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Abstrakt Má práce se zaměřuje na příměstské vesnice (a nepřímo i vesnice vzdálenější větším městským 
celkům). Zkoumá jejich současnou podobu a historickou proměnu. Většina českých, moravských 
a slezských venkovských obcí se potýká s vleklými problémy, mezi které patří oslabení jejich primární 
agrární funkce (a neatraktivita takového způsobu obživy pro mladší generace), změna složení obyvatelstva 
(odchod původních obyvatel do měst a příchod „chalupářů“), snížená kupní síla vesnice (v důsledku 
nízkých platů v zemědělství a nedostatku jiných pracovních příležitostí), nedostačující dopravní 
infrastruktura, nevyjasněné majetkové vztahy, ztráta vlastní identity vinou blízkosti jádrového města 
a neřízená suburbanizace, která proměňuje vsi i jejich okolí. Důsledkem těchto problémů je pak 
vylidňování venkova, stárnutí stávajících obyvatel a nepříliš optimistické vyhlídky do budoucnosti.  
 

Situace v sousedním Bavorsku je naproti tomu zcela odlišná. Nikdy tu neproběhla kolektivizace 
a komunistická diktatura nezpřetrhala vztahy obyvatel s půdou a majetky, které patří jejich rodinám po 
staletí. Mnoho z problémů, které řešíme v České republice, jsou tím prakticky neznámé a vesnice v okolí 
měst rostou přirozeným způsobem, přičemž si zachovávají původní venkovskou a místní identitu. 
Kvalitní síť infrastruktury umožňuje větší mobilitu obyvatel a dojíždění za prací na delší vzdálenosti. 
Zároveň ale žijí právě v místě svého bydliště a hrdě a samozřejmě se účastní tamějšího sociálního života 
a hlásí se k obci jako takové, nikoli k jádrovému městu. 
 

Cílem mé práce je proto snaha o porovnání české a bavorské obce na konkrétních případech ve smyslu 
trvale udržitelného rozvoje. Na základě získaných poznatků z těchto případů následuje jejich rozbor. Je 
zde zhodnoceno, které prvky jsou lepší ve kterém systému a také pojednání, zda je možné principy 
udržitelnosti v Bavorsku užívané, aplikovat také pro udržitelný rozvoj našeho venkova. 
 
Abstract The thesis discusses suburban villages (and, indirectly, also villages that are even further away 
from urban areas), their current character, and their changes over the course of history. Most Bohemian, 
Moravian and Silesian municipalities struggle with persistent issues, such as the decline of their primarily 
agrarian function (and the unattractiveness of this lifestyle for the younger generations), changes in 
demographic composition (the exodus of natives to cities, and their replacement by “weekenders“), the lower 
purchase power of rural areas (due to lower wages in agriculture and the lack of other job opportunities), 
insufficient traffic infrastructure, unclear property relations, the loss of their own identity due to the 
closeness of a  core city, and uncontrolled suburbanisation which transforms both villages and their 
environment. The end effects of these issues are depopulation of rural areas, ageing of current inhabitants 
and unfavourable prospects for the future. 
 
On the other hand, the situation in neighbouring Bavaria seems to be the exact opposite. Bavaria hasn't 
experienced collectivisation, and a communist dictatorship hasn't cut the ties of local inhabitants towards 
their lands and properties which have been in their families for centuries. Many issues encountered in the 
Czech Republic are therefore unknown here, and villages that happen to be near urban areas tend to grow in 
a natural way while retaining their original rural and local identities. The superior infrastructure network 
enables better mobility of the populace, which allows the people to commute longer distances. However, they 
can still spend their time in their actual place of residence, and they often proudly consider themselves a part 
of the local social life and of the local community – not of the core city.  
 
Therefore the goal of the thesis is to compare Czech and Bavarian villages in terms of sustainable 
development, using specific examples, to analyse which elements are better in which system, and to compare 
whether it is possible to apply the principles of sustainability which are used in Bavaria to the sustainable 
development of Czech countryside.  
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1 Úvod práce 
V rámci úvodu práce bych rád definoval, co je podstatou mé doktorské práce; definoval všechny pojmy, 
které se v  ní budou vyskytovat; určil cíle této práce a na jejich základě formuloval hypotézu; stejně jako 
vyložil postup a metodiku, na jejímž základě bude práce zpracována. 
 

1.1 Formulace zadání problému 
Navzdory výraznému zlepšení situace od roku 1989 se český (moravský, slezský) venkov potýká s vleklými 
problémy a následky dekád nesvobody a špatných rozhodnutí, stejně jako následných skokových změn 
a obecné proměny prostředí a funkce venkova ve světě 21. století.[TOUŠEK]  
 
Všechny tyto faktory vedly k oslabení primární agrární funkce vesnice, odchodu části původních obyvatel 
a naopak příchod obyvatel nových, kteří o venkovské tradice nestojí. Došlo ke zhoršení kupní síly vesnice 
v důsledku nízkých platů v zemědělství a nedostatku jiných pracovních příležitostí. Dochází k zastarávání 
dopravní infrastruktury, nevyjasněné majetkové vztahy brzdí další rozvoj obcí.[BINEK] Jsme svědky ztráty 
vlastní identity a neřízené suburbanizace, která proměňuje vsi i jejich okolí. Důsledkem těchto problémů 
je pak vylidňování venkova, stárnutí stávajících obyvatel a nepříliš optimistické vyhlídky venkova a jeho 
obyvatel do budoucnosti.  
 
Ve své práci se soustředím na příměstské vesnice, které se nacházejí mimo přímou suburbánní 
strukturu měst, protože je to téma z velké části neadresované a  opomíjené. Přestože se týká výrazné části 
venkovských obcí, je mu věnováno jen málo pozornosti. Většina vědeckých prací se věnuje buď městům 
a urbánnímu prostředí samotnému, nebo „skutečnému venkovu“. Na venkovské obce, nacházející se 
v blízkosti měst, jež čelí specifickým problémům, se poněkud zapomíná. V rámci své práce bych tento 
dluh rád alespoň částečně splatil, jakkoli lze témata v  disertaci řešená vztáhnout částečně také na celé 
téma vesnic i mimo rámec měst.  
 
Lze tak říci, že situace venkova je obtížná a často nepříznivá. Z toho důvodu probíhá v rámci nejen 
České republiky, ale celé Evropy pokus o  „obnovu venkova“ a její další rozvoj tak, aby byla rovnocennou 
součástí země, a ne pouze přítěží. Dochází zde ke snaze o narovnání platů a životních podmínek obyvatel 
na venkově tak, aby byly rovnocenné s těmi, jaké mají obyvatelé měst.[ŠILHÁNKOVÁ a  kol. 2 ] Je to nicméně 
dlouhodobý, a ne jednoduchý proces.  
 

1.2 Definice pojmů 
Na začátku je třeba definovat termíny, které budu dále v celé práci používat, aby nedošlo k nedorozumění, 
nebo nepochopení jejich významu. Mnoho z těchto odborných termínů lze definovat různými způsoby 
a existují různé výklady jejich významu. Pokud tedy nebude v  textu určeno jinak, platí následující 
definice. 
 
- vesnické sídlo, vesnice - Vesnické sídlo lze definovat mnoha různými způsoby a nahlížet na něj z mnoha 
různých úhlů. Existují definice urbanistické, architektonické, sociální, ekonomické, administrativní, 
historické i statistické. Žádná z nich nemá absolutní platnost a nevymezuje požadovaná vesnická sídla bez 
výhrad, či výjimek. 
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Pro účely této práce považuji za vesnické sídlo takové, které je tvořeno nízkopodlažní zástavbou 
s převážně rodinnými domy a dominantním prostorem návsi (fungující jako společenské a kulturní 
centrum obce), kde mezi jednotlivými obyvateli existují úzké sociální kontakty a přirozená sociální 
kontrola. Doplňujícím kritériem je počet obyvatel, který by neměl přesáhnout 2  000 osob (některé 
moravské vesnice nicméně přesahují i počet 5  000 obyvatel)[KÚR ČR].  
 
- středně velké město – Středně velkým městem jsou myšlena současná krajská, nebo bývalá okresní 
města okolo 100 000 obyvatel (nad 50 000 a  pod 500 000 obyvatel). V těchto městech (a tedy 
i v příměstských vesnicích, které jsou k  němu započítány) žilo dle posledního sčítání obyvatel 2  943 157 
obyvatel, což je téměř třetina obyvatel ČR[VDB ČSÚ]. To je dokladem toho, že problematika příměstských 
vesnic se dotýká značné části populace a mnohých obcí. 
 
- vesnice anektovaná do městského celku – V takových vesnicích stále přetrvává původní urbanistická 
struktura a druh zástavby, stejně jako v nich nebyla zásadně změněna podoba jejich ulic ani veřejných 
prostranství. Díky své blízkosti městu byly ale přímo propojeny s městem („anektovány“ do města[KÚR ČR]) 
a staly se jejich místními částmi.  
 
Mohly si částečně ponechat svůj venkovský charakter, nebo jsou v  současné době již plně urbanizovány 
a jsou pouze městskou částí fungující jako urbánní zóna.  

 
- obec – Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích definuje obec následujícím způsobem: „Obec je základním 
územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. 
Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. V  právních vztazích vystupuje svým jménem a  nese 
odpovědnost z  těchto vztahů vyplývajících.“ [128/2000 SB] Obec tak může být jak venkovské sídlo, tak městys 
i město, a může mít jednu nebo více sídelních a místních částí. Pokud mluvíme o venkově, pak obec 
představuje územní celek, který vesnici a její blízké okolí (katastr obce) spravuje.  
 

- spádová oblast – Jde o oblast, která je vymezena prostorem, ze kterého dojíždějí uživatelé dané funkce, 
či zařízení (spádová oblast školy je vymezena oblastí, ze které dojíždějí děti, jež ji navštěvují; spádová 
oblast obecního kina je vymezena prostorem, ze kterého přijíždějí návštěvníci tohoto kina). Může se tak 
jednat také o oblast vymezenou poloměrem (křivkou), ve kterém se nachází většina uživatelů dané funkce, 
či zařízení (menšina obyvatel žijících nad tuto vzdálenost je zanedbána). 
 

- příměstská vesnice, příměstské venkovské sídlo – Na základě výše zmíněného to pro účely této práce 
bude znamenat vesnici, která se nachází ve spádové oblasti některého ze středně velkých českých nebo 
moravských měst, ale zároveň mimo její přímou suburbánní strukturu. 
 
- suburbanizace – Suburbanizace je dle Koutného[KOUTNÝ] jedna z  fází urbanizačního procesu. Předchází 
jí příliv obyvatelstva z venkova do měst (nejprve do všech větších měst v  okolí, později pak především do 
těch největších) a poté, když je kapacita města vyčerpána, dochází právě k suburbanizaci – tedy růstu 
oblastí na okrajích měst (tzv. suburbií).  
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Město se rozšiřuje a pohlcuje okolní prostředí, a to jak nezastavěná území, údolní nivy vodních toků, lesní 
plochy, polnosti, tak také přilehlé vesnice a přeměňuje je na urbánní prostředí. Počátek rozšiřování tohoto 
procesu je často kladen do 20. let 20. století[TOUŠEK]. 
 

1.3 Cíl dizertační práce  
Rozhodl jsem se ve své práci věnovat srovnání našich venkovských obcí se situací v Bavorsku, kde 
dlouhodobě působím. Mým cílem je prostudovat a porovnat stávající situaci našich a bavorských 
venkovských obcí, včetně nástrojů, které obě země mají k ovlivnění obnovy venkova a zlepšení stávajícího 
stavu příslušných venkovských obcí.  
 
I pouhým laickým pohledem je vidět, že situace bavorských venkovských obcí (včetně těch příměstských, 
na které se má práce zaměřuje) je mnohem příznivější, než srovnatelná situace na našem venkově. 
Bavorská venkovská tradice nebyla přerušena kolektivizací a násilným vyvlastňováním, které postihlo 
české vesnice a také má delší tradici v pokusu o obnovu a rozvoj venkova. Z  toho vychází také odlišný 
přístup k řešení současné nepříznivé situace, stejně jako jiné metody a aplikace, které mohou být pro 
českou situaci inspirací. Situace obou našich zemí je velice blízká (kulturně, nábožensky, sociologicky, 
geograficky i  urbanisticky) a proto řešení, která v Bavorsku byla formulována po dlouhodobém 
zkoumání, stojí za to analyzovat a zamyslet se nad jejich případnou aplikací i v našem prostředí. 
 
Ve své práci se proto snažím porovnáním obou zemí a jejich přístupů, stejně jako analýzou dopadu těchto 
přístupů na konkrétních obcích (v rámci případových studií), identifikovat principy a konkrétní rozdíly, 
které v Bavorsku fungují a situaci by mohly vylepšit i u nás. Tato identifikovaná řešení, která v bavorských 
podmínkách pomáhají zlepšit současný stav, by mohla vést také ke zlepšení neutěšeného stavu českého, 
moravského a slezského venkova a pomoci s jeho dalším, ideálně trvale udržitelným rozvojem. Laicky 
řečeno – rád bych v této práci zjistil, jaké nástroje u sousedů dobře fungují, proč dobře fungují a jak by šly 
použít na naší straně hranice. 
 
Má doktorská práce by pak mohla posloužit jako podklad pro vylepšení současných řešení a přístupu 
k obnově venkova v ČR, stejně jako materiál, který slouží k seznámení se situací a postupy v obou zemích.  
 
Při porovnání hrubého domácího produktu je jasné, že bavorská vláda má více prostředků k tomu 
realizovat cíle obnovy venkova a jejich výsledky jsou proto samozřejmě lepší. Je to rozdíl sice velmi 
viditelný, ale přesto, troufám si tvrdit, ne rozhodující.  
 
I přes menší objem peněz, které lze na rozvoj a obnovu venkova v našich podmínkách vydat, je jistě 
možné se inspirovat v  podmínkách kulturně i geograficky nám blízkých a  prostředky, které stát 
vynakládá, využít hospodárně a efektivně. Čím méně financí máme k dispozici, tím spíše by je měl stát 
vynakládat účelně a neplýtvat jimi tam, kde zvolené řešení nepomáhá zvolenému cíli. Má práce se snaží 
přispět k tomuto cíli a umožnit vylepšení stávajících postupů přerozdělování peněz. 
 

Je obtížné stanovit jediné a všeobjímající hledisko, na jehož základě je možné hodnotit praxi a situaci 
vesnic z dlouhodobého pohledu (viz níže). Mým měřítkem dalšího rozvoje proto bude trvale udržitelný 
rozvoj (jako ideál, kterého prakticky nelze dosáhnout) a udržitelný rozvoj (v běžné praxi).  
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1.4 Hypotéza práce 
Na základě výše zmíněného bych rád formuloval hypotézu mé vědecké práce následujícím způsobem: 
 

Principy udržitelnosti a obnovy vesnic aplikované v Bavorsku je možné aplikovat také na udržitelný 
rozvoj našeho (moravského, českého a slezského) venkova a příměstských vesnic ku prospěchu rozvoje 
těchto obcí. 
 

1.5 Charakteristika metod řešení 
Z hlediska metodologického bude můj postup k řešení dizertační práce určen několika po sobě jdoucími 
kroky. 
 

a) Určení zkoumaných oblastí 
Na prvním místě je určení zkoumaných oblastí a cílů, kterých chci v rámci práce dosáhnout. Od toho 
východiska se dále pak musí odvíjet můj další postup. 
 

b) Stanovení hypotézy 
Z takto stanovených východisek jsem formuloval hypotézu mé vědecké práce, která bude následně 
potvrzena, nebo vyvrácena. 
 

c) Přehled o  současném stavu problematiky  
Po stanovení hypotézy bylo potřebné získat přehled o tom, jak vypadá předmět vědeckého zkoumání 
v této chvíli. Rozhodl jsem se proto studiem příkladů a zdrojů zjistit, jak vypadá současná vesnice (při 
práci se zdroji jsem využil metody komparace a  analogie) na obou stranách hranice. Dalším krokem pak 
bylo prozkoumání hlavní metody, kterou může stát (kraj, obec) ovlivnit rozvoj a další vývoj vesnice. To 
jsou v tomto případě dotační programy a především ten nejvýznamnější z nich, který je zaměřen přímo na 
vesnice, program obnovy venkova (při popisu stávající podoby vesnic i dotačních programů v obou 
zemích jsem využil metody deskriptivní a  popisné). 
 

d) Analýza příkladů  
Jako součást analýzy stávajícího stavu jsem se nesoustředil pouze na studium literatury a knižních zdrojů, 
rozhodl jsem se také vypracovat případové studie několika modelových vesnic v Bavorsku a na Moravě 
(raději než v  Čechách, neboť je mi zdejší situace bližší a snadněji zde mohu vyvozovat závěry).  
 

Tyto studie využívají zejména metody popisné, aby bylo možné východiska mé práce na těchto příkladech 
dokumentovat. 
 

e) Shrnutí získaných poznatků 
Na základě studií jednotlivých vesnic a stejně tak popisu obou programů obnovy venkova pak mohu 
provádět analýzu, komparaci i analogie, abych mohl učinit závěry a případně identifikovat prvky, které 
jsou v té, či které situaci lepší a vhodné k  následování a inspiraci pro druhou stranu. Může se jednat jak o 
prvky z programu obnovy venkova, tak ze situací a přístupů k obcím a venkovu samotnému. 
 

f) Potvrzení, nebo vyvrácení hypotézy 
Závěrem mohu určit na základě shrnutí získaných poznatků, zda byla hypotéza mé vědecké práce 
potvrzena, nebo vyvrácena a formulovat závěr.  
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2 Současný stav problematiky 
Na úvod práce se musíme zaměřit na stávající podobu českých vesnic a  vykreslit stav, ve kterém se 
nacházejí po mnoha turbulentních změnách dvacátého a jedenadvacátého století. Česká (potažmo 
moravská a slezská) vesnice obecně čelí mnoha výzvám po dlouhé době, kdy byla opomíjena na úkor měst 
a kdy odtud ve velkém lidé odcházeli, protože nebyla nadále perspektivní pro další život.[BINEK] 

 
Vesnice v  těsné blízkosti měst čelí těmto výzvám o to více, že je ovlivňuje blízkost těchto jádrových 
oblastí, kam na jedné straně odcházejí obyvatelé za prací a  na straně druhé jsou zasaženy suburbanizací 
obyvatel z  měst, které ji proměňují v  pouhou „noclehárnu“ bez vlastní náplně a  obsahu. 
 
Po pohledu, jak vypadá situace na naší straně hranice, bych rád nabídl možnost srovnat, jak stejnou 
situaci řeší na straně bavorské (která je nám blízká historicky, mentalitou i  geograficky) a  jak vypadá 
situace po dlouhodobém působení programu obnovy venkova, který tam funguje mnoho let. Toto 
srovnání naší a  bavorské vesnice může přinést zajímavé závěry právě díky jejich blízkosti. Proto je zde 
možnost některá řešení převzít a formulovat i pro český venkov. 
 

2.1 Současná podoba a  problémy české vesnice  
Podoba dnešní vesnice se velmi změnila od svého původního stavu.[MAJEROVÁ, V .] Ve většině případů je 
zachována původní urbanistická struktura v  podobě nízkopodlažní zástavby rodinných domů (tyto domy 
postrádají přízemí, které by bylo určeno pro obchod či služby) s  dvorem a  případně se zahradou. 
Poměrně častým jevem je narušení této tradiční stopy v  podobě necitlivé výstavby panelových domů 
nebo objektů JZD v době komunistické totality. Jinak ale vesnická sídla stále tvoří uzavřený a  kompaktní 
celek. 
 
Došlo ale k  zásadním změnám, které poznamenaly jejich fungování: 
 
- změna primární (agrární) funkce – Současné vesnice ztratily zemědělskou (agrární) funkci, na které 
byly založeny a ke které byly v  průběhu běhu dějin vždy určeny, jako svůj primární účel. Dnes je 
v  zemědělství zaměstnána jen malá část obyvatel a z tohoto důvodu již není zemědělství hlavním 
zaměstnáním obyvatel venkova a vesnic.[MZ ČR, Statistické údaje]  
 
Velká část obyvatel se tak musí živit jinými profesemi. V  důsledku toho se průběžně pozměňuje 
prostorové uspořádání – zemědělské a účelové dvory jednotlivých domů ztrácejí význam, stejně tak 
zahrady většinou přechází z  pozice zemědělské do okrasné (nepěstují se zde zemědělské plodiny, je 
určena pouze pro odpočinek – trávník a  stromy).  
 
Záhumenní cesty jsou zastavovány novými řadami domů, stávají se z nich plnohodnotné komunikace a 
ulice. Tím je změněna základní struktura vesnice, kdy přímo na pozemek soukromý navazovalo za 
záhumenní cestou pole. Tato základní struktura byla po mnoho staletí ponechána prakticky beze změny 
(protože nedocházelo k  zásadní změně zemědělských technologií a potřeby obyvatel tak zůstávaly stále 
stejné). S  její změnou dochází v  mnoha případech k úplně jiné urbanistické situaci, se kterou se vesnice 
musí vyrovnávat.  
 
- nezaměstnanost - Jak již bylo zmíněno, se ztrátou výsadního postavení zemědělství samozřejmě souvisí 
i ztráta pracovních míst v  místě bydliště, která je na vesnicích značná. Tím, že zemědělskou práci díky 
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mechanizaci zastane méně lidí, většina zbývajících často práci ztrácí, nebo musí složitě dojíždět do 
vzdálenějších míst. Důvodem je i útlum zemědělských provozů a nižší poptávka po tuzemské zemědělské 
produkci. Nedostatek pracovních míst je jeden z hlavních problémů, kterým musí současná vesnice čelit, 
protože znamená obtíže v udržení stávajících obyvatel (kteří se nezřídka stěhují do měst za prací) 
a přilákáním nových (protože jim obec nemá co nabídnout).  
 
Zaměstnanost na vesnici je obecně problematická. Množství nezaměstnaných je vyšší, zaměstnaní mají 
příjmy pouze podprůměrné a nabídka práce je tu v současné době slabá.[MZ ČR, Statistické údaje] 
 
- změna složení obyvatelstva (stárnutí a  odliv obyvatelstva) – Mnoho z původních obyvatel se 
odstěhovalo do měst za prací a  na jejich místo přišli právě obyvatelé z měst. Zbývající obyvatelstvo, které 
zůstalo na vsích, postupně stárne, protože většina mladších odchází a zůstávají pouze staří. Většina 
obyvatel vesnice navíc trvale dojíždí za prací do města a mnoho dalších využívá své domy na venkově 
k rekreační funkci, kdy zde nebydlí trvale a přijíždějí pouze o víkendech anebo o svátcích (tzv. 
„chalupáři“). Původně živé vesnice tak jsou během týdne poloprázdné a téměř zde chybí veřejný život. 
 
- stávající dopravní infrastruktura přestává dostačovat - S  tím souvisí i způsob přepravy mezi městem 
a vesnicí. Její intenzita byla značně navýšena. V úzkých uličkách, které nebyly vytvořeny pro rozměry 
současných autobusů a nákladních automobilů, musí dnes tyto druhy vozidel běžně fungovat. Vesnici 
také zatěžují svými exhalacemi, vibracemi a nadměrnou hlukovou zátěží. Rovněž se zvýšil podíl 
individuální automobilové dopravy. Zvyšuje se potřeba parkovacích a garážových stání, které se částečně 
daří vytvářet v  bývalých zemědělských a účelových dvorech domů. Přesto parkování na každém volném 
místě ve veřejném prostoru je nyní běžným jevem.  
 
- snížená kupní síla vesnice – V  důsledku nejisté kupní síly (lidé dojíždějí za prací, nebydlí zde trvale) 
a stavu, kdy je v blízkosti vesnice silné centrum komerce a služeb (lidé si raději nakoupí v  super- 
nebo hypermarketu ve městě) dochází ke krachu zdejších služeb (včetně základních). Obyvatelé, kteří 
pracují na vesnici, mají také často podprůměrné příjmy oproti obyvatelům měst (platy v  zemědělství jsou 
mnohem menší, než jaké může nabídnout městské zaměstnání). Kromě nejistoty ohledně kupní síly, je 
tak zbývající kupní síla (těch, kteří na vesnici skutečně produkty a  zboží nakoupí) oproti městům snížena.  
 
Stejně tak dochází k  pouhému přežívání vybavenosti (např. škol) na vesnici, protože lidé rovněž využívají 
blízkosti města. Například školní třídy se tak musí dotovat, jsou poloprázdné a obce nemohou zajistit 
dostatečně kvalitní výuku. To vede k  dalšímu odlivu dětí, které rodiče raději zapíší do kvalitnějších škol 
ve městech. Jde o uzavřený kruh, v jehož důsledku jsou funkce jako celek pohlceny městem a na vsi se jich 
nedostává. 
 
- ztráta identity – V blízkosti většího města ztrácejí vesnice vlastní identitu. Lidé dojíždějící za prací nebo 
trvale žijící jinde se identifikují raději s městem, kde pracují, nebo odkud pocházejí. Z  toho vyplývá 
snížený zájem o dění na vesnici a ztráta „sociální kontroly“ [JACOBS, Jane]. Tedy stavu, kdy se lidé znají 
a zajímají se o  dění kolem sebe – tento stav vede historicky k  mnohem nižší kriminalitě než 
v  anonymním městě. Ztrátou této „sociální kontroly“ díky vzrůstu anonymity a  lhostejnosti tak vesnice 
pozbývá také této své výhody. Z bývalého lokálního centra se stává postupně pouze jakási „noclehárna“, 
kde se obyvatelé s tímto místem neidentifikují a nezajímají se zde o veřejné dění. Slouží jim pouze pro 
přespání za zavřenými dveřmi, ale nijak nepřispívají k  veřejnému životu obce, protože žijí jinde (ve 
městě). 
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- neřízená suburbanizace – Suburbanizace a neřízené rozšiřování měst zasáhly samozřejmě i  vesnice, na 
jejichž okrajích začaly vznikat během devadesátých let překotným tempem sídliště rodinných domků 
nevalné kvality bez jakékoli vybavenosti. Takové oblasti jsou pro vesnici ve skutečnosti zátěží než 
přínosem a nezřídka s  jejich stávajícím stavem lze sotvaco dělat. Tyto domy zabírají rozsáhlé 
(neoptimalizované) plochy, obyvatelé zde se neidentifikují s obcí a sama dopravní síť je z  velké části 
špatně nebo nevhodně navržena.[JEHLÍK] 
 
Vesnice tak musí tyto nově příchozí dotovat místo toho, aby oni sami nějakým způsobem přispěli 
k  životu obce. 
 
Prostředí vesnice z  pohledu zoologie 
V  roce 1969 vydal zoolog Desmond Morris knihu „The Human Zoo“ (přeloženo: „Lidská ZOO“), ve 
které tvrdí, že lidé jsou od podstaty tvorové s  kmenovým chováním. Jako takoví nejsme určeni pro život 
ve velkých společenstvích (jaká představují města) a dáváme přednost menším komunitám.[Quirk]  
 
Podle Morrise se lidé vyvíjeli v  kmenových skupinách, jejichž počet nikdy nepřesáhl počet 150 jedinců. 
Tvrdí, že lidé si kolem sebe takovouto „kmenovou skupinu“ vytváří podvědomě stále ze svých známých 
a  přátel, tedy lidí, s  nimiž se může sžít a  vcítit se do nich. Ostatní lidi, které potkává člověk denně na 
ulici (a  jsou mimo jeho „kmen“) pak „odosobňuje“ a  vnímá je spíše jako součást prostředí, než jako 
lidské bytosti. Jako příklad uvádí všechny lidi v  nouzi, které člověk potkává na přelidněných ulicích měst 
každý den – žebráky, zraněné lidi a  podobně – a které míjí bez povšimnutí a citového hnutí. Těžko 
bychom stejně reagovali, pokud by se jednalo o lidi z  našeho „kmene“ (známé a  přátele). 
 
Morris tak argumentuje, že město je pro lidi nepřirozené prostředí, kde je pro ně obtížné vytvářet sociální 
vztahy. Tvrdí, že jako lidské bytosti se cítíme nejlépe v  menších, uzavřených prostorech, kde můžeme 
interagovat s  lidmi, jako jsme my. Dále tvrdí, že jasně dané hranice tohoto prostoru (ať již jsou zjevné, 
jako kupříkladu zdi, ploty nebo jemné, víceméně neviditelné, jako jedna lavička) nám umožňují se uvolnit 
a  vytvářet sociální vazby. Klíčem pak, dle Morrise, je to, abychom se v  těchto prostorech necítili stísněně 
a  nepociťovali, že je zde více lidí, než by být mělo. 
 
Takový popis veřejných prostorů a  prostorů pro život daleko více odpovídá „vesnici“ než „městské 
čtvrti“. Ta je mnohem snáze pochopitelná pro lidskou představu prostoru a člověk se zde necítí být 
obklopen ostatními lidmi do té míry, že je začne odosobňovat. S  tím souvisí i  vyšší míra sociální 
kontroly, o které píše Jane Jacobsová[JACOBS, Jane]. Ve větších městech je uzavřená hranice prostoru téměř 
nestvořitelná i  z  toho praktického důvodu, že lidí, o  které by se člověk měl starat, je prostě příliš mnoho.  
 
Na vesnici či v  menších komunitách ale lze takový stav přijatelné sociální kontroly vytvořit ku prospěchu 
obyvatel a  komunity, která tam žije. To je jednou z  hlavních výhod a  deviz venkovského prostředí, které 
ve městě lze navodit jen obtížně (nebo vůbec ne). 
 

2.1.1 Český vesnický dům a  jeho proměny 
Díky historickým a  funkčním předpokladům se v  průběhu doby postupně ustálila podoba českého 
vesnického domu na jednoduchém typu venkovského obydlí. Ten lze nalézt v  zásadě v  celé České 
republice a  přes místní rozdíly sdílí podobné charakteristiky.[PERLÍN] 
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Vesnický dům měl v  zásadě podobu nízkopodlažního rodinného domu, který postrádal přízemí určené 
pro obchodní činnost nebo služby. Obydlí mělo rozsáhlé zázemí (dvůr), které sloužilo k  hospodářské 
činnosti a  zemědělské výrobě. Dvůr a  zahrada byly jasně vymezené a  plnily oddělené funkce. Zahrada 
sloužila k  pěstování zemědělských plodin, nebo jako sad (časté jsou zde také ovocné stromy v  kombinaci 
se záhony). Zahrada bývá uzavřena stodolou, která navazuje na záhumenní cestu. Ve stodole byla 
uskladněna sláma a  píce pro dobytek (přístupná přes cestu). Za záhumenní cestou pak nezřídka 
pokračovala přímo plužina (obdělávaná půda), která náležela k  domu.[KOUCKÝ] 

 
V  rámci českých zemí se vyvinuly dva základní systémy uspořádání – systém okapový, který je běžný na 
Moravě (domy jsou do návsi či ulice otočeny tak, že šikmá plocha střechy a tedy také okap, je rovnoběžný 
s  ulicí) a systém štítový, rozšířený v  Čechách (v tomto případě jsou domy otočeny do veřejného prostoru 
štítem).  
 
Změny ovlivňující současnou podobu současného vesnického domu 
Většina obyvatel vesnice v  současné době není zaměstnána v  zemědělství a  dům používá podobně jako 
městské domy (tedy téměř výhradně k  obytné funkci). Velká část obyvatel pracuje ve větších městech, 
kam dojíždí za prací a na vesnici tráví jen omezené množství času. Postupně se vesnice mění v  jakési 
„noclehárny“, kam lidé přijíždějí pouze přespat a nijak se nezapojují do aktivit obce ani nejsou součástí 
sociálního prostředí. Obyvatel, kteří na vesnici žijí i  pracují, je jen menšina a velkou část současných 
obyvatel tvoří také tzv. „chalupáři“, kteří v obci vlastní dům, ale jezdí sem pouze na víkendy a o svátcích. 
Obec se tak vylidňuje a  přes den je z  větší části pustá. Z  toho vyplývá snížený zájem o dění na vesnici 
a ztráta „sociální kontroly“. Vzdalujeme se stavu, kdy se lidé znají a zajímají se o dění kolem sebe, což 
vedlo historicky k  mnohem nižší kriminalitě než v  anonymním městě. Ztrátou této „sociální kontroly“ 
díky vzrůstu anonymity a lhostejnosti tak vesnice pozbývá také této své výhody.  
 
Vzhledem k hygienickým normám není již možné chovat dobytek a zvířata v těsné blízkosti obytného 
domu. Tradiční dvůr, dříve automaticky náležející k domu tak pozbývá své funkce. Zahrada je 
v současnosti spíše také okrasná, než hospodářsky využívaná. To jsou další závažné zásahy do podoby 
tradičního venkovského domu, protože dvory (dříve funkčně nutné a  využívané) leží ladem a zahrady 
jsou spíše na obtíž, než ku prospěchu. 
 
Dochází k  pouhému přežívání vybavenosti (např. škol), protože lidé rovněž využívají blízkosti města. 
Školní třídy se tak musí dotovat, jsou poloprázdné a obce nemohou zajistit dostatečně kvalitní výuku. To 
vede k  dalšímu odlivu dětí, které rodiče raději zapíší do kvalitnějších škol ve městech. Jde o uzavřený 
kruh, v  jehož důsledku jsou funkce jako celek pohlceny městem a na vsi se jich nedostává. 
 
Dalším problémem je to, že v blízkosti většího města ztrácejí vesnice vlastní identitu. Lidé dojíždějící za 
prací nebo trvale žijící jinde, se identifikují raději s městem, kde pracují, nebo odkud pocházejí. K  tomu 
přispívá současná praxe „trvalého pobytu“, kdy někteří občané zůstávají hlášeni na místech trvalého 
bydliště ve městech, obce nemají za jejich pobyt tam finance z  veřejného rozpočtu a občané sami se 
identifikují spíše s místem trvalého než skutečného pobytu. 
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Postagrární vesnice 
Po ztrátě hlavní obživy většiny obyvatel (zemědělství) došlo k  odlivu venkovských obyvatel do měst 
a  naopak zpětného přílivu městských obyvatel na venkov. V  průběhu dvacátého století si tito lidé na 
vesnicích stavěli „městské“ typy domů, které nereflektovaly vesnickou historii. Tyto domy (především 
z  poloviny dvacátého století) lze ve struktuře vesnice snadno odlišit a  identifikovat.[KOUCKÝ]  
 
Stavba těchto domů byla vedena socialistickou snahou o  „přibližování města a  vesnice“, kdy byla snaha 
změnit vesnici na sídlo městského typu. Historická jádra vesnic byla nešetrně měněna, doplňována 
panelovou výstavbou nebo přímo asanována a  nahrazena novou, „kvalitnější“ zástavbou. Tím došlo 
k  nenapravitelným škodám, kdy byla porušena základní půdorysná stopa vesnice, která se utvářela 
z  racionálních důvodů několik století.  
 
V  průběhu devadesátých let pak vesnice postihla éra živelné suburbanizace, kdy kolem vesnic vyrostly 
neřízeně satelitní části. Kvůli malé, nebo žádné kontrole obce docházelo ke vzniku uzavřených osad bez 
veřejných prostranství a  veřejného i  komerčního vybavení. Domy mají velké pozemky, na kterých jsou 
často nevhodně situovány. Díky tomu jsou potřebné velké délky cest a  sítí, aby obsloužily mnohem menší 
počet obyvatel než v  jádrové části vsi. Obec tak na údržbu těchto velkých délek sítí a  cest vydává velké 
částky a  „starousedlíci“ tak na tyto „novousedlíky“ doplácejí.  
 
Tyto nové doplňky k  vesnici jsou také často umístěny do oblastí, kam se vesnice z  dobrých důvodů dříve 
nerozšiřovala – a  to buď do cenných zemědělských oblastí, nebo do oblastí často postihovaných 
záplavami, které jsou v  jednadvacátém století stále častější a  jsou tak pro obce větším problémem. 
 

2.1.2 Veřejné prostory současné vesnice 
V  mnoha současných vesnicích stále přetrvává stigma z  dob komunismu, kdy vznikl problém se 
soukromým vlastnictvím a  pocitem odpovědnosti. Velká část veřejných prostor se stala „majetkem všech“ 
a  tím pádem „majetkem nikoho“, za který nikdo necítí zodpovědnost a  nezajímá se, co se s  ním stane 
a  v  jakém stavu se nachází. Trávníky jsou z  důvodu menších obecních rozpočtů nesekané 
a  neudržované, o  odpadky se nikdo v  obci nezajímá, protože se o  ně má starat úřad. Součástí veřejné 
vybavenosti jsou zdemolované a  neopravované domy a  budovy s  nevyřešenými majetkoprávními vztahy 
- lidí, kteří dříve emigrovali, majetek jim byl zabaven, kteří v  emigraci zemřeli a  jejich dědicové se soudí. 
Dalším případem jsou církevní majetky, zabavené komunistickým režimem, které byly až dodnes 
zablokované (nyní se snad po schválení církevních restitucí odblokují).[JEHLÍK] Vzniká právě výše 
zmiňovaný dojem „nezájmu“, který podněcuje ostatní, aby se v  tomto prostoru chovali nejhorším 
možným způsobem (neboť mají dojem, že není kontrolován a  běžná obava z  postihu zde neplatí). 
 
Do toho vstupují často nevyjasněné majetkové vztahy, které mohou zapříčinit, že některé části obce jsou 
skutečně „územím nikoho“ a  nikdo nad nimi nepřejímá zodpovědnost. V  mnoha případech byly velké 
plochy obcí zablokovány do doby vyřešení sporu o  církevní majetky (a  v  některých oblastech byly vsi 
a  městečka doslova „obklíčeny“ plochami, které nemohly nijak obhospodařovat či jimi manipulovat, 
a  tyto bránily přirozenému rozvoji obce).  
 
Obecní úřad starost o  veřejná prostranství nemá zatím mezi prioritami a  skrovné peníze, které 
v  rozpočtu jsou, vydává na jiné projekty nebo se prostředků nedostává. Starosta bude raději vydávat 
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peníze na novou kanalizaci, než hledat prostředky pro výměnu laviček a opravy zastávek hromadné 
dopravy (kde jsou devastace vidět nejčastěji). 
 
Jedním ze základních cílů proměny příměstských vesnic by mělo být také vytvoření kvalitních 
a  bezpečných veřejných prostor. Veřejné prostory jsou totiž jedním ze základních faktorů, které mohou 
ovlivnit chování obyvatel a návštěvníků, kteří zde žijí, nebo sem zamíří na návštěvu. 
 
Teorie rozbitých oken 
V  roce 1969 provedl Philip Zimbardo, profesor na stanfordské univerzitě praktický pokus ohledně vlivu 
okolí na chování jedinců. Nechal zaparkovat dvojici automobilů bez SPZ, a s otevřenou kapotou ve dvojici 
naprosto rozdílných amerických čtvrtí.[PORADA, Barbara]  
 
Automobil, zaparkovaný v  Bronxu (New York, v  té době a  i  dnes velmi špatné sousedství) byl 
zdemolován během několika minut po svém zaparkování. Prvními, kteří se podíleli na jeho demolici, byla 
rodina (otec, matka a mladý syn), která vymontovala z  automobilu díly. Během dvaceti čtyř hodin bylo 
z automobilu odebráno veškeré vybavení a zařízení, které mělo nějakou hodnotu, a zbytek automobilu byl 
zdemolován. Okna byla vytlučena, polstrování sedadel rozřezáno a děti je využívaly jako hřiště. 
 
Druhý automobil v  totožném stavu pak byl zanechán v Paolo Alto v  Kalifornii, v té době obývané 
především majetnějšími občany (a  představovala tak něco, co by se dalo označit za „lepší sousedství“). 
Tohoto automobilu se více než týden nikdo nedotkl. Profesor Zimbardo poté sám zašel k  automobilu 
a  úmyslně rozbil přední sklo kladivem. Brzy poté se lidé připojili k  jeho ničení a  auto bylo během 
několika hodin kompletně rozebráno. 
V  obou případech mezi „vandaly“ patřili především dobře oblečení a  respektovaní „bílí“ občané. Tehdy 
běžný pohled na kriminalitu říkal, že většinu zločinů mají mít na svědomí především nevzdělaní černoši 
a členové gangů. To ale nebyl rozhodně tento případ. Na destrukci automobilu a porušování zákona se 
podíleli naopak lidé, kteří by se dali považovat za „opory společnosti“. 
 
Tento pokus vedl harvardské profesory George Kellinga a  Jamese Wilsona k  formulaci tzv. „Teorii 
rozbitých oken“ v  roce 1982, která říká: 
 
„Pokud je rozbité okno ponecháno bez opravy, lidé dojdou k  závěru, že se o  ně nikdo nezajímá, a  že 
jej nikdo nehlídá. Potom se objeví více rozbitých oken a  nedostatek kontroly se rozšíří od budov i  do 
ulic, vysílající signál, že vše lze a  není zde žádná autorita.“ [KELLING/WILSON] 
 
V  Bronxu, kde je přístup „nikdo se o to nezajímá“ mnohem rozšířenější, trvala destrukce automobilu jen 
krátce, zatímco v prostředí lepšího sousedství k němu došlo až ve chvíli, kdy se lidé domnívali, že 
automobil nikomu nepatří (k čemuž vedlo rozbité a  neopravené okno).  
 
Celkově se tak zkušenost z  tohoto experimentu dá shrnout tak, že jakékoli špatné návyky a tendence 
k  porušování zákona a řádu se snadno šíří. Lze tomu ale bránit nápravou jejich průvodních jevů (opravou 
rozbitých oken, odstraněním graffiti a podobně), vizuálním posílením prvků autority a kontroly ve 
veřejných prostranstvích a prevencí dalšího vzniku šíření těchto návyků.  
 
Člověk je ve své podstatě sociální tvor a  snaží se zapadnout do „tlupy“ ostatních lidí. Hledá proto v 
chování ostatních stopy k  tomu, co je považováno za normální a co už nebude tolerováno. Nechce se 
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vymykat z normálu. V  anonymním prostředí, které je nám neznámé, kde navíc nejsou další lidé, kteří by 
nám pomohli svým chováním k  tomu, abychom podvědomě věděli, jaké jsou „sociální normy“ této 
oblasti, analyzuje člověk své okolí a  hledá stopy okolo sebe. Pokud je okolí kolem něj uklizeno, 
opravováno a  je udržováno, je to pro člověka signál, že někdo se o  tento prostor zajímá, a že je pod 
dohledem. Takové prostředí signalizuje, že kriminální chování není tolerováno.  
 
Pokud je prostředí kolem nás v  nepořádku, všude leží odpadky, okna jsou vytlučená a zdi jsou 
posprejované, pak je to signál, že o oblast se nikdo nezajímá a kriminální chování projde bez jakéhokoli 
postihu.  
 
Takové signály čteme a rozhodujeme se podle nich i ve chvíli, kdy máme v ruce obal od tyčinky, kterého 
se potřebujeme zbavit, nebo nás postihne nutkání navštívit toaletu. V prostředí řádně udržovaném, 
o které se někdo stará, máme většinou podvědomý problém obal jen tak hodit na anglický trávník (pokud 
tam neleží žádné další odpadky). Naopak, v  temné uličce mezi odpadky nebude člověk cítit problém 
ulevit své potřebě, protože podvědomě cítí, že takové chování je v tomto prostředí normální a nebude za 
něj nijak postihován.  
 
Adaptace teorie rozbitých oken 
Z  teorie rozbitých oken vychází i  následné adaptace a  aplikace, které promýšlejí její následky z  hlediska 
sociologie a  kriminalistiky. Kniha „Fixing Broken Windows and Reducing Crime in Our Communities“ 
od spoluautora teorie Georga L . Kellinga a  Catherine Colesové řeší konkrétní kroky, kterými lze pomocí 
sociologického efektu, jež teorie rozbitých oken popisuje (tedy závislost chování obyvatel a  prostředí), 
dosáhnout snížení kriminality a  zvýšení bezpečnosti v  obci.[KELLING/COLES] 

 
V  této knize také předkládá tezi, že zabráněním drobných přestupků (kterými je kupříkladu sprejování po 
zdech nebo rozbíjení oken) lze dosáhnout i  snížení závažné kriminality a trestných činů. Tato teze byla 
mnohokrát diskutována a zpochybněná, nicméně nebyla zatím spolehlivě ani potvrzena ani vyvrácena. 
  
Profesor Kelling byl poté zaměstnán newyorským metrem, které bylo v  té době velice nebezpečné 
a stávalo se denně místem mnoha trestných činů, k  zlepšení bezpečnosti. Podařilo se mu přesvědčit 
starostu města, Eda Kocha, že řešením není zesílení restriktivního aparátu (posílení policejní přítomnosti 
v  metru, více zatčení a tvrdé tresty), ale naopak vytvoření čistého prostředí, systematicky zabraňovat 
tvorbě graffiti a  posílení vizuálních znaků, které posilovaly zdání autority a řádu.  
 
