za 
velmi těžkých podmínek způsobených soustavnými optimalizacemi služeb různého druhu 
a jejich koncentrací do měst. Tyto vlivy jsou příčinou odlivu aktivního obyvatelstva do měst 
a stárnutí venkova, které pak ohrožuje přímo jeho ekonomický rozvoj. Pro Jihočeský venkov 
je typické, že obce jsou malé co do počtu obyvatel, ale spravují poměrně velké katastrální 
území.  

V rámci podpory periferních a dalších lokalit se Jihočeský kraj rozhodl podpořit 
následující projekty.  
 

                                            
43 Regionální statistiky, Český statistický úřad. https://www.czso.cz/csu/czso/regiony_mesta_obce_souhrn 
44 OSA IV Leader v Jihočeském kraji příklady z praxe, Ministerstvo zemědělství, Praha: 2012, 
ISBN 978-80-7434-089-5 
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4.3.1 Podpora veřejného sektoru 
 

Území obce: V obci Rapšach na Třeboňsku byl realizován projekt před nákupním 
domem. Díky špatnému stavu přístupové cesty i samotného prostranství před nákupním 
centrem v obci Rapšach byla realizace tohoto projektu jedním z prioritních cílů místní 
samosprávy. Projekt řešil kromě celkové funkčnosti chodníků a samotného vzhledu 
prostranství také problém s přístupností nákupního centra osobám tělesně handicapovaným. 
V neposlední řadě bylo zapotřebí zcela zrekonstruovat přiléhající prostor určený pro 
umístění kontejnerů na komunální odpad. Ten byl v tak dezolátním stavu, že odpadky 
z kontejnerů vzhledem k jejich náklonům a nestabilitě nezřídka končily na ulici a byly 
rozfoukávány větrem do širokého okolí. Realizací projektu tedy došlo k znovuobnovení 
zpevněných ploch, jejich vyrovnání a osazení novými obrubníky a novou dlažbou a prostor 
byl upraven tak, aby centrum bylo přístupné osobám se sníženou pohybovou schopností. 
Došlo ke zpevnění a vydláždění prostoru určeného pro kontejnery a v neposlední řadě byl 
odpovídajícím způsobem vyřešen stav zeleně mimo jiné vysázením nových okrasných 
stromů. Veřejné prostranství bylo dále doplněno instalací nových laviček sloužících pro 
odpočinek v příjemném prostředí. Celkové náklad projektu vyšly na 869 708 Kč, z toho 
poskytnutá dotace činila 556 144 Kč.45 

Školství: Dalším realizovaný projekt byl v obci Ratibořské Hory, kde díky úbytku dětí  
v základní škole obec našla způsob dalšího využití školy, a to vzdělávání dospělých. Díky 
projektu došlo ke drobným stavebním úpravám, pořízení nového nábytku a interaktivní 
tabule, čímž byly vytvořeny podmínky pro následné kurzy pro dospělé. V rámci projektu byly 
uspořádány čtyři kurzy, které seznamovaly účastníky s tím, jak začít podnikat v nejen 
tradičních lidových řemeslech, jako například drátkování, malování kraslic, aranžování 
z místních surovin a výroba dekorací z hlíny. Kurzy měly obrovský ohlas. Tento projekt vyšel 
celkem na 400 013 Kč, z toho poskytnutá dotace činila 293 321 Kč.46 
 Doprava: Poslední realizovanou novinkou v roce 2017 je projekt Integrovaný 
dopravní systém Jihočeského kraje (IDS JK). Pro využívání výhod integrované dopravy je 
nutné vlastnit Průkaz IDS JK s fotografií a zakoupit si časovou předplatní jízdenku na 
prodejních místech. IDS Jihočeského kraje se rozkládá cca do 20 km od Českých Budějovic, na 
jednu jízdenku je možné se dostat na Křemežsko, do Zlaté Koruny, na Borovansko, ve směru 
na severovýchod do Ševětína, ve směru na severozápad například do Zlivi či Holašovic. 
Princip integrovaného dopravního systému v okolí Českých Budějovic spočívá v možnosti 
zakoupení si předplatní, přestupní jízdenky na linkové autobusy vybraných smluvních 
dopravců a vlaky Českých drah na 7, 30 a 90 dní. V pozdějších fázích rozvoje je možné 
očekávat zavedení jednotlivých přestupních jízdenek a zásadních úprav dopravní obslužnosti, 
např. vytvoření přestupních uzlů autobus – vlak a celkové zkvalitnění nabídky dopravní 
obslužnosti. 
 Mezi hlavní výhody patří významná finanční úspora, rychlejší odbavení a jeden jízdní 
doklad. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje je na území Českobudějovicka 