Autor systému značek, designer Massimo Vignelli, se na základě toho rozhodl invertovat barvy na svých 
cedulích tak, aby bílé písmo stálo na černém pozadí.[PORADA, Barbara] Tyto cedule tak působí mnohem 
autoritativněji a  společně s  tím, že graffiti se v  metru přestalo objevovat (a to, které se objevilo, bylo 
odstraněno), vytvořilo dojem prostředí, kde nefunguje „nezájem“, ale naopak je kontrolované. Vedlo to 
k dramatickému vylepšení bezpečnostní situace a  úbytku zločinů do té míry, že dnes je newyorské metro 
oproti předchozímu stavu bezpečným prostředkem přepravy. [PORADA, Barbara] Obyvatele New Yorku dnes 
nemají obavy metro využívat a to je tak důležitým nástrojem dalšího rozvoje a chodu města. 
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Obecně se dá říci, že lze jako významnou součást agendy identifikovat následující kroky: [PORADA, Barbara] 
 

- Určit zodpovědnost za veřejné plochy a  trvat na jejich udržování skutečným majitelem. 
V  případě nejasných majetkových vztahů musí obec převzít vlastní odpovědnost a  zelené plochy 
udržovat z obecních rozpočtů, případně se pokusit zapojit do jejich údržby soukromé subjekty 
(ať již pobídkami či spoluúčastí). 

 
- Zabránit projevům vandalismu ve veřejném prostoru (graffiti, devastace veřejného majetku, 

laviček a  podobně) a všechny škody ihned napravovat, aby nedocházelo k  vytváření prostředí, 
kde se bude takové poškozování veřejného majetku zdát „společensky přijatelné“. 

 
- Udržovat veřejná prostranství v  podobě, která jsou reprezentativní (posekané trávníky, 

udržované záhony, opravené chodníky, nově vysázené stromy. V  obci nesmí být žádné 
„zapomenuté kouty“ kde se vrší špína a odpadky, uklizené zastávky, žádné rozbité sklo nebo 
oprýskané koše, ve velmi dobrém stavu musí být udržováno veřejné osvětlení, etc.). 

 
 

- Posílení vizuálních znaků, které vytvářejí dojem „kontrolovaného“ prostředí, o které se lidé 
starají (informační grafika a cedule, přehledné veřejné prostranství, etc.). 
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2.2 Současná podoba bavorské vesnice 
Dnešní situace bavorské vesnice se od té české v  mnohém odlišuje, přestože vnější podoba české 
a bavorské vesnice nejsou zase tak vzdálené. Bavorská vesnice vychází z  podobných východisek jako ta 
česká:  
 
- Geografické a  klimatické podmínky jsou v  obou zemích obdobné. Rozdíly v  geografii a  klimatu jsou 
jen kosmetické a hlavní rozdíl je ten, že Česká republika je více kopcovitá a  Bavorsko více nížinaté.  
 
- Obě země jsou zhruba stejně velké, s  podobným počtem obyvatel (Česká republika je větší rozlohou, 
Bavorsko má zase o něco více obyvatel, avšak jsou srovnatelné).  
 
- Obě země si prošly obdobnou historií s jejími nejvýraznějšími milníky (středověk, třicetiletá válka, první 
a druhá světová válka), sdílí náboženskou historickou tradici (obě země byly a jsou křesťanské, především 
pak katolické) stejně jako sdílí společné tradice, svátky a kulturní pozadí. Není obtížné v Bavorsku nalézt 
kostely zasvěcené svatému Janu Nepomuckému, jehož sochy jsou stejně jako v Čechách k  nalezení na 
mostech. Na bavorských i českých domech lze nalézt sv. Floriána, který má chránit před požárem. 
 
- Krajina v  obou zemích je obdobně strukturována a  odráží stav z  pozdně barokní doby, který následně 
změnila průmyslová revoluce, rozvoj průmyslu a  dopravy. Bavorská krajina není tolik protknutá 
a  osazená drobnými sakrálními stavbami jako česká (kde v té době probíhala výrazná rekatolizace a tyto 
vnější znaky byly způsobem, jak posílit katolické vnímání) a z našeho pohledu tak není tolik „poetická“, 
avšak drží se obdobných struktur.[DENKMALPFLEGE] 
 
Výsledkem těchto srovnatelných podmínek jsou pak obdobná řešení a podoba vesnic. Obě země byly 
navíc vždy blízké a probíhal zde čilý obchod a přeshraniční výměna informací. Nalezneme zde stejné 
urbanistické formy vesnice jako v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (uliční, řadové, etc.) jako odpověď na 
stejné krajinné podmínky. Liší se pouze jejich četnost v závislosti na četnosti různých krajinných forem 
v té, či oné zemi. 
 
Před druhou světovou válkou bylo Bavorsko nejchudší z  německých zemí.[GUGISCH] Chyběl tu těžký 
průmysl a bavorští obyvatelé byli vnímání jako „vesničané“. To samé je vidět i na bavorském kroji (níže 
viz 3.3.1), který se řídil stejnými pravidly jako český – bohatost kroje odrážela bohatost kraje. Z  českého 
pohledu byl bavorský kroj krojem horským, krojem chudých oblastí, které nemohly kupříkladu s  jižní 
Moravou a  bohatostí kroje soupeřit. Začátkem dvacátého století byly české země totiž jedny 
z  nejbohatších v  oblasti – země byly úrodné a  tvořily „továrnu“ rakousko-uherské monarchie. Byla zde 
dislokována velká část těžkého a  zpracovatelského průmyslu celého císařství. Z  toho pak těžilo 
samostatné Československo po první světové válce, protože mu tento průmysl dovolil nastartovat 
úspěšnou ekonomiku. 
 
Po druhé světové válce ale byly vztahy obou zemí zpřetrhány vztyčením neprostupné železné opony 
a  situace se obrátila. Česká republika skončila ve východním bloku, který těžce poškodilo socialistické 
neefektivní centrální plánování, rozsáhlé vyvlastňování a kroky, které zpětně můžeme popsat jen jako 
devastaci venkova. Bavorsko naopak skončilo v  západním, kapitalistickém bloku, a jeho ekonomika byla 
nastartována americkým Marshallovým plánem, který měl za cíl obnovu zničené Evropy (Československo 
a  ostatní socialistické země plán a  americkou podporu na nátlak Moskvy odmítly). Bavorsko a  bavorské 
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vesnice se mohly dále rozvíjet v kapitalistickém prostředí bez překážek.[DENKMALPFLEGE] Prudký rozvoj 
Bavorska po válce byl podpořen přílivem vyhnaných německých uprchlíků z  východu (Československa, 
Polska a dalších zemí), kteří byli zpočátku umístěni do sběrných táborů v  Bavorsku. Byli to z  velké části 
vzdělaní, tvrdě pracující lidé, kteří si s sebou přinášeli výrazné „know-how“. Mnoho z nich zde zůstalo 
a podílelo se na obnově a nastartování zdejší ekonomiky.  
 
Ve zkratce je třeba říci, že zatímco česká vesnice se potýká s odstraňováním následků dlouhého období 
nesvobody a ekonomické krize, Bavorsko naopak po druhé světové válce budovalo demokratickou 
a ekonomicky efektivní tradici. Z  toho také vyplývá rozdílný obraz obou vesnic, viditelný na první 
pohled. 
 
Větší mobilita obyvatel v  Bavorsku[MiD 2008]  
Z  průzkumů v  Bavorsku i  obecného pozorování je jasně viditelné, že bavorští obyvatelé mají výrazně 
větší mobilitu a jsou ochotní dojíždět za prací mnohem dále než obyvatelé čeští. Jde o trend, který je jasně 
sledovatelný a  proměnný v  čase. Zatímco u nás je obecně problém stěhovat se za prací, případně dojíždět 
na delší vzdálenosti do práce, v  Bavorsku je obojí běžné. 
 
Díky velmi dobré infrastrukturní síti je v  běžném dosahu městských obyvatel mnohem větší oblast kolem 
měst, než je tomu běžné v  České republice. Pro bavorské obyvatele je proto tak přijatelnější bydlet 
v  rámci příměstského venkova a  do města a  do práce pouze dojíždět. Zdejší suburbanizace je tak 
výrazněji navázána na existující jádra vesnic a stávající vesnice.[DENKMALPFLEGE] Příliv obyvatel z měst pak 
vede k dalšímu rozvoji vesnic v blízkosti měst - ať již živelnému v rámci neřízené suburbanizace, nebo 
naopak pozvolnému a řízenému skrze programy rozvoje a obnovy vesnic. V  Bavorsku není neobvyklé, že 
rozsáhlé nové soubory rodinných domů nevznikají přímo u měst, ale naopak u příměstských vesnic, kde 
bydlí obyvatelé, kteří do města samotného pouze dojíždějí. 
 
Příměstský venkov v Bavorsku se tak více urbanizuje a přibližuje městskému prostředí, přestože s městem 
samotným není přímo (územně a  stavebně) propojen. Na rozdíl od českého venkova ale vesnice neslouží 
pouze jako „noclehárna“ pro obyvatele, kteří do venkovského života nijak nepřispívají. Bavorští obyvatelé 
se identifikují s místem, kde žijí spíše, než s  místem, kde pracují. Jsou mnohem více zapojeni do života 
své venkovské obce a jeho kulturních a společenských aktivit, než je u nás běžné.  
 
Nedošlo tu nikdy k historické přetržce vztahu obyvatel a půdy (kterou u nás představuje nechvalná 
kolektivizace a vyvlastňování), ani ke ztrátě zájmu veřejnosti na věcech veřejných (opět u nás 
zapříčiněnou čtyřmi dekádami totalitního státu). Pokud probíhala změna majitelů pozemků, probíhala 
pozvolně, mnohdy vlastní pozemky stále stejná rodina po mnoho generací.[STRUBE, Sebastian] Venkovské 
tradice se tu stále dodržují a hlásí se k  nim i nově příchozí obyvatelé, kteří se do obce přistěhují. Funguje 
tu identifikace s obcí a hrdost na obec jako takovou.  
 
Velmi dobrá dopravní infrastruktura  
Zatímco dopravní infrastruktura v  České republice je často problematická a její nedostatečná kvalita 
a kapacita je jednou z  hlavních překážek rozvoje venkova[BRUSTMANOVÁ, J .], v Německu funguje velmi dobrá 
struktura dálnic (něm. Autobahn) a rychlostních komunikací (něm. Bundesstrasse), stejně jako místních 
komunikací, které jsou na ně napojeny.[KEGLER] Ty jsou udržovány ve velmi dobrém stavu, proto je výše 
zmíněné dojíždění pro zdejší obyvatele jednodušší a pohodlnější. Situaci usnadňuje i další typicky 
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německá zvláštnost – a to je neomezená rychlost na dálnicích (umožněná opět dobrou kvalitou dálnic). Ta 
snižuje dobu nutnou k  dojíždění a dále tak zvětšuje vzdálenost, do které je dojíždění únosné. 
 
„Uklizený“ dojem bavorských obcí  
Bavorské obce (a  německé obecně) jsou na první pohled mnohem uspořádanější, uklizenější a  na pohled 
„příjemnější“. Vše je na vsi vysmýčeno a uklizeno (občas až do absurdních rozměrů), nikde neleží 
hromady stavebního materiálu, domy i předzahrádky jsou vyzdobeny, všude jsou udržované květináče, 
sezónní ozdoby (vánoční, velikonoční a jiné, včetně často vysmívaných zahradních trpaslíků).[STRUBE, 

Sebastian] Domy jsou v  bavorských venkovských obcích vždy pečlivě omítnuty a vše je vyspraveno, aby nic 
nehyzdilo příjemný dojem z  vlastního domu a vsi jako takové.  
 
Tento přístup je dán jak německou tradicí, ale také po desetiletí pořádané „zkrášlovací soutěže“ 
soustředící se na vnější podobu vesnic (viz níže).[DENKMALPFLEGE] Ty také vytvářejí „společenský tlak“ na to, 
aby obyvatelé obce zalévali květiny, zkrášlovali své domy, zametali sníh a podobně, protože tím 
dopomohou své obci v soutěžích a překonání okolních obcí.  
 
Zatímco český přístup k  vesnici a jejímu vzezření je v mnoha ohledech čistě „funkcionální“[MAJEROVÁ, V .] 

(lze parafrázovat i tak, že pokud to funguje, pak není třeba to nějak vylepšovat), Bavoři kladou na vzezření 
vlastního domu a celé obce velký důraz. Je to rozdíl, který sice nic neříká o  kvalitě života a vesnice jako 
takové, ale je na první pohled viditelný. 
 
Zachované měřítko vesnice 
Drtivá většina bavorských obcí si zachovává drobné měřítko venkovské obce a nepřistoupilo se zde 
k  výstavbě velkých bytových domů, nebo olbřímích hospodářských a zemědělských areálů, které se do 
vesnice měřítkem vůbec nehodí (a dnes je lze zpětně jen velmi těžko odstranit). V  Bavorsku nebylo nikdy 
zavedeno centrální plánování, které by muselo splnit normy a nařízení shora, nepřistupovalo se zde proto 
k  řešením, která jsou efektivní, ale proti smyslu venkovské obce a ducha místa jako takového. 
 
Naprostou většinu zástavby tvoří rodinné domy, nebo malé bytové domy, které nepřesáhnou dvě, nebo 
maximálně tři patra a zachovávají si venkovský ráz. Dominantou obce z dálky zůstává vždy věž (nebo 
věže) kostela, tak jako po staletí předtím. Zemědělská výroba je soustředěna do několika statků, které se 
často ke stejnému účelu využívaly také staletí předtím, není centralizována do jediného mamutího (a 
krajinu hyzdícího) závodu. Obecně si pak bavorská vesnice zachovává své typicky menší měřítko, které 
k  venkovu patří. 
 
Důraz na ekologii 
Bavorská vláda a obce samy dávají velký důraz na ekologická řešení a podporu ekologie a obnovitelných 
zdrojů energie.[GUGISCH] Prakticky každá střecha s předpokladem pro oslunění, je osazena fotovoltaickými 
panely, nebo solárními kolektory. V  místech, kde je to možné, stojí velké větrné elektrárny a menší větrné 
generátory, které se dají montovat i  na domy v  rámci obce (pokud splňují požadavky z  hlediska 
hlučnosti). V  mnoha obcích stojí elektrárny na biomasu (z velké části dřevoštěpku) a dotační programy 
v obci podporují „zelená řešení“, kterými se obce také rády chlubí. Pro obyvatele Bavorska je ekologie 
důležité téma, které řeší a snaží se je v  rámci tradice veřejné diskuze a zájmu o věci veřejné také adresovat 
v  místech, kde mohou – těmi jsou právě jejich vlastní domácnosti (solární panely, šetření energií) a obce, 
kde žijí.[DENKMALPFLEGE] 
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2.3 Obnova venkova v  rámci ČR 
V současné době je velkým problémem obnova venkova, který je zdevastovaný po necitlivých zásazích 
socialismu a také divoké suburbanizaci devadesátých let. Tradiční způsob života téměř vymizel (je téměř 
ze 100% urbanizovaný) a místy postupně upadají různé lidové zvyky, které souvisejí s venkovským 
způsobem života.[BRUSTMANOVÁ, J .] 
 
Projekt „obnovy venkova“ probíhal od začátku osmdesátých let v Německu a Rakousku, tedy s Českou 
republikou srovnatelných zemích. Kromě dotací na různé projekty se velká část financí soustředila také na 
podporu folkloru a místních zvyků (viz níže). Jejich udržování totiž souvisí s vytvořením nebo podporou 
zdejší obce a její „pospolitosti“. Ta je základním předpokladem pro venkovský způsob života. Zkráceně 
řečeno – obnova fyzického prostředí venkova není dostatečná, pokud se zároveň neobnoví venkovská 
obec po stránce lidské (sociální). 
 
Moderní podoba vesnického domu 
Moderní podoba vesnického domu (nebo „domu na vesnici“) je v  současnosti jedním z problematických 
míst naší architektury.[PERLÍN] Jak již bylo zmíněno výše, podmínky na vesnici se zásadním způsobem 
změnily a nová architektura by to měla reflektovat. Zároveň by ale měla navazovat na urbanistickou 
a architektonickou tradici, která se na venkově vytvořila.  
 
Moderní dům na venkově (a nyní již se dostávám ke svým závěrům) by měl mít podobu historického 
domu, pokud možno v  řadovém nebo těsném uspořádání, který by plnil současné nároky na bydlení 
a komfort. Zahrada, která je součástí domu, bude mít s největší pravděpodobností pouze okrasnou funkci 
a mělo by s  ní takto být počítáno již dopředu. V  současné době je jedním z  velkých požadavků například 
garáž, která by měla mít kapacitu nejméně dvou osobních automobilů (pro dojíždějící obyvatele venkova 
naprostá nutnost). Ta by měla být začleněna do objektu citlivě a tak, aby nerozbíjela uliční čáru. 
Příkladem adaptace může být transformace vrat do dvora (které jsou běžně do venkovského domu 
zakomponovány) na vjezd do garáže.  
 
Těsné nebo řadové uspořádání umožňuje uchování krátkých obslužných sítí (šetří peníze obci)[KOUTNÝ], 
vytváří uliční prostředí blízké historické ulici a uchovává půdu (tzv. „zelený drn“) v  okolí vsi pro 
zemědělskou činnost. Z  tohoto pohledu se řadové uspořádání nové zástavby jeví jako ideální. Najít 
konkrétní podobu vesnického domu je pak jedním z  velkých výzev, které je potřeba vyřešit ke zlepšení 
situace. 
 
Kulturní a  spolkový život vesnice 
V  současné době je kulturní život obce často značně omezen. Historicky byl velmi bohatý a  určoval 
a  udržoval identitu vesnické obce, ale ve dvacátém století došlo k  jeho útlumu. Po roce 1948 přešla 
veškerá kulturní aktivita pod správu a  kontrolu KSČ. Toto období znamená zásadní změny pro kulturní 
a spolkový život obce, protože velká část aktivit byla soustředěna do střediskových obcí. Menší obce začaly 
kulturně stagnovat, ale zároveň se zde rozšířilo jejich rekreační využití – ono známé „chalupaření“ 
a  „chataření“, které je určuje i dnes (mnohdy negativně, jak bylo zmíněno).[MAJEROVÁ, V .] 
 
Dnes, po uvolnění státní kontroly nad kulturou, se začíná tento kulturní, společenský a spolkový život 
znovu obnovovat. Téměř každá z  venkovských obcí se ale musí potýkat s  úbytkem obyvatel a přílivem 
„chalupářů“ a dalších obyvatel, kteří v obci sice „sídlí“, ale nežijí a nijak se na jejím životě nepodílejí. Tato 
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obnova tak jde pomalu. Některé zrušené spolky byly obnoveny, případně založeny nové, ale často se 
potýkají s  nedostatkem prostor, lidí, nebo financí k rozsáhlejší aktivitě. Původní budovy Sokola, Orla, 
hasičských zbrojnic a katolických spolků již po znárodnění a následných restitucích mají jiné majitele, 
jsou zdemolované, nebo neexistují. O majetek, který zůstal v  zachovalém technickém stavu, se přihlásily 
nástupnické organizace, které často nemají s původními ani organizační, ani ideové vazby. Proto obnova 
spolkového a společenského života je dlouhodobou záležitostí.  
 
Každá úspěšná obnova venkova (a  transformace takového sídla) by proto měla stát mimo obnovy 
infrastruktury a bytového fondu také na obnově kulturního potenciálu vesnice. Vedení obce by mělo 
podporovat všechny kroky, které povedou k jejímu posílení, protože zároveň vedou k  posílení identity 
obce a identifikaci jejích obyvatel s touto obcí. Kroky, které by měly pomoci k tomuto cíli: 
 
- podpora spolkového života - Spolky totiž vyvíjejí aktivitu (bály, plesy, tancovačky, atp.), která pomáhá 
kulturní povědomí udržovat. Ze strany obce by měla existovat podpora obnovy historických spolků, které 
byly zrušeny a zároveň podpora zakládání spolků nových. A to ať již nabídkou prostor pro spolkovou 
aktivitu, záštitou pro jejich akce nebo třeba i podporou finanční (byť nezřídka symbolickou). 
 
Spolky jako dobrovolní hasiči, Sokol/Orel (či jiný podobný tělovýchovný spolek), spolek myslivecký 
a spolky ochotnické, orchestry, pěvecké sbory, které vytvářejí velké množství aktivit, jsou důležitými 
subjekty v  životě obce a náleží jim proto samozřejmě podpora ze strany radnice a vedení vesnice. 
 
- podpora péče o  duchovní hodnoty obce a  návaznost na tradice, které v  obci existovaly - Kupříkladu 
obnova tradičních jarmarků, výročních trhů, průvodů, církevních svátků, přehlídek spolků a podobně.  
 
- zázemí pro občanskou vybavenost - Vytvoření takového zázemí pro občanskou vybavenost a služby ve 
veřejném a soukromém sektoru, podpora existujících a rozšíření o nové je klíčová pro možnost dalšího 
rozvoje. 
 
- škola – Bývá kritickým místem kulturního života obce, především pak zapojení dětí, mládeže a studentů 
obecně do kulturního a spolkového života obce. Vesnice by měla nabízet a vytvářet mimoškolní aktivity 
a podmínky pro trávení volného času, které opět oplátkou vytvářejí pocit sounáležitosti s obcí a vesnicí. 
 
- vesnická knihovna - Další kritický bod obce. Knihovna by měla nabízet kromě literárního fondu 
i prostor pro moderní využití (stejně jako byla do dvacátého století knihovna nositelem vědomostí 
a  vzdělání, měla by i dnes plnit tento účel a proto mít dostatek počítačových pracovišť a přístup 
k  informačnímu fondu vesnice). Stejnou funkci moderního vzdělávacího a setkávacího centra může 
alternativně hrát také místní pošta. Nicméně pošty spadají pod státní podnik Česká pošta s.p. a  obce na 
podobu poboček a případných rozvojových plánů této instituce mají jen malý vliv. Nelze tak na její 
pozitivní využití spoléhat - zejména, když v  poslední době dochází k rušení značného počtu vesnických 
pošt. 
 
Ekonomická stránka rozvoje obce 
Zásadní překážkou jakékoli obnovy vesnice nebo jejího rozvoje jsou finance. Na nich většina projektů 
stojí a padá, protože rozpočty, se kterými tyto obce hospodaří, jsou skromné.[MAJEROVÁ, V .] Finanční 
rozpočet pro obce je určován „per capita“ - tedy dle počtu obyvatel přihlášených zde k  trvalému pobytu. 
Ten přirozeně neodpovídá skutečnému počtu obyvatel v  obci žijících, když jsou „chalupáři“ často 
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přihlášeni jinde a přestože v  obcí vlastní majetek a využívají kupříkladu veřejné komunikace, obec na ně 
v podstatě doplácí.  
 
Tomu by mohla pomoci výše zmiňovaná větší identifikace se s  obcí, která by mohla přesvědčit alespoň 
část obyvatel zapsaných jinde, aby se přihlásili ke svému skutečnému místu pobytu. Skutečné řešení 
pravděpodobně ale přinese teprve případná změna zákona a formy přidělování financí, které budou obci 
přiděleny. Stejně tak by mohla pomoci v  rámci obnovy vesnice případná vládní reforma, která by 
nějakým způsobem zvýhodňovala obyvatele na vesnicích (ať již mírným odpisem z  daně, faktorem při 
počítání daní, či podobným způsobem). To je ale zřejmě otázka vzdálenější budoucnosti a dlouhých 
politických debat. 
 
Od roku 2013 došlo ke změně způsobu přerozdělování peněz na základě počtu obyvatel. Menší obce tak 
získají za každého přihlášeného občana více peněz ze státního rozpočtu - z 6  800,- korun, které obce 
dostávaly před změnou na celkem 9  000,- korun. Pro srovnání – čtyři  největší aglomerace v  zemi (Praha, 
Brno, Ostrava a  Plzeň) dostávaly za stejného obyvatele do rozpočtu celkem 31 000,-.[MMR ČR] 
 
Pro mnohé venkovské obce to znamená i několik milionů korun nárůst obecního rozpočtu a tím 
i poměrně zásadní zvýšení možností investic a údržbu majetku ve správě obce. V  současné době jsou 
prostředkem k získání dostatečné finanční podpory především granty na konkrétní projekty, a to ať již 
státní nebo mnohem štědřejší fondy Evropské unie (které na druhou stranu musí splňovat poměrně 
přísná kritéria a  jejich získání není tak snadné). Díky zvýšení rozpočtů bude pro obce mnohem 
důležitější, jakým způsobem nové peníze využijí a  jakým způsobem je investují.  
 
Kromě výdajů na konkrétní projekty nyní menší obce potřebují celkový plán a pořadí priorit, podle 
kterých je třeba peníze investovat. Ten nelze sestavit bez toho, aby obec neznala cíl, ke kterému chce 
směřovat. 
 

Program obnovy venkova v  ČR 
V  rámci České republiky funguje program obnovy venkova, který funguje v rámci Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR. Je založen na myšlence trvale udržitelného rozvoje a  má pomoci podpořit obnovu, 
zlepšení stávajícího stavu venkova a jeho další rozvoj. Funguje v  rámci České republiky od roku 1994 
a jeho předchůdcem byl Program obnovy vesnice z  roku 1991, který se soustředil především na obnovu 
fyzického stavu vesnice jako takové.[BRUSTMANOVÁ, J .]  Současný Program obnovy venkova má mnohem širší 
záběr, přičemž mezi jeho záměry patří i  podpora rozvoje ekonomiky, kultury a přírodního bohatství. 
Odkazuje se na evropské rozvojové programy a sleduje cíle regionální rozvojové politiky. Funguje na 
několika úrovních (státní, krajské, mikroregionální, obecní) a je provázán s  každoroční soutěží Vesnice 
roku, pořádané Spolkem pro obnovu venkova (který se na programu také významnou měrou podílí).  
 
Na všech úrovních smí o dotace žádat pouze obec jako subjekt (do určitého počtu obyvatel, to se může 
lišit kraj od kraje, viz níže) a každá obec může požádat o dotace pouze ve dvou programech. 
 
Soutěž Vesnice roku 
Pořádá se pravidelně od roku 1995 a zpočátku byl jejím vyhlašovatelem Spolek pro obnovu venkova ČR 
pod názvem „Soutěž o  nejzdařilejší program obnovy vesnice“, o rok později bylo již jedním 
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z  vyhlašovatelů také Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a  Svaz měst a  obcí ČR. Od roku 2007 se mezi 
vyhlašovatele připojilo také Ministerstvo zemědělství.[VESNICEROKU.CZ]  

 
Spolek pro obnovu venkova je občanské sdružení, které vzniklo v  roce 1993, v současnosti má asi 
tisícovku členů a klade si za cíl podílet se na rehabilitaci a obnově českého venkova.[SPOV]  

 
Soutěž má za úkol zviditelnit tento program a  problematiku venkova obecně, stejně jako motivovat 
a ocenit obce, které se nejlépe podílejí na zlepšení současného stavu. Od roku 1995 se tato soutěž stala 
důležitou součásti Programu obnovy venkova, přičemž obce, které uspějí a získají ocenění v této soutěži, 
mohou získat dotace přímo od Ministerstva pro místní rozvoj, které nejsou zanedbatelné (viz níže).  
 
Soutěž probíhá na úrovni krajské a celostátní. 
 
V krajském kole udělí ocenění v podobě barevných stuh pro obce, které byly v daných oblastech 
posouzeny za nejlepší toho roku. Soutěžních oblastí vyjádřených barvami stuh je několik: 

- Zlatá stuha – Je určena pro vítěze krajského kola, který nejlépe naplnil požadavky obnovy 
venkova ve všech níže zmíněných oblastech. Vítěz postupuje do celostátního kola, kde bude 
rozhodnuto o udělení tří cen pro některé z  krajských vítězů. [VESNICEROKU.CZ b ]  

- Modrá stuha – Ocenění za společenský život vesnice, komunitní život, udržování tradic 
a obyčejů naživu. [VESNICEROKU.CZ b ]  

- Bílá stuha – Ocenění za činnost mládeže, práci s mládeží a tvorbu podmínek pro trávení volného 
času pro děti a mladistvé. [VESNICEROKU.CZ b]  

- Zelená stuha – Ocenění za ochranu a péči o  životní prostředí, stejně jako koncepce pro další 
rozvoj a plánování zeleně ve vesnici. [VESNICEROKU.CZ b ]  

- Oranžová stuha – Ocenění za spolupráci obce a zemědělských subjektů při hospodaření 
v krajině. [VESNICEROKU.CZ b ]  

Komise také uděluje dvě další, vedlejší ocenění: 
- Cena naděje pro živý venkov – Ocenění, nad kterým má záštitu Sdružení místních samospráv 

ČR, a uděluje se za spolkový život a úroveň občanské společnosti v  obci. [VESNICEROKU.CZ b ]  
- Zlatá cihla v  Programu obnovy venkova – Ocenění staveb, které vznikly v rámci programu 

a které mohou být vzorem ostatním stavbám. [VESNICEROKU.CZ b ]  
 
V  celostátním kole pak komise každoročně vybere tři hlavní ceny z  vítězů krajských kol oceněných 
zlatou stuhou. Kromě ocenění je vítězi programu dovoleno čerpat dotaci od Ministerstva pro místní 
rozvoj, která činí nejvýše jeden milion korun pro vítěze, devět set tisíc korun pro druhé místo a osm set 
tisíc pro třetí místo. Ostatní obce, které byly oceněny zelenou, bílou, nebo modrou stuhou pak smí čerpat 
dotace do výše čtyři sta tisíc korun.  
 
Celostátní úroveň Programu obnovy venkova 
Na celostátní úrovni je úkolem Programu obnovy venkova především osvěta, propagace programu 
a školení účastníků, stejně jako sbírání informací a poradenství v  jeho rámci. Dle zákona č . 248/2000 Sb. 
má Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na starosti zvláště tyto činnosti:[248/2000 SB] 
 
- Koordinuje činnost všech dotčených správních úřadů při přípravě a uskutečňování strategie 
regionálního rozvoje a státních programů regionálního rozvoje, vypracovává analýzy hodnotící rozvoj 
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jednotlivých krajů a okresů a návrhy na vymezení regionů; za tímto účelem je oprávněno požadovat od 
příslušných správních úřadů a krajů potřebné údaje zpracované v  jejich působnosti.  
 
- Vypracovává ve spolupráci s příslušnými ústředními správními úřady a kraji návrh strategie 
regionálního rozvoje a návrhy státních programů regionálního rozvoje a předkládá je vládě ke schválení.  
 
- Zabezpečuje a kontroluje plnění státních programů regionálního rozvoje.  
 
- Zabezpečuje mezinárodní spolupráci na úseku podpory regionálního rozvoje a spolupráci s Evropskými 
společenstvími v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti, včetně koordinace věcné náplně nástrojů 
pomoci a souvisejícího vypracování programových dokumentů, realizace programů a vyhodnocování 
průběhu jejich plnění.  
 
- Napomáhá zapojování krajů do evropských regionálních struktur. 
 
Ministerstvo rozděluje finance přes následující dotační tituly: [MMR ČR] 
 
- Dotační titul č.1  – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 
Jak bylo zmíněno výše, obce, které získaly některou ze stuh a ocenění v  rámci soutěže Vesnice roku (ve 
zmíněné výši). Finance mohou použít na projekty zaměřené obnovu a údržbu venkovské zástavby, úpravy 
veřejných prostranství, veřejnou zeleň, rekonstrukci a rozšíření silnic, nebo propagaci. 
 
- Dotační titul č.2  – Podpora zapojení dětí a  mládeže do komunitního života v  obci 
Projekty, které prokazatelně mají za cíl podporovat trávení volného času dětí a mládeže, případně na tom, 
aby se podílela na životě v obci. 
 
- Dotační titul č.3  – Podpora spolupráce obcí na obnově a  rozvoji venkova 
Podpora projektů, které mají za cíl výměnu informací a prezentaci úspěšných projektů v rámci programu, 
stejně jako podporu spolupráce obcí a akce nadregionálního významu. 
 
- Dotační titul č.4  – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v  obci 
Peníze z tohoto dotačního titulu by měly jít na obnovu drobných sakrálních staveb (božích muk, křížů 
a  kapliček), které nejsou kulturními památkami, ale jsou významné pro obec a nacházejí se na jejím 
katastru. 
 
- Dotační titul č.5  – Podpora obnovy místních komunikací 
Projekty, které mají za cíl opravu a údržbu místních komunikací a jejích příslušenství (jak jsou definované 
v rámci zákona č. 13/1997 Sb.). 
 

 Krajská úroveň Programu obnovy venkova 
Většina kompetencí programu rozvoje obcí je realizována na krajské úrovni. Sem byly přeneseny s tím, že 
na místní úrovni jsou lépe známy lokální problémy a je možné realizovat zásady stanovené ve Strategii 
rozvoje kraje. Díky tomu, že si kraje stanovují vlastní dotační programy, by měly mít možnost adresovat 
dotace právě na ty obtíže, které jsou v  rámci kraje nejpalčivější.  
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Mikroregionální úroveň Programu obnovy venkova 
Na úrovni mikroregionů se Program zaměřuje na posílení lokální identity a poradenství, stejně jako 
problémy, které přesahují jednotlivé katastry obcí a je třeba je řešit společně (včetně podpory podnikání 
a hospodářství v  rámci celého mikroregionu). 
 
Program obnovy venkova se v  každém kraji proto mírně liší – počtem a obsahem dotačních titulů, 
objemem financí pro program určený a podmínkami pro jejich čerpání pro obce. [MMR ČR]  
 
V  roce 2015 byly pro Olomoucký kraj stanoveny tři oblasti podpory a v nich pak rozděleno celkem 17 
milionů korun: [OP POV OK] 
 
- Oblast podpory č. 1  - Podpora budování a  obnovy infrastruktury obce 
Rekonstrukce, podpora a opravy infrastruktury obecního majetku. Jde o těžiště celého projektu, bylo na ni 
vyčleněno 78,82% všech finančních prostředků (tedy téměř 4/5  celkového rozpočtu celého programu 
v rámci kraje). [OP POV OK] 
 
- Oblast podpory č. 2  - Podpora zpracování územně plánovací dokumentace 
Podpora vypracování územně plánovacích dokumentů obcí. Bylo na ni vyčleněno 9,41% celkového 
finančního rozpočtu. [OP POV OK] 
 
- Oblast podpory č. 3  - Podpora činností místních akčních skupin při procesu standardizace 
a  certifikace strategie, spolupráce místních akčních skupin s  obcemi na tvorbě koncepčních dokumentů 
Podpora činností místních akčních skupin a přípravu místních programů obnovy vesnic (do výše 125 000 
korun na jednu místní akční skupinu). Bylo na tuto část vyčleněno 11,77% finančních prostředků 
krajského programu obnovy venkova. [OP POV OK]  
 
Obecní úroveň Programu obnovy venkova 
Na této úrovni je podpora programu určena především pro sestavení Místního programu obnovy vesnice 
(MPOV, viz níže), urbanistických studií a územních plánů zmíněné vesnice. Kromě toho je zde na místě 
realizace programů, které směřují k  osvětové a kulturní činnosti, zachování venkovské zástavby a její 
rekonstrukci, rozvoji hospodářského potenciálu obce a občanské vybavenosti, ochraně krajiny, zvelebení 
veřejných prostranství, opravám a vylepšení technické infrastruktury a silnic. 
 
Místní program obnovy vesnice 
O dotace z  projektu smí žádat pouze obec, která má zpracovaný Místní program obnovy vesnice 
(MPOV). Podkladem pro tento dokument je schválený územní plán obce (a regulační plán, pokud byl 
zpracován), případné urbanistické studie a případné další koncepční dokumenty, které existují pro obec 
a její region. MPOV na ně pak musí navazovat a představuje pro obec střednědobý plán rozvoje pro 
budoucnost. Obsahuje také seznam konkrétních kroků, které by měly vést k  obnově vesnice v  různých 
odvětvích. 
 
Z  tohoto důvodu k přípravě MPOV doporučuje materiál sestavit pracovní skupinu ze zástupců 
samosprávy obce, představitelů různých spolků, organizací, družstev a občanů. Ti pak mají za pomoci 
odborníků sestavit MPOV a následně pomáhat a  dohlížet na jeho realizaci.  
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2.4 Obnova venkova (něm. „Dorferneuerung“) v  rámci Bavorska 
Hlavním nástrojem pro obnovu venkova a jeho rozvoje je program „Dorferneuerung“ (česky „Obnova 
venkova), který německá vláda používá k podpoře dalšího rozvoje venkova a  venkovských obcí.  
 
Za jednoho z  prvních architektů, kteří se tomuto tématu v  Německu věnovali a za tzv. „otce obnovy 
venkova“[MLYNEK, Klaus] je považován architekt a vysokoškolský profesor Wilhelm Landzettel. Jeho práce ze 
šedesátých let věnující se tématu venkova, nastartovaly debatu o potřebách venkova a případné potřebě 
jeho dalšího poválečného rozvoje. Tématu se pak věnoval celý život a jeho práce ovlivnily německý pohled 
na zmíněnou problematiku. 
 
Dalším, ač zpočátku lehce úsměvným, přesto však nepominutelným faktorem pro obnovu vesnice se staly 
soutěže, pořádané od roku 1961 pod názvem „Unser Dorf soll schöner werden“ (česky „Naše ves by měla 
být hezčí“). Šlo zpočátku o jakési „zkrášlovací/zlepšovatelské soutěže“, které každoročně oceňovaly dobře 
vypadající vesnice. Jakkoli se komise zabývaly hlavně květinovou výzdobou obce a jednotlivých domů 
a kritériem byla „dobře vypadající obec“, stala se tato soutěž neoficiálním motorem pro další rozvoj 
a vylepšení obce, protože ocenění v ní bylo velmi prestižní.[STRUBE, Sebastian] Obce tak vynakládaly výrazné 
úsilí na zlepšení současného (po válce často nevyhovujícího) stavu, aby získaly některou z cen a předstihly 
tak obce sousední.  
 
Program obnovy venkova sám pak byl v  rámci Bavorska zaveden v  osmdesátých letech a od té doby se 
výrazně rozrostl, přičemž se stal motorem pro další rozvoj vesnic a finance z něj pak vedly k výraznému 
zlepšení situace na bavorském venkově. 
 
Historie programu obnovy venkova 
- 1961-1979 – Mezi těmito lety se více než 40 000 obcí (do velikosti 3000 obyvatel) zúčastnilo soutěže 
„Unser Dorf soll schöner werden“.  

- 19.5. 1981 – Bavorský Landtag (tzn. parlament spolkové země) pověřil Staatsregierung (tzn. vládu 
spolkové země), aby se obnova venkova stala těžištěm agrární politiky země. 

- 1981-1982 – V  rámci následujících dvou let byly stanoveny cíle programu obnovy venkova (něm. 
Dorferneuerungsprogramm) – které lze popsat jako „udržitelná obnova a  utváření venkovských sídelních 
útvarů“[DiB 1981-2001]. Cílem nemělo být dosažení podobných, ale rovnocenných podmínek pro život, jaké 
mají obyvatelé měst. 

- 20. 10. 1983 – Byly schváleny směrnice pro obnovu venkova (něm. Dorfereneuerungsrichtlinien), které 
upravují implementaci a státní příspěvky pro tento program. Těžiště tohoto programu tvořily praktická 
opatření pro zlepšení infrastruktury a podporu hospodářských činností, jako vylepšování uličního 
systému.  

- 1984 – Od tohoto roku započala plánovací a  stavební fáze programu. Dříve vyzkoušený princip 
spolupráce s občany (aplikovaný pro sjednocení parcel) byl opět využit a zintenzivněn – občané byli 
vyzváni, aby se na plánování aktivně podíleli a přispěli k  němu. Vyzvaní architekti zpracovali budoucí 
vývoj obce s přihlédnutím k setkání s občany a jejich podněty.  

- 1.6. 1986 – Byla vydána aktualizace směrnic programu obnovy venkova, která zpřesnila jeho cíle 
v  hospodářské oblasti (zdůraznění rozvoje obce, provázanosti plánování obce jako takové a rozvoje 
zemědělských a  hospodářských provozů) a navíc je rozšířila o ochranu památek (něm. Denkmalpflege) 
a ekologii vesnice (něm. Dorfökologie).  
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- 1987-1990 – Zájem o program se v  tomto období stále zvyšoval a stále více vesnic se začalo hlásit 
o prostředky z  něj. Rozpočet projektu byl v těchto letech více než zdvojnásoben, když se zvýšil ze 43 
milionů německých marek na 103 milionů. Od té doby obnášel obnos určený k  rozdělení v  rámci 
programu (včetně peněz z  fondů EU) ročně 110 milionů německých marek. 

- 1989 – Bavorsko mělo vedoucí pozici v rámci obnovy venkova – mezi lety 1978 a 1995 drželo 
předsednictví v radě spolkových států Německa, která řešila právě obnovu venkova (něm. 
Dorferneuerung). V  roce 1989 také padla Berlínská zeď a k  Německu se poté připojily spolkové země 
bývalého Východního Německa. Na žádost EU poskytlo Bavorsko mezi lety 1992-1993 experty 
a odbornou pomoc sousednímu Sasku a Durynsku, kde zavádělo rozjezd programu obnovy venkova. Ve 
stejném roce také z iniciativy Bavorska a rakouské spolkové země Niederösterreich vznikla „Evropská 
asociace pro rozvoj venkova a obnovu vesnic“, která zahájila spolupráci s východními zeměmi jako 
Polsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko a Slovinsko, s cílem dalšího rozvoje venkovských oblastí. 

- 1990 – Poprvé se uspořádaly „Bavorské dny venkovské kultury“ v Leuchtenbergu v Horní Falci. Tyto 
dny pořádá Bavorská vláda každé dva roky v jiném bavorském městečku/vesnici a návštěvnost dosahuje 
10-30 tisíc návštěvníků, kteří mohou shlédnout výsledky programu obnovy venkova. 

- 1991 – Studie Institutu pro výzkum hospodářství ukázala, že každá marka, která je v rámci programu 
vyplacena, je pobídkou pro utracení dalších sedmi. Daně z takto vzniklých pobídek refinancovaly tyto 
vložené prostředky a kromě toho, že stimulovaly hospodářství (znamenalo to, že pokud je do programu 
vloženo 110 milionů marek, společně s  navázanými penězi činila přímá investice do hospodářství 880 
milionů marek), zlevňovalo to také tyto přímé investice, které se do programu vložily. Ve zkratce každá 
marka pro program tak stála daňové poplatníky jen 32 feniků.[DiB 1981-2001] 

- 1992 – Bavorská obec Illschwang získala hlavní cenu v 2. evropské soutěži obnovy venkova, v dalších 
soutěžích získávaly bavorské obce pravidelně uznání komise.  

- 9.6. 1993 – V platnost vstoupily nové směrnice pro program obnovy vesnice. Byly výrazně rozšířeny, 
takže na dotace v  rámci programů mohlo dosáhnout více projektů z oblasti kultury, menšího 
podnikání, řemesel a dalších. 

- 1994-1996 – Reforma bavorského Úřadu pro rozvoj venkova přinesla zjednodušení pravidel a delegaci 
menších projektů na nižší vrstvy úřadů, což umožnilo rychlejší schvalování soukromých projektů.  

- 1998 – Soutěž „Unser Dorf soll schöner werden“ byla přejmenována na základě výsledků konference 
v  Riu de Janeiru na „Unser Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft“ (česky „Naše ves by měla 
být hezčí – naše ves má budoucnost“) a začala se více než na „zkrášlovací“ podobu obce zaměřovat na 
kvalitu života ve smyslu obnovy vesnice.  

- 1999 – Vědecká studie Technické univerzity Mnichov zkoumala 765 obcí v  Bavorsku a přinesla závěr, 
že obce do 2000 obyvatel rostly díky programu rozvoje venkova o 15% více než obce, které do programu 
nepřistoupily (nebo jej nevyužívaly). [DiB 1981-2001]  

- 2001 – Během dvaceti let programu byly financovány projekty ve více než 1400 obcích a vydalo se na ně 
přes 1,5  miliardy marek. Společně s penězi, které na tyto investice poskytli soukromí a veřejní investoři, 
šlo o  investice v objemu cca 10 miliard marek. [DiB 1981-2001] 

- 2007 – Název soutěže „Unser Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft“ byl zkrácen na „Unser 
Dorf hat Zukunft“ (česky „Naše ves má budoucnost“). Francouzská obdoba této soutěže se jmenuje 
„Concours des villes et villages fleuris“ (česky „Soutěž rozkvetlých měst a vesnic“). 
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Dorferneuerung v  rámci Bavorska 
Program obnovy venkova je jedním z hlavních nástrojů na úrovni spolkového státu, jak působit pozitivně 
na obce a vesnice, které jsou jinak samosprávné a rozhodují o využití finančních prostředků a dalším 
rozvoji samy. Obnova venkova nespočívá jen v případných opravách a renovacích, ale naopak v dalším 
rozvoji venkova, podpoře přímých investicí (skrze udílení grantů v široké sféře oblastí a tím povzbuzení 
investorů, aby v obci utratili peníze) do obce a zlepšení životních podmínek a zaměstnanosti obyvatel 
venkova. Cílem by pak mělo být vytvoření příznivých podmínek obdobných těm, které mají obyvatelé 
větších měst (na které je jinak vynakládáno více prostředků ze státního rozpočtu).[GUGISCH] 
 
Dorfentwicklungskonzept (česky „Koncept rozvoje vesnice“) 
Základním podkladem pro obnovu vesnice a  její další rozvoj je v  Německu dokument, zvaný 
Dorfentwicklungskonzept (česky „Koncept rozvoje vesnice“), nebo také Dorferneuerungsplan (česky „Plán 
obnovy vesnice“) – podle toho v jaké spolkové zemi se nacházíme. V  Bavorsku pak jde o  „koncept“. 
Tento dokument má textovou a mapovou část a určuje základní principy, podle kterých se vesnice dále 
má, či nemá rozvíjet. 
 