                                            
45 OSA IV Leader v Jihočeském kraji příklady z praxe, Ministerstvo zemědělství, Praha: 2012, 
ISBN 978-80-7434-089-5. 
46 OSA IV Leader v Jihočeském kraji příklady z praxe, Ministerstvo zemědělství, Praha: 2012, 
ISBN 978-80-7434-089-5. 
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provozován od 1. ledna 2017. Tento systém umožňuje pravidelnému cestujícímu ušetřit 
oproti obyčejnému jízdnému až 30 % nákladů. Přestupní jízdenku IDS JK lze navíc na území 
Českobudějovicka využít ve vozech městské hromadné dopravy, linkových autobusech  
i vlacích Českých drah.47 
 Je třeba se zmínit ještě o projektu, který si dává Jihočeský kraj za prioritu v rámci 
dopravní obslužnosti. Jedná se o investiční akce roku 2017. Jihočeský kraj ve spolupráci se 
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje plánuje provést opravy a modernizace vybraných 
úseků silnic první a třetí třídy a také rekonstrukce mostů. Jde o společné financování 
projektů z rozpočtů těchto dvou institucí, zároveň i z evropských finančních prostředků, a to 
především z Integrovaného operačního programu. V rámci revitalizace dopravní sítě se 
občané mohou dopředu dozvědět o objízdných trasách, aby se předešlo dopravnímu kolapsu 
a plynulost silničního provozu zůstala zachována.48 

 
Obrázek č. 12 znázorňující investiční akce pro rok 2017.49 

 

 
 
 Z mapy je patrné, že je v roce 2017 plánován velký počet realizací obnovy silničních 
komunikací na území Jihočeského kraje. Šedá barva znázorňuje plánované akce, a to jak 
opravu silnic, tak i mostů. Oranžová barva znázorňuje akce, které v brzké době začnou. Na 
mapě je oranžově označený projekt obnovy mostu u Vodňan. Dále červená barva značí již 
probíhající stavby, je tomu tak jen v jednom případě, a to u obce Lhenice na Prachaticku, kde 
probíhá přestavba mostu. 

                                            
47 Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. http://www.idsjk.cz/ids-jihoceskeho-kraje/ 
48 Investični akce 2017 – uzavírky silnic II. a III. třídy, Oficiální internetový portál Jihočeského kraje. 
http://www.kraj-jihocesky.cz/2167/investicni_akce_2017_8211_uzavirky_silnic_ii_a_iii_tridy.htm 
49 Investiční akce na silnicích II. a III. Třídy v roce 2017, Geoportál Jihočeského kraje. https://gisportal.kraj-
jihocesky.gov.cz/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=466a55ed842b4e438b4c6c09a96c4ea1 
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4.3.2 Podpora soukromého sektoru 
 

Zemědělství: Dalším uvedeným příkladem je projekt v obci Netřebice. V rámci 
rostlinné výroby je pro zemědělské družstvo Netřebice významné pěstování olejnin, 
především produkce máku setého. V areálu zemědělského družstva je umístěna nová síťová 
čistička máku, která zajišťuje předčištění sklizeného máku. Pro zvýšení efektivnosti 
zpracování produkce máku bylo potřeba provést modernizaci čistící linky vzhledem ke stále 
větším požadavkům na kvalitu konečného produktu a pro dosažení hodnot stanovených v 
rámci platných norem. Výsledkem projektu je pořízení moderního pneumatického třídícího 
stolu, včetně nezbytného příslušenství. Jedná se o vybavení, které není mobilní a slouží 
pouze pro třídění v daném objektu. Realizací projektu došlo k zefektivnění procesu čištění 
sklizeného máku a bylo tak zajištěno dodržení výstupní čistoty dle předepsaných norem. Dle 
výrobců zajišťují tyto moderní pneumatické stoly čistoty 99,7 % až 99,9 %. Celkové náklady 
projektu činí 1 495 608 Kč, z toho dotace byla 546 250 Kč.50 

Doprava: Zásadní finanční podporu v letošním roce dostanou dopravci v oblasti 
autobusové dopravy. Jde o dopravce, kteří díky nerentabilním cestám do lokalit nízké 
osídlenosti, by museli své jízdní řády upravit a v některých případech do určitých obcí úplně 
zrušit. Souvisí to s přepravou osob z méně osídlených lokalit a periferií, kteří dojíždějí za 
prací, do škol či zdravotnickým zařízením. Obecně dojíždějí za službami, které na území jejich 
obce nejsou pokryty. Jde zejména o lokality jako je Českokrumlovsko, Šumava, Prachaticko, 
Strakonicko, Třeboňsko a Novohradsko. Díky této finanční podpoře nehrozí zrušení dojíždění 
autobusové dopravy do různých lokalit, které by tamním lidem ztěžovalo život a dopravu. 
Hlavním důvodem finanční podpory autobusových dopravců je zachování funkčnosti 
autobusové dopravy na území Jihočeského kraje a zjednodušení venkovského života. 
 