Tento koncept určuje, jakým směrem by se další rozvoj samotné vesnice a celé obce měl rozvíjet 
a směřovat, přičemž připraví principy, které jsou pro tento rozvoj nepřekročitelné. Na tomto dokumentu 
se podílí mnoho odborníků z  různých oblastí – od architektů, urbanistů, památkářů, stavebních 
odborníků, odborníků na energetiku a další specializované obory, po experty na místní podmínky (tj. 
samotné občany – viz níže Dialogplanung).  
 
Proces tvorby konceptu by pak měl odhalit potenciál vesnice a její specifické kvality, přičemž by měl 
vytvořit impulsy pro další hospodářský, kulturní a sociální rozvoj obce. Samotný koncept pak stojí na 
několika principech: [DENKMALPFLEGE] 
 
- Nahversorgung (česky „Místní zaopatření“) – Budoucí rozvoj obce by měl stát na principu blízkosti 
a propojení obce, zákazníků a  produktů, přičemž by měl nabízet využití možností, kvality a jedinečnosti 
oblasti. Takový koncept by se neměl spoléhat na dodávky zdaleka, dojíždění a transfery velkého množství 
materiálu na dlouhé vzdálenosti, ale naopak plánovat pro lokální využívání, „zaokruhování“ oblasti 
a rozvoje blízkého regionu.  
 
- ökologischen Zeilsetzungen (česky „Stanovení ekologických cílů“) - Dalším důležitým aspektem, který 
s prvním souvisí, je pak ekologický rozměr budoucí vesnice. Koncept by neměl předepisovat, ale vytvořit 
podmínky pro další ekologická řešení v rámci vesnice – jako jsou nízkoenergetické budovy, využívání 
solární a větrné energie, využívání biomasy a dřevoštěpky k vytápění - a podporovat je jako nutná pro 
další rozvoj obce.  
 
- Reduzierung des Flächenverbrauchs (česky „Snížení záborů půdy“) – V roce 2001 přicházelo Bavorsko 
denně o 26 hektarů zemědělsky využitelné půdy pro další využití[DiB 1981-2001]. Koncept dalšího rozvoje 
vesnice tak musí počítat s dostatečnými rezervami půdy pro zemědělské a lesní hospodářství, stejně jako 
s intenzivním využitím již existujících záborů půdy. Koncept by měl dávat důraz na cílené využívání již 
zabraných a zastavěných oblastí a dávat projektům rekonstrukce a restrukturalizace přednost před 
stavbami na „zelené louce“. Teprve, když budou vyčerpány možnosti v  rámci obce (kde se často nacházejí 
výrazné rezervy), měla by se vesnice rozšiřovat na úkor okolní zemědělské půdy.  
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- regionale Landentwicklung (česky „Rozvoj regionů“) – Koncept obce by neměl vznikat izolovaně od 
okolí, ve kterém se nachází. Přestože obec sama může ovlivnit přímo pouze oblast, nad kterou má 
kontrolu, musí počítat také s rozvojem celého blízkého regionu a spolupracovat s okolními obcemi pro 
vytvoření lepšího životního prostředí pro všechny obyvatele. Vesnice by měla pracovat s  plánem, který 
z ní vytvoří jádro pro další rozvoj celého regionu a případně přizvat sousední obce k  vytváření společných 
konceptů, které budou vzájemně provázané a  budou spolupracovat. 
 
- Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze (česky „Hospodářská síla a pracovní místa“) – Koncept by měl 
připravit prostor a možnosti pro hospodářský rozvoj a vytváření pracovních míst v  obci v budoucnu. 
Zároveň je samotné rozšiřování obce (tedy to, pro co je koncept předpokladem) výraznou hospodářskou 
pobídkou, která vytváří pracovní místa, která by jinak nebyla vytvořena. Jak bylo zmíněno výše, finanční 
podpora v rámci programu je v zásadě přímou investicí do vesnice, na kterou jsou navázány peníze 
soukromých investorů, a které zvyšují HDP a vytvářejí prostor pro další růst. 
 
Participace občanů na plánování 
Úhelným kamenem programu, který vytváří podmínky pro jeho úspěch, je participace obyvatel obce na 
všech fázích plánování a přípravy Dorfentwicklungskonzeptu. Pokud jsou občané zapojeni právě do 
samotné přípravy, propůjčují konceptu své rozsáhle expertní znalosti místa (které jinak odborníci nemají 
jak získat) a stejně tak mají mnohem větší tendence přijmout tento plán rozvoje za svůj a v budoucnosti se 
jím řídit.  
 
Bavorsko má tradici v  participaci občanů na podobných územních rozhodnutích. Podkladem, který byl 
použit pro program obnovy venkova, byl tzv. Genosseschaftsprinzip (česky „Družstevní princip“) použitý 
pro pozemkové reformy od roku 1923[DiB 1981-2001]. Podle něj majitelé pozemků, které měly být reformou 
v dané lokalitě dotčeny, vytvořili družstvo, které si zvolilo vlastní vedení a to pak bylo partnerem vládě 
a vedení obce, přičemž mělo zastupovat zájmy vlastníků. Tento princip se pak v  praxi osvědčil a byl 
používán i pro další projekty (scelování pozemků, úpravy vinařské půdy a  podobně).  
 
Pro program obnovy venkova byl tento osvědčený princip také použit, ale byl rozšířen o všechny 
obyvatele, kteří v obci žijí, kteří se mohou a měli by na přípravě konceptu Dorfentwicklungskonzeptu 
podílet. Všichni tak mají nejen možnost participovat na výsledku, ale především také zodpovědnost za 
tento výsledek. Nemohou jen tak říci, že „úřad to tak rozhodl“, protože měli možnost danou věc ovlivnit 
a případně ji zvrátit svým aktivním přístupem. Formy participace na tvorbě mohou být různé (ať již 
formou dotazníků, účasti na pracovních setkáních s odborníky, veřejných debat a podobně), nicméně 
účast samotná a podpora této účasti je v  Bavorsku velice silná a  výsledné projekty bývají oceňovány 
i v rámci mezinárodních soutěží. V tomto ohledu měla bavorská struktura programu již zapracované cíle 
tzv. Agendy 21 ještě před konferencí v  Rio de Janeiru[DiB 1981-2001]. 
 
Používá se termín Dialogplanung (česky „Plánování v  dialogu“), který označuje společné plánování na 
jedné straně odborníků na danou problematiku (něm. Fachexperten) a odborníků na danou lokalitu (něm. 
Ortsexperten), přičemž tu druhou složku představují právě občané, kteří tam žijí. Jak bylo zmíněno, 
obyvatelé dané lokality sice nemají odborné vzdělání, ale mají důležité místní znalosti, které jsou 
nasbírané za dlouhou dobu. Starousedlíci disponují také zkušenostmi svých předchůdců a tuší proč jsou 
některé věci tak, jak jsou, proč se tam a tam nepěstují určité plodiny a podobně. Jsou to unikátní znalosti, 
které jinak odborníci nemají jak získat. Navíc jsou to právě oni, kdo budou „uživateli“ výsledku a měli by 
to být právě oni, kdo budou mít možnost tento výsledek ovlivnit ke své spokojenosti.  
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Vzájemný vztah obou skupin (odborníků a občanů) je úmyslně popsán jako „dialog“, což naznačuje 
rovnocenné postavení obou partnerů. Výsledek by pak měl být výsledkem konsensu mezi těmito stranami 
ku prospěchu celého konceptu.  
 
Nadřízený orgán (ministerstvo udělující granty) by pak měl fungovat jako prostředník a mediátor 
případných sporů a třenic, které mohou nastat a které by ohrozily vytvoření konceptu.  
 
Podpora programu Dorferneuerung[STAATSMINISTERIUM] 
Na základě přijetí Dorfentwicklungskonzeptu je následně možno posoudit, které projekty přispívají 
k dalšímu rozvoji obce, a které nikoli. Ty, které přispívají k rozvoji obce, pak mají možnost získat podporu 
programu (dotaci, která pokryje část plánovaných nákladů), která je natolik výrazná (30-60% celé částky 
a investice), že se velká část investorů snaží do jejích pravidel „vměstnat“ a své projekty připravují tak, aby 
byly v souladu s konceptem rozvoje – což na oplátku vede k  tomu, že i jejich projekty vedou k rozvoji 
obce ve vytyčeném směru.  
 
Přijatý Dorfentwicklungskonzept slouží jako měřítko, zda daný projekt má, či nemá získat dotace a v jaké 
výši. Aby se mohla obec podílet na programu, a mít možnost čerpat dotace, neměla by být větší než 2000 
obyvatel.  
 
V  družstevní, soukromé, nebo společné oblasti privátních a veřejných financí, mohou být granty uděleny 
v následujících oblastech: 
 

- Příprava a podpora procesů obnovy a rozvoje vesnic, přípravné a doprovodné studie, semináře, 
prezentace, propagační akce, soutěže a publicistická a popularizační činnost.  
(dotace až do výše 70% výdajů)[STAATSMINISTERIUM] 

 

- Příprava konceptu rozvoje, plánování a dokumentace včetně odborného vysvětlení a plánů, 
včetně specializovaných plánů jako jsou kupříkladu energetický koncept, nebo uliční koncept 
(mimo nákladů na přípravu stavebních rozvojových plánů). 
(dotace až do výše 70% výdajů)[STAATSMINISTERIUM] 

 
- Poradenství a odborná podpora pro rozvoj obce a zavedení platných opatření programu 

(nejpozději do tří let od vstupu do programu, nebo šesti let od jeho zavedení). 
(dotace až do výše 70% výdajů)[STAATSMINISTERIUM] 

 

- Náklady na zlepšení současných dopravních podmínek a rozvoj ulic a silnic v rámci obce 
(rekonstrukce a  renovace silniční sítě vyšší kategorie – jaké jsou krajské cesty, rychlostní 
komunikace a  dálnice – nelze realizovat prostřednictvím programu obnovy venkova). 
(dotace až do výše 60% výdajů)[STAATSMINISTERIUM] 
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- Ekologie  
o Znovuobnovení původních toků řek (meandrování a  přirozeného klikatění), systém 

přírodních vesnických rybníků a opatření snižující povodňové riziko pro místní oblast, 
o Podpora biologické rozmanitosti prostřednictvím ochrany, zlepšení stávajících 

podmínek a vytvoření nových ploch pro nativní rostliny a živočichy, zlepšení stávajících 
zelených ploch a zelených pásů v  rámci katastru obce, stejně jako propojení obce 
s okolní krajinou. 

(dotace až do výše 60% výdajů)[STAATSMINISTERIUM] 

 

- Požadavky na rozvoj a rozšíření: 
o veřejných prostranství a náměstí, včetně jeho zařízení (a včetně přechodových ploch 

mezi veřejnými a soukromými pozemky) 
o oblastí pro volný čas a relaxaci (včetně jejich zařízení) 
o menších veřejných a komunálních zařízení sloužících k zásobování, nebo odvozu 

odpadu šetrných k životnímu prostředí a klimatu  
o uchovávání, restaurace, nebo dalšího zřízení venkovských kulturních prvků 

(dotace až do výše 60% výdajů)[STAATSMINISTERIUM] 

 

- Zavedení veřejných a občanských opatření na podporu lokálního rozvoje (princip 
Nahversorgung), vesnické komunity nebo kultury. 
(dotace až do výše 60% výdajů, nejvýše však 150 000 €)[STAATSMINISTERIUM] 

 

- Zachování, rehabilitace a projektování venkovských staveb ve veřejném prostoru v následujících 
oblastech: 

o Stavby pro komunální, nebo komunitní účely. 
o Stavby důležité pro místo, kulturněhistorické nebo památkově zvláště chráněné. 

(dotace až do výše 60% výdajů, nejvýše však 200 000 € na budovu)[STAATSMINISTERIUM] 

 

- Správa pozemků a  budov 
o Koupě budov pro jejich zachování, změnu jejich užívání nebo rekonstrukci, případně 

odstranění související s  vnitřním rozvojem obce, užíváním půdy nebo jinými 
opatřeními obnovy vesnice. 
(dotace až do výše 60% výdajů, nejvýše však 150 000 € na budovu)[STAATSMINISTERIUM] 

o Získání a využití pozemků a budov v rámci nutných opatření pro rozvoj a obnovu 
vesnice se zřetelem na vnitřní rozvoj obce a funkční nebo ekologická opatření. 
(dotace až do výše 60% výdajů)[STAATSMINISTERIUM] 

o Demolice, včetně likvidace a odvozu stavebního odpadu v rámci nutných opatření pro 
rozvoj a obnovu vesnice se zřetelem na vnitřní rozvoj obce a funkční nebo ekologická 
opatření. 
(dotace až do výše 60% výdajů, nejvýše však 150 000 € na budovu)[STAATSMINISTERIUM] 

 

- Ostatní výdaje 
o Stavební záměry veřejné nebo družstevní a opatření pro rozvoj venkova, včetně 

kompenzací a kompenzace v soukromé sféře. 
o Výdaje na užívání půdy a provoz stejně jako na příspěvky Asociace pro rozvoj venkova 

(něm. Verband für ländliche Entwicklung). 
(dotace až do výše 60% výdajů)[STAATSMINISTERIUM] 
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- Venkovské stavební záměry (neveřejné sféry), opatření, stejně jako uchování, změna užívání 
a nové projektování: 

o Bydlení, hospodářských a vedlejších budov. Demolice stejně jako odvoz a likvidace 
stavební suti a odpadu, stejně jako novostavby v rámci vnitřního rozvoje obce. 

o Místně významných, kulturně-historických, nebo památkově zvláště chráněných budov. 
(dotace až do výše 30% výdajů nejvýše však 30 000 € na projekt)[STAATSMINISTERIUM] 

 

o Předprostory budov a vnitřní dvory (soukromého sektoru), jejich úpravy na venkovsky 
příjemné prostředí. 

(dotace až do výše 30% výdajů nejvýše však 10 000 € na projekt)[STAATSMINISTERIUM] 
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2.5 Programy obnovy venkova v  rámci Evropy 
Existuje několik evropských strategií a programů obnovy venkova, které fungují v rámci Evropy, a které 
byly přijímány státy EU a implementovány do jejich legislativy.[HENCKEL u . Kol.][BRUSTMANOVÁ, J .] I ty měly a mají 
vliv na národní vývoj jednotlivých programů obnovy venkova, stejně jako rozvoj obcí (často s výrazným 
zpožděním způsobeným opožděnou implementací a schvalovacím procesem jednotlivých národních vlád 
a parlamentů). 
 

Agenda 21 (1992) 
Byla přijata na Summitu Země v Riu de Janeiru a šlo o nezávazný, dobrovolně implementovaný akční 
plán, který se nevěnuje obnově venkova jako takové, ale řeší problémy udržitelného rozvoje a jeho 
implementace na místních, národních i nadnárodních úrovních.  
 

Agenda 21 řešila čtyři hlavní okruhy problémů: 
- sociální a ekonomické rozměry – tato část se věnovala především boji s chudobou, podporu udržitelného 
životního stylu a rozvoje  
- uchování a využívání zdrojů pro rozvoj – řeší ochranu ovzduší, boj s odlesňováním a také hospodárné 
využívání zdrojů, které máme k  dispozici 
- posilování rolí důležitých skupin – především pak žen, dětí, dělníků v rozvojových zemích a dalších 
skupin, které jsou důležité pro udržitelný rozvoj naší společnosti, a kterým se ne vždy dostává 
dostatečného prostoru 
- implementace – která řeší možnosti, jak uvedené myšlenky uvést do praxe na základě finančních 
a právních mechanismů, stejně jako participace veřejnosti 
 

Corkská deklarace (1996) 
Mezi 7. - 9. listopadem 1996 se v Corku (v Irsku) konala evropská konference „Živý venkov“, která řešila 
rozvoj a obnovu venkova. Zúčastnily se jí státy EU, ale z tehdejších ne-členů také Česká republika. 
Výsledkem konference byla deklarace, která nabádá národní státy, aby rozvoj venkova a řešení jeho 
problémů začlenily do své celkové politiky a snažily se řešit současné problémy venkova (jako 
nezaměstnanost, nerovné příležitosti lidí na venkově, s tím související chudobu, vylidňování vesnic 
a další). Deklarace nabádá k jednotnému postupu k těmto otázkám za zachování principu subsidiarity 
(tedy, že zodpovědnost za veřejné záležitosti by se měla nechat na nejnižším možném stupni státní správy, 
který je nejblíže občanům a vyšší stupně by měly zasahovat jen tehdy, když je to nezbytně třeba). 
 

Lisabonská strategie (2000) 
V roce 2000 formulovala Evropská rada tzv. „Lisabonskou strategii“, která vstoupila v  platnost v roce 
2010. V  jejím rámci byl definován cíl vývoje EU: „Unie se má stát nejkonkurenceschopnější 
a nejdynamičtější ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními 
místy a s větší sociální soudržností.“ V  rámci této politiky došlo mimo jiné k dokončení tvorby 
celoevropského trhu a odstranění posledních překážek v jeho užívání, stejně jako k odstranění překážek 
pro podnikání menších a středních podniků. Ve Stockholmu o rok později byla strategie rozšířena o další 
směr, kterým je trvale udržitelný rozvoj a kvalita života. Lisabonská strategie znamenala značné 
nastartování rozvoje hospodářství, a tím nepřímo velmi napomohla oživení zaměstnanosti na venkově.  
 

Salzburská deklarace (2003) 
Druhou celoevropskou konferencí, která se věnovala rozvoji venkova a jeho současným potřebám, byla 
konference v  Salzburku, která proběhla 14. listopadu 2003. Té se již Česká republika účastnila jako 
plnoprávný člen Evropské unie. Delegáti se dohodli na potřebě řešit venkovskou problematiku jako 
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komplexní problém, kdy cílem je zlepšit stávající stav a efektivněji využívat zdroje, které jsou k dispozici. 
Cílem má být zachování rozmanitosti venkova ve všech jeho podobách a nově připojených státech 
Evropské unie, stejně jako zlepšení konkurenceschopnosti zemědělského sektoru (a tím samozřejmě 
posílení zaměstnanosti na venkově). Rozvoj venkova má být založen na partnerství mezi státem, 
soukromými organizacemi a občany, přičemž má využívat zkušeností iniciativy LEADER (viz níže) 
s přístupem k řešení problémů „zdola“.  
 

Deklarace z  Cáceres (2004) 
Na konferenci v  Cáceres bylo rozhodnuto o vytvoření evropské politiky venkova k  lepšímu využití 
Evropských zemědělských fondů pro rozvoj venkova (EAFRD – European Agricultural Fund For Rural 
Development). Tento fond nepatří mezi strukturální fondy Evropské unie a spadá tak do společné 
zemědělské politiky EU. V  České republice jsou z něj hrazeny především projekty, které jsou předloženy 
v  rámci Programu rozvoje venkova ČR (řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR). Poukazuje 
také na nutnost koordinovat prostředky z jednotlivých zdrojů, kterými jsou kromě EAFRD také různé jiné 
strukturální fondy; Fond soudržnosti, různé národní programy, programy na úrovních krajů a rozpočty 
jednotlivých venkovských obcí. I tato deklarace doporučuje pokračovat v metodách iniciativy LEADER.  
 

Programy LEADER  
Na začátku devadesátých let dvacátého století se vytvořila iniciativa LEADER (akronym z  francouzského 
výrazu pro Spojení iniciativ pro rozvoj venkovské ekonomiky). Snaží se řešit problémy na lokálních 
úrovních tím, že přímo financuje místní iniciativy, které se jimi zabývají. Jejím cílem je podpořit projekty 
rozvoje venkova na místní úrovni ve snaze vytvořit pracovní místa a revitalizovat venkovské oblasti. 
Iniciativa byla vytvořena na základě předchozích zkušeností s trvalým rozvojem těchto oblastí. Každý 
projekt je spravován „lokální akční skupinou“ (LAG), Každý projekt se musí dotýkat relativně malého 
území, kde žije mezi 10-100 000 obyvateli (Francie kupříkladu má 140 lokálních akčních skupin, které 
mají rozděleny většinu venkovského území). 
Postupně vzniklo několik programů LEADER: 
- LEADER I  (1991-93) – podpořilo na 217 lokálních akčních skupin s projekty v hodnotě 0,442 miliard 
euro z  fondu EAGGF  
- LEADER II (1994-99) – podpořil 906 lokálních akčních skupin s projekty v hodnotě 1,755 miliard euro 
- LEADER+ (2000-06) - podpořil 893 lokálních akčních skupin s  projekty v hodnotě 2,105 miliard euro 
a celkovým rozpočtem v hodnotě 5,05 miliard euro 
- LEADER ČR - Tento program využívá principy iniciativy na národní úrovni a je financován ze státního 
rozpočtu České republiky. Program se zaměřuje především na posílení ekonomického prostředí, nové 
formy zlepšování kvality života na venkově a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví.  
 

Všechny projekty LEADER vytvořily sedm principů lokálního rozvoje: 
 

- Oblastní - Jsou omezeny na menší homogenní oblast. 
- „Zezdola nahoru“ – Strategie je určována na místní úrovni. 
- Partnerství soukromého a  veřejného sektoru – Lokální akční skupiny jsou tvořeny jako veřejné 
a soukromé organizace, které mohou využít všechny dostupné dovednosti a zdroje. 
- Inovace – Dává lokálním akčním skupinám volnost ve využívání nových nápadů a metod. 
- Integrace – Mezi rovinami ekonomickou, sociální, kulturní a ochranou přírody, namísto odlišných 
projektů v rámci těchto sektorů, které směřují k podobnému cíli. 
- Propojení - Umožňuje učení a vzdělávání mezi lidmi, organizacemi a institucemi na lokální, oblastní, 
národní a evropské úrovni. 
- Kooperace – Mezi jednotlivými skupinami, kde mohou sdílet informace, své zkušenosti a metody. 
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3 Posouzení vesnic z hlediska udržitelnosti a trvale udržitelného rozvoje 
Ve své práci jsem se rozhodl zhodnotit vybrané vesnice v Bavorsku a na Moravě z hlediska udržitelnosti 
a v  širším výčtu i trvale udržitelného rozvoje, který je nicméně v současných podmínkách nedosažitelný. 
Podstatná je snaha všech rozhodovacích a místních orgánů v místě působení, soukromých osob, 
společenských organizací, veřejnosti o prosazení opatření, která by vedla k co největšímu přiblížení 
k trvale udržitelnému rozvoji obce. 
 

- Co pojem „trvale udržitelný rozvoj“ znamená?  
Paragraf 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí uvádí, že „udržitelný rozvoj“ je „takový rozvoj, 
který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby, 
a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a  zachovává přirozené funkce “. Zpráva WCED, která představuje 
asi nejšířeji přijímanou definici udržitelného rozvoje, pak uvádí, že „Udržitelný rozvoj je takovým 
rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost naplňovat je i generacím 
budoucím.“ 
 
Nositel Pritzkerovy ceny za rok 2016, chilský architekt Alejandro Aravena, prohlásil na téma udržitelnosti 
„udržitelnost není nic jiného, než důsledné používání selského rozumu“.[QUINTAL, Becky] V  mnoha ohledech 
má pravdu – většina principů, které vedou k smysluplnému a udržitelnému využití území a rozvoji nejsou 
žádné zázračné myšlenky, které jsme ještě nikdy neslyšeli. Je to jen prosté a důsledné využívání zdravého 
rozumu a zkušeností, které se aplikovaly celá desetiletí a staletí před námi. Každé práci na toto téma pak 
hrozí, že bude vyznívat neobjevně a banálně, právě proto, že „nepřinese nic nového“. Jde však o zmíněné 
„využívání už využitého“, které je klíčové pro další rozvoj. 
 
Historicky se společnost vždy snažila o svůj maximální možný rozvoj, kdy ohled na životní prostředí 
a možné limity těžby a rozvoje nebyly prioritou. Takový přístup byl dlouhodobě udržitelný pouze 
v předindustriální době, kdy lidstvo jako celek svou činností příliš nezatěžovalo životní prostředí 
a nadměrně nevyčerpávalo neobnovitelné zdroje energie. To se zásadním způsobem změnilo s příchodem 
průmyslové revoluce (od přelomu 18. a  19. století), která nasadila kurz k  rozsáhlému vyčerpávání zdrojů 
za účelem maximálního zisku bez ohledu na případné následky. Ty samozřejmě v té době nebyly ani 
známy. Lidé se v převážné většině domnívali, že zdroje naší Země nemohou být vyčerpány a prostě „tu tak 
nějak“ budou.[NOVÁČEK]  
 
S vylepšením principu parního stroje (vynalezen byl v roce 1755 Thomasem Newcomenem, ale teprve po 
vylepšeních Jamese Watta v letech 1765 a 1785 začal být použitelný) přestalo dřevo jako palivo stačit 
a začala vzrůstat potřeba po uhlí a koksu, které představují neobnovitelné zdroje. Následovaly Dieselovy 
benzínové motory, které rovněž využívají neobnovitelné zdroje ropy, při jejichž využití se do ovzduší 
uvolňují freony a další skleníkové plyny, které ničí životní prostředí. Následovaly další a další vynálezy. 
 
Industriální doba začala vyčerpávat zdroje planety takovou rychlostí, že začalo hrozit jejich vyčerpání 
nikoliv někdy v  daleké, ale naopak velmi blízké budoucnosti. Jako jeden z prvních na to upozornil tzv. 
Římský klub (Club di Roma), který v roce 1972 přinesl zprávu, kterou zpracoval tým vědců 
z  Massachusettského technologického institutu. Ta nastínila existenci environmentálních limitů růstu 
hospodářství a ohrožení vyčerpání zdrojů při neřízeném vývoji.[NOVÁČEK] Národní státy se nicméně stále 
tvářily, že se jich problém netýká a jejich jediným zájmem bylo přesunout většinu znečisťující výroby do 
zemí třetího světa.  
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Definice trvalého rozvoje jako takového byla přijata v roce 1987 v tzv. „Zprávě Bruntlandové“ (vydáno 
knižně jako „Our Common Future“) a do obecného užívání vešel na Summitu Země v Riu de Janeiru 
v roce 1992. Zde byl trvale udržitelný rozvoj přijat na mezinárodní úrovni (v rámci Spojených národů 
jako Rámcová úmluva OSN o změně klimatu), nicméně neměl stále přímý dopad na politiku států a  jejich 
reálné kroky.  
 
V  průběhu devadesátých let se státy k  úmluvě a principu trvale udržitelného rozvoje proklamativně 
přihlásily, ale ve skutečnosti nedošlo k žádným systémovým změnám. Některé západní státy EU přijaly 
strategie trvale udržitelného rozvoje, málokdy ale změnily zažité praxe. Částečně došlo k implementaci 
strategií „odspodu“, kdy se jich chopila jednotlivá města a obce a začaly je realizovat. Firmy a nadnárodní 
korporace se ale stále (a doposud úspěšně) brání kontrole ze strany států, či nadnárodních organizací jako 
je OSN. Všechny ukazatele absolutní spotřeby přírodních zdrojů nebo emisí proto ukazují neustálý 
nárůst.[HESKOVÁ, JÍLKOVÁ] 
 
Přes rámcové přijetí principů trvale udržitelného rozvoje dochází stále k výraznému vyčerpávání zdrojů 
planety a nárůstu průměrné klimatické teploty naší planety.  
 

- Proč by „trvale udržitelný rozvoj“ měl být měřítkem mého hodnocení? 
Přestože trvale udržitelný rozvoj je pouze jednou z možných koncepcí hodnocení, rozhodl jsem se jej 
použít v rámci mé práce z mnoha důvodů. Dnes je tato koncepce považována již za velmi „konzervativní“ 
a část ochránců přírody, ekologických a politických ekonomů ji považuje za překonanou a nahrazuje ji 
jinými koncepcemi („sustainability transition“, „socio-ecological transformation“, „(socially equitable) 
economic degrowth“ a další). Přesto je platforma trvale udržitelného rozvoje stále v  obecném povědomí 
snadno uchopitelná a široce přijímána veřejností, je obsažena v mezinárodních smlouvách, které se ČR 
zavázala respektovat, je přijímána politiky a komplementována do řady materiálů schválených vládami.  
 
Je zapracována v základních dokumentech, o které se tato práce opírá a může nejen vycházet z více 
zdrojů, ale navíc není potřeba zavádět zcela nové principy – použije ty, které již fungují (nebo by fungovat 
měly). Princip trvale udržitelného rozvoje, jakkoli dnes již částí odborníků považován za „nedůsledný“, 
navíc v mnoha případech skutečně vede ke zlepšení stávajícího stavu a jeho implementace je mnohem 
lepší, než změny vůbec žádné.[DEHNE u . Kol.]  

 
Zredukováno na čistě biologickou podstatu, je smyslem veškerého vyššího života jeho udržení. Nižší 
organismy se pokusily dosáhnout nesmrtelnosti tím, že se zaměřily na vlastní trvanlivost a prodlužují svůj 
život. Některé bakterie tak mohou žít staletí i  tisíciletí. Vyšší organismy kvůli vysokému opotřebování 
svých těl a krátkodobému životu takovou možnost nemají a řešením se jim stala reprodukce. Vyšší 
živočichové, mezi které se řadí i člověk, se tak snaží o uchování života tím, že vychovají své potomky 
a zajistí také jejich přežití. Tím dosáhnou přežití své genetické informace a svého „života“.  
 
Pokud se na tento problém podíváme z odstupu, pak z hlediska delšího časového úseku je přežití druhu 
celkovým smyslem života. Je to sice zobecněný „biologismus“ a velká redukce problému, ale i to je jeden 
z  faktorů, které vedou k  mému rozhodnutí použít koncept trvale udržitelného rozvoje jakožto 
hodnotícího faktoru. 
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3.1 Metodika hodnocení  
 
3.1.1 Hodnocení z  hlediska trvalého rozvoje 
Trvalý rozvoj nám umožňuje zároveň postihnout současný stav vesnic - jak jsou přijatelné pro život 
a přebývání v  tuto chvíli (tedy ono „naplnění potřeb současnosti“), ale zároveň také naznačit tendence 
a využití vesnice do budoucnosti (tedy „udržení schopnosti naplnění potřeb budoucích generací“). 
Příznivý trvale udržitelný rozvoj zajišťuje jak spokojený život současné generace obyvatel, tak také 
budoucnost a spokojený život jejich potomků. Nelze hodnotit pouze jednu ze dvou složek, aniž bychom 
druhou opomenuli, protože jinak nám mnoho částí rovnice chybí. Vesnice může být velmi úspěšná a více 
než naplnit potřeby současné generace, zároveň však při tom otrávit spodní vody pod obcí, a učinit ji kvůli 
ekologickému znečištění prakticky neobyvatelnou do budoucna. Stejně tak může být obec v  budoucnu 
skvělým místem k životu, v současnosti se tam ale může jen přežívat a bydlení tam je spíše trestem, než 
čímkoli jiným. Ani jeden z  těchto příkladů by neměl být vzorem, který je hodný následování. Obě složky 
problému jsou stejně důležité a musí být hodnoceny zároveň.  
 
Ve výsledku tak zhodnocení trvale udržitelného rozvoje představuje nástroj, kterým můžeme dobře 
postihnout „kvalitu vesnic a  života na vesnici“ nyní i v budoucnu, a  představují podklad pro následné 
závěry, které se pokusím v mé práci představit. 
 

- Jak lze hodnotit trvale udržitelný rozvoj? 
Hodnocení trvale udržitelného rozvoje je komplexní a složitá problematika. Jakkoli totiž zní cíl jednoduše 
a logicky, to, jak jej dosáhnout, musí být už předmětem mnohem větších debat. Z podstaty věci je náš 
pohled omezený dobou, ve které žijeme a omezeným časem, který je nám dán. Nemáme tak k dispozici 
všechny informace a znalosti, abychom mohli přesně říci, které řešení, a které postupy povedou k cíli. 
Můžeme nicméně kvalifikovaně hodnotit a porovnávat na základě několika desítek let vývoje 
postindustriální společnosti, který již proběhl, a který máme zdokumentován daty.  
 
Výsledkem mé práce nemá být objektivně správný výsledek, neboť jeho dosažení je prakticky nemožné, 
ale naopak subjektivní vnímání udržitelnosti z hlediska jednotlivých aktérů, kteří přímo participují na 
rozhodovacích a plánovacích procesech, stejně jako aktérů vnějších, jako jsou mimovládní organizace, 
zemědělci, ženy, mládež a podobně. Cílem (a to platí i pro vědu obecně) je jejich hodnocení strukturovat 
a agregovat za pomoci participativních/deliberativních nástrojů, stejně jako podpořit informovanou 
diskuzi na téma trvale udržitelného rozvoje. 
 
Trvale udržitelného rozvoje lze totiž dosáhnout jen vyváženým postupem v mnoha oblastech. Dle 
tradičního nahlížení lze kritéria, která sledujeme, rozdělit mezi trojici pilířů – pilíř ekonomický, sociální 
a  pilíř enviromentální.  
 

- Pilíř ekonomický ukazuje, jak je obec schopna naplňovat ekonomické požadavky obyvatel a jak 
dobře lze v  obci pracovat a investovat. V  rámci něj se hodnotí, zda mají obyvatelé obce práci, 
pracovní příležitosti v okolí a potenciál pro rozvoj ekonomiky v budoucnosti. 
 

- Pilíř sociální v sobě shrnuje kritéria sociální a kulturní, opět s přihlédnutím k jejich vlivu na 
budoucí rozvoj obce. Je v něm obsažena kvalita života, dostupnost služeb, zdravotní péče, 
bezpečnost obce a podobná kritéria.  
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- Pilíř enviromentální v sobě shrnuje kritéria ekologická a enviromentální. Patří sem kritéria, 

která se snaží postihnout a hodnotit kvalitu životního prostředí, jeho znečištění, uchování 
a obnovy tam, kde bylo poškozeno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V  rámci své práce jsem se rozhodl zavést ještě jedno hledisko, které stojí částečně stranou této tradiční 
struktury, a tím je hledisko urbanistické. Domnívám se totiž, že minimálně v případě předmětu mého 
zájmu – tedy příměstských vesnic - jde o natolik důležitý pohled, že jej nelze ani zanedbat ani pominout 
(viz níže).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Proč zavádím nové hledisko? Proč prostě urbanistická kritéria „nerozložím“ do těchto tří pilířů? 

Je obecnou tendencí odborníků v nějakém oboru (německá praxe a literatura užívá slovo „Fachidioten“ – 
překladu, domnívám se, netřeba) při setkání s teorií udržitelného rozvoje, pokusit se právě tento svůj obor 
prosadit jako další dodatečný pilíř (ke stávajícím třem). Historicky se tak objevily pokusy vytvořit 

Schéma autor 

Schéma autor na základě [HESKOVÁ, JÍLKOVÁ]   



42 
 

hodnocení rozšířená o pilíře „kulturní“, „institucionární“, „politický“ a další. Tyto pokusy byly vedeny 
snahou vytvořit jedinou, absolutní a objektivní sadu kritérií, jimiž se dá trvale udržitelný rozvoj 
a udržitelnost jako taková hodnotit vždy a za každých okolností, přičemž se pokouší sebe sama a vědu 
obecně pasovat do role absolutního arbitra a nadřazeného experta.  
 
V  rámci své práce nemám žádné takové ambice. Je však nutné si uvědomit, že trojpilířová koncepce trvale 
udržitelného rozvoje je nejlépe použitelná pro hodnocení následků (angl. „impacts“) rozhodnutí (tedy, že 
kupříkladu stavba nové nemocnice bude mít kromě ekonomických a zdravotních následků vzhledem ke 
zvýšení dopravy a nebezpečnému odpadu také následky na životní prostředí). Má práce je zaměřena jinak 
a musím proto tento trojpilířový přístup adaptovat tak, aby sloužil tomu, co chci postihnout. 
 
Urbanistická kritéria lze často jen obtížně zařadit do některé ze tří výše zmíněných oblastí. Jako celek by je 
částečně snad šlo zařadit mezi kritéria environmentální, ale jde o natolik odlišný pohled a hodnoticí 
hledisko, že takové zařazení nedává smysl. Zatímco pilíř environmentální hodnotí kvalitu životního 
prostředí, jeho zachování a ochranu před znečištěním, urbanistické hledisko sleduje naopak kvalitu 
prostředí umělého, lidmi vytvořeného, ve kterém lidé žijí. Co je dobré pro životní prostředí, nemusí být 
často vhodné pro vesnici a obec jako takovou, případně obráceně.  
 
Bylo by možné hledisko urbanistické rozdrobit do více kritérií v rámci trojice pilířů – kupříkladu 
organizace prostoru by měla vliv na zdraví (pilíř sociální/environmentální), na duševní pohodu (pilíř 
sociální), na pracovní příležitosti (pilíř ekonomický), na zeleň (pilíř environmentální) a další. Tím by se 
ale rozdrobil jejich význam a snížil se důraz, jaký jednotlivé položky mají. Rozhodl jsem se proto v  rámci 
své práce využít trojpilířové hodnocení a navíc přiřadit hledisko urbanistické, které by mělo být těžištěm 
této práce a metodiky. Hledisko urbanistické tak stojí částečně stranou trojice tradičních hodnotících 
kritérii, nicméně je s nimi pevně provázáno. Ovlivňují je mnohá kritéria z ostatních oblastí a kritéria 
z  jeho rámce pak ovlivňují pilíře ostatní. 
 
Každý z těchto čtyř přístupů lze pak popsat soustavou kritérií, která určují, nakolik je obec schopná 
dalšího udržitelného rozvoje v tom daném směru. Kritéria by měla postihnout většinu důležitých faktorů, 
které dokážeme nějakým způsobem zhodnotit a  které přispívají k  trvalému rozvoji obce (nebo jej naopak 
poškozují).  
 
Některé prvky se mohou projevit ve více kritériích, protože jednotlivé věci nejsou nikdy pozitivní nebo 
negativní per se – vždy záleží na tom, z jakého hlediska je na ně nahlíženo. Pokud nějaký prvek bude 
hodnotit ekonom, bude jeho soud jiný, než pokud jej bude hodnotit ekolog, požárník, nebo policista. 
Každý z  nich jej totiž bude hodnotit v rámci své odbornosti a svého pohledu na věc. Jeden prvek 
(kupříkladu existence dálnice blízko k obci) tak navíc může působit zároveň pozitivně (pokud na ni 
nahlížíme z  hlediska snadného přístupu obyvatel ke komunikační síti) i  negativně (protože způsobuje 
hlukovou zátěž, exhalace poškozují životní prostředí a dálnice představuje obtížně překročitelnou 
překážku v krajině, která nezřídka narušuje tradiční systém cest v území).  
 
Sestava kritérií, která je zde prezentována, nevytváří uzavřený systém, který by měl fungovat za všech 
okolností a pro každou jednotlivou obec. Práce počítá s tím, že současné poznání není konečné a jak 
v  sociologických, tak dalších oborech bude docházet k dalšímu vývoji a nalézání nových pohledů na 
danou věc. Je téměř jisté, že v budoucnosti tak bude potřeba jednotlivá kritéria změnit, opustit, či doplnit. 
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To by nicméně nemělo v  rámci této metody vyhodnocování činit zásadní problémy. Ta přináší strukturu, 
do které lze zasahovat a obměňovat jednotlivá kritéria bez toho, aby tím byl celý nástroj znehodnocen. 
 
Pro sestavení kritérií v oblasti trojice pilířů (a tedy mimo svůj obor specializace) jsem použil již existující 
sadu kritérií (indikátorů), které byly sestaveny doc. Ing. arch. Vladimírou Šilhánkovou, Ph.D. a 
kolektivem k sledování indikátorů udržitelného rozvoje na lokální úrovni. [ŠILHÁNKOVÁ a  kol.] / [ŠILHÁNKOVÁ a  kol. 2 ] 

Z nich jsem vybral ty, které jsou relevantní pro mou práci a zaměření a adaptoval je tak, aby je bylo možné 
použít v  součinnosti s mými ostatními kritérii. 

 
Jak lze hodnotit jednotlivá kritéria? 
Hodnocení jednotlivých kritérií je složitá procedura, která zasahuje do oblastí několika vědních disciplín, 
a proto volá po multidisciplinárním přístupu. Pokud by jedna osoba hodnotila kritéria všech čtyř složek 
trvale udržitelného rozvoje, pak by výsledek musel být nutně zkreslen jeho profesí a pohledem na svět. 
Urbanista bude hodnotit kritéria z jiného úhlu pohledu než ekonom, navíc málokdy bude mít komplexní 
znalosti a  informace k  tomu, aby hodnotil ekonomické ukazatele a  kritéria.  
 
Z  tohoto důvodu je pro hodnocení vesnic důležité sestavit tým odborníků. Ten musí mít nejméně čtyři 
členy – urbanistu (který bude hodnotit kritéria v hledisku urbanistickém), ekonoma (který bude mít za 
úkol hodnotit kritéria, která jsou součástí pilíře ekonomického), odborníka na sociální studia (jež se 
bude soustředit na kritéria z pilíře sociálního) a  odborníka na životní prostředí (který bude hodnotit 
poslední oblast – pilíř environmentální). 
 
Samozřejmě je možné pro každou oblast pozvat odborníků více a  buď vytvořit odborný tým, který bude 
hodnotit společně, nebo je oslovit nezávisle. Dalším možným (a z mnoha ohledů také preferovaným) 
řešením by bylo sestavit zainteresovaný tým, kde by kromě odborníků formulovali svá hodnocení také 
zástupci zainteresovaných stran (jako zemědělců, občanských sdružení, nebo nevládních agentur). 
 

Není v kapacitách žádného týmu, aby zhodnotil objektivně a do důsledků všechny činitele, které do 
kritérií zasahují. Členové týmu by měli hodnotit tak, že to, co nevidí za hranicemi předmětu hodnocení, 
neexistuje. Naším objektem zájmu je obec a její nejbližší okolí, nikoli planeta Země jako taková. Takový 
systém by byl pro naše účely příliš komplexní a nepřehledný. Není praktické a často ani možné u každé 
položky dohledávat, jaké důsledky bude mít pro globální pohled (solární panely, které mohou v  tomto 
konkrétním místě působit pozitivně, by v globálním pohledu mohly být hodnoceny jako negativní, neboť 
v místě výroby způsobují značnou ekologickou zátěž). Stejně tak není v silách hodnotitelů zjistit 
kupříkladu kumulaci toxinů v  podloží, pokud o ní nemají žádné zprávy. Hodnotitelé musí pracovat 
s informacemi, které mají, a na jejich základě vytvářet subjektivní závěry. 
 

Může se také stát, že ne pro všechna kritéria bude dostatek údajů na obou stranách hranice. Český 
a bavorský sběr statistických dat se totiž liší a zaměřuje se na údaje s mírně odlišnými parametry. Také se 
může stát, že nějaký údaj bude na jedné straně chybět. Z  toho vyplývá, že výsledné slovní a popisné 
hodnocení obce čtveřicí, nebo komisí odborníků bude na obou stranách hranice v  těchto parametrech 
odlišné. Bude potom v  případě následných bilaterálních srovnávání ponecháno na rozvážení instituce, 
která srovnávací práce bude provádět, aby tyto údaje přijímala s porozuměním k těmto rozdílným 
metodikám sběru statistických dat.  
 

Pro účely této práce budu předpokládat model se čtveřicí odborníků, kteří budou hodnotit jednotlivé 
oblasti. 
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- Klady a  zápory 
Pod každým kritériem uvádím sérii „kladů“ a  „záporů“ (značené kladným a záporným hodnotícím 
znaménkem). Nejde o nějaký vyčerpávající výčet všech možných, ani kontrolní seznam (angl. checklist), 
ze kterého se odškrtává. Existují jistě mnohé další věci, jež kritéria ovlivňují, a která by sem patřila. 
Uvedené jsou spíše příklady toho, co může být k  hodnocení využito, a jakým směrem by se odborník, či 
tým měl ubírat. 
 
Výběr obcí pro účely práce 
V rámci své práce jsem se rozhodl analyzovat několik vesnic, abych zjistil trendy v různých oblastech 
a mohl české a  bavorské obce porovnat mezi sebou.  
 