4.4 Zásady územního rozvoje 
 

Zásady územního rozvoje jsou plánovacím dokumentem, který zpracovávají krajské 
úřady pro celé území kraje v souladu s politikou územního rozvoje. Tento dokument 
obsahuje koncepci rozvoje území kraje a určuje základní požadavky na jeho účelné 
a hospodárné uspořádání. 

„Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné 
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu  
a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné 
stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách 
nebo alternativách změn v jejich využití.“51 

Pořizují se pro celé území kraje a jsou závazné pro pořizování a vydávání územních 
plánů, regulačních plánů a rozhodování v území. Jejich náležitosti upravuje vyhláška 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Návrh zásad 
územního rozvoje pořizuje krajský úřad a před jejich vydáním ho posuzuje ministerstvo, 
                                            
50 OSA IV Leader v Jihočeském kraji příklady z praxe, Ministerstvo zemědělství, Praha: 2012, ISBN 978-80-7434-
089-5. 
51 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
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kterému krajský úřad předloží návrh zásad územního rozvoje a zprávu o jejich projednání. 
Krajský úřad předkládá zastupitelstvu kraje návrh na vydání zásad územního rozvoje 
a zastupitelstvo jej schvaluje. Aktualizovány jsou minimálně jednou za 4 roky, a podkladem 
pro ně jsou výše zmíněné Územně analytické podklady.52 
 V současné době byla vydána pátá aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje. Podle § 42 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
krajský úřad zajistí vyhotovení zásad územního rozvoje zahrnující právní stav po vydání 
poslední aktualizace a toto vyhotovení opatří záznamem o účinnosti. Pátá aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje nabyla účinnosti dne 9. března 2017. 
 Zásady územního rozvoje obsahují textovou část a grafickou část. V textové části je 
vymezeno a popsáno dané území, pro které se tato územně plánovací dokumentace 
zpracovává. V grafické části jsou graficky vyobrazeny údaje o území, které jsou popsány 
v textové části, lze zde najít především výkres uspořádání kraje, výkres ploch a koridorů 
včetně územního sytému ekologické aktivity, výkres ploch a koridorů dopravní a technické 
infrastruktury, výkres územního systému ekologické stability, výkres typů krajin podle 
stanovených cílových charakteristik, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 
výkres oblastí, ploch a koridorů (kterým bylo uloženo prověření změn nebo pořízení 
regulačního plánu) a koordinační výkres.53 
 
4.5 Integrovaný záchranný systém Jihočeského kraje 
 
 Integrovaný záchranný systém Jihočeského kraje je systém pravidel, vazeb, 
spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek orgánů státní správy 
a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných 
a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události a krizové situace. Náležitosti 
integrovaného záchranného systému jsou vymezeny v zákoně č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému. Základní složky jsou Hasičský záchranný sbor České 
republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 
ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky. Mezi ostatní 
složky řadíme vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, havarijní, pohotovostní, odborné  
a jiné služby, orgány ochrany veřejného zdraví, zařízení civilní ochrany, Obecní policii 
a neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním 
pracím.54 
 
4.5.1 Potřeba vzniku Integrovaného záchranného systému 
 
 Integrovaný záchranný systém vznikl především z potřeby spolupráce hasičů, 
zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí. Je nezbytné, aby při 

                                            
52 Zásady územního rozvoje, Institut plánování a rozvoje Praha. 
http://www.iprpraha.cz/clanek/46/zasady-uzemniho-rozvoje 
53 Zásady územního rozvoje, Geoportál Jihočeského kraje. 
http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/zasady-uzemniho-rozvoje/ 
54 Integrovaný záchranný systém, Hasičský záchranný sbor České republiky. 
http://www.hzscr.cz/clanek/integrovany-zachranny-system.aspx 
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spolupráci řešení událostí většího rozsahu byl kvalifikovaný, efektivní a včasný sled úkonů, 
spolupráce a událostí k dosažení rychlé a účinné záchrany nebo likvidace mimořádné 
události. Základy potřebné koordinace a spolupráce vznikly v roce 1993. Spolupráce na místě 
zásahu již fungovala dříve, ovšem odlišná pracovní náplň a pravomoci jednotlivých složek si 
vyžadují nutnost koordinace.55 
 
4.5.2 Jednotky požární ochrany 
  
 Jednotkou požární ochrany je organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými 
hasiči, požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany. Mezi základními úkoly 
jednotek požární ochrany je chránit životy a zdraví obyvatel, majetek před požáry  
a poskytovat pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují právě zmíněné chráněné 
zájmy, a to i životní prostředí. Jedná se i o mimořádné situace vyžadující provedení 
záchranných a likvidačních prací.56 
 Krajský úřad projednává koncepci požární ochrany v kraji, vytváří podmínky pro 
dislokaci a vybavení jednotek hasičského záchranného sboru, organizuje s hasičským 
záchranným sborem kraje požární ochranu v období stavu ohrožení státu a válečného stavu, 
hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany náklady 
jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní 
obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky. 
Tudíž krajský úřad k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany 
přispívá hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb a obcím na 
financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.57 
 
4.5.3  Jednotky požární ochrany ve vybraných obcích v Jihočeském kraji 
 
 Pro účely studie byly vybrány obce, které se nacházejí v lokalitách menšího osídlení, 
čili v periferiích. Jedná se o obec Stožec, Kuřimany a Županovice. U těchto obcí je hodnocen 
způsob zajištění jednotek požární ochrany v případě mimořádné události na území obce, a to 
z pohledu velikosti obce a územní okrajovosti obce na periferii. 
 

Stožec: Obec nacházející se na Šumavě v údolí řeky Studené Vltavy, zhruba 35 km 
jihozápadně od okresního města Prachatic. Skládá se z místních částí České Žleby, Černý kříž, 
Dobrá, Nové Údolí a Stožec. Katastrální výměra čítá 104,78 km² se 193 trvale žijícími 
obyvateli.  

 
Obrázek č. 13 znázorňuje obec Stožec. Obrázek č. 14 znázorňuje obec Stožec  

a Jednotky požární ochrany Strakonice a Volary.58 

                                            
55 Integrovaný záchranný systém, Hasičský záchranný sbor České republiky. 
http://www.hzscr.cz/clanek/integrovany-zachranny-system.aspx 
56 Jednotky požární ochrany, Hasičský záchranný sbor České republiky. http://www.hzscr.cz/clanek/jednotky-
po-961839.aspx 
57 Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. 
58 Maps, Google. https://www.google.cz/maps/@49.7505033,14.6046902,7.67z 
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Obec Stožec dříve svou Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce neměla, potřeby 

byly zajišťovány prostřednictvím Jednotky požární ochrany Strakonice a Jednotkou požární 
ochrany Volary. Od roku 2011 je tato obec již v Plánu plošného pokrytí a aktuálně v roce 
2017 má vlastní Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Stožec a zároveň podpůrně 
kooperuje s Jednotkou požární ochrany Volary.59 
 

                                            
59 Konzultace na Krajském úřadě Jihočeského kraje, Plán plošného pokrytí 
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Kuřimany: Obec Kuřimany se nachází v okrese Strakonice cca 8 km jihovýchodně od 
Strakonic. Vzhledem k nízkému počtu trvale žijících obyvatel (celkový počet 28) a se svou 
katastrální výměrou 3,1 km² se tato obec řadí k nejmenším osídleným obcím v České 
republice. 

 
Obrázek č. 15 znázorňuje obec Kuřimany. Obrázek č. 16 znázorňuje obec Kuřimany 

a Jednotky požární ochrany Strakonice a Volyně.60 
 

 
 

Kuřimany svou Jednotku sboru dobrovolných hasičů neměly a dosud nemají. Plošné 
pokrytí bylo zajišťováno Jednotkou požární ochrany Strakonice a Jednotkou požární ochrany 
Volyně k roku 2003. Aktuálně za zajištění zodpovídá Jednotka požární ochrany Strakonice.61 

 
Županovice: Tato obec se nachází v okrese Jindřichův Hradec. Županovice prošly 

určitými stádii, od roku 1964 byly částí obce Chvalkovice, od roku 1976 byly částí obce 
Dešná, samostatnou obcí se Županovice staly až roku 1990. Na území obce o katastrální 
výměře 4,46 km² žije 71 obyvatel. 