Mým hlavním kritériem při výběru těchto obcí a vesnic byla souměřitelnost. Nemělo by valného smyslu 
vybírat obce, které se výrazně liší – jejich porovnání by nic nepřineslo. Hledal jsem proto obce, které jsou 
v podobné vzdálenosti od podobných měst a mají zhruba podobnou velikost.  
 
Pro české obce jsem se rozhodl vybrat obce z okolí Olomouce, která má 100 000 obyvatel a je situována 
v  úrodných rovinách kolem řeky Moravy. Jeho bavorským ekvivalentem, pro který jsem se rozhodl, je 
pak Regensburg, který je sice trochu větší (140 000 obyvatel, pokud počítáme celou aglomeraci), ale má 
velmi podobné podmínky a rozkládá se v rovině kolem řeky Dunaje (přesněji pak soutoku řek Dunaje 
a Řezné). Jsou to středně velká města, která mají v okolní krajině a správním systému asi zhruba stejné 
postavení a jsou tak souměřitelná.  
 
Vesnice, které jsem následně vybral v jejich okolí, se pak nacházejí zhruba ve stejné vzdálenosti od tohoto 
středně velkého města a mají souměřitelnou velikost. Vybral jsem vždy trojici obcí (jak pro český, tak 
bavorský případ), abych se vyhnul možnosti, že bude některá obec anomální a na jejím základě vytvořím 
chybné závěry. Proto jsou pokaždé obce tři, což sice není dostatek na rozsáhlejší studii, která by měla 
situaci popsat dopodrobna, ale je to dostatek, aby ukázala obecné trendy, o které mi v  práci jde 
především. Jistá nepřesnost v číslech není tak důležitá, pokud se v analýze případové studie ukážou u obcí 
podobné závěry. Na jejich základě mohou s přihlédnutím k tématu mé práce vytvořit srovnání a určit, jak 
fungují mechanismy obnovy vesnic v obou zemích. Vybral jsem proto pro případnou studii trojici 
souměřitelných obcí bavorských a trojici českých. 
 
3.1.2 Kritéria 
 
a) Kritéria pilíře ekonomického 
- míra naplnění potřeb malého a  středního podnikání 
Ukazuje, nakolik je v obci prostor pro rozvoj a tvorbu malého a středního podnikání (v rámci Evropské 
unie jsou za takové považovány podniky do 250 zaměstnanců a jejichž příjem nepřesahuje 50 milionů eur 
za rok[EUR-LEX]) a současně nakolik je tento potenciál naplněn. Malé a střední podnikání se podle materiálů 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR[MPO Koncepce podpory] podílí na vývozu cca 51%, na dovozu 56% 
a zaměstnává 1,8  milionů zaměstnanců. Je vidět, že tvoří významnou páteř ekonomiky a na menších 
obcích jde často o jediný druh možného podnikání, přičemž celková zaměstnanost v obci je na ní přímo 
závislá. 
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+ V obci působí široká škála malého a středního podnikání. 

+ Jsou zde zastoupeny různé druhy podnikání (krize jednoho oboru tak nezpůsobí výrazný nárůst 
nezaměstnanosti v oblasti a obci). 

+ Existuje zde prostor (jak lidský, tak z hlediska územních rezerv) pro další růst těchto podniků. 

+ Ze strany obce je jasná podpora takového podnikání, případně pobídky pro podnikatele. 
- Malé a střední podniky v obci působí málo, nebo jsou nuceny utlumovat činnost.  

- Prakticky všechny podniky jsou z jednoho odvětví podnikání (v případě sníženého odbytu zboží 
v oboru hrozí masové propouštění a skokový nárůst nezaměstnanosti). 

- Není zde prostor (chybí případní zaměstnanci a prostory) pro rozšiřování existujících podniků. 

- Obec nijak nepodporuje malé a  střední podnikání, případně mu přímo klade do cesty překážky. 
 
- HDP na osobu 
Ukazuje, jaká je míra ekonomického rozvoje v obci. Tento údaj se používá k určení výkonosti ekonomiky 
států, vztaženo na obce pak může sloužit jako jeden z ukazatelů ekonomické stability a úspěšnosti obce. Je 
na zvážení odborníka (či komise odborníků), zda toto měřítko zařadit. Často nebývá tento údaj 
zveřejňován pro tak malé části jako obce a lze jej buď složitě dopočítat, nebo použít údaj pro širší oblast, 
kdy ztrácí konkrétnost pro danou vesnici, či oblast. Pokud takové údaje k  dispozici jsou, je na místě 
porovnání těchto údajů v čase a  zhodnocení tendence a údaje použít pro slovní hodnocení. 
 
+ Vyšší HDP na osobu. 

+ Ukazatel HDP na osobu v  čase roste. 
- Nižší HDP na osobu.  

- Ukazatel HDP na osobu v  čase klesá. 
 
- blízkost pracovních míst 
Hodnotí, zda jsou přímo v obci, či jejím blízkém okolí, dostatečné pracovní příležitosti pro obyvatele 
a jejich případnou rozmanitost. Pokud obec může nabídnout široké spektrum pracovních míst, dokáže 
přilákat kvalifikované i nekvalifikované lidi a může se dále rozrůstat a rozšiřovat. Pokud tyto nabídky 
chybí, budou se naopak obyvatelé stěhovat za prací jinam. 
 
+ Přímo v obci jsou dostupné rozsáhlé pracovní příležitosti (velké závody zaměření šetrného 
k  životnímu prostředí, mnoho soukromých firem, montovny, atp.). 

+ V  blízkém okolí jsou další pracovní příležitosti, které doplňují možnosti zaměstnání v  obci. 

+ V  blízkosti jsou k dispozici pracovní příležitosti pro širší spektrum zaměstnanců (práce v primárním 
sektoru, stejně jako pro vysokoškolsky vzdělané osoby). 

+Obec sama vytváří pracovní příležitosti – zaměstnává své občany na údržbě veřejných prostranství 
a opravách v rámci svých neziskových organizací. 
- V  blízkém okolí není dostatek pracovních míst, obyvatelé musí dojíždět do vzdálených míst.  

- Veškerá pracovní místa jsou pouze v rámci jednoho, nebo několika málo oborů – chybí širší nabídka. 
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- dostupnost dopravního spojení a hromadné dopravy 
Hodnotí dopravní spojení obce, jeho kvalitu a dostupnost pro občany.  
 
+ V obci je přítomné železničního spojení. 

+ V obci je přítomné autobusového spojení. 

+ Blízkost rychlostní komunikace, případně dálnice (v dostatečném odstupu od obytné zástavby, 
s protihlukovými opatřeními a s bezprostředním napojením na komunikační síť obce). 

+ Spoje hromadné dopravy jezdí často. 

+ Vesnice je obsloužena hromadnou dopravou jejího jádrového města. 

+ Většina obyvatel v obci využívá hromadné dopravy (nižší ekologická zátěž na prostředí). 

+ V obci jsou vybudovány cyklistické stezky co nejvíce segregované od automobilového provozu, 
dostatečná síť kapacitních cyklistických stání, pro dlouhodobá stání zastřešených. 
- Pravidelné spojení s jádrovým městem, případně okolními obcemi neexistuje nebo je velice špatné. 

- Spojení hromadnou dopravou je příliš řídké (např. autobus, který jezdí jednou za den). 

- V rámci obce převládá individuální automobilová doprava (výrazně vyšší ekologická zátěž než 
hromadná doprava). 

- Přítomnost dálnice, či rychlostní komunikace příliš blízko obytné zástavby, bez protihlukových 
opatření a přímého napojení komunikační sítě obce. 

- V obci panují nepříznivé podmínky pro cyklistickou dopravu. 
 
- míra nezaměstnanosti v  obci 
Toto kritérium hodnotí obec z hlediska počtu pracovních míst a možností zaměstnanosti. V případě, že je 
podíl nezaměstnanosti vysoký, značí to, že v obci a jejím okolí není dostatečný počet pracovních míst 
a možností uplatnění. Takový stav, pokud není změněn, vede k  odlivu obyvatel, kteří odcházejí za 
zaměstnáním. 
 
Ke zhodnocení nezaměstnanosti je nejlepší užít indikátor míry obecné nezaměstnanosti - jde o  podíl 
nezaměstnaných osob na všech ekonomicky aktivních obyvatelích (myšleno všech, kteří jsou schopni 
pracovat, ať již zaměstnaných i nezaměstnaných). Nezaměstnanost do hodnoty 0,1 (10% všech 
ekonomicky aktivních obyvatel) není nijak nenormální, ve venkovských obcích s menšími prostředky 
uplatnění nejsou výjimečné hodnoty ani 1,2  nebo 1,3  (12-13%).[DEHNE u . Kol.] Jakákoli vyšší hodnota ale 
ukazuje na nějaký závažný a systémový problém v politice zaměstnanosti, nebo nabídce pracovních míst. 
 
+ Nízká míra nezaměstnanosti v rámci obce. 
- Příliš vysoká míra nezaměstnanosti v rámci obce. 

- V obci nejsou téměř žádní nezaměstnaní (míra nezaměstnanosti je příliš nízká). Tím pádem schází 
prostor pro růst stávajících podniků a nejsou lidé pro jejich případné rozšiřování (pokud nejsou 
v blízkosti obce zdroje pracovní síly, které by sem za prací dojížděly). 
 
b) Kritéria pilíře sociálního a  kulturního 
- míra údržby kulturních památek 
Hodnotí, nakolik obec dbá o kulturní dědictví a památky v rámci obce – chráněné budovy, kostel, budovy 
ve správě obce, boží muka a kaple na katastru obce, etc. Takové skutečnosti zdánlivě nemají na společnost 
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vliv, ale přesto stanovují normu toho, co je normální (viz Teorie rozbitých oken výše) a rekonstruované 
památky tak nastavují normu pro stav nemovitostí a podporují kulturní chování v  obci. 
 
+ O památky se pečuje a jsou opraveny, nebo postupně opravovány. 

+ Na rekonstrukci a údržbě památek se podílejí i soukromé osoby z obce nebo místní firmy. 

+ V obci nejsou zchátralé a polozřícené historické objekty, zpustlé zahrady a areály, které by vytvářely 
„brownfields“ nebo squaty. Zříceniny jsou sanovány, zpřístupněny veřejnosti, zelené plochy jsou 
osvětleny, udržovány a vybaveny mobiliářem. 

+ Obec na základě studie historických pramenů vyhledává na svém území památkové artefakty, které 
obnovuje, renovuje a popularizuje.  
- Památky v obci chátrají a rozpadají se – vytvářejí zanedbaná temná zákoutí, kterým se obyvatelé 
vyhýbají. 

- Obec tato problematika nezajímá, případně staví překážky do cesty iniciativám soukromníků 
a podniků. 
 
- míra existence a pokračování kulturních hodnot a tradic  
Hodnotí, zda v obci přežily kulturní hodnoty a tradice venkova a regionu, zda pokračují a jsou přítomny 
v každodenním životě, případně, zda byly obnoveny po přetržce způsobené komunistickou diktaturou. 
V rámci kritéria je zhodnoceno množství, úroveň a kvalita sportovních a kulturních spolků, 
mládežnických organizací, dobrovolných hasičů a podobně.  
 
+ V obci je na výběr pestrá škála různých spolků a kroužků. 

+ Časté pořádání hasičských bálů, krojovaných průvodů a různých společenských akcí. 

+ Stále se udržují (případně byly obnoveny) tradiční slavnosti a mladí lidé se do nich zapojují. 

+ Na slavnostech se objevují kroje a mezi obyvateli je hrdost na obec a její tradice. 

+ Obec takové aktivity podporuje a buď nabízí finanční dotace, záštity, nebo nabízí obecní prostory pro 
jejich pořádání. 
- V obci neexistuje spolkový život a chybí nabídka kroužků pro mládež a prostory pro jejich činnost. 

- Tradiční slavnosti byly přerušeny a nebyly obnoveny. 

- Obec nijak společenské aktivity nepodporuje, nebo jim přímo brání. 
 
- míra dostupnosti služeb 
Hodnotí, nakolik jsou v obci dostupné základní (pošta, knihovna, škola, samoobsluha, 
hostinec/restaurace, trafika, kadeřnictví a podobně) a případně pokročilé služby. Čím je větší nabídka 
služeb v obci, tím lépe – pomáhá udržet zaměstnanost a poskytuje nabídku pro obyvatele obce (kteří 
nemají důvod za nimi dojíždět a případně se stěhovat).  
 
+ V obci existuje nadstandardní nabídka služeb. 

+ Služby v obci využívá i širší okolí (obyvatelé dalších obcí). 
- Nabídka základních služeb není dostatečná, chybí základní občanské vybavení. 
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- kriminalita a bezpečnost 
Hodnotí, nakolik je v obci bezpečno, nakolik jsou v obci viditelné obecné znaky bezpečnosti a nakolik je 
přítomnost (nebo nepřítomnost) policie a její práce úspěšná. 
 
+ Úroveň kriminality nepřesahuje celostátní úroveň. 

+ Obec je přehledná a nevyskytují se tu „temné kouty“ bez dozoru, které jsou vhodné k násilným 
trestným činům. 

+ Policie spolupracuje s místními obyvateli a má jejich důvěru. 
- Počty kriminálních činů převyšují celostátní úroveň. 

- Policii v obci nedůvěřují a nikdo ji nekontaktuje v případě trestného činu. 

- V obci se vyskytuje korupce na úřadě a podobných místech (bez úplatku se nelze ničeho domoci). 
 
- dostupnost zdravotní a veterinární péče 
Hodnotí, zda a v jaké kvalitě je v obci dostupná zdravotní péče a případně také péče veterinární. 
 
+ V obci jsou k dispozici obvodní a praktičtí lékaři. 

+ V obci nebo její blízkosti je nemocnice, či zdravotní středisko s nabídkou specializovaných oborů. 

+ V obci je k  dispozici veterinární péče a jedna nebo několik veterinárních ambulancí. 

+ V obci je dobrá dojezdová doba rychlé záchranné služby. 
- Lékařská péče v obci chybí, nebo je jen na základní úrovni. 

- Specializovaná lékařská péče je k  dispozici pouze ve velké dojezdové vzdálenosti. 

- Veterinární ambulance není k dispozici. 

- Doba příjezdu záchranné služby se pohybuje na povolené hranici, nebo ji dokonce přesahuje. 
 
c) Kritéria pilíře enviromentálního 
- míra a předpoklady pro znečištění půd a vod 
Hodnotí, do jaké míry jsou v obci znečištěny svrchní a podzemní vody, případně jaké jsou předpoklady 
pro jejich případné znečištění, či vyčištění. Pokud má odborník k dispozici data z měření kvality vod, 
může je použít jako hlavní (nikoli však jediný) zdroj hodnocení. V  případě, že přesná data z měření 
chybí, musí hodnotit na základě vlastních pozorování a odbornosti. 
 
+ Přítomnost centrální čistírny odpadních vod, kořenové čistírny vod a podobně. 

+ Nová (opravená, rozšířená) kanalizační síť v obci. 

+ Ve značné míře uplatňovaná technická opatření na udržení srážkových vod v krajině (poldry, 
vsakovací příkopy dešťové vody apod.). 

+ Jsou vybudována protipovodňová opatření spojená s retenčními plochami, jsou připraveny povodňové 
plány. 
- Neexistence čističky odpadních vod, neopatrné zacházení s odpadními vodami, případně zastaralá 
nebo nedostatečná odpadní síť. 

- Přítomnost závodů, které mohou kontaminovat vodu a zásoby spodní vody. Předpoklady pro 
ekologické havárie (velké stáří závodů a užité techniky, předchozí incidenty). 

- Na případné povodně není obec připravena. 
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- míra znečištění ovzduší a hrozba emisí skleníkových plynů  
Hodnotí, nakolik je ovzduší v obci znečištěno a jaké jsou předpoklady pro zlepšení, případně zhoršení 
situace v obci. Pokud má odborník k dispozici data z měření čistoty ovzduší, může je použít jako hlavní 
(nikoli však jediný) zdroj slovního hodnocení. V  případě, že přesná data z  měření chybí, musí hodnotit 
na základě vlastních pozorování a odbornosti. 
 
+ Vyhlášky obce, které omezují spalování odpadu ze zahrad, přítomnost ekologického dvora (kam je 
možné tento odpad zavést a není nutné jej pálit).  

+ Podpora ekologičtějších kotlů a případně osvětová kampaň ze strany obce.  

+ V blízkosti obce nejsou průmyslové oblasti, jejichž emisní oblasti v případě nepříznivé meteorologické 
situace zasahují její obytnou zástavbu. 

+ Příměstská, nebo místní autobusová doprava využívá autobusy na hybridní a CNG paliva. 
- Spalování nekvalitních fosilních paliv v  kamnech. 

- Přítomnost zastaralé spalovny, frekventované silnice, či vysokorychlostní komunikace, provozů 
s vysokou prašností nebo uhelné elektrárny v blízkosti obce (nadměrné znečištění ovzduší), haldy, 
otevřené skládky. 

- Obec je v emisní zóně průmyslových areálů. 

- Autobusová doprava v obci požívá zastaralou techniku produkující emise. 
 

- míra využití obnovitelných zdrojů surovin  
Hodnotí, do jaké míry obec využívá obnovitelné zdroje surovin a energie, případně, nakolik je podporuje 
a zda existuje nějaký plán pro jejich využívání. Hodnotí také míru snížení zásob neobnovitelných zdrojů 
a  surovin. 
 
 

+ Využívání alternativních zdrojů energií (voda, vítr, dřevoštěpka, geotermální, solární energie, etc.). 

+ Využívání kolektorů pro ohřev vody (a tím snížení energie nutné k  ohřevu vody a šetření zdrojů). 

+ Využívání místních surovin (snížení nákladů a energetické náročnosti přepravy suroviny na delší 
vzdálenosti). 

+ Využívání dřeva jako stavebního materiálu (čím větší je poptávka po dřevu, tím větší musí být plochy 
lesů, aby tuto poptávku uspokojily) ve větší míře.  

+ Podpora obce pro využívání obnovitelných zdrojů a případné konkrétní pobídky. 
- Malá míra využívání obnovitelných zdrojů surovin, závislost na neobnovitelných zdrojích. 

- Neexistence podpory a programu pro využívání obnovitelných zdrojů ze strany obce a nadřízených 
orgánů. 
 
- míra způsobu nakládání s odpadem a recyklace odpadů  
Způsob nakládání s odpadem může výrazně šetřit zdroje a tím napomoci trvale udržitelnému rozvoji, 
nebo naopak vyčerpávat zdroje obce (v  současnosti i do budoucna). 
 
+ V  obci existuje podpora třídění odpadů (kontejnery na tříděný odpad, podpora ze strany 
zastupitelstva obce). 

+ Obec upřednostňuje spalovny s nejvyššími stupni čištění spalin. 

+ Využití dotřiďovacích linek svozového odpadu. 
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+ Využití energie z odpadu, který šetří neobnovitelné zdroje surovin, jako jsou uhlí, či ropa. 

+ Dovozná vzdálenost svozu odpadu je krátká. 
- V obci se odpad netřídí. 

- V obci existují, či vznikají černé skládky a špatně zajištěné skládky odpadu obecně. 

- Popelářské vozy musí odpad odvážet na vzdálené skládky. 
 
- míra dopadu na faunu, flóru a jejich biotopy (realizace a udržování ÚSES) 
Hodnotí, nakolik život a rozvoj obce ovlivňuje přirozené biotopy živočichů a rostlin (ať již vzácných 
a chráněných, nebo běžně rozšířených) a případně, jaké kroky činí obec a její obyvatelé k zachování 
biodiverzity a zachování přírody ve svém okolí. 
 
+ Obec má vypracovaný plán ÚSES. 

+ Obec plán ÚSES realizuje. 

+ V obci je zaznamenána přítomnost vzácných a ohrožených živočichů a rostlin (pokud v obci historicky 
takové druhy byly). 

+ V katastru obce je rozsáhlá biodiverzita a přítomnost přirozeného výskytu polních a lesních živočichů. 

+ Vedení obce podniká konkrétní kroky k ochraně životního prostředí. 

+ Přítomnost záchranné stanice ohrožených živočichů, minizoo, útulků pro psy, stanice ekologické 
výchovy pro děti a mládež, místních naučných stezek, aktivních mysliveckých spolků a organizací 
ochrany přírody. 
- V obci mizí, či již vymizely původní rostlinné a živočišné druhy. 

- Jsou zaznamenány velké úhyny živočichů a rostlin v důsledku automobilové dopravy, herbicidů 
a pesticidů. 

- Neexistence ÚSES, nebo plánu, jak zachovat původní biotopy. 

- V rámci katastru jsou velké zábory původní půdy a ničení přírodního prostředí (např. rozsáhlé solární 
elektrárny). 

- Existence skládek odpadů a nebezpečných (zamořených, jedovatých) oblastí. 

- Minimální podpora environmentálních a ochranářských projektů a aktivit ze strany obce. 
 
- podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy 
Ekologické zemědělství (známé také jako „biozemědělství“, případně řidčeji také jako „organické 
zemědělství“) je jedním z nástrojů udržitelného rozvoje. Nahrazuje konvenční zemědělství určené 
k produkci co největšího množství ideálních a co největších potravin, které vyčerpává půdu a snižuje její 
využitelnost v budoucnosti. Biozemědělství naproti tomu neužívá syntetická a minerální hnojiva, ale jen 
ta organická, a klade důraz na přirozenou půdní úrodnost a obnovu živin. Které zemědělské plochy 
a produkty lze označit za „produkty ekologického zemědělství“ stanoví v ČR zákon č. 242/2000 Sb.  
 

Toto kritérium porovnává poměr ekologicky obdělávané půdy k celkové míře zemědělsky využívané 
půdy. V roce 2006 byl podle údajů Ministerstva zemědělství ČR[MZ ČR, Statistické údaje] podíl biozemědělsky 
využívaných ploch na celkové výměře zemědělské půdy 6,61%, v  roce 2010 pak už 10,55%. 
 
+ Velké zemědělské plochy jsou obdělávány ekologicky (snížená zátěž pesticidů, herbicidů 
a kontaminace spodních vod, stejně jako přirozené využívání zemědělské půdy). 
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- Většina plochy je stále využívána konvenčním intenzivním způsobem při využívání hnojení 
syntetickými hnojivy, ochranou rostlin chemickými postřiky, s cílem maximální produkce zemědělských 
produktů. 
 
d) Kritéria hlediska urbanistického 
- udržitelné využití území  
Hodnotí, jakým způsobem se obec vyvíjí a rozšiřuje.  
 
+ V obci převažuje kompaktnější zástavba (snižuje spotřebu pozemků pro výstavbu a tím tlak na 
ekosystémy a zemědělskou půdu, stejně jako délku inženýrských sítí a náklady na jejich údržbu). 

+ Plán rozvoje obce rozvíjí urbanizační osy a snaží se minimalizovat zábory půdy. 

+ Vytváří se zde polyfunkční oblast, které nabízí větší funkční využití území. 

+ Obec podniká kroky, které povedou k posílení protipovodňové ochrany území (opětovné 
meandrování dříve napřímených potoků, vysazování stromů podél vodních toků a údržba těchto porostů, 
etc.). 
- V obci jsou příliš velké trvalé zábory zemědělské a lesní půdy. 

- Vznikají zde velké monofunkční celky, které zvyšují nároky na dopravu. 

- V obci je příliš rozvolněná zástavba, která klade velké nároky na inženýrské sítě a jejich opravu. 

- Obec podniká, nebo jim alespoň nebrání, kroky které povedou k zhoršení současné protipovodňové 
situace. 

- Rozvoj obce směrem do říčních niv a výrazných záplavových území. 
 
- míra neřízeného rozrůstání vesnic 
Toto kritérium hodnotí, jakou měrou byla obec zasažena „suburbanizací“, případně neřízeným 
rozrůstáním obcí v  návaznosti na poptávku po bydlení v okolí města. V důsledku tohoto tlaku často 
vznikají monofunkční bloky bydlení, které zatěžují vesnici a vytvářejí samostatné vyčleněné oblasti.  
 
+ Počet monofunkčních zón bydlení je minimální. 

+ V takovýchto souborech jsou k  dispozici (ať již zpočátku, nebo dodatečně doplněné) veřejné plochy 
a jiné funkce. 

+ Obci se daří zdejší obyvatele zapojovat do záležitostí obce a integrovat je. 
- V obci existují velké soubory takových monofunkčních zón. 

- Je v nich nedostatek veřejných ploch a možností vyžití. 

- Obyvatelé těchto oblastí se nijak neidentifikují s obcí a nezapojují se do jejích aktivit. 

- Obec nemá vůli ani plány pro případnou revitalizaci takových zón. 
 
- brownfields  
Podle definice se jedná o oblasti a nemovitosti, jež jsou nedostatečně využívané a zanedbané a kterých 
nelze využívat bez procesu regenerace a případných vstupních investicí. V  oblasti vesnice jde často 
o bývalé areály JZD, průmyslové závody, které zkrachovaly, případně také tzv. „mikrobrownfields“, tedy 
malé oblasti brownfields, které zahrnují třeba jen jeden nevyužívaný dům na náměstí (ale které přesto 
blokují výhodné lokality a hyzdí okolí). Využití takových oblastí je preferováno před výstavbou na zelené 
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louce, protože jednak odblokuje nevyužívanou lokalitu, ale také nezpůsobuje další zábory  půdního 
a lesního fondu. 
 
+ Probíhá odbourávání stávajících brownfields. 

+ Obec se snaží zabránit vzniku dalších. 

+ Obec má plány a připravuje nebo uvádí do praxe pobídky pro využití takových oblastí. 

+ Vedení obce se snaží alespoň o dočasné využití ploch, které je obtížné využívat dlouhodobě. 
- Existence větších, či menších oblastí brownfields v rámci katastru obce. 

- V obci je výrazný podíl mikrobrownfields . 

- Obec nemá žádné snahy brownfields revitalizovat, případně nemá žádné plány, jak dosáhnout 
odblokování takových území. 
 
- veřejná prostranství  
Toto kritérium by mělo postihnout existenci, kvalitu a dostupnost veřejných prostranství, která mají 
sloužit obyvatelům obce. Kvalitní veřejná prostranství totiž napomáhají vytváření kontaktů a tím 
posilování soudržnosti komunity, stejně jako představují přirozená centra obce.  
 
+ V obci je dostatek veřejných prostranství v takovém rozsahu, aby dostačovaly potřebám občanů. 

+ Prostranství jsou přehledná a kvalitně zařízená pravidelně udržovaným mobiliářem (lavičky, 
odpadkové koše, orientační systém, bezbariérové úpravy, vodní prvky a plochy, solitérní umělecká díla, 
osvětlení, zastávky hromadné dopravy, zeleň, etc.). 

+ Existuje diverzita veřejných prostranství (měly by být různého druhu – parky, hřiště, náměstí/náves, 
etc.). 
- Nedostatek veřejných prostranství v obci. 

- Veřejná prostranství jsou zanedbaná (neuklízená, zarostlá, neodpovídající mobiliář, nepřehledná, etc.). 

- Není snaha ze strany obce případné nedostatky v budoucnu napravit, a buď nová naplánovat, nebo 
stará obnovit. 
 
 

- Výsledné celkové hodnocení obce 

V této chvíli již odborníci provedli hodnocení obce v rámci svých kategorií a máme k  dispozici slovní 
hodnocení obce v jednotlivých pilířích. Jak tato data, která jsme získali, využít dále k  hodnocení obce 
z globálního pohledu? 
 

Nemá valného smyslu snažit se pro jednu obec porovnávat kritéria v různých pilířích mezi sebou. Jde 
o tak odlišné věci, že jsou téměř nesouměřitelné. Jakékoli číselné a váhové konstrukce vztahů, které bych 
mohl nabídnout pro toto porovnávání, by byla natolik komplexní, že by ji případné změny kritérií (se 
kterými se do budoucna počítá a považuji je za nutné, aby byla zachována funkcionalita hodnocení) zcela 
rozbily, nebo výrazně oslabily. Navíc nám hodnocení kritérií mezi sebou v  rámci různých hledisek 
nepřináší žádné poznatky, které by takovou snahu a časovou investici ospravedlnily. 
 

Tato práce tak bude dál pracovat s kritérii jen v rámci jejich hledisek a porovnává je mezi sebou jen 
v rámci různých obcí, kde slouží jako podklad jak pro analýzu, tak pro hodnocení. 
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3.2 Moravská vesnice 
Případové studie 

 

 

  

Historický erb Moravy [ERB MORAVY] 
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3.2.1 Úvod 
Morava je jednou ze tří historických zemí Koruny české (oblasti českých zemí mezi lety 1348 až 1918, 
tento termín se později vžil pro „jádrové“ české oblasti). V 10. století se stala součástí přemyslovského 
státu a od té doby je její historie neoddělitelně spjata s dějinami české státnosti.  
 
Po roce 1949 se český stát rozdělil do krajů, jejichž hranice se nekryjí s historickými zeměmi. Správní řád 
tak subjekt „Morava“ nezná a dělí ji do „krajů“. Morava jako taková však zůstala dodnes „kulturní oblastí“ 
s výraznou vlastní kulturou, tradicemi, nářečími a sebeuvědoměním v  rámci českých zemí. I oblasti, které 
skončily ve „většinově českých“ částech země si zachovávají silnou moravskou identitu.  
 
Historie[ČAPKA] 
Nejstarší záznamy o obyvatelích Moravy, které známe jménem, mluví o keltských kmenech Volků-
Tektoságů, které pak kolem přelomu letopočtu vystřídali germánští Kvádové. Ostatně i název území 
samého je zčásti, nebo úplně germánský - koncovka „–ahwa“ je germánská (v překladu značí „voda“), 
kořen slova „mor-“ může být buď germánského, nebo slovanského původu (i ona je v obou případech 
odkazuje k vodě), což lze dnes již hůře rozlišit. Slované přišli na historické území Moravy v šestém století. 
V sedmém století po Kristu se Morava zřejmě stala součástí Sámovy říše, prvního slovanského 
nadkmenového státního útvaru, který ale neměl dlouhého trvání. Navíc zprávy o ní jsou natolik kusé, že 
její rozsah je nejasný. V  druhé polovině devátého století pak došlo mezi moravskými kmeny ke 
sjednocovacímu procesu, jehož výsledkem bylo vytvoření raně feudálního státu, který dnes známe jako 
Velká Morava, jíž vládli panovníci z rodu Mojmírovců.  
 
Tento sjednocovací proces proběhl mnohem dříve, než v případě Čech, a nebyl zaznamenán zahraničními 
kronikáři. Dnes tak již neznáme jména ani počty kmenů, které Moravu kdysi obývaly. V roce 863 uspěla 
mise velkomoravských poslů do Byzance, která vyústila ve vyslání soluňských bratří Konstantina 
a Metoděje na Moravu. Je pravděpodobné, že křesťanství se na Moravě šířilo již před jejich příchodem, 
takže nebyli prvními, kdo k nám křesťanství přinesl. Jejich skutečnou zásluhou nicméně bylo uznání 
slovanského jazyka jako čtvrtého liturgického jazyka. Těmi byly v té době pouze hebrejština (která jí byla 
pouze z  historických důvodů), řečtina, která se ve skutečnosti neužívala (protože na Západě nikdo řecky 
neuměl) a latina. Ani obyvatelé mocné franské říše nemohli při bohoslužbách používat rodného jazyka, 
zatímco Slované ano.  
 
Osady nejstarších obyvatel na českém území (Keltů, později Germánů a Slovanů) se obvykle rozkládaly 
v nížinných polohách v blízkosti vodních toků a obchodních stezek. Musely být situovány na vhodném 
místě, jak stavebně a situačně, tak v místě vhodném pro obdělávání půdy a  pastvu dobytka s možností 
kácení, mýcení a žďáření hvozdů pro její rozšiřování. Jejich základní obživou byla zemědělská výroba 
a chov dobytka. 
 
První osady už na počátku zakládaly skupiny společenství několika rodin, tvořících sousedskou občinu, 
které spojovaly nejen svazky rodinné a generační, ale i vzájemná profesní potřeba ve společné řemeslné 
a zemědělské dělbě práce. Dalším tmelícím prvkem byla potřeba kolektivní bezpečnosti založená rovněž 
na společenské hierarchii a z toho vyplývajících vzájemných ekonomických vazbách. 
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Již toto historické období je počátkem urbanistických struktur vesnice. Osady byly zakládány na místech, 
kde jejich vývoj pokračoval po dlouhá desetiletí a staletí. Obyvatelé osady se museli chovat tak, aby zajistili 
dostatek potravin pro své vlastní přežití a vytvořili co nejpřijatelnější podmínky k  bydlení.  
 
Mojmírovská říše se nicméně pod nápory kočovných Maďarů kolem roku 906/907 rozpadla a o území 
nejsou žádné zprávy až do poloviny desátého století, kdy si Moravu podmanil přemyslovský kníže 
Boleslav I , aby se napříště stala pevnou součástí českého státu. V roce 1003 si ji vojensky podmanil polský 
král Boleslav Chrabrý (jeho matka Doubravka byla z přemyslovského rodu), ale již 1019 (nebo až 1029, 
zprávy nejsou jasné) byla zpět v přemyslovských rukou. Vnikla zde trojice dědičných údělů moravských 
Přemyslovců. Úděly byly tři – brněnský, znojemský a  olomoucký. 
 
Ty byly sjednoceny na konci 12. století, aby vzniklo Markrabství moravské. Tento termín označuje oblast, 
jíž vládl „markrabě“. Byla pro český stát „markou“ (tedy pohraniční oblastí), které vládl „pohraniční 
hrabě“ (zkráceně tedy markrabě, německy pak Markgraf). Markrabě byl zpočátku často syn vládnoucího 
panovníka (v podobném vztahu jako dodnes ve Velké Británii dědic vládnoucího monarchy je jmenován 
„princem z  Walesu“). Němečtí císaři se snažili odtrhnout markrabství od českého státu a přímo jej 
podřídit říši, ale po dlouhém zápase se jim to nepodařilo. Čeští králové si vládu na Moravě zachovali. Po 
právní stránce ale byla situace nejasná až do roku 1348, když král Karel IV. učinil z  Moravy léno českého 
krále. Od roku 1411 na Moravě už nevládla samostatná markraběcí dynastie, a po roce 1611 se 
markrabětem moravským automaticky stávali čeští králové. Markrabstvím Morava zůstala do roku 1918, 
kdy bylo zrušeno Rakousko-Uhersko, a byla vyhlášena Československá republika. 
 
Začátkem 17. století Moravané odmítli vládu českého krále Rudolfa II. a uznali autoritu uherského krále 
Matyáše Habsburského, který byl zvolen moravským markrabětem. Po počátku stavovského povstání se 
Morava zprvu odmítla připojit k českým stavům. K povstání se připojila až po roce 1619, kdy v zemi 
proběhl převrat. V bitvě na Bílé hoře bojovalo na čtyři tisíce mužů placených moravskou šlechtou. Během 
let 1642-50 plenily Moravu švédská vojska a kvůli zničení Olomouce a naopak díky udržení Brna bylo 
hlavní město země (které bylo historicky v Olomouci) přesunuto právě do Brna. Tím zůstalo dodnes. 
 
Koncem sedmnáctého století poplenily Moravu nájezdy krymských Tatarů a Turků, kteří odsud odvlekli 
mnoho vesničanů. Další vpád následoval až roku 1740 během válek o rakouské dědictví. 1758 pak během 
sedmileté války na Moravu opět (stejně jako v roce 1740) pronikl pruský král Friedrich II., který byl ale 
nakonec po prohře u Domašova donucen se stáhnout. V  roce 1866 během prusko-rakouské vojny se na 
Moravu dostala pruská vojska, která pronásledovala ustupující Rakušany po bitvě u  Hradce Králové. 
Prusové postupovali prakticky bez boje a nakonec měli hlavní stan v  Mikulově, než válku přerušila 
mírová jednání. 
 
Po vzniku samostatného Československa se Morava stala jednou z pěti zemí, na které byla nová vlast 
rozdělena. V  roce 1918 se pokusili němečtí obyvatelé odtrhnout od Moravy dvě oblasti – Sudety (něm. 
Sudentenland) s centrem v Opavě a Německou jižní Moravu (něm. Deutschsüdmähren) se sídlem ve 
Znojmě – ale po zahájení československé vojenské operace k jejich obsazení padly prakticky bez výstřelu a 
byly opět připojeny k Moravě. V roce 1928 byly Morava a Slezsko administrativně sloučeny v jedinou 
zemi a v roce 1938 byly na základě Mnichovské dohody odtrženy pohraniční oblasti. O rok později bylo 
okleštěné území obsazeno německou armádou a byl vytvořen Protektorát Čechy a Morava. Po osvobození 
a konci druhé světové války byla země Moravskoslezská obnovena v předválečné podobě (s drobnými 
změnami).  
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Po komunistickém puči v roce 1948 byla provedena správní reorganizace Československa a jeho území 
bylo rozděleno na 14 krajů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a 6  krajů na Slovensku, které úmyslně 
nerespektovaly původní hranice historických zemí. Ve výsledku došlo k úplné centralizaci země, kterou si 
nová komunistická vláda zamýšlela zajistit moc ve státě. Země Moravskoslezská byla rozdělena na kraje 
Brněnský, Gottwaldovský, Jihlavský (zasahoval hluboko do Čech), Olomoucký, Ostravský a její území 
zasahovalo i do krajů Pardubického (14 katastrálních území) a Českobudějovického (3  katastrální území). 
 
V  roce 1968 došlo během tzv. Pražského jara k pokusu obnovit historické země, ale iniciativa byla 
neúspěšná a během normalizace byla zapomenuta. K pokusu obnovit historické země došlo i po revoluci 
v  roce 1990, ale ani tehdy nebyla úspěšná. 1. ledna 2000 bylo území České republiky zákonem rozděleno 
na nových 14 krajů, které ale z větší části vycházejí ze starých krajů a stále nerespektují historické hranice 
zemí. Morava je rozdělena na kraje Moravskoslezský (původně Ostravský), Olomoucký, Zlínský, 
Jihomoravský kraj (původně Brněnský) a kraj Vysočina (původně Jihlavský kraj, více než z poloviny leží 
i v Čechách).  
 
Časný středověk na příkladu obce Mstěnice[NEKUDOVI, Roman a  Vladimír] 
O podobě urbanistické struktury vesnice z období před 13. stoletím máme na území Moravy unikátní 
informace díky archeologickým výzkumům vesnice Mstěnice, která zanikla vypálením v roce 1468 za 
tažení vojsk uherského krále Matyáše Korvína. Nebyla již nikdy obnovena a její území nebylo zastavěno, 
takže podoba této vesnice pro nás zůstala zachována. Archeologické nálezy ukazují, že některá obydlí této 
vesnice zde stávala již od konce osmého století a přetrvala až do zániku celé vesnice (tedy okolo šesti 
století). Středověká ves stratigraficky překrývá osídlení mladohradištní a  starší, což znamená, že zástavba 
vesnice Mstěnice se na stejném místě vyvíjela více než půl tisíciletí. 
 
Její urbanistická struktura se měnila v důsledku potřeb hospodaření, organizace zemědělské výroby, počtu 
obyvatel, ale také se změnami v právním postavení rolníků s příchodem nižší šlechty na sklonku 12. 
století. Do té doby osobně svobodní rolníci, kteří v rámci hradské správy byli knížecími poddanými, se 
stali poddanými šlechty. Významnou roli při přestavbě vesnice měl nepochybně mstěnický vladyka, jehož 
opevněné sídlo s dvorem tvořilo součást celkové vesnické zástavby.  
 
Pravidelné půdorysy vesnic souvisely s hospodářskými a právními přeměnami ve 13. století. Bylo to 
především zavedení trojpolního systému a s tím spojené i nové uspořádání plužiny a nový vztah rolníků 
k  půdě na základě práva zákupního. Mstěnice byly v době svého zániku obcí dlouhou cca 200m, se dvěma 
obloukovitě uspořádanými řadami usedlostí, které navazovaly jedna na druhou a  s  největším rozpětím 
uprostřed oválné návsi 30m. Náves byla na obou stranách uzavřena branami, zejména proto, že se zde 
shromažďoval dobytek při vyhánění na pastvu. V obci bylo 17 usedlostí, mlýn, tvrz a panský dvůr. 
Celkový počet obyvatel včetně členů šlechtické rodiny, rodiny šafáře a čeledi v  panském dvoře byl kolem 
150 osob. Ve vesnici byla krčma, kovárna i hrnčířské pece.  
 
Na půdorysu této vesnice lze jasně vidět základ urbanistické struktury se zónami bydlení, výroby, 
polyfunkčními plochami a  dominantními stavbami, jakožto příklad historické moravské vesnice, ze 
kterého se vyvinuly moderní formy vesnic.  
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3.2.2 Případová studie – Senice na Hané 
 
3.2.2.1 Analýza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj: Olomoucký 
Okres: Olomouc 
Počet obyvatel v obci: 1812 (údaj k 1. lednu 2014[SENICE]) 
Rozloha celé obce: 19,24 km2 [VDB ČSÚ] 
 
Senice na Hané představuje typickou hanáckou obec v  Hornomoravském úvalu, která leží na západ od 
města Olomouc (101 657 obyvatel[VDB ČSÚ]). Na sever od vsi leží menší město Litovel (9  898 obyvatel[VDB 

ČSÚ]) a  dále pak Uničov (11 628 obyvatel[VDB ČSÚ]), na jih pak Prostějov (44 234 obyvatel[VDB ČSÚ]). Menší 
města vytvářejí poněkud složitější situaci, než pouhý centrický vztah jádrového města a  okolí, nicméně 
přesto je Olomouc jasně dominujícím prvkem ve vztahu obce Senice na Hané k  okolním městům.  
 
Obec leží na železničním uzlu místních železničních tratí mezi Litovlem, Prostějovem a  Olomoucí. 
Hlavní zdroj pracovních míst pro zdejší obyvatele představuje právě zemědělství, podnik Panav a.s. 
(výroba valníků a  přívěsů pro nákladní automobilová vozidla), který v  obci leží, nebo město Olomouc 
(do Prostějova dojíždí jen malý zlomek pracujících). V  obci se nachází základní škola pro žáky 1-9 . 
ročníku, mateřská škola, kulturní dům a  kino.  
 

Historie obce 
Díky úrodné půdě byla oblast obydlena již v  pravěku. První doložené zmínky o obci jsou z  roku 1078, 
kdy ji vlastnili vladykové ze Senice. Později ji získali páni z Kunštátu a  nakrátko také Vilém z  Pernštejna. 
Obec byla historicky vždy moravská (prakticky bez německého obyvatelstva) a římskokatolická. Během 
husitských válek stála na katolické straně a během třicetileté války se zdejším obyvatelům (věrným císaři) 
podařilo ubránit nájezdům Švédů, kteří na několik let opanovali Olomouc. 
 
V roce 1705 byl postaven barokní chrám sv. Máří Magdaleny a na přelomu 18. a 19. století tu vznikl 
strojírenský závod na výrobu mlynářských a sladovních strojů. Po roce 1948 byly statky a strojírny 
znárodněny (ty přešly nejprve pod Karosu a později pod BBS Brandýs nad Labem, po roce 1989 byly pak 
úspěšně proměněny na akciovou společnost).[SENICE]   

Znak vesnice [SENICE]
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Geografické podmínky 
Obce Senice na Hané leží na říčce Blatě a směrem na západ se krajina zvedá k vrchu Bořík a kopcovité 
krajině, jež se tam nachází. Na východ směrem k Olomouci se pak rozkládá rovinná a úrodná hanácká 
krajina. Základním zdrojem obživy pro vesnici bylo od dávnověku díky její kvalitní černozemi vždy 
zemědělství. 
 
Původní struktura obce je poměrně složitá a nepřehledná. Je zde několik jader, kolem kterých se 
soustředilo původní osídlení a současná vesnice je určitým konglomerátem těchto jader a jejich 
následného rozšíření. 
 
Hlavním centrálním prostorem je východo-západní náves s barokním kostelem sv. Máří Magdalény, kde 
je soustředěna většina vybavenosti obce (pošta, knihovna, kino, etc.). Na tu navazuje křížem uliční prostor 
dnešní ulice prap. F. Vrzala směrem na sever a ulice Vodní (podél břehů říčky Blata). Jádro vesnice je 
situováno právě při křížení obou těchto směrů. Dalším historickým jádrem je centrální náves zvaná Kout 
směrem na západ od ostatních (představuje jádro osídlení na pravém břehu říčky Blata). 
 
Další rozvoj pak byl realizován podobně složitým a  prolínajícím se způsobem. Důležitá pro dnešní 
podobu obce byla výstavba železnice, která leží asi osm set metrů vzdušnou čarou od vesnice (na její 
východní straně) a další trať ves obkružuje i ze severu. Při hlavní zastávce vznikla menší obytná ulice 
a později sem byla umístěna průmyslová zóna a objekt dřívějšího JZD. Tím je průmysl a zemědělský 
závod oddělen od zbytku vesnice a funguje zde poměrně dobře (nezasahuje přímo do historického 
kontextu vesnice).  
 
Přímé osídlení se rozšiřovalo ve směru zmíněných os - na levém břehu říčky východozápadním 
a severojižním směrem, na břehu pravém směrem od Koutu na jih a vzniklo zde i  další centrum osídlení - 
dnešní oblast Hliníky (na západ směrem do svahu od obce).  
 
Osy rozšíření se postupně zaokruhovaly a vytvořily dnešní poměrně složitou strukturu. Doposud 
nedokončenou osou rozvoje je dnešní ulice Havlíčkova, která míří severovýchodním směrem od velké 
návsi, ale není nijak zaokruhována (je slepá, auta se musí na konci otočit). To představuje samozřejmě 
další významný potenciál rozvoje v  tomto směru. 
 
Vzhledem k úbytku obyvatel, či jejich stagnaci, se v obci nestaví příliš mnoho nových domů, či přímo 
čtvrtí. Další rozvoj je zde realizován v této chvíli spíše opravou starších domů, nebo zahušťováním 
stávající zástavby. Nevzniklo zde žádné satelitní sídliště pro Olomouc, které by sloužilo jako “noclehárna” 
pro dojíždějící a ves si zachovala původní historickou podobu. 
 
Počet obyvatel[VDB ČSÚ] 
V  Senici na Hané bydlelo k 1. lednu 2014 celkem 1812 obyvatel. 
 
Přiložený vývoj počtu obyvatel (viz níže) dokládá, že již v devatenáctém století šlo o poměrně velkou obec 
na úrodné Hané, která prosperovala ze zemědělské výroby a blízkosti města Olomouce. Již koncem tohoto 
století přesáhl počet obyvatel dnešní současný stav a rostl přirozeným tempem dál.  
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Výrazněji do toho nezasáhla ani první světová válka (ve které ztratilo život 14 zdejších rodáků, na ztráty 
okolních obcí poměrně málo) a vrcholu z hlediska počtu obyvatel dosáhla obec před druhou světovou 
válkou.  
 
Během ní neprobíhalo žádné sčítání obyvatel, proto nejsou žádné údaje o jeho změnách. Je doložen 
příchod německých rodin, které do čistě moravské obce byly přisídleny a umístění německé školy, která 
sem byla evakuována z Říše, ale ty byly opět odsunuty po skončení války.  
 
Údaj po válce (z padesátých let) ukazuje výrazné snížení počtu obyvatel - o celé dvě stovky. Následoval 
mírný růst, ale v sedmdesátých letech přichází vinou špatné hospodářské politiky další výrazný propad 
počtu obyvatel. Po roce 1989 se odsud do města odstěhovali další lidé, ale zdá se, že počet obyvatel se od té 
doby stabilizoval a drží se na stejné úrovni. 
 
Vývoj počtu obyvatel obce[VDB ČSÚ] 
Datum   Počet obyvatel Počet obyvatel na km2 
1869    1649   85 
1880   1761   92 
1900   2150   112 
1921   2209   114 
1930   2236   116 
1950   1981   103 
1961   2008   104 
1970   1882   98 
1980   1854   96 
1991   1791   93 
2001   1814   94 
01. 01. 2014  1812   94 
 
Domácnosti a  bytový fond[VDB ČSÚ] 
V  Senici na Hané stálo k 1.1. 2001 celkem 477 obytných budov.  
 
V obci bylo také celkem 606 obydlených domácností/bytů. Z  toho 47 tvořily jednopokojové byty (7,9 %), 
celkem 130 bylo dvoupokojových bytů (21,6 %), 199 bytů bylo trojpokojových (32,9 %), 130 bytů bylo 
čtyřpokojových (21,6 %) a 97 pak pěti- a vícepokojových (16,0 %). Jak je vidět, bytový fond je různorodý, 
a přestože největší počet bytů (celkem jedna třetina) je třípokojových, další druhy bytů jsou zastoupeny ve 
velkém měřítku. Pěti- a vícepokojové byty tvoří jen malý podíl celého bytového fondu. 
 
Z toho 563 bylo umístěno v rodinných domech a 37 v domech bytových. Je vidět, že jen malý díl bytového 
fondu je tvořen bytovými domy, většina je tvořena rodinnými domy. Je také vidět, že je zde větší podíl 
rodinných domů s dvěma nebo více bytovými jednotkami. 
 
Dům určený k obývání v obci tak obsahuje v průměru 1,27 bytů. Průměrná domácnost tak ve vsi má 
2,6  pokoje o  celkové rozloze 61,81 m2. Na jednu domácnost také připadá v  průměru 2,98 obyvatel.  
 
Dopravní dostupnost  
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Senice na Hané leží na severojižní komunikaci 449, která spojuje Prostějov na jihu (22 minut cesty 
osobním automobilem) a Litovel severním směrem (15 minut cesty osobním automobilem). Spojení 
s jádrovým městem Olomouc je možné po silnici 449 na sever a pak po rychlostní komunikaci E442 
východně. Doba jízdy automobilem za ideálních podmínek je touto cestou 19 minut. Druhá přístupová 
trasa je po silnici 449 na jih a v Drahanovicích pak dál na východ po silnici 448. Touto trasou trvá cesta 21 
minut.  
 
Obec je dostupná také autobusy v  rámci IDSOK (Integrovaného dopravního systému olomouckého 
kraje). 
 
Obec je z  Olomouce i odjinud dostupná také železničním spojením - na jihovýchodní straně města leží 
zastávka “Senice na Hané”, která je od města vzdálena asi 1,5 km chůze (800 metrů vzdušnou čarou) a na 
severní straně leží “Senice na Hané Zastávka”. 
 
Rozpočet obce 
Celkové příjmy obce za rok 2014 tvořilo 41 843 000 Kč, výdaje byly naplánovány na stejnou částku.[SENICE] 
 
Zaměstnanost[VDB ČSÚ] 
Z celkového počtu 1814 obyvatel (v roce 2001) bylo celkem 907 osob (přesně 50%) ekonomicky aktivních. 
802 obyvatel pak bylo zaměstnáno, 105 občanů bylo nezaměstnaných - 11,57% ekonomicky aktivních 
občanů (5,78% všech obyvatel) bylo v té době bez práce. Z ekonomicky neaktivních se 391 občanů (21,5 % 
všech obyvatel) řadilo mezi důchodce, 342 (18,85% všech obyvatel) pak tvořili žáci, studenti a učni. 
 
Z celkového počtu 802 zaměstnaných obyvatel jich celkem 730 dojíždělo do zaměstnání (91%) a 72 
pracovalo doma (9 %).  
 
Z obyvatel, kteří dojíždějí do zaměstnání (celkem 730) jich 227 dojíždělo do zaměstnání v rámci obce 
(31% dojíždějících), 463 v rámci okresu Olomouc (63% dojíždějících), 20 v rámci olomouckého kraje (3 % 
dojíždějících) a  19 občanů dojíždělo do práce mimo olomoucký kraj (3 %). 
 
Jak je vidět z výše uvedených čísel, z hlediska ekonomicky aktivního obyvatelstva bylo téměř 12% obyvatel 
nezaměstnaných (v roce 2001 byla celostátní míra nezaměstnanosti 8,5 %, je tedy mnohem vyšší než 
celorepublikový průměr), 48% obyvatel denně dojíždí do práce mimo obec (drtivá většina z nich v rámci 
okresu Olomouc) a  40% obyvatel je zaměstnáno v rámci obce.  
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3.2.2.2  Hodnocení 
 
a) Kritéria pilíře ekonomického 
- míra naplnění potřeb malého a  středního podnikání 
Obec Senice na Hané má hlediska zaměstnanosti velmi dobré ukazatele. Průmyslové a zemědělské areály 
má umístěny mimo obytnou zástavbu obce, v blízkosti železniční stanice, od obytné zóny oddělené 
polnostmi.  
 
Z hlediska rozvrstvení odvětví je zde zajištěno cca 200 pracovních míst v místním Zemědělském družstvu 
Senice na Hané a dalších cca 300 pracovníků zaměstnávají tradiční firny lehké strojírenské výroby 
zejména pří výrobě přívěsů, návěsů a nástaveb na automobily – firmy Panav a.s. a Cutco a.s. Nacházejí se 
zde i menší firmy jako Schiff und Stern, spol. s.r.o., zabývající se výměníky tepla, nebo Erudios – učební 
pomůcky s.r.o.  
 
V obci jsou pracovní příležitosti ve všech základních oborech terciální sféry služeb. 
 
+ V obci je široká škála firem malého a středního podnikání i větší firmy lehké strojírenské výroby. 
+ Podniky a malé firmy zaměstnávají pracovníky různých oborů, uplatnění tak nabízí pro širší okruh 
obyvatel. 
+ Z  hlediska územního je rozvoj firem možný v rámci stávajících areálů, větší rezervní plochy jsou 
v areálu Zemědělského družstva. Vesnice tak má kam se v tomto ohledu dále rozvíjet.  
 
- HDP na osobu 
V  roce 2015 byla Česká republika hodnocena jako vyspělá země, řazená mezi nejrozvinutější ekonomiky 
na světě, s ukazatelem HDP na obyvatele na 43. místě (365 955,-Kč). Ukazatel HDP na osobu není v České 
republice udáván v podrobnostech na jednotlivé obce. K  dispozici jsou údaje Českého statistického úřadu 
pro rok 2014: Region soudržnosti Střední Morava 335.992,-Kč, Olomoucký kraj 314.478,-Kč (celá ČR 
404.843,-Kč).[VDB ČSÚ] 

Možným ukazatelem ekonomické úspěšnosti obce mohou být daňové příjmy v jejím rozpočtu. 
U porovnávaných obcí je tento ukazatel pro rok 2013 následující: Senice na Hané 11.418,-Kč, Bohuňovice 
10.251,-Kč, Věrovany 10.530,-Kč (pro srovnání menší moravské město s  průmyslem - Žďár nad Sázavou 
12.980,-Kč). [VDB ČSÚ] 
 
+ Obec Senice na Hané má daňové příjmy na obyvatele nejvyšší ze tří porovnávaných moravských obcí. 
 
- blízkost pracovních míst 
Největší pracovní příležitosti ve dvou výrobních areálech v obci se nacházejí v blízkosti železniční stanice, 
oddělené od zástavby. V obci jsou pro její obyvatele pracovní příležitosti v  různých oborech, zejména 
v  dělnických a řemeslných profesích, ale také v profesích středoškolských a vysokoškolských. Denně 
dojíždí do práce mimo obec 48% obyvatel (drtivá většina z nich v rámci okresu Olomouc) a 40% obyvatel 
je zaměstnáno v  rámci obce (viz výše).  
 
+ V obci jsou dostupné pracovní příležitosti v různých oborech. 
+ Hlavní cíl zaměstnanosti mimo obec samotnou, město Olomouc, je snadno dostupné automobilovou 
dopravou. 
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- dostupnost dopravního spojení a hromadné dopravy 
V obci Senice na Hané jsou pro její obyvatele i dojíždějící z blízkého okolí pracovní příležitosti v různých 
oborech, zejména dělnických a řemeslných profesích, ale také pro pozice vyžadující středoškolské 
a vysokoškolské vzdělání. Za prací do zdejších podniků dojíždějí i obyvatelé z blízkého okolí. Základním 
spojením pro dojíždějící je železniční doprava. V  obci je železniční stanice v blízkosti výrobních areálů 
a také železniční zastávka mírně odlehlá od zástavby obce. Veřejnou dopravu také doplňují pravidelné 
linky autobusové dopravy IDSOK (Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje).  
 
+ Doprava místních obyvatel do zaměstnání v rámci obce je možná jak pěší, cyklistická, nebo také 
individuální automobilová, zejména do areálu zemědělského družstva. Dojíždějící za prací mohou využít 
železnice, nebo dojíždějí vlastními auty. 
- Větší vzdálenost zástavby od výrobních areálů zvětšuje nutnost použití IAD.  
- Obec nemá vybudované cyklistické stezky, nebo samostatné pruhy pro cyklisty v rámci komunikací, 
zejména podél silnice k průmyslovému areálu Panav. Podél komunikace k areálu zemědělského družstva 
cyklisté využívají chodníku k železničnímu nádraží. 

- Železnice je vzdálena jádru obce a díky existenci průmyslové a zemědělské zóny se svými hygienickými 
odstupy je nepravděpodobné, že by se vesnice kdy rozrostla až k železnici. 
 
- míra nezaměstnanosti v obci 
V roce 2001 byla v obci míra nezaměstnanosti 12% (celostátní míra nezaměstnanosti 8,5 %). Je tedy 
mnohem vyšší než celorepublikový průměr 
 
- Poměrně vysoká míra nezaměstnanosti v obci. 
 
b) Kritéria pilíře sociálního a  kulturního 
- míra údržby kulturních památek 
V obci se nacházejí typické, zejména barokní sakrální památky - Kostel sv. Maří Magdalény se sochou sv. 
Jana Nepomuckého, Fara, Kaple sv. Josefa, socha Ecce Homo, boží muka s reliéfem svatého Isidora, socha 
sv. Jiljí a smírčí kříž. 
Možností hodnocení je u zmíněných obcí v porovnání položek obecních rozpočtů na kulturu, církve 
a sdělovací prostředky v korunách na obyvatele (Senice na Hané 618,-Kč, Bohuňovice 132,-Kč, Věrovany 
232,-Kč). [VDB ČSÚ] 
 
+ Velké nemovité památky jako kostel, fara, kaple jsou opraveny, stejně jako sochy v obci. 
 
- míra existence a pokračování kulturních hodnot a tradic  
V případě tohoto kritéria porovnání vynaložených nákladů na obyvatele v rámci obecních rozpočtů na 
tělovýchovu a zájmovou činnost nemusí být zcela průkazné (Senice na Hané 334,-Kč, Bohuňovice 724,-
Kč, Věrovany 241,-Kč). [VDB ČSÚ] O kulturní sounáležitosti obyvatel obcí vypovídá především jejich zapojení 
do spolkové a kulturní činnosti, jejich zápal a zanícení, s jakým se hlásí ke svým kořenům. Z  hlediska 
přidělených financí to nemusí být vždy vyplývající, nicméně i to je jedním z  faktorů, ke kterým je třeba 
přihlédnout. 
 
V obci Senice na Hané působí následující spolky a sdružení - Myslivecký spolek Senice na Hané, 
Myslivecké sdružení Senička/Odrlice, Sportovní a tělovýchovné organizace zde působí tři (Tělovýchovná 
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jednota Senice na Hané s oddíly malé kopané, házené a  miniházené, TJ Sokol Odrlice a Hanácký svaz 
technických sportů Senice na Hané). V obci působí také dvě myslivecká sdružení, tři dobrovolné sbory 
hasičů (Senice na Hané, Odrlice, Cakov), seniorklub a zahrádkáři. V obci je kino Panorama i kulturní 
dům, kde působí zájmové kroužky jako taneční skupina DC FACES. V  kulturním domě se konají plesy, 
maškarní bály a další akce.  
 
+ Na velikost obce je zde spolkový a kulturní život hojný. 
+ V oblasti sportu jsou oddíly házené i malé kopané zapojeny do nižších soutěží v  regionu. Navázali 
spolupráci s německým klubem z  Radeburgu. 
+ V Kulturním domě se konají plesy, bály, zábavy a další kulturní akce. 
- V obci chybí větší sportoviště s větším hřištěm (využitelným kupříkladu na fotbal nebo další míčové 
hry).  
 
- míra dostupnosti služeb 
V obci jsou zajištěny všechny základní služby pro obyvatele jako prodejna COOP, prodejna ovoce 
a zeleniny, dietních potravin, lahůdek a masna. V obci je pošta, knihovna, mateřská i základní škola. Jsou 
zde pohostinství, trafiky, kadeřnictví a další služby, zejména řemeslné. 
 
0	 V obci existuje dostatečná škála služeb. 
 
- kriminalita a bezpečnost 
Hodnocení úrovně kriminality z dostupných statistických údajů až do úrovně obcí není k dispozici.  
 
Z těchto údajů je možné porovnávat úroveň kriminality nejprve mezi jednotlivými kraji. V  létech 2007–
2011 vždy byla na prvním místě Praha s celkovým počtem 74.122 kriminálních činů v  roce 2011. Na 
druhém místě se v těchto letech střídají kraj moravskoslezský (42.474 tč. v roce 2011) a středočeský 
(37.654 tč. v roce 2011). Olomoucký kraj, kam spadají zkoumané vesnice, byl v  roce 2011 na 7. místě 
se 14.347 trestnými činy. [VDB ČSÚ] 
Podrobnější pohled v  rámci Olomouckého kraje podává statistka podle Obvodních oddělení Policie ČR, 
kterých je v  Olomouckém kraji 10. Hodnocené obce náležejí do těchto OOP (v závorce pořadí hodnocení 
podle spáchaných trestných činů v rámci Olomouckého kraje): Senice na Hané – OOP Litovel (7.), 
Bohuňovice – OOP Šternberk (8.), Věrovany – OOP Lutín (10.). 
Olomoucký kraj přijal podrobnou Strategii prevence kriminality na období 2013–2016, kde jsou zařazena 
jak nejširší možná organizační opatření, tak také dotační nástroje. 
 
Jednou z charakteristik, jak hodnotit bezpečnost v obci může být rozpočtová částka vynakládaná na 
jednoho obyvatele. U  porovnávaných obcí je tento ukazatel pro rok 2013 následující: Senice na Hané 
911,-Kč, Bohuňovice 621,-Kč, Věrovany 108,-Kč (pro srovnání menší moravské město s průmyslem - 
Žďár nad Sázavou 657,-Kč). [VDB ČSÚ] Olomoucký kraj přijal podrobnou Strategii prevence kriminality na 
období 2013–2016. 
 
+ V  obci je velmi nízká úroveň kriminality. 
+ Na bezpečnost obec vynaložila nejvíce rozpočtových prostředků ze tří porovnávaných obcí. 
+ V obci se nenacházejí větší zanedbaná území, která by mohla sloužit jako místo, kde by neexistovala 
kontrola a mohly se zde odehrávat trestné činy (tzv. „místa pro vraždu“). 
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- dostupnost zdravotní a veterinární péče 
V obci Senice na Hané mají své ordinace dva praktičtí lékaři, jeden praktický lékař pro děti a dorost. Jsou 
zde dvě zubní ordinace i výdejna léčiv. Chybí pak vyšší zdravotnická zařízení, která jsou dostupná 
v  Olomouci. 
+ Většina ordinací i lékárna jsou soustředěny na jednom místě ve zdravotnickém středisku Kout 26. Je 
tak pro obyvatele snazší absolvovat vyšetření u více lékařů. 
- V obci chybí veterinární ambulance – nejbližší jsou v Olomouci. 
 
c) Kritéria pilíře enviromentálního 
- míra a  předpoklady pro znečištění půd a vod 
+ V jižní části obce je umístěna čistírna odpadních vod, která je co do kapacity kalových polí 
a technického vybavení průběžně rozšiřována a modernizována. 
+ Kromě obyvatelstva nejsou v obci žádní významní producenti odpadních vod. 
+ Celá obec je odkanalizována a vybavena vodovodním řadem. Zdrojem vody je Vodovod Pomoraví 
s prameništěm VHS Senice. Zemědělské družstvo je zásobováno z místního prameniště v m.t. Chmelínek. 

- míra znečištění ovzduší a hrozba emisí skleníkových plynů  
+ Plynofikace obce Senice na Hané byla provedena v  létech 1991–1994 a zemní plyn je zaveden do 95% 
domácností. 
+ Kvalitu ovzduší lze v zájmovém území charakterizovat jako dobrou vzhledem k blízkosti kvalitního 
přírodního prostředí. Dle údajů nedochází v území k zásadním imisním problémům v oblasti čistoty 
ovzduší z produkce průmyslových objektů. 
+ Olomoucký kraj má vypracovaný Program ke zlepšení kvality ovzduší. 
 
- míra využití obnovitelných zdrojů surovin  
Ministerstvo životního prostředí ČR má v rámci Operačního programu Životní prostředí projekt na tzv. 
kotlíkové dotace, jehož cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností prostřednictvím výměny 
stávajících kotlů na pevná paliva za nové moderní zdroje vytápění, včetně plynových kondenzačních kotlů 
a  tepelných čerpadel. Výše dotace může být 70-80%, max. na jeden dílčí projekt 127.500,-Kč. 
 
- Poměrně náročná administrativa – žadatel si např. musí zajistit Průkaz energetické náročnosti budovy 
a  dům musí spadat do energetické třídy C. Přiznání dotace tak není automatické. 
- Rovněž další programy jako Zelená úsporám jsou administrativně náročné a případné žadatele odradí. 
- Využívání střešních slunečních kolektorů je v obci výjimkou. 
 
- míra způsobu nakládání s odpadem a recyklace odpadů  
+ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Zastupitelstva obce Senice na Hané stanoví třídění odpadu do 
speciálních barevných kontejnerů umístěných v katastru obce. Biologicky rozložitelný odpad rostlinného 
původu se odkládá do kontejnerů od 1.4. do 30.10. každého roku. 
- V obci není sběrný dvůr odpadu. Objemný odpad se sváží 2x ročně, stavební odpad je nutné odkládat 
do sběrných dvorů mimo obec.  
 
 
 



71 
 

- míra dopadu na faunu, flóru a  jejich biotopy (realizace a  udržování ÚSES) 
Obec je rozložena při říčce Blata a  směrem na západ se krajina zvedá k vrchu Bořík a kopcovité krajině 
Drahanské vrchoviny. Na východ směrem k Olomouci se pak rozkládá rovinná a úrodná hanácká krajina, 
dlouhodobě ovlivňovaná lidskou činností. 
 
+ Obec má vypracován územní plán, který respektuje územní systém ekologické stability (ÚSES) 
v  intenzivně využívané zemědělské krajině. 
 
- podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy 
- V obci se nenachází subjekt, který by se zabýval biozemědělstvím.  
- Podíl ekologického zemědělství v rámci obce je tak buď nulový, nebo absolutně zanedbatelný. 
 
d) Kritéria hlediska urbanistického 
Senice na Hané leží v  úrodné hanácké rovině a prakticky veškerá zástavba je historická (obec se 
v posledních letech příliš nerozrůstala). Další rozšiřování obce probíhalo podél uličních os 
a  podél severovýchodní rozvojové uliční osy, kde ale není kvůli železniční trati dlouhodobý potenciál pro 
další rozvoj.  
 
- udržitelné využití území  
Obcí protéká potok Blata, který je sveden do koryta a nevytváří vlastní nivu. Hrozí tak vylitím při 
nárazových deštích. 
 
+ Většina obce si udržuje kompaktní zástavbu a velká část domů je řadových, což snižuje nároky na 
zemědělskou půdu a koncentruje vesnické aktivity na menší území.  

+ Díky kratším vzdálenostem jsou kratší i délky inženýrských sítí a náklady na jejich údržbu. 

+ Obec nezabírá rozsáhlé oblasti půdy v okolí, neprobíhá zde rozsáhlá výstavba nových obytných 
souborů. 
- Neprobíhají kroky ke zlepšení současné protipovodňové situace.  

- Železnice, která obtáčí vesnici a průmyslový a zemědělský areál na východ od vesnice výrazně limitují 
možné rozvojové plochy do budoucna.  
 
- míra neřízeného rozrůstání vesnic 
+ V obci prakticky neexistují moderní monofunkční soubory.  
- Obec se mimo to ale nijak výrazněji nerozrůstá. Dochází ke stagnaci, kdy dalšího rozvoje není potřeba, 
přestože potenciál vesnice je nemalý. 
 
- brownfields  
+ V obci je jen několik objektů, které mohou představovat minibrownfields.  

+ Průmyslový i zemědělský areál jsou využívané a rozšiřují se. Nepředstavují v současné době 
brownfields a není zde obava o případný vznik takového území. 
 
- veřejná prostranství  
+ Senice na Hané má k dispozici dostatek prostorů a ploch pro sportovní vyžití. 
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- Má centrální veřejné prostranství (v  podobě náměstí), ale trochu postrádá dodatečné shromažďovací 
plochy ve vzdálenějších částech obce. 

- Mobiliář a informační systém v  rámci obce je nedostačující a zasloužil by modernizaci a vylepšení. 
- V obci chybí dostatečné plochy dětských hřišť a rekreační zeleně (parků a parčíků). 

- Část ulic je pouze jednosměrných s točnou na konci (nezaokruhovaných se zbytkem sítě). V  případě 
havárie, nebo oprav kanalizace může dojít k odříznutí celé části, či ulice.  
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3.2.3 Případová studie – Bohuňovice 
 
3.2.3.1  Analýza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj: Olomoucký 
Okres: Olomouc 
Počet obyvatel v obci: 2534 (údaj k 1. lednu 2014[BOHUŇOVICE]) 
Rozloha celé obce: 12,57 km2 [VDB ČSÚ] 
 

Obec se nachází v úrodné oblasti Hané, v podhůří Nízkého Jeseníku. Vznikla sloučením a prorůstáním 
trojice původních vesnic – samotných Bohuňovic, Trusovic a Moravské Loděnice. Všechny jsou to obce, 
které jsou založené kolem podlouhlé návsi východo-západní orientace. Moravská Loděnice a Bohuňovice 
na sebe navazují a postupem času prorostly v jedinou obec situovanou kolem dlouhé komunikace, 
Trusovice jsou pak situovány více na jih (směrem k Olomouci) a dodnes si udržely více samostatnou 
strukturu. Obec se rozkládá zhruba v polovině cesty mezi krajským městem Olomouc (101 657 
obyvatel[VDB ČSÚ]), v jehož spádové oblasti leží, a městem Šternberk (13 507 obyvatel[VDB ČSÚ]). K oběma má 
snadný přístup po rychlostní komunikaci č. 46 (směrem na Opavu). V obci se nachází základní škola pro 
žáky 1-9. ročníku, pobočka ZUŠ, mateřská škola, koupaliště a kino. Je zde také malé neveřejné vnitrostátní 
letiště. 
 

Historie obce 
První zmínka o obci pochází z roku 1078 (podobně jako velké části okolních obcí) z darovací listiny 
blízkého olomouckého kláštera Hradisko. V jeho majetku byla obec až do roku 1784, kdy byl klášter 
zrušen, a ves přešla do státní správy. Mezi lety 1848 a 1938 patřila obec ke šternberskému okresu. Jako 
čistě česká obec byla ale nacisty vyjmuta ze záboru k Říši (který postihl Šternberk) a přeřazena pod 
olomoucký okres. Mezi lety 1864-67 byla vybudována železniční trať, která přetíná katastr obce severo-
jižním směrem (a odděluje Moravskou Loděnici od obou zbývajících vsí). Po roce 1989 se podařilo v obci 
uskutečnit dostatek podnikatelských záměrů a existují tu dva areály, které nabízejí prostor pro místní 
firmy – bývalá pila a prostor bývalé MSDZ Šumperk severně od obce, jejíž areál využívá 12 místních firem 
a je zde zaměstnáno okolo 50 místních občanů. [BOHUŇOVICE] 

Znak vesnice [BOHUŇOVICE]
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Geografické podmínky 
Obcí protéká Trusovický potok a nachází se mezi řekou Moravou, která protéká asi tři kilometry na západ 
a kopcovitou krajinou začínajícího Nízkého Jeseníku směrem na východ. Na jihu se rozkládá město 
Olomouc, do jehož jádrového okruhu obec spadá. Ves leží v rovinaté a úrodné hanácké krajině. 
Základním zdrojem obživy pro obyvatele tak bylo od dávnověku (díky kvalitní černozemi) vždy 
zemědělství. Pro geografické rozložení jsou důležité čtyři osy – dvě paralelní východo-západní (které 
představují osídlení) a dvě severo-jižní (které představují železniční a silniční spojení).  
 
Jižnější z východo-západních os představuje Trusovický potok podél kterého leží bývalá ves Trusovice a 
její náves. Severnější pak představuje paralelní silnici spojující Moravskou Loděnici a Bohuňovice, 
přičemž prochází oběma jejich návsemi. Tato osa funguje v zásadě jako jediná dlouhá vesnice s dvojicí 
historických návsí. Historické osídlení celé oblasti pokračovalo podél těchto dvou os víceméně nezávisle 
na sobě a teprve ve dvacátém století se začal prostor mezi oběma osami zaplňovat a všechny tři obce se 
spojily do jediné (zakončeno administrativním sloučením v roce 1960). 
 
Železniční severo-jižní osa přetíná ves v půli a rozděluje je na dvě části - na západní straně je Moravská 
Loděnice, na straně východní Bohuňovice a Trusovice. Zastávka leží na sever od obou sídelních os. Druhá 
severo-jižní osa je zastoupena silnicí I /46, která vede na východ od vsi. Z této komunikace je sjezd 
směrem na Bohuňovice (na západ), ale také na Laštany (na východ), které se rozkládají podél 
Trusovického potoka na druhé straně. U sjezdu ze silnice se nachází motorest. 
V obci jsou dva rozsáhlejší areály, které představují příležitost pro podnikatelské záměry – bývalý areál 
MSDZ Šumperk (který obec zakoupila za tímto účelem) na sever od obce (s napojením na železnici) 
a bývalá pila na východní straně Loděnicko-Bohuňovické trasy. I ta (přes pokračující dřevovýrobu) slouží 
především jako oblast pro podnikatelské záměry.  
 
Rozvoj obce je soustředěn především podél Trusovického potoka (tedy jižnější ze sídelních os) – a to 
oběma směry – jak na východ, tak na západ. Další potenciální rozvojová osa, která se v obci rýsuje a do 
budoucna by mohla sehrát výraznější roli, je pak silnice směrem na jih od Trusovic, podél které začíná 
výstavba rodinných domů. Další výrazný prostor pro potenciální rozvoj je pak mezi oběma osami. Ty jsou 
dosud spojené víceméně volně a je zde dostatek prostoru pro zahušťování a zaokruhování uliční sítě, aby 
další rozvoj obce nemusel probíhat „vně“, se záborem rozsáhlých polností, ale mohl se naopak rozvíjet 
i  směrem „dovnitř“ obce. Oblast kolem ulice Lhotka (spojující západní část Moravské Loděnice 
s Trusovicemi) je již dnes považována za rozvojovou osu a do budoucna bude zřejmě proměněna v 
regulérní ulici se zástavbou. 
 
Počet obyvatel[VDB ČSÚ] 
V Bohuňovicích bydlelo k 1. lednu 2014 celkem 2534 obyvatel. Během devatenáctého století šlo o 
typickou zemědělskou obec na úrodné Hané, kde se počet obyvatel přirozeně navyšoval stabilním 
tempem. Nejsou zde zaznamenány nějaké výrazné výkyvy v růstu ani jedním směrem. Většina 
obyvatelstva byla v té době (podobně jako velká část hanáckých obcí v okolí Olomouce) ryze česká a k 
Československé republice se nadšeně hlásila. 
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Výraznou změnu přineslo období mezi světovými válkami, kdy došlo ke skokovému navýšení usedlíků – 
ze 1390 v roce 1900 na 2008 v roce 1930. To představuje navýšení počtu obyvatel téměř o polovinu. Po 
válce opět počet obyvatel klesl (což je nejen pro tuto oblast, ale obecně poměrně typické), ale pak se začal 
opět stabilně navyšovat v průběhu šedesátých až osmdesátých let. Netypické je, že růst obyvatel se 
nezastavil po roce 1989, jak je pro českou vesnici obvyklé, ale naopak pokračoval až do současnosti. Podíl 
na tom má jak dobrá dopravní obslužnost a výhodná poloha obce, tak především rozumné kroky radnice, 
které vedly k rozvoji obce (dokončení plynofikace, zvelebení veřejných prostor, pobídky pro podnikatele 
a občany). 
 
Vývoj počtu obyvatel obce[VDB ČSÚ] 
Datum   Počet obyvatel Počet obyvatel na km2 
1869    1297   103 
1880   1343   106 
1900   1390   110 
1921   1786   142 
1930   2008   159 
1950   1870   148 
1961   2031   161 
1970   2021   160 
1980   2144   170 
1991   2199   175 
2001   2363   188 
01.01. 2014  2534   202 
 
Domácnosti a bytový fond[VDB ČSÚ] 
V Bohuňovicích stálo k 1.1. 2001 celkem 609 obytných budov. 
 
V obci bylo také celkem 778 obydlených domácností/bytů. Z toho 42 tvořily jednopokojové byty (5,4 %), 
celkem 164 bylo dvoupokojových bytů (21%), 211 bytů bylo třípokojových (27,1 %), 199 bytů bylo 
čtyřpokojových (25,6 %) a 154 pak pěti- a vícepokojových (20,9 %). Podíl nejmenších bytů 
(jednopokojových) je malý. Nejvíce je bytů tří- a čtyřpokojových (společně tvoří více než polovinu 
bytového fondu), byty dvoupokojové a pěti- a vícepokojové tvoří shodně po dvaceti procentech podílu. 
 
Z toho 703 bylo umístěno v rodinných domech a 67 v domech bytových. Většina bytového fondu je tak 
umístěna v rámci rodinných domů, přestože podíl domů bytových není zanedbatelný. 
 
Dům určený k obývání v obci tak obsahuje v průměru 1,28 bytů. Průměrná domácnost tak ve vsi má 2,8 
pokoje o celkové rozloze 66,15 m2. Na jednu domácnost také připadá v průměru 3,03 obyvatel.  
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Dopravní dostupnost  
Bohuňovice leží na západ od severojižní komunikace I /46 ve směru na Šternberk, Moravský Beroun 
a Opavu. Ta představuje hlavní spojení s oběma nejbližšími městy – a to Olomoucí (16 minut jízdy 
osobním automobilem) i Šternberkem (12 minut jízdy osobním automobilem). Obec je dobře dostupná 
také autobusy v rámci IDSOK (Integrovaného dopravního systému olomouckého kraje).  
Obec je z Olomouce i odjinud dostupná také železničním spojením – přímo katastr obce protíná 
severojižním směrem železniční trať č. 290 (Olomouc - Šternberk - Šumperk). Zastávka se jmenuje 
„Bohuňovice“. 
 
Dopravní spojení na Olomouc jako jádrové město je tak dobré a velká část obyvatel pracuje právě zde. 
 
Rozpočet obce 
Celkové příjmy obce za rok 2014 tvořilo 61 120 000 Kč, výdaje byly naplánovány na stejnou částku. 
[BOHUŇOVICE] 
 
Zaměstnanost[VDB ČSÚ] 
Z celkového počtu 2363 obyvatel (v roce 2001) bylo celkem 1198 osob (přesně 50%) ekonomicky 
aktivních. 1076 obyvatel pak bylo zaměstnáno a 122 občanů bylo nezaměstnaných - 11,33% ekonomicky 
aktivních občanů (5,16% všech obyvatel) bylo v té době bez práce. Z ekonomicky neaktivních se 484 
občanů (20,48% všech obyvatel) řadilo mezi důchodce, 482 (20,39% všech obyvatel) pak tvořili žáci, 
studenti a učni.  
 
Z celkového počtu 1076 zaměstnaných obyvatel jich celkem 975 dojíždělo do zaměstnání (91%) a 101 
pracovalo doma (9%).  
 
Z obyvatel, kteří dojíždějí do zaměstnání (celkem 975) jich 262 dojíždělo do zaměstnání v rámci obce 
(26,9 % dojíždějících), 680 v rámci okresu Olomouc (69,7 % dojíždějících), 9 v rámci olomouckého kraje 
(0,9 % dojíždějících) a 16 občanů dojíždělo do práce mimo olomoucký kraj (2,5%). 
Jak je vidět z výše uvedených čísel, z hlediska ekonomicky aktivního obyvatelstva bylo téměř 11% obyvatel 
nezaměstnaných (v roce 2001 byla celostátní míra nezaměstnanosti 8,5%, je tedy mnohem vyšší než 
průměr v České republice), 58% obyvatel denně dojíždělo do práce mimo obec (drtivá většina z nich v 
rámci okresu Olomouc) a 31% obyvatel bylo zaměstnáno v rámci obce. 
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3.2.3.2  Hodnocení 
 
a) Kritéria pilíře ekonomického 
- míra naplnění potřeb malého a  středního podnikání 
Zaměstnanost v obci zajišťuje poměrně široká škála zaměstnavatelů - jak co do velikosti firem, tak co do 
oborů jejich činnosti.  
 
Dva větší výrobní areály se nacházejí v blízkosti obce. Areál Zemědělského družstva přiléhá k  zástavbě na 
konci ulice V drahách, v prostoru železniční stanice. Druhý areál lehké průmyslové výroby (bývalé pily), 
dnes zejména Hydraulikservisu, je obklopen zástavbou rodinnými domy ulic Za pilou a 6. května. 
 
Z větších firem do padesáti zaměstnanců je to místní ZD Bohuňovice s.r.o., zabývající se tradiční 
rostlinnou i živočišnou výrobou, ale i opravárenskou činností zemědělské a lesnické techniky. Z firem této 
velikosti zde působí pekárna Domapek s.r.o., opravárenská firma stavebních strojů Josef Červinka – 
hydlaulikservis, firma Rolux žaluzie, s.r.o., výrobce dřevěných palet Beneš Bohuňovice spol. s.r.o. a 
výrobna krmiv pro ryby a terarijní živočichy Dajana pet, s.r.o. 
 
Mezi menší a rodinné firmy do deseti zaměstnanců zde patří obchodní firma s letištěm Mamba air, s.r.o., 
obchodní zastoupení čerpadel Hydrotec s.r.o., pálenice a Hydraulikservis s.r.o., zajišťující montáže 
a opravy hydraulických zdvíhacích zařízeni. 
 
V obci jsou pracovní příležitosti ve všech základních oborech terciální sféry služeb, zejména v Centru 
zdraví s bazénem a aquaparkem. 
 
+ Spoluprací vedení obce a podnikatelů v obci se podařilo oživit oba výrobní areály v obci. 

+ V obci je široká škála firem spíše malého a středního podnikání. 

+ Podniky a malé firmy zaměstnávají pracovníky různých oborů. 

+ Z hlediska územního je rozvoj firem možný v rámci stávajících areálů, větší rezervní plochy jsou 
v areálu Zemědělského družstva a v prostoru železniční stanice. 
- Výrobní areály se nacházejí v blízkém kontaktu s obytnou zástavbou. 
 
- HDP na osobu 
V roce 2015 byla Česká republika hodnocena jako vyspělá země, řazená mezi nejrozvinutější ekonomiky 
na světě, s ukazatelem HDP na obyvatele na 43. místě (365 955,-Kč).  
 
Ukazatel HDP na osobu není v České republice udáván v podrobnostech na jednotlivé obce. K  dispozici 
jsou údaje Českého statistického úřadu pro rok 2014: Region soudržnosti Střední Morava 335.992,-Kč, 
Olomoucký kraj 314.478,-Kč (celá ČR 404.843,-Kč). [VDB ČSÚ] 

 
Možným ukazatelem ekonomické úspěšnosti obce mohou být daňové příjmy v jejím rozpočtu. 
U porovnávaných obcí je tento ukazatel pro rok 2013 následující: Senice na Hané 11.418,-Kč, Bohuňovice 
10.251,-Kč, Věrovany 10.530,-Kč (pro srovnání menší moravské město s průmyslem - Žďár nad Sázavou 
12.980,-Kč). [VDB ČSÚ] 
  
- Obec Bohuňovice má daňové příjmy na obyvatele nejnižší ze tří porovnávaných moravských obcí. 
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- blízkost pracovních míst 
V obci Bohuňovice jsou pro její obyvatele pracovní příležitosti v různých oborech, zejména v dělnických 
a řemeslných profesích. Za prací do zdejších podniků dojíždějí i obyvatelé z blízkého okolí. Základním 
spojením pro dojíždějící je železniční doprava. Do práce mimo obec dojíždí 58% obyvatel (drtivá většina 
z  nich v  rámci okresu Olomouc) a 31% obyvatel je zaměstnáno v rámci obce. 
 
+ V obci jsou dostupné pracovní příležitosti v různých oborech. 

+ Doprava místních obyvatel do zaměstnání je možná jak pěší, cyklistická, nebo také individuální 
automobilová, zejména do areálu zemědělského družstva. Dojíždějící za prací mohou využít železnice, 
nebo dojíždějí vlastními auty. 
 
- dostupnost dopravního spojení a  hromadné dopravy 
Obec je dobře dostupná autobusy v  rámci IDSOK a má také železniční spojení pomocí železniční trati č. 
290 (Olomouc - Šternberk - Šumperk). Zastávka v obci se jmenuje „Bohuňovice“. 
 

+ Doprava místních obyvatel do zaměstnání je možná jak pěší, cyklistická, nebo také individuální 
automobilová, zejména do areálu zemědělského družstva. Dojíždějící za prací mohou využít železnice, 
nebo dojíždějí vlastními auty. 

- Obec nemá vybudované cyklistické stezky nebo samostatné pruhy pro cyklisty v rámci komunikací, 
zejména podél silnice k  průmyslovému areálu bývalého zemědělského družstva v blízkosti železniční 
stanice. 
 
- míra nezaměstnanosti v  obci 
Z ekonomicky aktivního obyvatelstva bylo téměř 11% obyvatel nezaměstnaných (v roce 2001 byla 
celostátní míra nezaměstnanosti 8,5 %, je tedy mnohem vyšší než průměr v České republice). 
 
- Míra nezaměstnanosti je poměrně vysoká vztaženo k  celostátnímu průměru.  
 
b) Kritéria pilíře sociálního a  kulturního 
- míra údržby kulturních památek 
V obci Bohuňovice je kromě tradičních, vesměs barokních památek, také architektonicky významná 
technická památka vodní elektrárny. Z církevních památek se jedná zejména o Kostel sv. Kateřiny a kaple 
panny Marie Bolestné. Z drobných, zejména sochařských památek, se pak jedná o Sousoší ukřižování, dvě 
boží muka, výklenkovou kapličku, sochy na návsi, náhrobky v ohradní zdi hřbitova, smírčí kříž a hraniční 
kámen. 
 
Možností hodnocení je u hodnocených obcí porovnání položek obecních rozpočtů na kulturu, církve 
a sdělovací prostředky v korunách na obyvatele (Senice na Hané 618,-Kč, Bohuňovice 132,-Kč, Věrovany 
232,-Kč). [VDB ČSÚ] 
 
- Kostel a další památky se v obci udržují, ale jejich rozsáhlejší rekonstrukce, či renovace nejsou 
plánovány. 
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- míra existence a  pokračování kulturních hodnot a  tradic  
V případě tohoto kritéria porovnání vynaložených nákladů na obyvatele v rámci obecních rozpočtů na 
tělovýchovu a zájmovou činnost nemusí být zcela průkazné (Senice na Hané 334,-Kč, Bohuňovice 724,-
Kč, Věrovany 241,-Kč).[VDB ČSÚ] O kulturní sounáležitosti obyvatel obcí vypovídá především jejich zapojení 
do spolkové a kulturní činnosti, jejich zápal a zanícení, s jakým se hlásí ke svým kořenům. Z hlediska 
přidělených financí to nemusí být vždy vyplývající, nicméně i to je jedním z  faktorů, ke kterým je třeba 
přihlédnout. 
 
Zájmové skupiny a spolky v  obci Bohuňovice vyvíjejí bohatou činnost. Nejvíce se v obci rozvíjí 
tělovýchova pod hlavičkou TJ Sokol Bohuňovice s 6 -ti oddíly kopané, oddílem tenisu, dívčím oddílem 
volejbalu. Samozřejmostí jsou i rekreační odnože těchto sportovních aktivit. Rozsáhlou činnost vyvíjejí 
dva Sbory dobrovolných hasičů, aktivně pracuje spolek chovatelů, zahrádkáři, místní Charita, kroužek 
šachistů, leteckých modelářů, Junák, udržel se i Svaz žen. Komerčně se cvičí aerobic, Kung-Fu a podobně. 
Ve všech spolcích je nejvíce ceněna mimoškolní práce s mládeží. Již asi před 10-ti lety vznikla nová velice 
populární tradice "Papučových bálů" pořádaných Sborem dobrovolných hasičů v části obce Trusovice. TJ 
Sokol Bohuňovice obnovil tradice "stavění máje" a "kácení máje". Zahrádkáři a chovatelé každoročně 
pořádají své výstavy. Většina spolků se snaží vtahovat do své činnosti mládež. Je to částečně i proto, že 
systém podpor zájmové činnosti od obce preferuje práci s mládeží. 
 
V obci působí myslivecké sdružení, chovatelé, rybáři a další zájmové kroužky. 
  
+ V obci je provozováno Centrum zdraví s aquaparkem, fitnesscentrem, soláriem, masážemi, 
ubytováním, které je navštěvováno i obyvateli z okolí. 

+ Obec provozuje a udržuje nejrozsáhlejší areál sportovišť ze tří hodnocených moravských obcí. 

+ Obecní rozpočet přispívá do oblasti kultury sportu nejvíce ze tří srovnávaných moravských obcí. 

+ V obci působí hokejový tým Volvo Bohuňovice v rámci Olomoucké amatérské hokejové ligy. 
 