 

                                            
60 Maps, Google. https://www.google.cz/maps/@49.7505033,14.6046902,7.67z 
61 Konzultace na Krajském úřadě Jihočeského kraje, Plán plošného pokrytí. 
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Obrázek č. 17 znázorňuje obec Županovice. Obrázek č. 18 znázorňuje obec 
Županovice a Jednotky požární ochrany Dačice a Jemnice.62 

 

  
 
V této obci Jednotka sboru dobrovolných hasičů zřízena nebyla, ani dosud není. Pro 

srovnání roku 2003 je plošné pokrytí zajišťované Jednotkou požární ochrany Dešná 
a Jednotkou požární ochrany Dačice. Aktuálně roku 2017 je Plošné pokrytí zajišťováno 
Jednotkou požární ochrany Dešná a Jednotkou požární ochrany Jemnice.63 

 
4.6 Činnost Policie České republiky: veřejný pořádek a bezpečnost za rok 2016 
 
4.6.1 Kriminalita 
 

Jihočeský kraj je rozlohou druhým největším krajem České republiky s druhou nejdelší 
silniční sítí. Území Jihočeského kraje je z hlediska místní působnosti rozčleněno na sedm 
územních odborů Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, a to České Budějovice, 
Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor. Plánovaný stav 
policistů krajského ředitelství pro rok 2016 činil 2 294 policistů, skutečný početní stav 
policistů ke dni 1. lednu 2017 byl 2 269 policistů. 

V období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 bylo na území Jihočeského kraje 
evidováno celkem 10.816 spáchaných trestných činů, což je oproti stejnému období 
loňského roku pokles o 1.779 skutků, tj. o 14,12 % méně. Z tohoto počtu bylo v loňském roce 
k 31. prosinci objasněno 62,67 % případů. Oproti roku 2015 za stejné období se jedná  
o nárůst objasněnosti o 0,65 %, k 31. prosinci 2015 objasněnost byla 62,02 %. 

Z hlediska četnosti trestné činnosti je i nadále nejzatíženějším územním odborem 
Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice, kde je evidováno cca 40 % četnosti 

                                            
62 Maps, Google. https://www.google.cz/maps/@49.7505033,14.6046902,7.67z 
63 Konzultace na Krajském úřadě Jihočeského kraje, Plán plošného pokrytí. 
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trestné činnosti z celého kraje. Nejméně zatíženým územním odborem Jihočeského kraje je 
pak územní odbor Prachatice, kde je evidováno 7% četnosti trestné činnosti z celého kraje. 

V loňském roce 2016 k hodnocenému období do 31. prosince došlo i nadále k poklesu 
obecné kriminality. V rámci obecné kriminality došlo k nárůstu počtu zjištěných trestných 
činů pouze u krádeží předmětů z aut. U hospodářské kriminality, došlo k nárůstu pouze 
u daňových deliktů.64 

 
Obrázek č. 19 znázorňuje porovnání odvětví kriminality za roky 2015 a 2016.65  

 

 
 
4.6.2 Dopravní nehodovost 
  
 Za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 došlo na teritoriu Jihočeského kraje 
k 4 223 dopravním nehodám, při nichž bylo usmrceno 51 osob, 191 osob bylo těžce zraněno 
a 2 079 bylo zraněno lehce.  
 V níže uvedené tabulce je vyjádřeno porovnání územních odborů v kraji z hlediska 
celkové dopravní nehodovosti. Logicky vyplývá, že největší podíl je zastoupen v územním 
odboru České Budějovice, a to z důvodů největšího města v kraji a četnosti úřadů plnící 
veřejnou službu. Ovšem údaj o počtu usmrcených osob s výsledkem 14 je větší v územním 
odboru Jindřichův Hradec. Obecně lze ale hovořit o snižování nehodovosti v porovnání 
s uplynulými roky.66 
 

                                            
64 Konzultace na Policii České republiky – Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, 24. 2. 2017, mjr. Mgr. 
Bc. Josef KOVÁŘ. 
65 Konzultace na Policii České republiky – Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, 24. 2. 2017, mjr. Mgr. 
Bc. Josef KOVÁŘ. 
66 Konzultace na Policii České republiky – Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje. 
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Obrázek č. 20 znázorňuje dopravní nehodovost v Jihočeském kraji za rok 2016.67 
 

 
 

Obrázek č. 21 znázorňuje porovnání nehodovosti za roky 2015 a 2016.68 
 

 
 
 Pro doplnění jsou níže uvedeny grafy znázorňující počty dopravních nehod, počty 
usmrcených osob a počty zraněných osob za určité období. Jedná se o vzájemné srovnání 
v období od roku 2002 do roku 2016, ze kterého plynou určité závěry. Jasným ukazatel 
v následujícím srovnání je, že došlo k rapidnímu poklesu hodnot sledovaných oblastí. Pouze  
u počtu dopravních nehod od roku 2010 je zaznamenán opět nárůst. Za úspěch je 
považována klesající tendence počtu usmrcených. Viz porovnání roku 2002, kdy bylo 
146 usmrcených, a roku 2016, kdy počet klesl na 51.69  