- míra dostupnosti služeb 
V obci jsou zajištěny všechny základní služby pro obyvatele jako prodejna Marketu Zuzka. V obci je pošta, 
knihovna, mateřská i základní škola. Jsou zde pohostinství, trafiky, kadeřnictví a další služby, zejména 
řemeslné. 
 
+ Místní pekárna Domapek dodává své zboží i do Olomouce a Šternberku. 

0	 V obci existuje poměrně široká škála služeb. 
 
- kriminalita a  bezpečnost 
Hodnocení úrovně kriminality z dostupných statistických údajů až do úrovně obcí není k dispozici.  
 
Z těchto údajů je možné porovnávat úroveň kriminality nejprve mezi jednotlivými kraji. V letech 2007–
2011 vždy byla na prvním místě Praha s celkovým počtem 74.122 kriminálních činů v  roce 2011. Na 
druhém místě se v těchto létech střídají kraj moravskoslezský (42.474 tč. v roce 2011) a středočeský 
(37.654 tč. v roce 2011). Olomoucký kraj, kam spadají zkoumané vesnice, byl v roce 2011 na 7. místě 
se 14.347 trestnými činy. [VDB ČSÚ] 
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Podrobnější pohled v  rámci Olomouckého kraje podává statistika podle Obvodních oddělení Policie ČR, 
kterých je v Olomouckém kraji 10. Hodnocené obce náležejí do těchto OOP (v závorce pořadí hodnocení 
podle spáchaných trestných činů v rámci Olomouckého kraje): Senice na Hané – OOP Litovel (7.), 
Bohuňovice – OOP Šternberk (8.), Věrovany – OOP Lutín (10.). 
Olomoucký kraj přijal podrobnou Strategii prevence kriminality na období 2013–2016, kde jsou zařazena 
jak nejširší možná organizační opatření, tak také dotační nástroje. 
 

Jednou z charakteristik, jak hodnotit bezpečnost v obci může být rozpočtová částka vynakládaná na 
jednoho obyvatele. U  porovnávaných obcí je tento ukazatel pro rok 2013 následující: Senice na Hané 
911,-Kč, Bohuňovice 621,-Kč, Věrovany 108,-Kč (pro srovnání menší moravské město s průmyslem - 
Žďár nad Sázavou 657,-Kč). [VDB ČSÚ] Olomoucký kraj přijal podrobnou Strategii prevence kriminality na 
období 2013–2016. 
 

+ V obci je velmi nízká úroveň kriminality. 

+ Na bezpečnost obec vynaložila nejvíce rozpočtových prostředků ze tří porovnávaných obcí. 

+ V  obci se nenacházejí větší zanedbaná území, která by mohla sloužit jako místo, kde by neexistovala 
kontrola a mohly se zde odehrávat trestné činy (tzv. „místa pro vraždu“). 
 
- dostupnost zdravotní a veterinární péče 
V obci Bohuňovice je sedm ordinací včetně lékárny v rámci nestátní kliniky ORPRAL na adrese Za pilou 
199 v centru obce. Další ordinace jsou v Lašťanech a Dolanech. Kromě praktických lékařů je v obci 
ordinace pro děti a dorost, gynekologická, interní, kožní i zubní. 
 
+ Většina ordinací i lékárna jsou soustředěny na jednom místě ve zdravotnickém středisku ORPRAL. 

+ Skladba zdravotní péče v obci zahrnuje všechny základní zdravotnické obory. 
- V obci není veterinární ambulance – nejbližší jsou v Olomouci. 
c) Kritéria pilíře enviromentálního 
- míra a předpoklady pro znečištění půd a vod 
+ V obci Bohuňovice je v provozu čistírna odpadních vod, která byla v  roce 2012 modernizována 
s novou aktivizační a dosazovací nádrží. 

+ Kromě obyvatelstva nejsou v obci žádní významní producenti odpadních vod. 

+ Celá obec je odkanalizována a vybavena skupinovým vodovodem s novým věžovým vodojemem. 
 
- míra znečištění ovzduší a hrozba emisí skleníkových plynů  
+Plynofikace obce byla zahájena koncem 80. let.  

+ Kvalitu ovzduší lze v zájmovém území charakterizovat jako dobrou vzhledem k blízkosti kvalitního 
přírodního prostředí Oderských vrchů. Dle údajů nedochází v území k  zásadním imisním problémům 
v oblasti čistoty ovzduší z produkce průmyslových objektů. 

+ Olomoucký kraj má vypracovaný Program ke zlepšení kvality ovzduší. 
 
- míra využití obnovitelných zdrojů surovin  
Ministerstvo životního prostředí ČR má v rámci Operačního programu Životní prostředí projekt na tzv. 
kotlíkové dotace, jehož cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností prostřednictvím výměny 
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stávajících kotlů na pevná paliva za nové moderní zdroje vytápění, včetně plynových kondenzačních kotlů 
a tepelných čerpadel. Výše dotace může být 70-80%, max. na jeden dílčí projekt 127.500,-Kč. 
 
+ Firma Hydraulikservis v areálu Pila využívá střechy své haly pro umístění solárních panelů. 
+ V obci je provozována malá solární elektrárna. 
- Poměrně náročná administrativa s kotlíkovými dotacemi – žadatel si např. musí zajistit Průkaz 
energetické náročnosti budovy a dům musí spadat do energetické třídy C. Přiznání dotace tak není 
automatické. 

- Rovněž další programy jako Zelená úsporám jsou administrativně náročné a případné žadatele odradí. 

- Využívání střešních slunečních kolektorů je v obci výjimkou. 
 

- míra způsobu nakládání s odpadem a recyklace odpadů  
+ Na základě místní Obecně závazné vyhlášky č. 1 /2015 se v obci na sedmi místech třídí do speciálních 
barevných kontejnerů. V  areálu Pila je rovněž sběrný dvůr, kde je možné odkládat i biologicky 
rozložitelný odpad rostlinného původu. 
 
- míra dopadu na faunu, flóru a jejich biotopy (realizace a udržování ÚSES) 
Obec se nachází v rovinaté krajině Hané, v údolí Trusovického potoka v podhůří Nízkého Jeseníku 
s vojenským prostorem Libavá. 
 
+ Obec má vypracován územní plán, v rámci kterého respektuje jednotlivé skladebné části ÚSES (NRBK 
K  136 Ramena řeky Moravy – Chropyňský luh, lokální liniová břehová zeleň biokoridorů podél toků 
Grygavy, Trusovického a Dolanského potoka a vodní biotopy těchto toků). 

+ Jedná se o stabilizované území s nenarušenou biodiverzitou, s přirozeným výskytem flóry, polních 
i lesních živočichů. 

+ V obci působí organizace a sdružení, jejichž činnost je spojena s ochranou přírody – rybářský 
a myslivecký svaz, chovatelé apod. 
 
- podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy 
- V obci se nenachází subjekt, který by se zabýval biozemědělstvím.  

- Podíl ekologického zemědělství v rámci obce je tak buď nulový, nebo absolutně zanedbatelný. 
 
d) Kritéria hlediska urbanistického 
Bohuňovice leží v  úrodné hanácké rovině a všechny tři součásti vesnice se přirozeně rozvíjely 
východozápadním směrem, kde vytvořily přirozenou rozvojovou osu tímto směrem. Zemědělský 
a průmyslový areál je umístěn na severu a nestojí v  cestě dalšímu rozvoji původním směrem.  
 

- udržitelné využití území  
Obcí protéká Trusovický, který je sveden do svého koryta a nevytváří vlastní nivu. Břehy jsou osázeny 
stromy, nicméně možnost záplav zde existuje. 
 
+ Historické části vesnic mají kompaktní zástavbu a jen málo domů je zde vystavěno výrazně 
rozvolněnou formou, která by neúměrně prodlužovala inženýrské sítě. 

+ V okolí obce je dostatek rezervních ploch pro další rozvoj a zemědělství.  
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+ Obec podniká kroky ke zhuštění své zástavby a doplnění souborů v prázdných plochách mezi 
jednotlivými vesnicemi. 
0	 Současná protipovodňová situace je uspokojivá a riziko povodní je nízké, nicméně stále existuje.  

- Železnice rozděluje obec prakticky na dvě poloviny, přičemž rozvojové plochy v té východní jsou 
výrazně omezeny. 
 
- míra neřízeného rozrůstání vesnic 
+ Moderní výstavba doplňující současnou strukturu trojice vesnic má k dispozici vždy občanské 
a veřejné vybavení některé z obcí v blízkosti.  
- Nová výstavba směřující na jih je čistě monofunkční a vytváří oblast bez případné vybavenosti, kde je 
pouze bydlení. 
 
- brownfields  
+ V obci je jen několik objektů, které mohou představovat minibrownfields.  

+ Oba průmyslové areály jsou využívané a rozšiřují se. Nepředstavují v současné době brownfields a není 
zde obava o případný vznik takového území. 
 
- veřejná prostranství  
+ Bohuňovice mají k  dispozici dostatek prostorů a ploch pro sportovní vyžití. 

+ Díky existenci trojice vesnic, které měly vlastní centra a veřejné plochy, jsou zde decentralizované 
veřejné plochy pro jednotlivé části obce. Navíc v dostatečném množství. 
- Mobiliář a informační systém v  rámci obce je nedostačující a zasloužil by modernizaci a vylepšení. 
- V obci chybí dostatečné plochy dětských hřišť a rekreační zeleně (parků a parčíků). 
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3.2.4 Případová studie – Věrovany 
 
3.2.4.1  Analýza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj: Olomoucký 
Okres: Olomouc 
Počet obyvatel v obci: 1412 (údaj k 1. lednu 2014[VĚROVANY]) 
Rozloha celé obce: 17,81 km2 [VDB ČSÚ] 
 

Vesnice se nachází na jih od města Olomouc v blízkosti řeky Moravy, jejích četných vedlejších ramen 
a jezírek a na obou stranách mlýnského náhonu (historicky však na jeho pravém břehu). Tradičně se tak 
kromě zemědělství obyvatelé věnovali také mlynaření a lovu ryb a říčních zvířat. Obec se skládá ze tří, 
původně samostatných, obcí – samotných Věrovan, obce Rakodavy a obce Nenakonice. Název obce 
Rakodavy přímo odkazuje na lov raků (ves je po něm pojmenována). Všechny tři obce časem srostly do 
jediné, severo-jižně orientované obce.  
 
Ves se nachází uprostřed trojúhelníku tvořeného Olomoucí na severu, Prostějovem na západě a Přerovem 
na východě. V dojezdné vzdálenosti je tak ne jedno, ale několik sídel, které mohou poskytnout 
obyvatelům práci. To se projevuje na větším podílu obyvatel, kteří dojíždějí nejen do Olomouce, ale i do 
zmíněných měst (především Prostějova, do Přerova pouze minimum). V obci se nachází základní škola 
pro žáky 1-9. ročníku, mateřská škola, kulturní dům, areál s tělocvičnou a kurty a také loděnice.  
 

Historie obce 
Obec je doložena v majetku olomoucké kapituly nejméně od roku 1131, který je uváděn jako rok jejího 
vzniku. V každé ze tří obcí je dodnes dochovaný dvůr, kde sídlila obecní vrchnost. V Nenakonicích se 
nachází poblíž pozdějšího zámečku z první poloviny 18. století (dnes bohužel ve velmi špatném stavu), 
v Rakodavech vznikl přestavbou původní středověké tvrze. Nachází se tu barokní hřbitovní kaple 
a několik dalších památek místního významu, včetně historického mlýna, který dodnes působí jako 
dominanta Věrovan. Všechny tři obce byly sloučeny v jedinou v roce 1952.[VĚROVANY]  

Znak vesnice [VĚROVANY]
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Geografické podmínky 
Obec se rozkládá z velké části na pravém (tedy západním) břehu mlýnského náhonu řeky Moravy, 
v rovinaté a úrodné hanácké krajině, na jih od města Olomouc. 
 
Historicky se obec vyvíjela jako tři samostatné vesnice a proto je zde snadné identifikovat trojici jader, 
které tvoří návsi těchto vsí. Nejseverněji se nacházejí Nenakonice, které jsou orientovány východo-
západním směrem a jižním směrem na tuto část obce navazuje podélná náves obce Rakodavy 
(orientována severo-jižním směrem podél mlýnského náhonu). Obě tyto návsi a obce byly společně 
zhruba stejně velké jako větší Věrovany směrem na jih a brzy se propojily v jedinou ves, přičemž dál se 
rozvíjely společně. 
 
Věrovany v jižním směru byly od těchto obcí více vzdáleny a stavebně byly propojeny se severní částí 
osídlení teprve ve dvacátém století. Hlavní strukturu zástavby představuje dlouhá severojižní náves, která 
se na obou koncích rozšiřuje do oblouku.  
 
Mezi oběma urbanizačními centry (Nenakonice a Rakodavy na severu, Věrovany na jihu) se nachází 
zámek z první poloviny 18. století, který dříve obklopovaly velké zahrady (dnes je zámek plně obestavěn, 
zůstává pouze budova, bohužel trestuhodně zanedbaná). Na druhé straně (tedy levé, východní) 
mlýnského náhonu byla historicky budova mlýna a několik dalších budov, ale těžiště osídlení bylo vždy na 
druhém břehu.  
 
Areál JZD (zemědělského družstva) v obci vznikl na jihozápadě obce, mezi věrovanskou návsí 
a historickou cestou, která dnes představuje hlavní spojení do Olomouce (silnice č. II/435). Měřítko 
tohoto areálu je absolutně mimo měřítko obce. Je příliš obrovské a příliš blízko historické vesnice. 
Alespoň je mírně oddělené a stranou, takže nenarušuje příliš vesnický ráz Věrovan.  
 
Rozvoj obce se historicky soustředil do tří oblastí – vyplnění prostoru mezi oběma urbanizačními jádry na 
úkor pozemků zámku (tento rozvoj byl patrný především po komunistickém puči a znárodnění ve druhé 
polovině dvacátého století), na druhém břehu mlýnského náhonu v blízkosti mlýna a nakonec mezi 
Nenakonicemi a Věrovany, kde po válce vznikly tzv. Nové Rakodavy v podobě uličního uspořádání.  
 
V současné době je další osou případného rozvoje severní strana podél mlýnského náhonu směrem 
k Dubu na Moravě, ale obecně má obec spíše nadbytek domů (po propadu počtu obyvatel) a není tu 
přílišná stavební aktivita. S rozvojem obce v posledních letech se ale tato situace brzy může změnit. Další 
potenciální rozvojovou osou je pak samozřejmě (mimo dalšího zahušťování stávající struktury obce) ještě 
směr jižní, kterým se doposud nestavělo a nerozšiřovalo. 
 
Počet obyvatel[VDB ČSÚ] 

Ve Věrovanech bydlelo k 1. lednu 2014 celkem 1411 obyvatel. 
Obec Věrovany se nachází poblíž řeky Moravy a kromě zemědělství (typické pro celou oblast Hané) se 
obyvatelé živili i rybolovem a  lovem vodních živočichů (obec Rakodavy získala své jméno podle lovu raků 
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v  říčních ramenech). Již v devatenáctém století byla vesnice poměrně velkou usedlostí a počet obyvatel se 
zde přirozeným způsobem zvyšoval. Do toho nezasáhla výrazněji ani první světová válka a vrcholu dosáhl 
počet obyvatel v roce 1921 (téměř sedmnáct set, o tři sta více než činí současné osídlení).  
 
Ve třicátých letech došlo k určitému odlivu obyvatel a výrazný propad nastal po druhé světové válce. 
Situace se zlepšila v šedesátých letech, ale v roce 1970 počet obyvatel spadl na nejnižší zaznamenaný počet 
(méně než 1300 obyvatel).  
Až do roku 2001 pak obyvatelstvo kolísalo kolem tohoto bodu, ale nedošlo k žádnému výraznému zvýšení 
nebo snížení. Teprve následujících deset let vedlo k dalšímu nárůstu obyvatel a jeho zvýšení zhruba o další 
stovku. 
 
Vývoj počtu obyvatel obce[VDB ČSÚ] 
Datum   Počet obyvatel Počet obyvatel na km2 
1869    1396   78 
1880   1567   83 
1900   1582   88 
1921   1696   92 
1930   1623   91 
1950   1368   76 
1961   1431   80 
1970   1297   72 
1980   1329   74 
1991   1303   73 
2001   1300   73 
01.01. 2014  1411   79 
Domácnosti a bytový fond[VDB ČSÚ] 
Ve Věrovanech stálo k 1. 1. 2001 celkem 389 obytných budov. 
 
V obci bylo také celkem 437 obydlených domácností/bytů. Z toho 26 tvořily jednopokojové byty (5,9 %), 
celkem 94 bylo dvoupokojových bytů (21,5 %), 163 bytů bylo třípokojových (37,3 %), 89 bytů bylo 
čtyřpokojových (20,4 %) a 60 pak pěti- a vícepokojových (14,9 %). Je vidět významný podíl třípokojových 
bytů, které v obci představují určitý „standard“, přestože je zde výrazné zastoupení i  bytů dvou- 
a  čtyřpokojových. Podíl nejmenších a největších bytů není příliš výrazný.  
 
Z toho 390 bylo umístěno v rodinných domech a 47 v domech bytových. Podíl bytových domů a bytového 
fondu v nich umístěných je viditelný, nicméně většina bytů v obci je přesto situována v rodinných 
domech. 
 
Dům určený k obývání v obci tak obsahuje v průměru 2,8 bytů. Průměrná domácnost tak ve vsi má 3,23 
pokoje o celkové rozloze 60,58 m2. Na jednu domácnost také připadá v průměru 2,97 obyvatel.  
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Dopravní dostupnost  
Věrovany mají přímé spojení s jádrovým městem Olomouc po silnici II/435 severním směrem (podél 
břehu řeky Moravy). Ta představuje hlavní spojení ve směru na krajské město (21 minut jízdy osobním 
automobilem). Věrovany také leží jen několik kilometrů od místní komunikace č. II/150, která vede 
z Prostějova do Přerova. Zdejší obyvatelé se na ni mohou připojit v obci Dub nad Moravou. Doba jízdy do 
Prostějova činí 18 minut osobním automobilem a stejnou dobu také do Přerova. 
 
Obec neleží poblíž žádné železnice, proto nemá železniční spojení, má ale dobré spojení autobusové (a to 
jak do Olomouce, tak do Přerova a Prostějova). 
 
Rozpočet obce 
Celkové příjmy obce za rok 2013 tvořilo 17 774 956 Kč, výdaje byly naplánovány na částku 17 105 784 Kč. 
Obec tak v tomto roce hospodařila s přebytkem 669 172 Kč. [VĚROVANY] 
 
Zaměstnanost[VDB ČSÚ] 
Z celkového počtu 1300 obyvatel (v roce 2001) bylo celkem 658 osob (přesně 50%) ekonomicky aktivních. 
583 obyvatel pak bylo zaměstnáno a 102 občanů bylo nezaměstnaných - 15,50% ekonomicky aktivních 
občanů (7,8 % všech obyvatel) bylo v té době bez práce. Z ekonomicky neaktivních se 303 občanů (23,3 % 
všech obyvatel) řadilo mezi důchodce, 223 (17,9 % všech obyvatel) pak tvořili žáci, studenti a učni.  
 
Z celkového počtu 583 zaměstnaných obyvatel jich celkem 537 dojíždělo do zaměstnání (92%) a 46 
pracovalo doma (8%).  
 
Z obyvatel, kteří dojíždějí do zaměstnání (celkem 537) jich 95 dojíždělo do zaměstnání v rámci obce (18% 
dojíždějících), 301 v rámci okresu Olomouc (57% dojíždějících), 120 v rámci olomouckého kraje (22,4 % 
dojíždějících) a 14 občanů dojíždělo do práce mimo olomoucký kraj (2,6 %). 
Jak je vidět z výše uvedených čísel, z hlediska ekonomicky aktivního obyvatelstva bylo 15,5 % obyvatel 
nezaměstnaných (v roce 2001 byla celostátní míra nezaměstnanosti 8,5 %, je tedy výrazně vyšší než 
průměr v České republice), 63,1 % obyvatel denně dojíždělo do práce mimo obec (většina z nich v rámci 
okresu Olomouc a Olomouckého kraje) a 21,4 % obyvatel bylo zaměstnáno v rámci obce. 
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3.2.4.2 Hodnocení 
 
a) Kritéria pilíře ekonomického 
- míra naplnění potřeb malého a středního podnikání 
V obci působí kromě tradičního zaměstnavatele v oblasti zemědělské výroby, Zemědělského družstva Dub 
nad Moravou, také tradiční mlýn a balírna firmy Malitas s.r.o., který sídlí v  budovách z roku 1919 
a produkuje známou Mouku z Věrovan. Z větších firem v obci působí ještě strojírenská firma Metech, 
s.r.o., zabývající se obráběním kovů, montážemi a sériovou výrobou komponentů v různých 
průmyslových oblastech. 
 
Areál zemědělského družstva se nachází odděleně mimo zástavbu obce, tradiční mlýn je v jeho centru. 
 
Pracovní příležitosti dále v obci poskytují malé rodinné firmy a řemeslníci a také provozovny služeb 
a obchodu. Jsou zde tři menší stavební firmy, dva živnostníci poskytující autodopravu, autoškola, 
karosárna, kadeřníci, obchody, pohostinství, cukrárna a další. 
 
+ V obci je několik firem malého a středního podnikání. 

+ Firmy v obci zaměstnávají pracovníky různých oborů. 

+ Z hlediska územního je rozvoj firem možný zejména v rámci stávajícího areálu Zemědělského družstva 
Dub. 
- Výrobní areál mlýna Věrovany se nachází v blízkém kontaktu s obytnou zástavbou. 
 
- HDP na osobu 
V roce 2015 byla Česká republika hodnocena jako vyspělá země, řazená mezi nejrozvinutější ekonomiky 
na světě, s ukazatelem HDP na obyvatele na 43. místě (365 955,-Kč).  
 
Ukazatel HDP na osobu není v České republice udáván v podrobnostech na jednotlivé obce. K dispozici 
jsou údaje Českého statistického úřadu pro rok 2014: Region soudržnosti Střední Morava 335.992,-Kč, 
Olomoucký kraj 314.478,-Kč (celá ČR 404.843,-Kč). [VDB ČSÚ] 

 
Možným ukazatelem ekonomické úspěšnosti obce mohou být daňové příjmy v jejím rozpočtu. 
U porovnávaných obcí je tento ukazatel pro rok 2013 následující: Senice na Hané 11.418,-Kč, Bohuňovice 
10.251,-Kč, Věrovany 10.530,-Kč (pro srovnání menší moravské město s průmyslem - Žďár nad Sázavou 
12.980,-Kč). [VDB ČSÚ] 

 
- Daňové příjmy obce Věrovany na obyvatele v porovnávaných moravských obcích nejsou nejnižší, 
avšak ani nijak výrazně vyšší.  
 
- blízkost pracovních míst 
Obec Věrovany má pro své obyvatele dostatek pracovních příležitostí v různých oborech, zejména 
v dělnických a řemeslných profesích. Za prací do zdejších podniků dojíždějí i obyvatelé z blízkého okolí. 
Do práce mimo obec denně dojíždí 63,1 % obyvatel (většina z nich v rámci okresu Olomouc 
a Olomouckého kraje) a 21,4 % obyvatel je zaměstnáno v rámci obce. 
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+ V obci samé jsou dostupné pracovní příležitosti v různých oborech. 

+ Doprava místních obyvatel do zaměstnání je možná jako pěší, cyklistická, nebo individuální 
automobilová. Dojíždějící za prací mohou využít pravidelných linek autobusové dopravy, nebo dojíždějí 
vlastními auty. 
- Obec nemá napojení na železniční dopravu.  
 
- dostupnost dopravního spojení a hromadné dopravy 
Věrovany mají přímé spojení s jádrovým městem Olomouc po silnici II/435, kdy dojezdnost je cca 21 
minut jízdy osobním automobilem. Věrovany také leží jen několik kilometrů od silnice č. II/150, která 
vede z Prostějova do Přerova, a zdejší obyvatelé se na ni mohou připojit v obci Dub nad Moravou. Doba 
jízdy do Prostějova činí 18 minut osobním automobilem a stejnou dobu také do Přerova. 
 
+ Doprava místních obyvatel do zaměstnání je možná jak pěší, cyklistická, nebo také individuální 
automobilová, zejména do areálu zemědělského družstva.  

- Obec nemá vybudované cyklistické stezky nebo samostatné pruhy pro cyklisty v  rámci komunikací. 
 
- míra nezaměstnanosti v obci 
V obci bylo 15,5 % obyvatel nezaměstnaných (v roce 2001 byla celostátní míra nezaměstnanosti 8,5 %, je 
tedy výrazně vyšší než průměr v České republice) 
 
- Výrazně vysoká míra nezaměstnanosti v obci, a  to i v  porovnání s  okolními obcemi. 
 
b) Kritéria pilíře sociálního a  kulturního 
- míra údržby kulturních památek 
V obci Věrovany jsou dva zásadní památkově chráněné objekty: renovovaná barokní hřbitovní kaple sv. 
Františka Xaverského a zanedbaný zámek Nenakonice. Z  památek místního charakteru jsou zde dobře 
udržovaná kaple sv. Jana Nepomuckého, zvonice a sousoší Křest Krista na návsi a kamenný kříž sv. Cyrila 
a Metoděje. Dominantou obce je historický vodní mlýn. 
 
Možností hodnocení je u hodnocených obcí porovnání položek obecních rozpočtů na kulturu, církve 
a sdělovací prostředky v korunách na obyvatele (Senice na Hané 618,-Kč, Bohuňovice 132,-Kč, Věrovany 
232,-Kč). [VDB ČSÚ] 
 
+ Sakrální památky v obci jsou dobře udržované. 

- Na opravu, případně restaurování zámku Nenakonice a jejího výraznějšího zpřístupnění pro turistický 
ruch se obci nedostává prostředků. 
 
- míra existence a pokračování kulturních hodnot a tradic  
Kulturní a společenský život obce Věrovany probíhá v místním kulturním domě. Volný čas lze využít ve 
sportovním komplexu TJ Sokol Věrovany, který zahrnuje hřiště a sportoviště pro různé druhy sportů, 
včetně  tělocvičny s posilovnou. Další sportovní komplex je v areálu HSTS v  Nenakonicích, kde je 
loděnice, hřiště na nohejbal a své zázemí včetně hřiště má oddíl malé kopané. V obci působí hokejový 
klub HC Věrovany, který obec reprezentuje v Olomoucké amatérské hokejové lize, kde v sezóně 
2014/2015 obsadil 6. místo ze 14 družstev. Svou činnost vyvíjejí sbory dobrovolných hasičů Věrovany 
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a Nenakonice, Myslivecké sdružení. Pravidelný provoz knihovny s internetem poskytuje další možnosti 
vyžití a vzdělávání. 
 
Obec Věrovany reprezentuje i na mezinárodní úrovni Dechová kapela Věrovanka, která pravidelně 
účinkuje při oslavách tradičních „Věrovanských hodů“ na sv. Jana Křtitele. 
 
+ V obci působí organizace, jako kapela Věrovanka, nebo hokejové mužstvo s věhlasem přesahujícím její 
region. 

+ Na otevřeném hokejovém stadionu bruslí veřejnost i z okolních obcí. 
- Fotbalisté mají k  dispozici pouze nevyhovující škvárové hřiště na kopanou v severním cípu obce 
v Nenakonicích. 
 
- míra dostupnosti služeb 
V obci jsou zajištěny všechny základní služby pro obyvatele jako prodejna Jednoty COOP Věrovany. 
V obci je pošta, knihovna, mateřská i základní škola, autoškola. Jsou zde pohostinství, trafiky, kadeřnictví 
a další služby, zejména řemeslné. 
 
0	 V obci existuje dostatečná škála služeb. 
 
- kriminalita a bezpečnost 
Hodnocení úrovně kriminality z dostupných statistických údajů až do úrovně obcí není k dispozici.  
 
Z těchto údajů je možné porovnávat úroveň kriminality nejprve mezi jednotlivými kraji. V  létech 2007–
2011 vždy byla na prvním místě Praha s celkovým počtem 74.122 kriminálních činů v roce 2011 Na 
druhém místě se v těchto létech střídají kraj moravskoslezský (42.474 tč. v  roce 2011) a středočeský 
(37.654 tč. v roce 2011). Olomoucký kraj, kam spadají zkoumané vesnice, byl v roce 2011 na 7. místě 
se 14.347 trestnými činy. 
Podrobnější pohled v rámci Olomouckého kraje nám podává statistka podle Obvodních oddělení Policie 
ČR, kterých je v Olomouckém kraji 10. Hodnocené obce náležejí do těchto OOP (v závorce pořadí 
hodnocení podle spáchaných trestných činů v rámci Olomouckého kraje): Senice na Hané – OOP Litovel 
(7.), Bohuňovice – OOP Šternberk (8.), Věrovany – OOP Lutín (10.). 
 

Olomoucký kraj přijal podrobnou Strategii prevence kriminality na období 2013–2016, kde jsou zařazena 
jak nejširší možná organizační opatření, tak také dotační nástroje. 
 

Jednou z charakteristik, jak hodnotit bezpečnost v obci může být rozpočtová částka vynakládaná na 
jednoho obyvatele. U porovnávaných obcí je tento ukazatel pro rok 2013 následující: Senice na Hané 911,-
Kč, Bohuňovice 621,-Kč, Věrovany 108,-Kč. (pro srovnání menší moravské město s  průmyslem - Žďár 
nad Sázavou 657,-Kč). 
 

Olomoucký kraj přijal podrobnou Strategii prevence kriminality na období 2013–2016. 
 
+ V obci je velmi nízká úroveň kriminality – nejnižší ze tří porovnávaných obcí. 

+ V obci se nenacházejí větší zanedbaná území, brownfields. 
- Na bezpečnost obec vynaložila nejnižší částku z rozpočtových prostředků ze tří porovnávaných obcí. 
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- dostupnost zdravotní a veterinární péče 
Zdravotnickou péči mohou obyvatelé Věrovan vyhledat v nedalekém městyse Dub nad Moravou, kde jsou 
na třech místech ordinace dvou praktických lékařů pro dospělé, jedna lékařka pro děti a dorost, zubní 
lékařka i lékárna. 
 

- V obci je nutno vyhledat zdravotnickou péči v sousedním Dubu nad Moravou.  

- V obci není veterinární ambulance – nejbližší jsou v Olomouci.  
 
c) Kritéria pilíře enviromentálního 
- míra a předpoklady pro znečištění půd a vod 
+ V obci Věrovany je v provozu mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, která byla v roce 2015 
modernizována. 

+ Kromě obyvatelstva nejsou v obci žádní významní producenti odpadních vod. 

+ V obci Věrovany je vybudován veřejný vodovod, který spravuje Středomoravská vodárenská a.s. 
Skupinový vodovod je zásobován z prameniště Nenakonice. 
 
- míra znečištění ovzduší a hrozba emisí skleníkových plynů  
+ Obec Věrovany je plně plynofikovaná a tím omezena možnost vytápění kotly na pevná paliva 
znečišťující životní prostředí.  

+ Kvalitu ovzduší lze v zájmovém území charakterizovat jako dobrou vzhledem k blízkosti kvalitního 
přírodního prostředí centra Hornomoravského úvalu podél říčních ramen řeky Moravy a v blízkosti 
soustavy rybníků. Dle údajů nedochází v území k zásadním imisním problémům v oblasti čistoty ovzduší 
z produkce průmyslových objektů. 

+ Olomoucký kraj má vypracovaný Program ke zlepšení kvality ovzduší. 
 
- míra využití obnovitelných zdrojů surovin  
Ministerstvo životního prostředí ČR má v rámci Operačního programu Životní prostředí projekt na tzv. 
kotlíkové dotace, jehož cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností prostřednictvím výměny 
stávajících kotlů na pevná paliva za nové moderní zdroje vytápění, včetně plynových kondenzačních kotlů 
a tepelných čerpadel. Výše dotace může být 70-80%, max. na jeden dílčí projekt 127.500,-Kč. 
 
- Poměrně náročná administrativa – žadatel si např. musí zajistit Průkaz energetické náročnosti budovy 
a dům musí spadat do energetické třídy C. Přiznání dotace není automatické. 

- Rovněž další programy jako Zelená úsporám jsou administrativně náročné a případné žadatele odradí. 

- Využívání střešních slunečních kolektorů je v obci výjimkou. 
 
- míra způsobu nakládání s odpadem a recyklace odpadů  
+ Obecně závazná vyhláška č. 1 /2015 Zastupitelstva obce Věrovany stanoví třídění odpadu do 
speciálních barevných kontejnerů umístěných na pěti místech v katastru obce. Biologicky rozložitelný 
odpad rostlinného původu se odkládá na ploše za kulturním domem. 

- V obci není sběrný dvůr odpadu. Objemný odpad se sváží 2x ročně, stavební odpad je nutné odvážet 
do sběrných dvorů mimo obec na náklady objednatele.  
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- míra dopadu na faunu, flóru a jejich biotopy (realizace a  udržování ÚSES) 
Obec Věrovany se nachází v centru Hornomoravského úvalu podél říčních ramen řeky Moravy, 
v blízkosti soustavy rybníků u Mlýnského náhonu. Je obklopena polnostmi a lesními porosty Hrubého 
lesa a vzrostlou zelení břehových porostů řeky Moravy.  
 

+ Obec má vypracován územní plán sídelního útvaru, v rámci kterého stanoví v  maximálně možné míře 
respektovat vyloučení negativního vlivu na Evropsky významnou lokalitu č. 30 Morava – Chropyňský luh 
a respektovat skladebné části nemístního ÚSES (biokoridor K  136 Morava, vodní ekosystémy, nivní osy, 
regionální biocentrum 251 Hrubý les, nivní ekosystémy). 

+ Jedná se o stabilizované území s nenarušenou biodiverzitou, s přirozeným výskytem flóry, polních 
i lesních živočichů. 

+ V obci působí organizace a sdružení, jejichž činnost je spojena s ochranou přírody – rybářský 
a myslivecký svaz, Junák apod. 
- V obci je těžba štěrkopísků, která je však regulována územním plánem a orgány státní správy. 
 
- podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy 
- V obci se nenachází žádný subjekt, zabývající se biozemědělstvím.  
 
d) Kritéria hlediska urbanistického 
Věrovany se rozkládají v  úrodné hanácké rovině a všechny tři vesnice, které obec tvoří, se nacházejí na 
hranici říční nivy řeky Moravy. Zemědělský areál je umístěn na západ od obce a nestojí v  cestě dalšímu 
rozvoji obytné zástavby severojižním směrem podél řeky.  
 

- udržitelné využití území  
Obcí protéká mlýnský náhon a v blízkosti je řeka Morava, část obce se dokonce nachází mezi dvěma 
říčními rameny. Přestože břehy řeky jsou osázeny stromy, riziko případných záplav zde existuje. 
+ V okolí obce je dostatek rezervních ploch pro další rozvoj a zemědělství.  

+ Obec podniká kroky ke zhuštění své zástavby a doplnění souborů v prázdných plochách mezi 
jednotlivými částmi. 
- Zástavba je výrazně rozvolněná a obec je roztažená na velkou vzdálenost s volnými plochami mezi 
jednotlivými částmi, což prodlužuje inženýrské sítě a zvyšuje nároky na zábory území. 

- Obec se nachází v těsné blízkosti říční nivy řeky Moravy a prochází jí mlýnský náhon. Hrozba záplav je 
reálná a nemalá. 
 

- míra neřízeného rozrůstání vesnic 
+ Moderní výstavba doplňující současnou strukturu trojice vesnic má k dispozici vždy občanské 
a veřejné vybavení některé z obcí v blízkosti.  
 

- brownfields  
+ V obci je jen několik objektů, které mohou představovat minibrownfields.  

+ Průmyslový objekt je využívaný. Nepředstavuje v současné době brownfields a není zde obava 
o případný vznik takového území. 
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- veřejná prostranství  
+ Díky existenci trojice vesnic, které měly vlastní centra a veřejné plochy, jsou zde decentralizované 
veřejné plochy pro jednotlivé části obce.  
0	 Prostory ke sportovnímu vyžití jsou dostatečné, avšak zasluhovaly by modernizovat a vylepšit. 
- Mobiliář a informační systém v  rámci obce je nedostačující a zasloužil by modernizaci a vylepšení. 
- V obci chybí dostatečné plochy dětských hřišť a rekreační zeleně (parků a parčíků).  
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3.3 Hornofalcká vesnice 
Případové studie 

  

Historický erb Bavorska [ERB BAVORSKA] 
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3.3.1 Úvod 
Horní Falc je historická součást Bavorska, která leží u hranic s Českou republikou. Název území se poprvé 
objevuje roku 1329 ve smlouvě z Pavie a patřilo tehdy rodu Wittelsbachů. Území se dlouho vyvíjelo jako 
samostatná entita v rámci Svaté říše římské národa německého a bylo připojeno do bavorského státu až 
začátkem devatenáctého století. 
 
V současné době je Horní Falc vedena jako tzv. „Regierungsbezirg“ („vládní okrsek“, tedy území v rámci 
bavorského státu zhruba na úrovni českého kraje). Do roku 1954 tvořil jeden Regierungsbezirk společně 
s vedlejší oblastí Niederbayern, teprve poté se osamostatnil. Horní Falc sdílí silnou bavorskou kulturu, 
která je společná všem bavorským oblastem, stejně jako určité místní zákonitosti a zvláštnosti, které ji činí 
jedinečnou. 
 
Historie[ROSENHEIMER] 
Dějiny Horní Falce jsou úzce svázány s českými dějinami. První zmínka o českých zemích a Moravě vůbec 
je k nalezení ve fuldských análech, které jsou uloženy v  Řezně (v současné době správní středisko Horní 
Falce), a právě zde mělo v roce 845 dojít ke křtu 14 českých velmožů. O jejich totožnosti samozřejmě 
nejsou záznamy a netušíme tak, o koho šlo. Vlastním průzkumem a debatou s odborníky jsme došli 
k  závěru, že šlo pravděpodobně o předáky českých Slovanů, mezi kterými byli ale téměř jistě i nějací 
lužičtí Srbové, tradiční čeští spojenci ze severního českého pomezí. Od konce 9. století do roku 973 (kdy 
bylo v  Praze zřízeno biskupství) podléhaly české země řezenské diecézi.  
 
V jednom historickém období byla Horní Falc, známá také jako Česká Horní Falc (něm. Böhmische 
Oberpfalz), nebo také jaké Nové Čechy (něm. Neuböhmen), přímo jednou z českých korunních zemí. Toto 
území získal Karel IV. v roce 1353 od falckraběte Ruprechta jako náhradu za dluhy. Císař k získaným 
panstvím dokoupil další a o dva roky později území včlenil do českého státu jako jednu z jeho korunních 
zemí. V jejím čele stál hejtman, jmenovaný většinou z řad české šlechty, který sídlil na hradě Rothenberg 
v Sulzbachu. Projekt však nepřinášel takové zisky, jaké si od něj podnikavý císař sliboval a tak celé území 
v roce 1373 postoupil rodu Wittelsbachů výměnou za braniborské markrabství (které Karel IV. rovněž 
připojil k českému státu, byť také jen dočasně).  
 
Osudy Horní Falci a českých zemí se pak spojily ještě jednou, když v  roce 1618 české stavy sesadily 
katolického krále Ferdinanda a na jeho místo zvolili Fridricha Falckého, falckého kurfiřta (ten vládl Horní 
a  Dolní Falci, přičemž druhá je dnes známa jako Porýní-Falc a  nachází se na západě Německa - tyto dvě 
území spolu nebyly spojeny). Fridrich Falcký se stal českým králem 4. listopadu 1619 a Horní Falc se tak 
stala opět součástí českého státu. Ani tentokrát ale spojení nevydrželo dlouho. Fridrichův tchán, Jakub 
VI., král anglický a skotský (s jehož pomocí čeští stavové kalkulovali), odmítl svého zetě podpořit a na 
holičkách ho nechali i ostatní protestanští stavové z  Říše. 8. listopadu 1620 (jeden rok a čtyři dny po jeho 
korunovaci) byly Fridrichovy vojska poražena v bitvě na Bílé hoře a přišel o českou korunu a následně 
i o svá falcká území, která císařská vojska dobyla. Westfálským mírem byla sice jeho synovi navrácena 
Dolní Falc, Horní Falc ale ztratil navždy a byla dána vévodovi bavorskému. Od té doby už zůstala napořád 
součástí Bavorska.  
 
Hlavním městem Horní Falci byl historicky Amberg, protože Regensburg (největší a v  současné době 
hlavní město) bylo svobodné říšské město, které k Falci nenáleželo. Teprve po zániku Svaté říše římské 
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národa německého v roce 1806 a krátkému období tzv. knížetství řezenského pod vládou Carla von 
Dalberg, které trvalo do roku 1810, bylo Řezno připojeno k okolní Horní Falci. 
 
Začátkem devatenáctého století se Bavorské kurfiřství, jehož součástí byla nyní Horní Falc, stalo 
královstvím. Poté, co byla na Napoleonův nátlak rozpuštěna Svatá říše římská národa německého, povýšil 
Bavorsko na království. Území Bavorska se zdvojnásobilo a bavorský král Maxmilián I. obratným 
diplomatickým manévrováním a převlečením kabátů dosáhl uznání své královské hodnosti 
i u Napoleonových protivníků. V roce 1871 se Bavorské království stalo součástí Německé říše (a bavorský 
král Ludvík III., usilující o samostatnost a držený v domácím vězení, zahynul za dodnes nevyjasněných 
okolností), jejíž součástí zůstalo až do první světové války, kdy byla monarchie zrušena. V současné době 
je Bavorsko jedním ze států federální republiky Německo. 
 
Je nutno říci, že Horní Falc byla českým zemím vždy blízká – téměř všechna zdejší větší města mají své 
české jméno, pod kterým jsou známá (Řezno, Mnichov, Pasov, etc.). Naznačuje to, že byly užívány tak 
často, že bylo potřeba českého ekvivalentu, aby šly českému obyvatelstvu snáze „přes pusu“. Jakkoli byly 
české země součástí Rakouska-Uherska a jejich centrem, kam odjížděli umělci tvořit, řemeslníci na 
zkušenou a studenti studovat, byla vždy především Vídeň, pozadu nezaostával ani bavorský Mnichov. Pro 
Čechy šlo o bližší město srovnatelného významu, které bylo uzlem mezinárodního života. Stačí si projít 
historie českých umělců a architektů přelomu devatenáctého a dvacátého století. Nejeden z nich 
v Mnichově studoval nebo nějakou dobu působil.  
 
Bavorská venkovská kultura 
Bavorsko je velmi specifická země a v rámci Německa má zvláštní postavení. Přestože je složeno z různých 
oblastí, projevuje se navenek jednou specifickou kulturou (která má místní rozdíly, které jsou ale pro 
vnějšího pozorovatele obtížně rozlišitelné, jakkoli v rámci Bavorska jasně pozorovatelné). Tato „kultura“ 
vychází z bavorské historie, kdy byla tato země dlouho (až do poloviny 20. století) nejchudší německou 
zemí bez rozvinutého průmyslu, kde převládal venkovský způsob života (především v chudých 
podhorských alpských oblastech na jihu). [GRIESHOFER, Franz] V  devatenáctém století přišel rozvoj alpinismu 
a romantický obdiv „drsné přírody“, stejně jako venkovského způsobu života, který tu přetrvával. Ten se 
stal postupně ideálem a  součástí bavorské identity jako „ta pravá podstata Bavorska“. [TOSTMANN, Gexi] 
 
Tato společná bavorská kultura se navenek projevuje několika výraznými znaky, mezi které patří zejména 
nošení tradičních krojů (každodenní - a to i ve městech), používání bavorštiny (místní obyvatelé se pyšní 
tím, že ji užívají v  denní mluvě) a  pořádání jarmarků a  Oktoberfestu. 
 
Specifické pro Bavorsko je každodenní nošení tradičních krojů, které není (jako v České republice) 
omezeno na vesnici a vesnické svátky, ale je rozšířeno po celé zemi včetně největších měst a to i mimo 
svátky. Není také vnímán jako „tradiční“ a „zastaralý“, naopak nejčastěji je nosí mladí lidé a náctiletí (kteří 
si je oblékají i když vyrážejí na párty do města). Německy je kroj označován jako Tracht - původně 
jakékoli oblečení; označení pochází z  německého slova tragen – nosit, mít oblečeno. Tohoto názvu se 
občas také používá pro uniformy (hasičů, policistů, zdravotních sester).  
 
Dívky oblékají tzv. Dirndl (původně šlo o označení „služebné“ nebo „mladé dívky“ a oblečení se nazývalo 
Dirndlgewad, postupným užíváním se ale označení Dirndl začalo používat jak pro dívku, tak pro její 
oblečení[TOSTMANN, Gexi]), které se sestává z šatů, blůzky a zástěry. Typický pro dívčí kroj je těsně upnutý 
živůtek se šněrováním a hlubokým výstřihem. Mužský kroj se (stejně jako v  případě českého kroje) 
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vyvinul z pracovního mužského oblečení a jeho typickou součástí jsou kožené kalhoty, tzv. Lederhose. 
Používaly se pro těžkou práci, protože se snadněji čistily než látkové kalhoty a byly trvanlivější.[GRIESHOFER, 

Franz] Součástí kroje je také nůž, který byl při práci velice užitečný (dnes je to ovšem velký problém 
v případě větších slavností a podnapilých lidí). Ty jsou doplněny bílou, nebo kostkovanou košilí, při 
svátečnějších příležitostech i kloboukem.  
 
Kroj je jedním z  nejvýraznějších vnějších znaků příslušnosti k bavorské kultuře a prakticky každý má 
doma ve skříni svůj kroj schovaný (a několik menších krojů z  dětství). Pokud je nenosí celý rok, pak je 
určitě vytáhnou na jarmark (viz níže), kde je jeho nošení bontonem a způsobem, jak se identifikovat 
s Bavorskem. Místní obyvatelé často používají bavorskou větu „Mia san mia“ (v  němčině „Wir sind wir“, 
doslovný překlad do češtiny by byl „My jsme my“ a překlad významový pak „Jsme to, co jsme“), kterou 
vyjadřují hrdost na svou odlišnost a příslušnost k širšímu proudu bavorské kultury. [GRIESHOFER, Franz] Kroj je 
pak nositelným vyjádřením takového názoru a postoje.  
 
Bavorská kultura pak není omezena pouze na rodilé Bavory, není problém vidět v krojích přistěhovalce 
z různých částí světa, kteří se tím hlásí k tomu, že nyní jsou Bavory a takový krok je mezi místními vždy 
pozitivně přijímán. Není tak problém vidět lidi asijského, nebo tureckého původu, stejně jako další 
cizince, v  „dirndlech a  lederhosnách“, když se přirozeně začleňují do bavorské kultury.  
 
Bavorština (něm. Boarisch nebo Bairisch) je více než specifickým nářečím, samostatnou německou řečí. 
Její užívání a vznik předchází vzniku spisovné podoby němčiny (něm. Hochdeutsch) v 15. a  16. století, 
přičemž byla následně touto formou ovlivněna. Ve výsledku se bavorština od spisovné němčiny výrazně 
odlišuje a ani Němci z jiných částí Německa jí beze zbytku nerozumí. Zatímco v České republice je snaha 
hovořit ve školách, sdělovacích prostředcích a veřejném životě spisovnou češtinou (kde jsou nářečí 
odsunuta na užívání doma a na malých vesnicích), v Bavorsku je užívání nářečí naopak předností, které 
ukazuje výlučnost Bavorska a nezřídka je slyšet z  rozhlasu, nebo z televize.  
 
Tradiční pořádání jarmarků (něm. Dult), světoznámého Oktoberfestu, stejně jako dalších méně 
známějších slavností v menších městech, které jsou tradičně spojovány s masivní konzumací bavorského 
piva a pojídáním preclíků (něm. Breze nebo bavorsky Brezl) a bavorských párků (něm. Wurst, případně 
Weisswurst) je pro Bavorsko velice typické. Zdejší obyvatelé je navštěvují s vášní, kterou nechápou ani 
Němci z jiných částí země a zásadně v  krojích. Pokud je nepoužili celý rok, pak na Dult si je vezmou zcela 
jistě. Podstatné snad ani není popíjení a tradiční jídla, jako tradice setkávání se. 
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3.3.2 Případová studie – Thalmassing 
 
3.3.2.1 Analýza 

 
 
Spolková země: Bayern (Bavorsko) 
Region: Oberpfalz (Horní Falc) 
Počet obyvatel v  obci: 3265 (údaj k  31. prosinci 2012[Bayerisches Landesbibliothek]) 
Počet obyvatel přímo ve vsi: 2165 (údaj k  31. prosinci 2011[Bayerisches Landesbibliothek]) 
Rozloha celé obce: 37,11 km2 [STATISTIK KOMMUNAL]  

Thalmassing je vesnická obec, která leží ve spádové oblasti města Regensburg a na jih od něj. Je vzdálena 
vzdušnou čarou okolo 12 km od města a je snadno dostupná automobilem. Vzdálenost do centra města 
činí 18 kilometrů a dojízdná doba je v ideálních podmínkách okolo 19-22 minut autem. Jde tak o obec 
v přímém styku se středně velkým bavorským městem (Regensburg měl k 31. prosinci 2013 celkem 140 
276 obyvatel[Bayerisches Landesbibliothek]). Velká část obyvatel obce do Regensburgu a dalších blízkých obcí dojíždí 
za prací. Právě kvůli snadné dostupnosti a blízkosti k Regensburgu, který poskytuje dobré pracovní 
uplatnění, se obec přirozeně rozrůstá. Obec samotná sestává ze vsi Thalmassing (s 2165 obyvateli[STATISTIK 

KOMMUNAL]) a sedmnácti menších osad a usedlostí v její těsné blízkosti. Z nich jsou největší Wolkering s 312 
obyvateli a Obersanding s 299 obyvateli, nejmenší je pak osada Klausen, kde bydlí 22 lidí.  
 

Historie obce 
První zmínky o obci byly zaznamenány v druhé polovině 8. století (v roce 1995 ves oslavila své symbolické 
1200 výročí) pod jménem Talamazzinga (tedy sídlo Talamazzů). Ves byla v majetku freisingského 
církevního sboru a později přešla pod klášter Prüll (prüllský kohout je ve znaku obce dodnes). Během 
třicetileté války byla ves vypálena do základů a musela být po ukončení bojů kompletně obnovena. Jediná 
stavba, která se zachovala, je tzv. Hladová věž na zámku Neueglofsheim (asi kilometr na jihovýchod od 
vsi). Ostatní budovy srovnala švédská armáda se zemí a obec byla postavena znovu na troskách původní 
vesnice. Roku 1803 byl prüllský klášter sekularizován a jeho majetky (včetně pozemků a budov 
v Thalmassingu) přešly na stát. Po lednu 1972 byly sloučeny samostatné obce Thalmassing, Luckenpaint, 
Sanding, Weillohe a Wolkering do jedné obce Thalmassing.[thalmassing.de]   

Znak vesnice [thalmassing.de]
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Geografické podmínky 
Vesnice vznikla v  mírném svažitém údolí říčky Pfatter, jejíž říční niva tvořila po dlouhá staletí její jižní 
hranici. V této záplavové oblasti se budovy nikdy nestavěly a i dnes představuje niva nezastavěnou oblast 
mezi oběma částmi obce. Kromě několika statků na druhé straně se navíc tímto směrem vesnice až do 
dvacátého století nerozšiřovala. Na severní straně přechází krajina do svahu, kde ležela tradičně pole, 
a kam se obec začala rozšiřovat, stejně jako v případě jižní strany, až ve dvacátém století.  
 
Obec sama je situována jako uliční struktura kolem východo-západní historické cesty, která se držela říčky 
Pfatter. Tato silnice tvořila základní rozvojovou osu vesnice a do začátku dvacátého století se obec 
rozvíjela a rozšiřovala především podél ní (přestože rozšíření podél silnice směrem na Regensburg, která 
vede úvozem severním směrem, je sice malá, ale výrazná vedlejší rozvojová osa, patrná již na mapách 
z devatenáctého století).  
 
Jádro obce se nachází na jejím východním konci, kde uzavírá historický rozvoj tímto směrem. Je zde 
umístěn kostel, fara, radnice (v  budově radnice je dnes umístěna také knihovna) a hřbitov. V jádru vsi je 
situován hostinec (který je historicky stále na stejném místě, přestože majitelé se měnili) a později 
vystavěná hasičská zbrojnice.  
 
Historicky byly východní a západní část obce odděleny od sebe prázdným pruhem území (kde se právě 
dnes nachází moderní hasičská zbrojnice). Tato anomálie je vidět na všech starších mapách obce a byla 
způsobena tím, že sem historicky zasahovala říční niva (fungovala tak jako obecní pastvina). Teprve 
moderní úprava břehů umožnila obě části obce spojit a na do té doby neužívaném kusu území vystavět 
hasičskou zbrojnici v jádru obce. 
V obci je situována školka nacházející se ve dvou budovách na jihovýchodní straně obce (první je 
historická, druhá byla zakoupena a zrekonstruována po roce 1990 z  důvodu navýšení počtu obyvatel) 
a základní škola s přilehlým sportovištěm (využívaným zdejším sportovním a fotbalovým klubem) na 
jihozápadní straně obce. Většina hospodářských objektů je soustředěna na severní straně obce. V obci 
jsou situovány dva dřevařské a dřevozpracující závody, stejně jako jeden určený pro zemědělskou výrobu.  
 
Asi jeden kilometr na jihovýchod od vesnice se nachází zámek Neueglofsheim, postavený na místě 
dřívějšího hradu (zničeného ve třicetileté válce). Po válce zámek získal, stejně jako vesnici, prüllský 
klášter, který nechal na místě hradu vystavět zámek. Ten je dnes v majetku rodu Thurn und Taxis, který 
sídlí v Regensburgu a zámek nechal nedávno rozsáhle zrekonstruovat. Historie tohoto zámku je s historií 
obce výrazně spjata.  
 
Počet obyvatel[STATISTIK KOMMUNAL] 
V Thalmassingu bydlelo k 31. prosinci 2011 celkem 2165 obyvatel, v celé obci s přilehlými menšími 
usedlostmi pak k  31. prosinci 2012 celkem 3265 obyvatel.  
 
Jak je vidět na přiloženém vývoji počtu obyvatel (viz níže), počet obyvatel obce stoupal od roku 1840 
víceméně přirozeným tempem. Výkyv představuje změna mezi lety 1939 a  1958, kdy obec zaznamenala 
výrazné ztráty počtu obyvatel za druhé světové války (americké bombardéry zničily v  obci pět statků, po 
válce lidé umírali na tyfus, mnoho mužů z  vesnice padlo na východní frontě), ale celkový počet obyvatel 
naopak vzrostl. To je důsledkem toho, že do obce přišli Němci vyhnaní z  východních oblastí Říše, o  které 
Německo přišlo, stejně jako z  Polska, východního Pruska a  bývalého Československa.  
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Druhý výkyv oproti normálnímu vývoji představuje skokový úbytek obyvatel mezi lety 1950 a 1961, který 
opět představují vysídlenci z východu. Ti byli po poválečném zmatku přemístěni z provizorních ubytování 
jinam.  
 
Třetí vývojovou anomálii lze pozorovat mezi lety 1987 a 2001, kdy se počet obyvatel v obci navýšil 
skokově téměř o třetinu (ze dvou na tři tisíce).  
 
V současné době, jak je vidět z  ukazatelů z poslední doby, se obec dále stabilně rozrůstá a nejeví nějaké 
velké výkyvy na stranu skokového příbytku, či úbytku obyvatel. 
 
Vývoj počtu obyvatel obce[STATISTIK KOMMUNAL] 

Datum   Počet obyvatel Počet obyvatel na km2 
01.12. 1840   1347   36 
01.12. 1871  1545   42 
01.12. 1900  1702   46 
16.06. 1925  1879   51 
17.05. 1939  1914   52 
13.09. 1950  2158   58 
06.06. 1961  1839   50 
27.05. 1970  1891   51 
25.05. 1987  2238   60 
31.12. 2001  3192   86 
31.12. 2006  3303   89 
31.12. 2010  3287   88 
 
Domácnosti a  bytový fond[STATISTIK KOMMUNAL] 
V  Thalmassingu bylo k 31. prosinci 2010 celkem 966 obytných budov. Z  toho drtivá většina, celkem 722 
(tedy 74,7 % všech obytných budov) tvořily obytné budovy pouze s jednou domácností, 181 (tedy 18,7 %) 
byly budovy se 2  domácnostmi a jen 63 (tedy 6,5 %) tvořily budovy se 3, či více domácnostmi. Jak je z této 
statistiky vidět, Thalmassingu se vyhnula výstavba velkých bytových domů (případně paneláků, které jsou 
takovým problémem na českých vesnicích) a drtivou většinu bytového fondu tvoří rodinné domy určené 
pro jedinou domácnost. Jen menší díl tvoří domy vícegenerační a malé bytové domy (viladomy). Ty jsou 
převážně soustředěny do historického jádra vesnice a severní části, kde byly v sedmdesátých letech 
postaveny menší viladomy pro 4 -6  bytových jednotek. Ty jsou ale pouze dvoupatrové a nijak vesnici 
nehyzdí, či nevybočují zásadně z ostatního stavebního fondu. 
 
Celkem bylo v Thalmassingu 1342 domácností/bytů v obytných budovách (Wohngebäuden), dalších 
devět bytů pak bylo umístěno v budovách, které jsou zapsány jako nebytové (Nichtwohngebäuden). 
Celkový počet domácností je tak 1351. Z  toho 8  domácností tvoří jednopokojové byty (0,6%), 21 
domácností je dvoupokojových (1,6%), 137 bytů je třípokojových (10,1%), 252 bytů je čtyřpokojových 
(18,7%), 315 bytů je pětipokojových (23,3%), 296 bytů je šestipokojových (21,9%) a  322 bytů má sedm, či 
více pokojů (23,8%). Jak je vidět, drtivou většinu bytového fondu tvoří mnohapokojové byty. Jedno 
a dvoupokojové byty tvoří naprosto zanedbatelný podíl (2,2 %) všech bytů. Naopak překvapivě velký 
podíl tvoří šesti a sedmipokojové byty (společně 45,7 %, tedy téměř polovinu). 
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Dům určený k obývání v obci tak obsahuje v průměru 1,4 bytů. Průměrná domácnost tak ve vsi má 
5,5 pokoje o celkové rozloze 114 m2. Na jednu domácnost také připadá v  průměru 2,43 obyvatel.  
 
Dopravní dostupnost  
Obec Thalmassing leží na jih od města Regensburg a hlavním prostředkem dopravy pro její obyvatele je 
individuální automobilová doprava. Nejrychlejší trasou je spojení přes Wolkering, pak na západ po R30 
a napojení na dálnici A93, případně přes Obertraubling a napojení na regensburskou Osttangente. Doba 
jízdy osobním automobilem do města činí za ideálních podmínek 19-22 minut.  
 
Obec je také napojena na regensburskou MHD, kterou provozuje firma RVV. Do obce zajíždí autobusová 
linka č. 20, která ve vsi zastavuje na pěti zastávkách (Kindergarten, Kirche, Raiffeisenbank, Wolkeringer 
Straße a Stadtberg). Autobusy jezdí ve špičce jednou za hodinu, jinak jednou za dvě hodiny (v neděli pak 
vůbec). Doba spojení k regensburskému hlavnímu nádraží (uzlový přestupový bod) činí 29-35 minut 
v závislosti na denní době. 
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3.3.2.2 Hodnocení 
 
a) Kritéria pilíře ekonomického 
- míra naplnění potřeb malého a  středního podnikání 
V obci poskytuje místa poměrně široká škála zaměstnavatelů, kteří nabízejí široké spektrum zaměstnání 
z  různých oborů a tím vytvářejí příležitosti pro obyvatele obce (a okolních vesnic).  
 
V obci působí mezi jinými personální agentura, autobazar, pekárna, prodejna potravin, autoškola, 
cestovní agentura, kadeřník, dvě nehtová studia, několik elektrikářských firem, softwarová firma, 
tesařství, prodejna nápojů, prodejna šperků, hostinec, dvě pobočky spořitelen, kuchyňské studio, několik 
právníků, dřevařství a zemědělských firem.[thalmassing.de] Poslední dva zmínění zaměstnavatelé představují 
větší závody, které nabízejí práci většímu množství zaměstnanců. 
 
Kromě toho je velkým zaměstnavatelem obec sama – v podobě školy, úřadu, knihovny a školek, které 
potřebují dostatečné množství personálu.  
 
Je vidět, že v rámci obce je k  dispozici široká škála služeb, která rozhodně není na českém venkově 
obvyklá. Vytváří se tak příležitosti pro lidi s vyšším vzděláním, aby zde mohli působit, a také může obec 
sama sloužit jako cílová destinace pro obyvatele z okolních menších vsí. 
 
+ Výrobní areály jsou dobře zakomponované v blízkosti jádra obce, ale zároveň tak, aby nepředstavovaly 
pro obec nadměrnou zátěž.  

+ V obci je široká škála firem malého a středního podnikání. 

+ Podniky a malé firmy zaměstnávají pracovníky různých oborů. 

+ Zemědělské a dřevařské závody mají dostatečné rezervní plochy pro případný další rozvoj. 
 
- HDP na osobu 
Pro konkrétní bavorské obce není tento údaj k  dispozici. Průměrný roční příjem (což není to samé jako 
HDP, ale je to pro naši informaci velice zajímavé) v obci činí 35.907€ hrubého.[deutschland123.de/thalmassing] To je 
víc, než činí celoněmecký průměr, který představuje 31.981€ hrubého a bavorský průměrný příjem, který 
činí 32.532€ hrubého.[durschnittseinkommen.net] 
 

+ Průměrný příjem v obci je vyšší než průměrný bavorský i německý příjem.  
 
- blízkost pracovních míst 
V obci Thalmassing jsou pro její obyvatele pracovní příležitosti v různých oborech a obec tak představuje 
výraznou možnost zaměstnanosti přímo v rámci vsi. 
 

+ V obci jsou dostupné pracovní příležitosti v různých oborech. 

+ Doprava místních obyvatel do zaměstnání je možná jak pěší, cyklistická, nebo také individuální 
automobilová. Vzdálenosti nejsou takové, aby byla potřeba doprava autobusová v  rámci obce. 
 
- dostupnost dopravního spojení a hromadné dopravy 
V obci se nachází pět autobusových zastávek a v blízkosti se nachází dálnice, která umožňuje snadné 
napojení na jádrové město Regensburg. 
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+ Propojení s jádrovým městem je dobře realizovatelné skrze individuální automobilovou dopravu nebo 
dopravu autobusovou.  
0	 Obec nemá napojení na železniční dopravu. 
 
- míra nezaměstnanosti v obci 
V roce 2014 bylo v obci 12,5% nezaměstnaných obyvatel. To je více, než bavorský průměr, který činí 
10%.[deutschland123.de/thalmassing]  
 
- Míra nezaměstnanosti je poměrně vysoká vztaženo k průměru spolkové země Bavorsko i Německa 
jako takového.  
 
b) Kritéria pilíře sociálního a kulturního 
- míra údržby kulturních památek 
V obci se nachází historický zámek Neueglofsheim a neorománský kostel sv. Mikuláše z roku 1901. 
V dalších menších usedlostech v rámci katastru obce se pak nachází ještě několik menších kostelíků.  
 
+ Všechny památky v obci jsou vzorně opraveny a žádná nechátrá. 
 
- míra existence a pokračování kulturních hodnot a tradic  
V rámci obce funguje široké množství kulturních a společenských aktivit. Fungují zde tradiční spolky, 
které vyvíjejí nepřetržitě činnost po dlouhou dobu a pořádají různé společenské události pro obyvatele 
vesnice. Jsou zde slaveny tradiční katolické svátky, procesí a také tradiční venkovské kulturní svátky jako 
je kupříkladu jarmark a masopust. I  v  Thalmassingu je cítit silná identifikace s bavorskou kulturou 
a prakticky každý obyvatel má vlastní kroj, ve kterém chodí na venkovské společenské akce. 
 
Mnoho aktivit také vyvíjí a organizuje zdejší farnost, včetně církevního sboru a hudební výchovy. 
 
+ Kulturní tradice v rámci obce nebyly přetrženy a pokračují (všechny spolky v rámci obce mají 
kupříkladu své tradiční prapory z devatenáctého století a všechny zakládací listiny). 

+ V obci je velké sportoviště přiléhající ke škole, které v době psaní této práce bylo rozšiřováno 
a modernizováno. 

+ V obci pokračuje slavení tradičních svátků, průvodů a masopustů. 
 
- míra dostupnosti služeb 
Nabídka služeb, které jsou v  obci k dispozici pro její obyvatele, je nadstandardní. 
 
+ V obci jsou dostupné potraviny, čerstvé pečivo, nápoje i další základní vybavenost, která má 
srovnatelnou kvalitu s městem. 

0	 V obci existuje poměrně široká škála služeb. 
 
- kriminalita a bezpečnost 
Pro konkrétní bavorské obce není tento údaj k  dispozici. 
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- dostupnost zdravotní a veterinární péče 
V obci jsou k dispozici jak zdravotní (několik internistických ambulancí), tak i veterinární služby.  
 
+ V obci jsou k dispozici lékařské ambulance a základní zdravotní pomoc. 

+ V obci je také dostupná veterinární ambulance. 
 
c) Kritéria pilíře enviromentálního 
- míra a předpoklady pro znečištění půd a vod 
+ Kromě obyvatelstva nejsou v obci žádní významní nebo průmysloví producenti odpadních vod. 

+ Celá obec je odkanalizována. 
 
- míra znečištění ovzduší a hrozba emisí skleníkových plynů  
+ Kromě obyvatelstva nejsou v obci žádní významní nebo průmysloví producenti znečištění ovzduší. 
 
- míra využití obnovitelných zdrojů surovin  
+ Velká část obyvatel využívá střešní plochy svých domů k instalaci solárních kolektorů nebo 
fotovoltaických článků. 

+ Solární kolektory a fotovoltaické články ve velkém využívají i větší závody, které mohou využít velkých 
ploch svých střech. 
 
- míra způsobu nakládání s odpadem a recyklace odpadů  
+ V obci sice není sběrný dvůr na odpad, existuje zde ale jasný rozpis sběru různých druhů odpadu na 
jednotlivé dny (zbytkového, papíru, etc.), včetně odvozu složitějšího odpadu jako ledniček a pneumatik. 
 
- míra dopadu na faunu, flóru a  jejich biotopy (realizace a  udržování ÚSES) 
+ Jedná se o stabilizované území s nenarušenou biodiverzitou, s přirozeným výskytem flóry, polních 
i lesních živočichů. 
- Obec nemá vypracovaný ucelený plán ochrany přírody podobný našemu plánu ÚSES.  
 
- podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy 
+ V obci se nachází Naturland Hof Froschhammer, který se věnuje produkci biopotravin (včetně masa 
a zemědělských produktů). Pořádá také osvětové přednášky a jednou za rok slavnost Hoffest.  
 
d) Kritéria hlediska urbanistického 
Původní jádro obce představuje typická uliční vesnice vedoucí podél řeky s domy postavenými na kolmo 
od ulice (štítem k ulici, tedy model vesnického domu, který se objevuje také v Čechách). Další rozvoj obce 
pak tuto původní vesnici rozšířil v mřížkovém systému dle krajinných možností.  
 
- udržitelné využití území  
+ Jádrová zástavba je kompaktní a polyfunkční (kombinuje bydlení, zemědělskou výrobu v místě 
původních statků a drobnou výrobu a služby).  

+ Je zřejmé, že obec podniká kroky, aby podpořila další rozvoj a oživení nevyužívaných ploch v rámci 
stávající obce. 
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+ Obec se rozvíjí mimo říční nivu, která prochází středem obce a vytváří bariéru mezi oběma částmi 
vesnice. Navzdory tomu se do této záplavové oblasti obec nerozšiřuje a minimalizuje tak problémy 
a škody pravidelných záplav.  

+ Thalmassing podniká kroky pro opětovné navrácení potoků, které byly napřímeny ve dvacátém století, 
do jejich původního klikatého přírodního stavu. Ten pomáhá s nápory vody a  slouží tak jako 
protipovodňové opatření (navíc v takovém biotopu žijí vodní ptáci a menší zvířata, slouží jako 
biokoridor). 
- Výstavba po roce 2000 je příliš rozvolněná vzhledem k  původní kompaktní zástavbě. To může vést 
k neúměrně velkým záborům půdy, pokud se tímto směrem bude dále pokračovat.  
 
- míra neřízeného rozrůstání vesnic 
+ Vzniklé suburbanizační oblasti se identifikují s původní obcí a využívají její služby ve velké míře. Jejich 
obyvatelé se účastní veřejného života v obci a obecních slavností. 

+ V rámci těchto nových souborů jsou k dispozici také veřejné plochy (jako jsou dětské koutky, parky 
a podobně). 

+ Velikost těchto suburbanizačních souborů a jejich vzdálenost od původního jádra vesnice nejsou 
takové, aby došlo k  vytvoření rozsáhlých oblastí bez služeb nebo veřejných prostor a  funkcí. 
- K původní polyfunkční zástavbě přibyly ve dvacátém století také monofunkční části, které obsahují 
pouze bydlení.  
 
- brownfields  
+ Obec podniká kroky k odbourávání „mikrobrownfields“ v podobě jednotlivých 
opuštěných/nevyužívaných objektů, které se v obci občas objeví. 

+ V obci je jen několik takových případů a nedošlo ke vzniku výraznějších ploch brownfields, takže tento 
problém je v obci jen minimální. 
 
- veřejná prostranství  
+ V Thalmassingu se nachází veřejné plochy v dostatečném rozsahu, aby mohly naplnit potřeby zdejších 
obyvatel.  

+ Nachází se zde také různé druhy veřejných prostor – hřiště, dětské koutky, parčíky a další. Rozlohou 
by měly dostačovat pro okolní zástavby. 

+ Obec v současné době (začátek roku 2016) připravuje a začíná realizovat rozšíření hřišť, aby 
dostačovaly rostoucí poptávce v obci.  
0	 Orientační systém a mobiliář obce sice dostačuje, ale nijak se nevymyká z průměru a neslouží obci ke 
cti. Zlepšení v této oblasti je možné. 
- Obec postrádá nějaké centrální shromaždiště v podobě návsi nebo „náměstíčka“. Ulice, podél které 
vesnice vznikla, dnes v původních rozměrech nedostačuje (silnice i chodníky jsou poměrně úzké) a tak 
slouží čistě jako dopravní tepna.  
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3.3.3 Případová studie – Wolfsegg 
 
3.3.3.1 Analýza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolková země: Bayern (Bavorsko) 
Region: Oberpfalz (Horní Falc) 
Počet obyvatel v obci: 1474 (údaj k 31. prosinci 2012[Bayerisches Landesbibliothek]) 
Rozloha celé obce: 7,46 km2 [STATISTIK KOMMUNAL]  
 

Wolfsegg je venkovská obec, která se nachází na severozápad od Regensburgu a je od něj vzdálená 17-20 
km. Leží stranou hlavních cest a je v pruhu země mezi dvojicí hlavních silnic (jedna podél řeky Naabu na 
západ od obce a cesta R15 skrze Schwaighauserský les, který se nachází na východ od obce) na Kallmünz 
a dále na Burglengenfeld. Dojízdná doba do centra Regensburgu činí za ideálních podmínek 26-27 minut 
cesty automobilem. Jde tak o obec v přímém styku se středně velkým bavorským městem (Regensburg 
měl k 31. prosinci 2013 celkem 140 276 obyvatel[Bayerisches Landesbibliothek])). Obec kromě vsi Wolfsberg sestává 
ještě z jedenácti dalších usedlostí (Grabenhäuser, Hermannstetten, Hohenwarth, Käfersdorf, 
Krippersberg, Oel Sachsenhofen, Sillen, Stetten, Teufelschlag, Wall). Ty jsou z větší části tvořeny 
osamocenými statky a menšími usedlostmi, které se kolem statků rozrostly (viz níže). 
 

Historie obce 
Vesnice Wolfsegg vznikla v okolí hradu Wolfsegg a byla s jeho historií přímo spjata po celou dobu své 
existence. Hrad a ves v podhradí zřejmě na místě stojí již od 8-9. století a udává se jméno stavitele Bruno 
Wolfa von Schönleiten. Pozdějšími majiteli byli pánové z Laaberu, kteří hrad i obec prodali v roce 1490 
rodině Regensdorferů, 1574 jej získali Thumerové z Norimberka. Poté se majitelé poměrně rychle střídali 
až do roku 1725, kdy se majetek dostal rodu von Oberndorfer (významný bavorský rod, jehož příslušníci 
zastávali významné posty na bavorském knížecím a později královském dvoře). V roce 1933 koupil hrad, 
který v té době zchátral do podoby ruiny, pan Georg Rauchenberger. Ten zabránil zřícení zbylých 
stavebních prvků a částečně jej opravil v neogotickém duchu. Po jeho smrti v roce 1978 se vlastníkem 
stalo konsorcium (společenství), které založil, a které hrad spravuje jako kulturní památku.[wolfsegg.de]  

Znak vesnice [wolfsegg.de]
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Geografické podmínky 
Vesnice byla založena v podhradí hradu Wolfsegg a historické jádro vesnice jej obkružuje. Další historická 
větev osídlení směřuje v uličním uspořádání směrem na sever k příjezdové cestě od údolí řeky Naabu. Na 
severovýchodní a západní straně je plocha obce vymezena Schwaighauserským lesem, který je na svém 
místě nejméně od 16. století (na mapách z této doby je již zakreslen). Pole obce se tradičně rozkládaly na 
severozápad a jih od vlastní vesnice (ze západu je další zalesněná plocha). Ve stejném prostoru se také 
nacházejí statky a menší usedlosti, které tvoří další části obce. 
 
Další menší osídlení v oblasti (na mapě jsou vidět Siller a Stetten) se soustřeďují kolem historických 
statků, které v oblasti fungují často velmi dlouhou dobu. Ty se postupně rozrůstaly, aby splnily potřeby 
rozšiřujícího se zemědělství. Ve druhé půlce dvacátého století se pak některé tyto statky začaly rozšiřovat 
podobným způsobem, jako by statek představoval jádrovou část vesnice - nejčastěji pak uličním 
způsobem podél příjezdových komunikací. Velkou část okolních menších usedlostí tvoří právě tímto 
způsobem rozšířených osad kolem statků, případně samostatné statky, které si udržely své osamocené 
postavení. 
 
Jádro obce je situována kolem hradu Wolfsegg (který ve vyvýšené poloze je centrálním bodem vesnice, 
dobře viditelným ze všech stran) a směrem na východní stranu od něj při historické komunikaci směrem 
na sever (která zprostředkovávala přístup k obci). V bezprostřední blízkosti v podhradí (na jižní straně) je 
historický kostelík, který dostačoval pro potřeby malé obce. Koncem devatenáctého století pak byl 
vystavěn nový kostel pro rozšiřující se obec směrem na jihovýchod od hradu (v neorománském slohu, 
které byl tehdy velmi oblíbený). Vedle něj je i obecní hřbitov. V blízkosti nového kostela stojí i základní 
škola (Volksschule, v roce 1999 ji navštěvovalo 89 dětí a učili zde 4 učitelé) i nově postavená školka (v roce 
1999 pro 66 dětí). 
 

Rozšíření obce směrem na západ je realizováno do prudšího svahu, který se táhne od spojovací cesty dále 
na sever. Na vrcholu svahu je pak situována dvojice fotbalových hřišť (a sportovišť), které využívá zdejší 
sportovní spolek. Směrem na jih od spojovací cesty se obec rozšiřuje víceméně na rovině (jak je vidět z 
rozmístění cest).  
 
Rozšíření obce východním směrem bylo realizováno na dříve zemědělské půdě směrem do mírného svahu 
k Sillenu.  
 

V obci je velká část obyvatel (kteří nedojíždějí, ale mají zaměstnání přímo zde) zaměstnána v primárním 
sektoru. V roce 1999 obdělávalo 18 subjektů celkem 363 hektarů zemědělské plochy.  
 

Počet obyvatel[STATISTIK KOMMUNAL] 
V obci Wolfsegg bydlelo k 31. prosinci 2012 celkem 1472 obyvatel. 
Jak je vidět na přiloženém vývoji počtu obyvatel (viz níže), počet obyvatel obce stoupal od roku 1840 
pomalým a přirozeným tempem bez velkých výkyvů obyvatel tím, či oním směrem.  
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Od roku 1961 je vidět strmější nárůst počtu obyvatel v důsledku rozšíření motorismu a snadnějšímu 
přístupu k této dříve zapomenuté vesnici. Z tohoto důvodu se stala atraktivnější pro obyvatele, kteří 
dojíždějí do města.  
 
Mezi lety 1970 a 1987 se tento strmý růst zdánlivě zpomalil, ale pouze na papíře - v roce 1978 byla z obce 
oddělena část obývaná zhruba 200 obyvateli a byla přiřazena k sousední obci Duggendof. Přírůstek 
obyvatel tak musel nahradit i tento úbytek a ve světle toho je vidět, že tento růst obce pokračoval 
nezmenšeným tempem. 
 

Největší rozvoj obec zaznamenala mezi lety 1987 a 2003, kdy se počet obyvatel zvýšil o čtyři sta lidí (téměř 
o celou jednu třetinu). Po roce 2003 se ale růst zpomalil, aby se roku 2008 zastavil úplně a počet obyvatel 
se od té doby každým rokem nepatrně snižuje. Vliv na to zřejmě má ekonomická krize a dlouhá recese. 
 

Vývoj počtu obyvatel obce[STATISTIK KOMMUNAL] 
Datum   Počet obyvatel Počet obyvatel na km2 
01.12. 1840   528   35 
01.12. 1871  579   39 
01.12. 1900  625   42 
16.06. 1925  691   46 
17.05. 1939  780   52 
13.09. 1950  865   58 
06.06. 1961  893   60 
27.05. 1970  1027   68 
25.05. 1987  1084   72 
31.12. 2003  1486   99 
31.12. 2006  1497   100 
31.12. 2012  1472   98 
 
Domácnosti a bytový fond[STATISTIK KOMMUNAL] 
Ve Wolfseggu bylo k 31. prosinci 2010 celkem 449 obytných budov. Z toho více než tři čtvrtiny, celkem 
344 (tedy 76,6% všech obytných budov) tvořily obytné budovy pouze s jednou domácností, 95 (tedy 
21,2%) byly budovy se 2 domácnostmi a jen 10 (tedy 2,2%) tvořily budovy se 3, či více domácnostmi. Ve 
Wolfseggu nejsou rozsáhlé soubory bytových domů a největší část bytového fondu tvoří rodinné domy 
určené pro jedinou domácnost. 
 
Celkem bylo ve Wolfseggu 564 domácností/bytů v obytných budovách (Wohngebäuden), další 2 byty pak 
byly umístěny v budovách, které jsou zapsány jako nebytové (Nichtwohngebäuden). Celkový počet 
domácností je tak 566. Ve Wolfseggu nejsou žádné jednopokojové byty, 16 domácností je dvoupokojových 
(2,8%), 49 bytů je třípokojových (8,7%), 97 bytů je čtyřpokojových (17,1%), 155 bytů je pětipokojových 
(27,4%), 123 bytů je šestipokojových (21,7%) a 126 bytů má sedm, či více pokojů (22,3%). Jak je vidět, 
drtivou většinu bytového fondu tvoří mnohapokojové byty. Dvou a třípokojové byty tvoří společně pouze 
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11,5 % všech bytů, jednopokojové byty se v obci nenacházejí vůbec. Naopak překvapivě velký podíl tvoří 
šesti-, sedmi- a vícepokojové byty (společně 44,0%, tedy téměř polovinu). 
 
Dům určený k obývání v obci Wolfsegg tak obsahuje v průměru 1,26 bytů. Průměrná domácnost tak ve 
vsi má 5,4 pokoje o celkové rozloze 110 m2. Na jednu domácnost také připadá v průměru 2,62 obyvatel.  
 
Dopravní dostupnost  
Jak již bylo řečeno, obec Wolfsegg se nachází v určité “hluché” zóně z hlediska dopravní obslužnosti. 
Historicky pro ni byla nejdůležitější cesta, která vede na východní straně obce podél řeky Naabu (mezi 
Regensburgem a Kallmünzem), odkud byl do vsi přístup na odbočce ve vsi Heitzenhofen.  
 
V současnosti je pro osobní automobilovou dopravu nejdůležitější napojení po silnici R15, která vede na 
západě od města. Ta představuje nejrychlejší spojení s Regensburgem a napojení na dálnici. Doba jízdy do 
města činí zhruba 26-27 minut. 
 
Dopravní obslužnost vesnice zajišťuje také regensburská MHD, kterou provozuje firma RVV svou 
autobusovou linkou 14 (ve špičce jede jednou za hodinu, jinak řídce, v neděli vůbec). 
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3.3.3.2 Hodnocení 
 
a) Kritéria pilíře ekonomického 
- míra naplnění potřeb malého a  středního podnikání 
V obci poskytuje místa poměrně široká škála zaměstnavatelů, kteří nabízejí široké spektrum zaměstnání 
z různých oborů a tím vytvářejí příležitosti pro obyvatele obce (a okolních vesnic).  
 
V obci působí mezi jinými krejčovství, pekárna, hostinec, taverna, kadeřnictví, opravna kol, inženýrská 
kancelář, dřevařství, softwarová firma, daňoví poradci, firma specializující se na solární panely, 
elektrikářství, pobočka pojišťovny, obchod textilem, nehtové studio, firma vyrábějící hračky a  medvídky, 
stavební firmy a další. Další místa nabízí úřad, škola, hrad jakožto turistická atrakce a lesnictví 
v  obci.[wolfsegg.de] 
 
Je vidět, že v rámci obce je k  dispozici široká škála služeb, která rozhodně není na českém venkově 
obvyklá. Vytváří se tak příležitosti pro lidi s  vyšším vzděláním, aby zde mohli působit, a také může obec 
sama sloužit jako cílová destinace pro obyvatele z  okolních menších vsí. 
 
+ V obci je široká škála firem malého podnikání. 

+ Podniky zaměstnávají pracovníky různých oborů a vytvářejí tak potřebná místa pro lidi s různými 
úrovněmi vzdělání a kvalifikace. 

+ V rámci obce existují rezervní plochy pro další případný rozvoj podnikání. 
 
- HDP na osobu 
Průměrný roční příjem (což není to samé jako HDP, ale je to pro naši informaci velice zajímavé) v obci 
činí 33.392€ hrubého.[deutschland123.de/wolfsegg] To je víc, než činí celoněmecký průměr, který představuje 31.981€ 
hrubého a bavorský průměrný příjem, který činí 32.532€ hrubého.[durschnittseinkommen.net] 
 

+ Průměrný příjem v obci je vyšší než průměrný bavorský i německý příjem.  
 
- blízkost pracovních míst 
Přímo v obci se vzhledem k velikosti obce nachází mnoho pracovních míst, avšak zdaleka ne tolik, aby 
postačily pro všechny obyvatele. 
 

+ V obci jsou dostupné pracovní příležitosti v různých oborech. 

+ Doprava místních obyvatel do zaměstnání je možná jak pěší, cyklistická, nebo také individuální 
automobilová. Vzdálenosti nejsou takové, aby byla potřeba doprava autobusová v rámci obce. 
- Obec je poměrně odlehlá, doprava do jádrového města je tak problematičtější. 
 

- dostupnost dopravního spojení a hromadné dopravy 
V obci se nachází autobusová zastávka a rychlostní silnice, která umožňuje napojení na jádrové město 
Regensburg.  
 

+ Propojení s jádrovým městem je dobře realizovatelné skrze individuální automobilovou dopravu nebo 
dopravu autobusovou.  
0	 Obec nemá napojení na železniční dopravu. 
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- míra nezaměstnanosti v obci 
V roce 2014 bylo v obci 16,67% nezaměstnaných obyvatel. [deutschland123.de/wolfsegg] To je více, než bavorský 
průměr, který činí 10%.[deutschland123.de/wolfsegg]  
 

- Míra nezaměstnanosti je poměrně vysoká, vztaženo k  průměru spolkové země Bavorsko i Německa 
jako takového.  
 
b) Kritéria pilíře sociálního a kulturního 
- míra údržby kulturních památek 
Dominantou celé obce, která dala celé vsi její jméno, je starobylý hrad Wolfsegg. V  jeho areálu se nachází 
také historická hradní kaple sv. Laurentia a v obci je neorománský kostel Krista Pána. Nachází se zde také 
další památky především v podobě památkově chráněných domů v podhradí. 
 
+ Všechny památky v obci jsou vzorně opraveny a žádná nechátrá. 
 
- míra existence a pokračování kulturních hodnot a tradic  
V rámci obce fungují tradiční spolky, které vyvíjejí nepřetržitě činnost po dlouhou dobu a pořádají různé 
společenské události pro obyvatele vesnice. Jsou zde slaveny tradiční katolické svátky, procesí a také 
tradiční venkovské kulturní svátky jako je kupříkladu jarmark a masopust. Wolfsegg je velmi tradiční 
a téměř všichni obyvatelé tu mají vlastní kroj, ve kterém chodí na venkovské společenské akce. 
 
+ Kulturní tradice v rámci obce nebyly přetrženy a pokračují. 

+ V obci pokračuje slavení tradičních svátků, průvodů a masopustů. 
0	 Obec má k dispozici dostatečná sportoviště, avšak jejich rozšíření by nebylo na škodu pro další rozvoj 
obce. 
 
- míra dostupnosti služeb 
Nabídka služeb, které jsou v  obci k  dispozici pro její obyvatele je dostatečná a velmi slušná na obec 
podobné velikosti. 
+ V obci jsou dostupné potraviny, čerstvé pečivo, nápoje i další základní vybavenost, která má 
srovnatelnou kvalitu s  městem. 

0	 V obci existuje poměrně široká škála nabízených služeb. 
- kriminalita a bezpečnost 
Pro konkrétní bavorské obce není tento údaj k dispozici. 
 
- dostupnost zdravotní a veterinární péče 
V obci se nachází lékárna. Lékařské i veterinární ambulance jsou k  dispozici nejblíže v Regensburgu. 
 
- V obci nejsou k dispozici lékařské ambulance. 

- V obci nejsou k dispozici veterinární ambulance. 
 
c) Kritéria pilíře enviromentálního 
- míra a předpoklady pro znečištění půd a vod 
+ Kromě obyvatelstva nejsou v obci žádní významní nebo průmysloví producenti odpadních vod. 
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- míra znečištění ovzduší a hrozba emisí skleníkových plynů  
+ Kromě obyvatelstva nejsou v obci žádní významní nebo průmysloví producenti znečištění ovzduší. 
 
- míra využití obnovitelných zdrojů surovin  
+ Velká část obyvatel využívá střešní plochy svých domů k instalaci solárních kolektorů nebo 
fotovoltaických článků. 
 
- míra způsobu nakládání s odpadem a recyklace odpadů  
+ V obci sice není sběrný dvůr na odpad, existuje zde ale jasný rozpis sběru různých druhů odpadu na 
jednotlivé dny (zbytkového, papíru, etc.), včetně odvozu složitějšího odpadu jako ledniček a pneumatik. 
- míra dopadu na faunu, flóru a jejich biotopy (realizace a udržování ÚSES) 
+ Jedná se o stabilizované území s  nenarušenou biodiverzitou, s přirozeným výskytem flóry, polních 
i lesních živočichů. 
- Obec nemá vypracovaný ucelený plán ochrany přírody podobný našemu plánu ÚSES.  
 
- podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy 
+ V obci je statek Schröckinger, který produkuje bioovoce a další bioprodukty a pořádá také semináře 
a osvětu v pěstování biopotravin. 
 
d) Kritéria hlediska urbanistického 
Wolfsegg vznikl původně na složitém terénu v podhradí a jeho historické jádro je poměrně malé. Další 
rozšíření obce a vesnice jako takové se pak realizovalo podél příjezdových os a původních statků, které 
sloužily jako ohniska pro další rozvoj. 
 
- udržitelné využití území  
Wolfsegg se nachází na kopci a v okolí není žádná větší řeka, protipovodňová opatření tak nejsou pro tuto 
obec relevantní.  
 
+ Jádrová zástavba je kompaktní a polyfunkční (kombinuje bydlení, zemědělskou výrobu v místě 
původních statků a drobnou výrobu a služby).  

+ Nejsou zde velké monofunkční oblasti čistého bydlení. Rozvojové plochy jsou logickým pokračováním 
stávajících ploch bydlení. 

+ Obec udržuje zábory zemědělské a lesní půdy v  přijatelné míře.  
 
- míra neřízeného rozrůstání vesnic 
+ Počet monofunkčních zón bydlení je malý, vzhledem ke vzdálenosti ke svému centru jde o  běžnou 
vesnickou zástavbu.  

+ Nově vzniklé oblasti obce se identifikují s vesnicí původní a využívají její služby ve velké míře. Jejich 
obyvatelé se účastní veřejného života v obci a obecních slavností. 
 
- brownfields  
+ V obci se nachází jen několik málo minibrownfields (objektů, které nejsou využívány) a žádné 
rozsáhlejší plochy brownfields jako takové.  
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- veřejná prostranství  
+ V obci jsou dvě hřiště a sportovní jízdárna, což v obci této velikosti dostačuje potřebám obyvatel. 
0	 Orientační systém a mobiliář obce sice dostačuje, ale nijak se nevymyká z průměru a neslouží obci ke 
cti. Zlepšení v této oblasti je možné. 
- Chybí ale ve větší míře dětská hřiště, prolézačky a zařízení podobného druhu. 