 

                                            
67 Konzultace na Policii České republiky – Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, 24. 2. 2017, mjr. Mgr. 
Bc. Josef KOVÁŘ. 
68 Konzultace na Policii České republiky – Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, 24. 2. 2017, mjr. Mgr. 
Bc. Josef KOVÁŘ. 
69 Konzultace na Policii České republiky – Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, 24. 2. 2017, mjr. Mgr. 
Bc. Josef KOVÁŘ. 
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Obrázek č. 22 znázorňuje počet dopravních nehod v Jihočeském kraji v letech 2002 až 
2016.70 
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Obrázek č. 23 znázorňuje počet usmrcených osob na základě dopravní nehody 

v Jihočeském kraji v letech 2002 až 2016.71 
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70 Konzultace na Policii České republiky – Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, 24. 2. 2017, mjr. Mgr. 
Bc. Josef KOVÁŘ. 
71 Konzultace na Policii České republiky – Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, 24. 2. 2017, mjr. Mgr. 
Bc. Josef KOVÁŘ. 
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Obrázek č. 24 znázorňuje počty těžce zraněných osob na základě dopravní 
nehodovosti v Jihočeském kraji v letech 2002 až 2016.72 
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4.6.3 Bezpečnostní opatření – nasazení pořádkové jednotky 
 

Ve sledovaném období od ledna do prosince roku 2016 bylo vyhlášeno celkem 
31 případů bezpečnostních opatření, při kterých bylo v součtu nasazeno celkem 991 policistů 
krajské pořádkové jednotky. Z tohoto počtu byla 4 bezpečnostní opatření vyhlašována 
v souvislosti s konáním extremistických akcí nebo hudebních produkcí, 7 opatření v rámci 
rizikových fotbalových utkání, 9 opatření v rámci hokejových zápasů I. a II. ligy, v 8 případech 
byl posílen výkon služby nebo poskytnuta součinnost jiným subjektům. Antikonfliktní tým 
Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje byl v souvislosti s vyhlášením bezpečnostních 
opatření nasazen za sledované období ve 12 případech.73 

 
4.6.4 Bezpečnostní problémy spojené s výskytem menšin a cizinců na území Jihočeského 

kraje 
 

Situace romské menšiny v rámci Jihočeského kraje je v současné době stabilizovaná.  
K migraci mezi Romy dochází minimálně, jedná se spíše o migraci v rámci Jihočeského kraje  
a nejde o velké stěhování. Za velmi zásadní je považováno odstěhování několika Romů 
z Prachatic, a to nejvíce do Českých Budějovic. Jsou monitorovány situace, kdy dochází 
k příjezdu Romů do větších měst za účelem nabídky drog. Mezi Romy se čím dál častěji 
vyskytuje protiprávní jednání uvnitř jejich vlastní komunity. Jedná se například o krádeže, 
slovní a fyzická napadení a další. Identifikace problémů romské komunity zůstává neměnná, 
kdy ze strany těchto osob dochází k páchání zejména majetkové trestné činnosti, hlavně jde 
                                            
72 Konzultace na Policii České republiky – Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, 24. 2. 2017, mjr. Mgr. 
Bc. Josef KOVÁŘ. 
73 Konzultace na Policii České republiky – Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, 24. 2. 2017, mjr. Mgr. 
Bc. Josef KOVÁŘ. 
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o krádeže, loupeže, podvody a dále převažuje distribuce a užívání omamných  
a psychotropních látek, což bývá spojené s provozováním prostituce v lokalitách Větřní, 
České Velenice a Vimperku. Dále dochází ze strany romských občanů k přestupkům na úseku 
občanského soužití a veřejného pořádku, dochází k ublížení na zdraví, výtržnostem a dalším. 
Negativním jevem u této menšiny stále zůstává gamblerství.  

Podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v České republice zveřejněné v měsíci 
květnu 2015 bylo v Jihočeském kraji v roce 2014 zjištěno 38 sociálně vyloučených lokalit, což 
je o 22 lokalit více než v roce 2006. Počet obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách je 2 020 
až 2 625 a podle odhadů žije v Jihočeském kraji přibližně 8 000 Romů.  

V souvislosti s cizinci jsou zaznamenávány problémy s nově příchozími cizinci hlavně 
rumunské, polské a mongolské národnosti. Jedná se především o přestupkovou a trestnou 
činnost, která je páchána po požití alkoholu, příkladem je slovní a fyzické napadání, rušení 
nočního klidu, výtržnosti, řízení pod vlivem alkoholu, loupeže a znásilnění. 

V Jihočeském kraji se zdržují cizinci třetích zemí se zaevidovaným povoleným 
pobytem na území České republiky a cizinci zemí Evropské unie, Islandu, Norska, Švýcarska  
a Lichtenštejnska se zaevidovaným pobytem na území České republiky, kterých je celkem 
17 557. Nejvíce zastoupenou národnostní menšinou v kraji je dlouhodobě menšina 
ukrajinská, následuje slovenská, vietnamská, ruská, rumunská a bulharská.74 

 
4.6.5 Nelegální migrace na území Jihočeského kraje 
 

Přijatá bezpečnostní opatření s Rakouskem 
 
Na základě analytických informací a aktuálního vývoje situace v oblasti tranzitní 

nelegální migrace Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje přistoupilo dne 17. června 
2015 na celém území Jihočeského kraje k opatření zaměřeném na odhalování nelegálního 
tranzitu a pobytu cizinců na území Jihočeského kraje a s tím souvisejícího protiprávního 
jednání a na pátrání po hledaných osobách a věcech.  

V průběhu opatření dochází k poklesu migračního tlaku na státní hranici s Rakouskou 
republikou. Od 15. září 2016 do současnosti je na silničním hraničním přechodu Dolní 
Dvořiště prováděna namátková kontrola v minimálním rozsahu 3 krát dvě hodiny denně. 
U ostatních vytipovaných silničních hraničních přechodů, jako je Nová Bystřice, Halámky, 
České Velenice, Studánky a Přední Výtoň, je služba nepravidelnou přítomností hlídky určené 
z běžného výkonu služby, a to podle vlastního vyhodnocení bezpečnostní situace. 

Na železničních přechodech Horní Dvořiště a České Velenice je služba vykonávaná 
namátkovou kontrolou na vytipovaných železničních spojích nepravidelnou přítomností vždy 
po jedné nejméně dvoučlenné hlídce.75 

                                            
74 Konzultace na Policii České republiky – Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, 24. 2. 2017, mjr. Mgr. 
Bc. Josef KOVÁŘ. 
75 Konzultace na Policii České republiky – Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, 24. 2. 2017, mjr. Mgr. 
Bc. Josef KOVÁŘ. 
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Přijatá bezpečnostní opatření s Německem 
 
Bezpečnostní opatření bylo vyhlášeno policejním prezidentem dne 1. srpna 2016. 

V rámci bezpečnostního opatření Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje vykonává 
službu v minimálním rozsahu třikrát dvě hodiny denně v blízkosti silničního hraničního 
přechodu Strážný. 
 Za dobu trvání bezpečnostního opatření nebyl v blízkosti hraničního přechodu 
Strážný ze směru od Spolkové republiky Německo zaznamenán případ pohybu osob, které by 
představovali bezpečnostní riziko, především z pohledu nedovoleného vstupu či pobytu 
cizinců na našem území.76 
 

Vývoj nelegální tranzitní migrace v Jihočeském kraji 
 
 Z následujícího grafu vyplývá zřetelné měsíční srovnání roků 2015 a 2016. Je patrné, 
že největší podíl nelegální tranzitní migrace byl zastoupen v srpnu 2015 s počtem 56 osob, 
následný vývoj má zřejmou klesající tendenci.77 

 
Obrázek č. 25 znázorňuje vývoj nelegální tranzitní migrace v Jihočeském kraji v letech 

2015 a 2016.78 
 

 
 

                                            
76 Konzultace na Policii České republiky – Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, 24. 2. 2017, mjr. Mgr. 
Bc. Josef KOVÁŘ. 
77 Konzultace na Policii České republiky – Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, 24. 2. 2017, mjr. Mgr. 
Bc. Josef KOVÁŘ. 
78 Konzultace na Policii České republiky – Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, 24. 2. 2017, mjr. Mgr. 
Bc. Josef KOVÁŘ. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Jakub Mráček, "Vylidňující se oblasti" a jejich bezpečnostní specifika s důrazem na Jihočeský kraj (2018_A_09) 

 

 
42 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Závěr 
 
 Stěhování obyvatelstva je fenomén, který probíhá v cyklických intervalech. Dochází 
k tomuto jevu z určitých důvodů, které je třeba znát a následně s nimi umět pracovat.  
 Úvodní část studie se zabývá definováním takových jevů a důvodů. Dále se zaměřuje 
na jevy, které mají za následek tuto migraci obyvatelstva z méně osídlených lokalit a periferií 
do měst, či na okraj měst. Po vysvětlení teoretické stránky problematiky potom studie 
mapuje určité oblasti v celorepublikovém měřítku, které utvářejí srozumitelný pohled na 
aktuální situaci v České republice. Poté se studie zaměřuje na zmapování určitých oblastí 
dané problematiky, zejména bezpečnostních na krajské úrovni, a to konkrétně v Jihočeském 
kraji. 
 Z uvedených materiálů a zdrojů bylo zjištěno, že k vylidňování méně osídleného 
území obecně dochází a v dalších letech docházet bude. Především se jedná o území 
hraničního typu mezi státy (periferie) a hraničního typu mezi kraji uvnitř státu (vnitřní 
periferie). Dochází k poklesu počtu obyvatel z těchto lokalit, které zapříčiňuje zvyšování 
počtu obyvatel ve větších městech a na okrajích měst. Ovšem konkrétně v Jihočeském kraji 
je tomu tak jenom u dvou okresních měst. Ostatní okresní města za poslední dobu 
zaznamenala jasný pokles. Na celorepublikové úrovni je to velmi podobné, hlavně dochází 
k migraci obyvatel do velkých měst, zejména do hlavního města, do Prahy a přilehlých částí 
okolo. 
 Hlavním cílem studie bylo nastínit a vysvětlit danou problematiku, popsat aktuální 
situaci v České republice a hlavně v Jihočeském kraji, zmínit nástroje, které jsou používány 
jako stěžejní krajská podpora méně osídlených lokalit a celkově přiblížit jevy související se 
tématem. Také jsou zmíněny zasahující složky v daných lokalitách v případě mimořádných 
událostí, dokumentace zpracovávaná na úrovni kraje, sloužící jako nástroj rozvoje území, tak 
i projekty a akce realizované v Jihočeském kraji na podporu území.  
 
 Co se týče hypotéz, stanovených v úvodu studie, je s ohledem na jejich možnou 
verifikaci možné konstatovat následující: 
 

Hypotéza č. 1: V rámci České republiky proces vylidňování venkova objektivně 
existuje, přičemž v některých lokalitách je jak důsledkem, tak příčinou velmi zásadních 
společenských negativních procesů.  

Pro účely studie zjištěné informace a data z pohledu celorepublikového, je tento jev 
migrace a vylidňování stále aktuální téma. V rámci zpracování studie jsou součástí mapy, 
které hodnotí zadané téma z různých úhlů pohledu. Nejvíce proces vylidňování postihuje 
lokality hraniční s okolními státy a také lokality hraniční mezi kraji uvnitř státu. Příkladem je 
to severní část Čech a Moravy a dále pomyslný pás vedoucí mezi Plzeňským krajem, 
Středočeským krajem, Jihočeským krajem a krajem Vysočina.  

Na krajské úrovni, konkrétně v Jihočeském kraji je situace podobná. Ze 7 okresů 
v kraji proces vylidňování je stále aktuální v 5. Na druhé straně stojí Českokrumlovský  
a Českobudějovický okres, kde je situace opačná a počet obyvatel se každým rokem 
navyšuje. 
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Na základě uvedeného se předem stanovená hypotéza č. 1 závěrem studie potvrzuje. 
Z dostupných materiálů lze konstatovat, že proces vylidňování probíhá a probíhat bude.  

 
Hypotéza č. 2: Problematika „vylidňování“ je na úrovni státu či krajů sledována  

a existují i aktivní opatření státu a krajů, která si kladou za cíl zmírnit negativní společenské 
a další jevy v lokalitách, ohrožených vylidňováním (příčiny či důsledky případného 
vylidňování). 

V celorepublikovém měřítku je tato oblast sledována a řešena. Např. Ministerstvo pro 
místní rozvoj mapuje danou problematiku a snaží se podporovat zmíněné vylidňující se 
lokality. Jak plošnou finanční dotací, tak relokováním finančních prostředků krajům, které 
následně tuto podporu dávají do potřebných oblastí.  

 
Z pohledu zaměření na Jihočeský kraj studie uvádí, že proces vylidňování je náležitě 

sledován a svou podporu má. Jedná se především o realizaci finančního opatření jak ve 
vylidňujících se lokalitách, tak v obcích a menších městech. Dotační podpora směřuje do 
rozpočtů obcí, zemědělských družstev, sdružení, spolků, ale i do soukromého sektoru. Za cíl 
je kladena zejména kvalita života občanů v Jihočeském kraji. 

 
Také je třeba zmínit podporu regionálních dopravců, kteří v rámci obslužnosti obcí 

zahrnují do svých jízdních řádů právě vylidňující se lokality a obce. 
Seznam realizovaných projektů se neustále zvětšuje a již jsou připravovány projekty, 

které by se mely uskutečnit v následujících letech. 
 
Tudíž na základě zmíněného je zřejmé, že předem stanovená hypotéza č. 2 se 

závěrem studie potvrzuje. 