- V současné době je v obci obecně problém se shromažďovacími prostory. 
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3.3.4 Případová studie – Teugn 
 
3.3.4.1 Analýza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolková země: Bayern (Bavorsko) 
Region: Niederbayern (Dolní Bavorsko) 
Počet obyvatel v obci: 1631 (údaj k 31. prosinci 2013[Bayerisches Landesbibliothek]) 
Rozloha celé obce: 17,1 km2 [STATISTIK KOMMUNAL]  
 
Teugn je vesnická obec, která leží na jihozápad od města Regensburgu mezi Bad Abbachem (11 742 
obyvatel[Bayerisches Landesbibliothek]) a Kelheimem (15 750 obyvatel[Bayerisches Landesbibliothek]). Je stále ve spádové oblasti 
Regensburgu jakožto největšího města v okolí, nicméně blízkost obou menších měst vytváří poněkud 
odlišnou dynamiku, než v případě ostatních vesnic, které v blízkosti taková městečka nemají. V Bad 
Abbachu se nachází vyhlášené a velké koupaliště, stejně jako nemocnice. Proto je toto městečko cílovým 
místem pro mnoho obyvatel města Regensburgu i širokého okolí (především z venkovských obcí). 
Představuje tak zdroj pracovních příležitostí i pro Teugn. V Kelheimu pak existuje velká a rozsáhlá 
průmyslová zóna, která je rovněž zdrojem pracovních příležitostí. Obě tyto místa jsou mnohem blíže než 
Regensburg. Teugn tak není na své jádrové město vázáno bezvýhradně a vzájemné vztahy tak jsou 
složitější, a nikoli pouze směrem město-vesnice (jako v případě dalších venkovských obcí v okolí 
Regensburgu). V obci se nachází pouze ves Teugn, mimo ní pak golfové hřiště a čistička odpadu. Žádné 
další usedlosti zde nejsou. 
 

Historie obce 
První záznamy o osídlení místa pocházejí z roku 780. V 9. století osadu získalo do vlastnictví freisingské 
biskupství, v roce 1002 pak přešlo pod biskupství brixenské, do jehož majetku obec náležela až do roku 
1803. 19. dubna 1809 byla výšinách na jih od města vybojována důležitá bitva napoleonských válek (bitva 
u Teugn-Hausenu) mezi francouzskými a rakouskými vojáky (výsledkem bylo francouzské vítězství). 
Hranice dnešní obce byly ustaveny v roce 1818 a od té doby zůstaly beze změn. V roce 1978 byl Teugn 
vyčleněn jako samosprávná obec (bez ohledu na to, že tehdy v obci sídlilo pouze okolo 1100 
obyvatel).[teugn.de]   

Znak vesnice [teugn.de]
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Geografické podmínky 
Obec Teugn leží na rovném, zemědělsky dobře využitelném území, které se na severu a severozápadě 
svažuje k řece Dunaji. Tato řeka představovala vždy důležitou dopravní trasu a dnes podél ní vede 
železnice a rychlostní komunikace B16. Osada obhospodařovala pole v bezpečné vzdálenosti od 
záplavového území v údolí (vesnice Lengfeld v tomto údolí kupříkladu vznikla až později po regulaci 
řeky). Hranice obce jsou vymezeny okolními lesy, které ji oddělují od okolních vesnic. 
 
Vesnice má velké a stabilní jádro, kam je situována velká část vybavenosti (viz výše). Hned vedle kostela se 
nachází historický pivovar Dantscher, který dříve představoval pro obec značnou část příjmů, ale je dnes 
již mimo provoz a také je zde školka. Základní škola je pak na hlavní ulici asi dvě stě metrů na východ.  
 
Další rozvoj byl realizován v osách podél trojice historických přístupových cest.  
První silnice vede severním směrem od historického jádra (KEH11) a představuje nejrychlejší spojnici 
směrem na Bad Abbach a dále město Regensburg. Tato osa rozvoje je nejstarší a byla realizována v podobě 
uličního uspořádání. Zatímco rozvoj kolem ostatních os byl již plánovaný a osídlení tam je realizováno 
v ekonomičtější podobě několika ulic, zde je pouze řada domů podél obou stran cesty. Teprve na úplném 
konci této rozvojové osy vzniklo hustější osídlení s více ulicemi a to po roce 2000.  
 
Další dvě osy rozvoje jsou patrné podél východozápadní silnice KEH17. Směrem na západ jde 
o nejrychlejší spojení s Kelheimem a východním směrem vede směrem k Regensburgu přes menší vesnice 
(včetně Thalmassingu). Západní vývojová osa je v současnosti uzavřena a vývoj se soustředí směrem na 
východ. Další potenciální osou rozvoje může být směr jižní, protože linie silnice KEH11 tímto směrem je 
nejrychlejší připojení k dálnici A93 (mezi Regensburgem a Mnichovem).  
 
Na severozápad od obce (a mezi Lengfeldem a Teugnem) se nachází velké golfové hřiště Deutenhof, na 
východ od obce pak velký zemědělský závod postavený vedle historického statku. Zbytek katastru obce 
pak zabírají pole a v menší míře i hraniční lesy. 
 
V obci je značná část obyvatel (kteří nedojíždějí, ale mají zaměstnání přímo zde) zaměstnána v primárním 
sektoru. V roce 1999 obdělávalo 34 subjektů celkem 767 hektarů zemědělské plochy.  
 
Počet obyvatel[STATISTIK KOMMUNAL] 
V Teugnu bydlelo k 31. prosinci 2013 celkem 1631 obyvatel. 
 
Jak je vidět na přiloženém vývoji počtu obyvatel (viz níže), Teugn byl v devatenáctém století i později 
malou obcí, která stála částečně stranou většího rozvoje (počet 1000 obyvatel překročila až v roce 1950). 
Přírůstek obyvatel byl v zásadě stabilní a nijak dramatický, reflektující přirozený vývoj. 
 
Počet obyvatel se mírně snížil mezi lety 1925-39 a poté opět jednou výrazněji mezi lety 1950-61. Lze se 
domnívat, že první výkyv mohl být způsoben nástupem nacistického režimu a pronásledováním určitých 
vrstev obyvatelstva. Druhé snížení pak pravděpodobně souviselo s rozptýlením uprchlíků z východních 
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německých oblastí po druhé válce, kteří naši útočiště v Bavorsku. Mezi těmito lety však byly postupně 
rušeny uprchlické tábory a tito vysídlenci se usazovali v cílových oblastech. 
 
Větší přírůstek obyvatel je možno zaznamenat mezi lety 1987-2003, kdy do obce přibyly téměř tři stovky 
obyvatel (takřka pětina dnešního počtu). Nárůst nicméně nebyl tak výrazný jako v případě některých 
okolních vesnic. 
 
Po roce 2007 se přírůstek a úbytek obyvatelstva víceméně stabilizoval (roční výkyv nepřesáhl jedno 
procento obyvatelstva ani jedním směrem). 
 
Vývoj počtu obyvatel obce[STATISTIK KOMMUNAL] 
Datum   Počet obyvatel Počet obyvatel na km2 
01.12. 1840   516   30 
01.12. 1871  628   37 
01.12. 1900  704   41 
16.06. 1925  835   49 
17.05. 1939  815   48 
13.09. 1950  1058   62 
06.06. 1961  981   58 
27.05. 1970  1066   63 
25.05. 1987  1220   72 
31.12. 2003  1508   87 
31.12. 2006  1554   90 
31.12. 2012  1603   93 
 
Domácnosti a bytový fond[STATISTIK KOMMUNAL] 
V Teugnu bylo k 31. prosinci 2010 celkem 500 obytných budov. Z toho velká většina, celkem 380 (tedy 
76,0% všech obytných budov) tvořily obytné budovy pouze s jednou domácností, 108 (tedy 21,6%) byly 
budovy se 2 domácnostmi a jen zanedbatelné množství, přesněji 12 (tedy 2,4%) tvořily budovy se 3, či více 
domácnostmi. Ve vsi nejsou bytové domy, které by se měřítkem vymykaly vesnickým zvyklostem 
a případně soupeřili o optickou dominanci s věží kostela. Objekty s více domácnostmi tvoří jen malý díl 
veškerého stavebního fondu a ani ty se měřítkem a vzhledem nevymykají pojetí venkovského domu. 
 
Celkem tak bylo v Teugnu 641 domácností/bytů v obytných budovách (Wohngebäuden), další čtyři byty 
pak byly umístěny v budovách, které jsou zapsány jako nebytové (Nichtwohngebäuden). Celkový počet 
domácností je tak 645. Z toho 3 domácnosti tvoří jednopokojové byty (0,5%), 13 domácností je 
dvoupokojových (2,0%), 48 bytů je třípokojových (7,4%), 94 bytů je čtyřpokojových (14,6%), 162 bytů je 
pětipokojových (25,1%), 138 bytů je šestipokojových (21,4%) a 187 bytů má sedm, či více pokojů (29,0%). 
Jak je z těchto údajů zřejmé, velkou většinu bytového fondu tvoří mnohapokojové byty. Jedno 
a dvoupokojové byty tvoří naprosto zanedbatelný podíl (2,5%) všech bytů. Naopak překvapivě velký podíl 
tvoří šesti a sedmipokojové byty (společně 50,4 %, tedy přes polovinu). 
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Dům určený k obývání v obci tak obsahuje v průměru 1,29 bytů. Průměrná domácnost tak ve vsi má 
5,7 pokoje o celkové rozloze 128,7 m2. Na jednu domácnost také připadá v průměru 2,49 obyvatel.  
 
Dopravní dostupnost[teugn.de] 
Teugn se nachází mezi dvojicí rychlostních komunikací - B16, která vede na západní straně podél 
dunajského břehu a dunajské železnice, a dálnicí A93, jejíž trase vede na východ od obce. Doba jízdy 
osobním automobilem do města činí za ideálních podmínek 21-25 minut. B16 je také nejrychlejší spojnicí 
jak do Kelheimu, tak do Bad Abbachu - doba dojezdnosti do obou měst činí osobním automobilem okolo 
deseti minut. 
 
Obec je také napojena na regensburskou MHD, kterou provozuje firma RVV. Do obce zajíždí autobusová 
linka č. 19, která ve vsi zastavuje na pěti zastávkách (Grundschule, Lindenstraße, Langfelder Straße, 
Deutenhof a Taugner Straße). Autobusy jezdí pouze pětkrát za den (o víkendu pak vůbec). Doba spojení 
k regensburskému hlavnímu nádraží (uzlový přestupový bod) činí 47 minut v závislosti na denní době. 
 
Obec je částečně dostupná železničním spojením - nejbližší zastávka je v obci Lengfeld dva kilometry na 
sever od vesnice.  
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3.3.4.2 Hodnocení 
 
a) Kritéria pilíře ekonomického 
- míra naplnění potřeb malého a středního podnikání 
V obci poskytuje pracovní místa poměrně široká škála zaměstnavatelů, kteří nabízejí široké spektrum 
zaměstnání z  různých oborů a tím vytvářejí příležitosti pro obyvatele obce (a okolních vesnic).  
 
V obci působí mezi jinými: pobočky dvojice spořitelen, dva hostince, dvě pekárny, pivovar, obchod 
s vínem, potraviny, prodejna automobilů, benzinová stanice, softwarové firmy, elektrikářské firmy, 
řemeslníci, obchod s mincemi a starými penězi, stavební firmy, cestovní kancelář, prodejna nábytku, 
architektonická kancelář, kadeřnictví, prodejna kompostu, květinářství, kosmetické studio, surfovací 
škola, studio jógy a další.[teugn.de] 
Kromě toho je velkým zaměstnavatelem obec sama – v podobě školy, úřadu a školky, které potřebují 
dostatečné množství kvalifikovaného personálu.  
 
Je vidět, že v rámci obce je k dispozici široká škála služeb, která rozhodně není na českém venkově 
obvyklá. Vytváří se tak příležitosti pro lidi s vyšším vzděláním, aby zde mohli působit, a také může obec 
sama sloužit jako cílová destinace pro obyvatele z okolních menších vsí. 
 
+ V obci je široká škála firem malého a středního podnikání. 

+ Podniky a malé firmy zaměstnávají pracovníky různých oborů. 

+ Závody mají dostatečné plochy pro případný další rozvoj. 
 
- HDP na osobu 
Průměrný roční příjem (což není to samé jako HDP, ale je to pro naši informaci velice zajímavé) v obci 
činí 31.113€ hrubého.[deutschland123.de/wolfsegg] To je lehce méně, než činí celoněmecký průměr, který představuje 
31.981€ hrubého a bavorský průměrný příjem, který činí 32.532€ hrubého.[durschnittseinkommen.net] 
 
- Průměrný příjem v obci je lehce nižší než průměrný bavorský i německý příjem. 
 
- blízkost pracovních míst 
V obci Teugn jsou pro její obyvatele pracovní příležitosti v různých oborech a obec tak představuje 
výraznou možnost zaměstnanosti přímo v rámci vesnice. Navíc jsou ve snadno dojízdné vzdálenosti dvě 
další větší města (Regensburg a  Kelheim), která nabízejí další příležitosti pro uplatnění. 
 
+ V obci jsou dostupné pracovní příležitosti v různých oborech. 

+ Doprava místních obyvatel do zaměstnání je možná jak pěší, cyklistická, nebo také individuální 
automobilová. Vzdálenosti nejsou takové, aby byla potřeba doprava autobusová v rámci obce. 

+ V blízkosti jsou nabídky pracovních míst hned dvou větších měst. 
 
- dostupnost dopravního spojení a hromadné dopravy 
+ Propojení s jádrovým městem je dobře realizovatelné skrze individuální automobilovou dopravu. 
0	 Obec má autobusové spojení s Regensburgem, ale autobus jezdí jen zřídka. 

0	 V blízké obci Langenfeld (2  km vzdálené) je železniční zastávka. 
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- míra nezaměstnanosti v obci 
V roce 2014 bylo v obci 19,5 % nezaměstnaných obyvatel. To je výrazně více, než bavorský průměr, který 
činí 10%.[deutschland123.de/teugn]  
 
- Míra nezaměstnanosti je poměrně vysoká vztaženo k průměru spolkové země Bavorsko i Německa 
jako takového.  
 
b) Kritéria pilíře sociálního a  kulturního 
- míra údržby kulturních památek 
V obci se nenachází příliš mnoho historických památek a památkově chráněných objektů, ale o  ty, které 
zde jsou, je vzorně postaráno. 
 
+ Všechny památky v obci jsou vzorně opraveny a žádná nechátrá. 
 
- míra existence a pokračování kulturních hodnot a  tradic  
V rámci obce funguje široké množství kulturních a společenských aktivit a spolků. Jsou zde dobrovolní 
hasiči, fotbalový klub, katolický spolek, spolek válečných veteránů, mládežnický spolek Landjugend, 
zahrádkářský spolek, junáci, cyklistický spolek, fanklub Bayernu München, myslivecký spolek, spolek 
zimních sportů a spolek pro pořádání jarmarků.[teugn.de] Ty zde vyvíjejí nepřetržitě činnost po delší dobu 
a pořádají různé společenské události pro obyvatele vesnice. Jsou zde slaveny tradiční katolické svátky, 
procesí a také tradiční venkovské kulturní svátky jako je kupříkladu jarmark a masopust. I v Teugnu je 
cítit silná identifikace s bavorskou kulturou a prakticky každý obyvatel má vlastní kroj, ve kterém chodí na 
venkovské společenské akce. 
 
Mnoho aktivit také vyvíjí a organizuje zdejší farnost a již zmíněný katolický spolek. 
 
+ Kulturní tradice v rámci obce nebyly přetrženy a pokračují (všechny spolky v rámci obce mají 
kupříkladu své tradiční prapory z devatenáctého století a všechny zakládací listiny). 

+ V obci je velké sportoviště, kde funguje fotbalový klub nižší ligy, stejně jako tenisové kurty a podobně. 

+ V obci pokračuje slavení tradičních svátků, průvodů a masopustů. 
 
- míra dostupnosti služeb 
Nabídka služeb, které jsou v obci k  dispozici pro její obyvatele, je nadstandardní. 
 
+ V obci jsou dostupné potraviny, čerstvé pečivo, nápoje i další základní vybavenost, která má 
srovnatelnou kvalitu s městem. 

0	 V obci existuje poměrně široká škála služeb. 
 
- kriminalita a bezpečnost 
Pro konkrétní bavorské obce není tento údaj k dispozici. 
 
- dostupnost zdravotní a veterinární péče 
V obci je k dispozici základní zdravotní péče, specializované ambulance a veterinární péče jsou k dispozici 
v několik minut vzdáleném Bad Abbachu. 
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+ V obci je k dispozici lékařská ambulance, která poskytuje základní zdravotní pomoc. 
0	 Specializované praxe jsou k dispozici v blízkém Bad Abbachu. 

0	 Veterinární ambulance je k dispozici v blízkém Bad Abbachu. 
 
c) Kritéria pilíře enviromentálního 
- míra a  předpoklady pro znečištění půd a vod 
+ Kromě obyvatelstva nejsou v obci žádní významní nebo průmysloví producenti odpadních vod. 

+ Celá obec je odkanalizována. 
 
- míra znečištění ovzduší a hrozba emisí skleníkových plynů  
+ Kromě obyvatelstva nejsou v obci žádní významní nebo průmysloví producenti znečištění ovzduší. 
0	 V obci je pivovar, který neznečišťuje ovzduší, ale občasné vaření piva může znamenat pro obyvatele 
svou aromatičností jistou zátěž (vyváženou výhodami vlastního pivovaru). 
 
- míra využití obnovitelných zdrojů surovin  
+ Velká část obyvatel využívá střešní plochy svých domů k instalaci solárních kolektorů nebo 
fotovoltaických článků. 

+ Solární kolektory a fotovoltaické články ve velkém využívají i větší závody, které mohou využít velkých 
ploch svých střech. 
 
- míra způsobu nakládání s odpadem a  recyklace odpadů  
+ V obci sice není sběrný dvůr na odpad, existuje zde ale jasný rozpis sběru různých druhů odpadu na 
jednotlivé dny (zbytkového, papíru, etc.), včetně odvozu složitějšího odpadu jako ledniček a pneumatik. 

+ V obci se nachází závod na likvidaci biologického odpadu, stavební suti a směsného odpadu a jeho 
bezpečnou likvidaci a přeměnu toho vhodného na kompost.  
 
- míra dopadu na faunu, flóru a jejich biotopy (realizace a udržování ÚSES) 
+ Jedná se o stabilizované území s nenarušenou biodiverzitou, s přirozeným výskytem flóry, polních 
i lesních živočichů. 
- Obec nemá vypracovaný ucelený plán ochrany přírody podobný našemu plánu ÚSES.  
 

- podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy 
- Podíl ekologického zemědělství v rámci obce je malý.  
 

d) Kritéria hlediska urbanistického 
Teugn leží na rovině a jeho současná historická zástavba je volnější, než tradiční uliční, přesto lze v  zásadě 
tuto tendenci vysledovat. Další rozšiřování obce probíhalo podél komunikací a v zásadě vhodně 
doplňovalo strukturu obce.  
 

- udržitelné využití území  
Přestože v okolí obce se nachází několik potoků, není výrazně ohrožena záplavami. Nachází se na 
vyvýšeném místě a výraznější záplavy hrozí spíše v údolí. 
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+ Jádrová zástavba obce je kompaktní a polyfunkční (kombinuje bydlení, zemědělskou výrobu v  místě 
původních statků a drobnou výrobu a služby). Rozšiřující části obce jsou rovněž do určité míry protkány 
službami. 

+ Obec ponechává velké plochy polí nejen v okolí, ale i v rámci struktury obce, jsou-li dostatečně 
hodnotné. 

+ Obec limituje zábory zemědělské půdy na nové soubory a rozšíření. 
- Ponechávání ploch polí v rámci katastru znamená menší koncentraci hustoty osídlení a nutnost 
delších komunikací a inženýrských sítí, když jsou nové části obce stavěny dále ve směru rozvojových os.  
 
- míra neřízeného rozrůstání vesnic 
+ Rozsah monofunkčních souborů je omezen na nejnovější oblasti obce, které v poměru k ostatním 
částem nepředstavují takovou zátěž. 

+ Vzniklé suburbanizační oblasti se identifikují s původní obcí a využívají její služby ve velké míře. Jejich 
obyvatelé se účastní veřejného života v obci a obecních slavností. 
- Těmto novým částem chybí veřejné plochy a jsou navázané a závislé na jádrové obci, čímž zvyšují 
dopravní zatížení. Vzhledem k rozsahu těchto nových čtvrtí to zatím není problém, ale do budoucna 
s jejich rozrůstáním by být mohl. 
 
- brownfields  
+ Areál starého pivovaru přímo v jádru obce, který dlouho představoval brownfields se podařilo znovu 
oživit a obnovit jeho provoz, čímž ze středu obce zmizelo výrazné brownfields. 

+ Podíl nevyužívaných budov a areálu v  rámci obce je minimální. 
 
- veřejná prostranství  
+ Teugn má dostatek prostorů a ploch pro sportovní vyžití. 

+ Stávající prostranství jsou přehledná a kvalitně zařízená pravidelně udržovaným mobiliářem. 
- Postrádá ale opět výraznější plochy shromažďovací, které by mohly být využity jako jádro pro občany 
a slavnosti. 
- Nezdá se, že by obec do budoucna plánovala výstavbu nových veřejných prostranství, či jejich 
doplnění. 
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4 Závěr práce 
 

4.1 Porovnání českého a bavorského programu obnovy venkova 
Přestože český Program obnovy venkova byl inspirován svým bavorským protějškem a čerpá z jeho 
zkušeností, programy jsou v obou zemích odlišné. Stejně tak odlišné jsou jejich dopady na venkov a jejich 
úspěšnost, kterou se níže pokusím rozebrat v jednotlivých bodech.  
 
Obecně lze říci, že český program obnovy venkova má určité slabiny, které lze v  porovnání s tím 
bavorským identifikovat a inspirovat se v Německu, které má přeci jen delší tradici jak demokratickou, 
tak tradici v  rozvoji a obnově venkova.  
 
Hlavní body, které zasluhují adresování, jsou pak účast privátních subjektů v programu, participace 
obyvatel vesnice na procesu rozvoje obce, zjednodušení struktury programu, sjednocení jeho podmínek 
a zvážení nutnosti všech jeho prvků (viz níže):  
 
- Příjemce dotací programu 
První výrazný moment, který oba systémy odlišuje, je příjemce finanční pomoci. Zatímco v českém 
systému jde pouze o obce samotné a jejich projekty[MMR ČR], bavorský program rozvoje venkova umožňuje 
získávání dotací také privátním subjektům a družstvům[HENCKEL u . Kol.]. 
 
Jakkoli se to zdá jako marginální rozdíl, pro dopady a úspěšnost programu je tento rozdíl zásadní. 
Možnost získat dotace pro projekt na venkově je pro privátní subjekty (soukromníky, firmy a družstva) 
výraznou pobídkou realizovat své projekty právě na venkově.[DEHNE u . Kol.] Pokud půjde o podnikatelské 
záměry vhodné svým rozsahem pro venkovský prostor (malé a střední podnikání), pak dává smysl jejich 
realizace třeba právě ve vesnicích ve spádových oblastech měst, kde mají snadnou dostupnost 
a dojezdnost k jádrovému osídlení. To ve výsledku vede k  rozvoji těchto vesnic, investicím a vytváření 
pracovních míst v  území (namísto úbytku pracovních míst a odlivu obyvatel, pokud by stejný projekt byl 
realizován v jádrovém městě). Je snížena závislost na městě a zatížení dopravy ve špičkách z hlediska 
dojíždění (pokud podnikatelské záměry získají zaměstnance přímo zde žijící, nebo sem dojíždějící 
opačným směrem, tedy z  města).  
 
Navíc tím, že se snaží získat dotaci (která není zanedbatelná v celkovém rozpočtu investice), i soukromí 
investoři, snaží se tak zůstat v liniích plánu rozvoje obce a tím ho o své vlastní vůli (bez příkazu shora) 
naplňují. To všechno jsou velmi pozitivní efekty, které mohou vest k rozvoji venkova z hlediska 
hospodářského, kulturního i dalších.  
 
Prvek přijímání a schvalování privátních projektů také vede k  větší demokratičnosti a transparentnosti 
celého procesu. V  současné podobě může český program schvalovat jen ty projekty, které mu předloží 
obec a žádné jiné subjekty. Česká státnost je založena na zastupitelské demokracii a volbách obecních 
zastupitelů jednou za čtyři roky. Není mnoho opravných prostředků, kterými by bylo možné odvolat ze 
zvolených míst zastupitele, kteří se zpronevěří svému úkolu a nedbají o rozvoj obce, tak jak by měli – 
kromě dalších voleb. Stejně tak jde většinou o laiky, kteří mohou prosazovat směr rozvoje, odborníky 
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považovaný za špatný. Pokud k takovému případu dojde (a ta šance je nenulová, což samo o sobě je 
důvodem se takovou možností zabývat), pak je další výrazný rozvoj obce na čtyři roky (do dalších voleb) 
zakonzervován a mnoho se toho nedá dělat. V případě, že možnost žádat o rozvojové dotace mají 
i soukromníci a další privátní subjekty, lze další rozvoj obce realizovat i „navzdory“ špatnému, nebo 
neschopnému vedení obce. Rozvoj obce tak není brzděn, ale probíhá i ve chvíli, kdy buď samospráva, 
nebo privátní subjekty nemají dočasný zájem se na něm podílet a rozvojové programy realizovat. Výpadek 
jedné z větví tohoto rozvoje je pak kompenzován druhou složkou a neznamená paralýzu celého systému 
i programu. 
 
Jakékoli takové opatření, které vede k  investicím a realizacím projektů na venkově a na vesnici by mělo 
být dle mého názoru pozorně zkoumáno a zvažováno k  zavedení do legislativy. Mé doporučení v  tomto 
bodě proto zní rozšířit český program obnovy venkova o projekty privátních investorů (soukromníků, 
firem, družstev, etc.). 
 
Participace občanů na procesu obnovy vesnice 
Přestože v rámci českého programu se počítá se zřízením pracovních skupin se zástupci občanů 
a samosprávy, případně participací těchto zástupců občanů na tvorbě a naplňování plánu rozvoje obce, 
bavorský systém jde ještě dál. Počítá s participací všech obyvatel vesnice[DiB 1981-2001] a snaží se ji podpořit 
všemi možnými procesy, přičemž právě tato účast na rozvoji obci vyvolává pocit sounáležitosti s obcí 
(o kterém píši na začátku práce jako o jednom z  problémů současné vesnice) a sounáležitost s navrženým 
řešením.[DEHNE u . Kol.]   
 
Negativem tohoto bavorského procesu je časová náročnost a zdlouhavost participace všech občanů na 
procesu, stejně jako časté debaty a obhajování mnohokráte obhájeného, stejně jako vyvracení již 
mnohokráte vyvráceného. Česká společnost nemá tradici v demokratické debatě (nebo ji ztratila během 
desetiletí nesvobody, kdy jsme byli zvyklí, že se rozhodovalo „o nás bez nás“), takže přijme rozhodnutí, 
která někdo vytvořil za ně sice se skřípáním zubů a reptáním, ale bez revolty. O to více však ztrácí zájem 
o věci veřejné a utvrzuje se ve svém odporu vůči „vrchnosti“. 
 
Participace na věcech veřejných je základní demokratický princip, na kterém by naše společnost měla být 
vystavěna. Bavorská zkušenost ukazuje, že její pozitivní výsledky stojí za všechny obtíže s její realizací. 
Český program by proto měl rozšířit přípravu Místního programu obnovy vesnice o participaci co 
nejširší veřejnosti a ideálně celé obce a všech jejích obyvatel a aktivně k ní vybízet, přičemž nadřízené 
orgány by jí měly podmínit udělení dotací pro program. 
 
Nakolik jsem se mohl seznámit se situací v obou zemích, je česká snaha stále nedostatečná a je potřeba ji 
zintenzivnit, aby celý program měl důvěryhodnost a podporu veřejnosti. Bez ní nemá z dlouhodobého 
hlediska šanci uspět. 
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Komplikovanost systému 
Česká republika se rozhodla pro regionální přístup a delegovala na kraje, jakou přesnou podobu bude 
program obnovy venkova v jejich oblasti mít. To by na jedné straně (a jak byl také deklarovaný zájem 
tohoto kroku) měla být možnost program přizpůsobit potřebám kraje a možnost adresovat problémy, 
které specifický region má.[BRUSTMANOVÁ, J .] Na druhé straně to však také způsobuje problém, že to, co platí 
v jedné vesnici, neplatí ve druhé (protože mezi nimi vede pomyslná hranice krajů). To je výrazná 
překážka pro investory, protože místo toho, aby platil pro celou republiku jistý standard, musejí se pro 
každou novou investici v jiném kraji seznamovat se zdejšími podmínkami a situací, která zde platí. Kraj 
má ale velké pravomoce i nad dotačními oblastmi, které bude podporovat (může se tak rozhodnout, že 
nebude přidávat peníze na kulturní akce, či pouze v minimální výši, která vlastně znamená ukončení 
tohoto dotačního programu). Současně shora neexistuje sada standardních nařízení, kterou by si mohly 
vynutit, aby kraj přispěl také na věci, které nechce, ale které jsou důležité z hlediska programu.[MAJEROVÁ, V .] 
Při nedostatku financí (který je obecně problémem) pak kraj automaticky omezí dotace na věci, které 
nevnímá jako nutné a soustředí se jen na fyzickou podstatu problému. Tím ale celý program degraduje.  
 
Výše bylo zmíněno, že zaměření se na stavební podstatu obce bez rozvoje kultury, tradic a společenského 
z  hlediska rozvoje obce nestačí. Bavorský program obnovy obce tyto hlediska začlenil, protože stávající 
program nebyl dostatečný. 
 
Kraje nabízejí také další dotační programy určené kupříkladu k  rozvoji kultury a společenských akcí, 
nicméně tyto programy jsou vyhlašovány pro celý kraj a velkou část těchto peněz tak získají města a větší 
sídla. Program obnovy venkova by jim měl poskytnout prostředky na všechny oblasti: stavební, kulturní 
i společenskou, které jsou nezbytné k  jeho dalšímu vývoji.  
 
Mým doporučením v této oblasti by tak bylo zjednodušit legislativu, vytvořit standard pro program 
v  celé republice a  krajům pak dát prostředky podpory jednotlivých oblastí, případně zařazení 
dodatečných oblastí dotační podpory. Situace, kde zásadní části programu v jednom kraji dostupné 
k získání dotace jsou a v  jiném nejsou, je nepřijatelná. Vytváří disparitu mezi kraji a tím zadělává na 
problémy  z dlouhodobého hlediska.  
 
Vesnice roku 
Poměrně výrazným prvkem českého programu obnovy venkova je soutěž Vesnice roku, pořádaná 
původně výhradně a nyní spolupořádaná nezávislým občanským sdružením Spolku pro obnovu venkova. 
Měl by sloužit jako pobídka a inspirace pro ostatní vesnice k plnění programu rozvoje venkova a vítěz smí 
čerpat prostředky pro své programy (vítěz až milion korun) jako odměnu.[VESNICEROKU.CZ b ]  
 
Je nicméně otázka, zda začlenění této soutěže je nezbytným, či vítaným prvkem programu. V  Bavorsku 
podobná soutěž funguje také, avšak nezávisle na programu (jakkoli zde existuje spolupráce) a veškeré 
odměny jsou udělovány také nezávisle a dotační programy nejsou na úspěch či neúspěch v  soutěži 
vázány.  
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Další otázkou je, zda je správný princip, aby peníze dostávaly obce, které jsou na tom nejlépe (čti: uspěly 
v soutěži a jsou nejlepší mezi ostatními) a zda by si naopak největší pomoc nezasloužily ty, které si nevedly 
tak dobře. Tato dotace je samozřejmě myšlena jako „odměna za vítězství“, což zajisté dává smysl, ale jde to 
myšlenkově proti principu podpory obcí a vnáší do něj prvek soutěžení a nevraživosti mezi soutěžícími 
(jakkoli to nebylo zajisté cílem). 
 
Doporučuji proto zhodnotit postavení této soutěže v  rámci programu obnovy venkova, a zvážit, aby 
byl realizován separátně. Jeho vydělením by bylo možno zjednodušit celkový systém programu 
a soustředit se pouze na jeho důležité prvky.   
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4.2 Porovnání moravské a hornofalcké vesnice na základě případových studií 
Na základě případových studií lze provést porovnání těchto vesnic na české a bavorské straně a vysledovat 
tendence, které mohou potvrdit, nebo zpochybnit argumenty, které zazněly výše.  
 
Je nicméně třeba varovat před zobecněním výsledků případových studií, které jsem provedl, na celou 
oblast příměstských vesnic. Na to je vzorek obcí, na kterých byly studie prováděny, příliš malý a vytvoření 
takovýchto statisticky přesných obecných závěrů ani nebylo cílem mé práce. Přesto případové studie 
těchto vesnic ale mohou prokázat použitelnost navržené metodiky hodnocení vesnic a přinést cenné 
poznatky ohledně srovnávané situace v příměstských oblastech Olomouce a  Regensburgu.  
 
Mým cílem bylo na konkrétních případech vesnic, které byly vybrány na základě shodných kritérií (viz 
výše) v obou zemích, dokumentovat rozdílné přístupy, které vedou k jiným výsledkům z hlediska trvalé 
udržitelnosti. Lze na nich také identifikovat některé postupy, které lze použít ku prospěchu věci i ve 
vesnicích ve druhé z porovnávaných zemí. 
 
a) Kritéria pilíře ekonomického 
Míra naplnění potřeb malého a středního podnikání (viz Příloha 1.) 
Ze studií vyplývá, že jak zkoumané bavorské, tak moravské obce měly dostatek podmínek pro drobné 
a střední podnikání. Dvě ze tří zkoumaných moravských vesnic dokonce měly celý výrobní areál (vzniklý 
na základě původních areálů JZD nebo velkých závodů, které po revoluci zkrachovaly, nebo přesunuly 
výrobu jinam), kde působily středně velké firmy. To všechno v dobré dojezdné vzdálenosti od města 
a vzhledem k nižším cenám za nájem, než přímo v jádrovém městě, vytváří velmi dobrý prostor pro 
zaměstnanost v obci a nabídku pracovních míst v oboru pro obyvatele obce.  
 
Bavorské obce mají po porovnání výraznější zastoupení drobného podnikání (nabídka služeb jako jsou 
kadeřnictví, nehtová studia a podobně, která jsou k dispozici ve větším množství a kvalitě) a nabízí 
nezřídka větší pestrost firem, které na moravském venkově často lze nalézt jen ve střediskových obcích 
nebo městech. 
 
HDP na osobu (viz Příloha 2.) 
Příjmy obyvatel na moravském venkově ve zkoumaných obcích se od sebe příliš nelišily, avšak byly nižší, 
než představují příjmy městské a průměrné. Dvě z bavorských příměstských vesnic naopak měly příjmy 
jejích obyvatel nadprůměrné celobavorském standardu. Je to dáno složením obyvatel těchto příměstských 
vesnic a vyšší mobilitou bavorských obyvatel obecně – pro lidi se středními a vyššími příjmy není problém 
zakoupit domek ve vesnici a každý den dojíždět. Z tohoto důvodu je zde větší zastoupení obyvatel 
s nadprůměrnými příjmy.  
 
Blízkost pracovních míst (viz Příloha 3.) 
Porovnání vesnic ukazuje, že žádná nemá výrazné problémy se vzdáleností, ve které se nacházejí pracovní 
příležitosti. Dvě moravské vesnice měly závodní a zemědělské areály v přímé blízkosti, dvě měly 
k dispozici železniční napojení. Bavorská strana se pak vyznačuje vyšší mobilitou a blízkostí dalších měst 
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v blízkosti vesnic (Kelheim, Bad Abbach). Na Moravě jsou v dosahu vesnic města jako Prostějov, Přerov 
a Litovel, ale jsou přeci jen ve větší vzdálenosti, než je tomu v bavorském případě.  
 
Obecně je v rámci příměstských vesnic typickým znakem, že pracovní příležitosti jsou v jejich blízkosti 
dostupné (přesněji v jejich jádrovém městě). Výhodou jsou pracovní příležitosti přímo v rámci obce, více 
větších měst v okolí a snadná dostupnost takových příležitostí.  
 
Dostupnost dopravního spojení a hromadné dopravy (viz Příloha 4.) 
Železniční doprava v rámci dvou ze tří moravských vesnic je výhodou, stejně jako blízkost dálnice 
v případě jedné z  nich. Obecně ale pro zkoumané moravské vesnice lze říci, že hlavním prostředkem 
dopravního spojení jsou silnice, které jsou často v neutěšeném stavu, což účinnost tohoto spojení snižuje 
a prodlužuje dojezdné časy. Autobusové spojení je v rámci okolí Olomouce relativně dobré, což tento 
handicap částečně kompenzuje, ale přesto zatím osobní automobilová doprava zůstává hlavním 
prostředkem dopravy a problematické spojení může výrazně ohrozit konkurenceschopnost příměstských 
vesnic.  
 
Žádná z bavorských vesnic nemá železniční spojení, ale jejich dopravní napojení je velmi dobré – jak co 
do více možností spojení (u moravských vesnic je často prakticky použitelná pouze jedna cesta, bavorské 
mají pro spojení nejméně dvě průběžné silnice), tak kvality silnic jako takových. Mají také kvalitní 
autobusové spojení hromadné dopravy. 
 
Míra nezaměstnanosti v obci (viz Příloha 5.) 
Jak bavorské, tak moravské obce, které byly předmětem zkoumání, vykazují vyšší míru nezaměstnanosti, 
než je celostátním (či zemským) průměrem. Podle všeho jde tedy o obecný problém příměstského 
venkova v  obou zemích. 
 
b) Kritéria pilíře sociálního a kulturního 
Míra údržby kulturních památek (viz Příloha 6.) 
Přestože částečně jsou největší sakrální a kulturní památky v moravských obcích opravené (do té míry, že 
nehrozí, že by někomu spadly na hlavu), často se nedostává prostředků na jejich výraznější rekonstrukci 
a renovaci. Stejně tak problémem bývá mnoho drobnějších sakrálních objektů (křížků, božích muk, 
kapliček, atp.), které jsou typickým znakem české postbarokní krajiny a jejichž množství výrazně 
přesahuje počty podobných objektů v Bavorsku. Na ty se často peněz nedostává a chátrají. Na bavorské 
straně byly památky ve zkoumaných obcích naopak vždy vzorně opraveny a rekonstruovány. Výhodou 
není jen větší procento z obecního rozpočtu, které je na podobné účely vynakládáno, ale také dlouhodobé 
důsledné využívání evropských a celostátních programů obnovy památek.  
 
Míra existence a pokračování kulturních hodnot a  tradic (viz Příloha 7.) 
Případové studie prokázaly to, co již bylo v obecné rovině zmíněno výše. Bavorské obce mají 
nepřerušenou tradici kulturního a spolkového života, která dokáže začlenit jak starousedlíky, tak nově 
příchozí a pořádání tradičních svátků, jarmarků a masopustů vytváří prostor a podmínky pro další 
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integraci obyvatel. Na české straně byly tyto tradice a kontinuita částečně přetrženy čtyřmi dekádami 
diktatury a dodnes jsou pokusy na tyto kulturní základy a tradice navázat v dřívějším rozsahu obtížné. 
Z  toho vychází také složitější situace a větší tříštění obyvatel na různé skupiny, stejně jako problematické 
zapojení větší části obyvatel do dění v  obci. I  tak ale některé tradice stále přežívají (sportovní spolky jako 
Sokol, Orel a  podobně) a nově vznikají kluby a spolky, které život vesnice činí pestřejším.  
 
Z hlediska sportu (který v  mnoha obhledech ke spolkovému a kulturnímu životu v obci patří) na tom 
zkoumané moravské obce nejsou nikterak špatně a s bavorskými se mohou měřit. Opět je problém 
v nedostatku financí na modernizaci a rozšiřování sportovišť, ale nejde o nijak zásadní věc, která by nějak 
bránila existenci sportovního vyžití ve zmíněných venkovských obcích. 
 
Kriminalita a bezpečnost (viz Příloha 8.) 
Údaje na německé straně bohužel pro jednotlivé obce nejsou dostupné, proto je toto srovnání neúplné. 
I tak je ale možné říci, že problém kriminality je na venkově obecně menší, než v jednotlivých jádrových 
městech. 
 
Dostupnost zdravotní a veterinární péče (viz Příloha 9.) 
Moravským zkoumaným vesnicím obecně chyběly ambulance veterinární, ale kromě Věrovan měly 
k  dispozici lékařskou péči a lékařské ambulance. V  Senicích a Bohuňovicích byly dokonce soustředěny 
na jedno místo ve zdravotním středisku. Bavorské obce (s výjimkou menšího a vzdálenějšího Wolfseggu) 
měly k  dispozici jak veterinární, tak zdravotnické služby (v případě Teugnu byly k dispozici v sousední 
obci). Často také nabízejí pestřejší službu a specializované ordinace, které v  Čechách lze nalézt opět jen ve 
střediskových vesnicích vyššího významu, nebo ve městech.  
 
c) Kritéria pilíře enviromentálního 
Míra a předpoklady pro znečištění půd a vod (viz Příloha 10.) 
Ani v jedné ze zkoumaných obcí nejsou zaznamenány výraznější kontaminace půd a vod a nejsou tu ani 
významní průmysloví producenti odpadních vod, či znečištění. Na české straně jsou potenciálním 
zdrojem problémů podnikové areály a areály JZD, kde mohou být znečištění v  půdě kumulovány 
z předchozí doby, nicméně zatím nebyly objeveny (či se neprojevily). 
 
Míra znečištění ovzduší a hrozba emisí skleníkových plynů (viz Příloha 11.) 
V žádné ze sledovaných obcí nebylo zaznamenáno větší (či nadprůměrné) znečištění ovzduší dle emisních 
limitů a v žádné se nenachází průmyslový producent znečištění ovzduší. Moravské obce mohou těžit 
z  programu zlepšení kvality ovzduší, který má vypracovaný Olomoucký kraj. Stejně tak se Česká 
republika snaží zpřísnit pravidla pro kotle a topení, aby se zlepšilo znečištění ovzduší, které je u  nás 
z obecného hlediska horší, než v Německu. 
 
Míra využití obnovitelných zdrojů surovin (viz Příloha 12.) 
V ohledu využívání obnovitelných zdrojů surovin je Bavorsko mnohem dále, než Česká republika. 
Přestože první fotovoltaické články na střechách se objevují i ve zkoumaných moravských obcích 
(v Bohuňovicích je dokonce malá solární elektrárna), v bavorských obcích bylo jejich využívání záležitostí 
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velké části všech domů. Obyvatelé tu zcela samozřejmě třídí odpad (třídění odpadu na moravské straně je 
stále problematické v  rámci celostátního standardu) a řeší ekologické problémy a využívání 
obnovitelných zdrojů surovin jako každodenní součást života. Česká strana nabízí různé programy 
a dotace pro případné zájemce o ekologičtější bydlení, ale jsou často zbytečně komplikované a jejich 
získání není snadné. 
 
Díky rozsáhlému recyklování, využívání úsporných opatření, zateplení a využívání kvalitních stavebních 
materiálů, stejně jako generování elektřiny ve větším měřítku, mohou bavorské obce dosáhnout velké 
úspory energií z komplexního hlediska a také uspořit v rámci domácností.  
 
Míra způsobu nakládání s odpadem a  recyklace odpadů (viz Příloha 13.) 
V moravských obcích jsou sběrná místa s kontejnery na tříděný odpad, který se odváží do vzdálenějších 
míst ke zpracování. Tento systém je složitější tím, že vyžaduje od občanů výraznější aktivitu v tom, že 
musí sami tříděný odpad ke kontejnerům odnést. To je velká překážka výraznějšímu rozšíření třídění. 
Problematické je pak také třídění odpadu samotného, které často nebývá ideální a třídí se málo. 
Významná část odpadu, který by mohlo být možné recyklovat, končí v odpadu směsném (na který mají 
v  domech jedinou popelnici), stejně jako použité baterie a podobné potenciálně nebezpečné odpadní 
předměty. Pouze v  Bohuňovicích je pak sběrný dvůr, kam je možné odvážet objemnější odpad nebo 
stavební suť. Problémem na vesnicích jsou pak také černé skládky odpadu v okolí vesnice samotné. 
Především biologický odpad a stavební suť nezřídka nekončí ve sběrných dvorech, ale jsou vyvezeny za 
humna.  
 
Zkoumané bavorské obce využívaly systému s předepsaným rozpisem, kdy budou které druhy odpadu 
odvezeny a jsou pak následně sváženy přímo od dveří občanů (stejně jako u nás směsný odpad). Každý 
dům a domácnost mají speciální sběrné nádoby na všechny druhy tříděného odpadu, včetně toho 
biologického. Bavorský princip třídění dává předpoklad ke třídění odpadu výraznějšímu v rámci 
domácností, přestože zpočátku při jeho zavedení byl tento systém jistě prodělečný.  
 
V obci Teugn je pak závod na likvidaci odpadu a přeměnu biologického odpadu na komerční hnojiva.  
 
Míra dopadu na faunu, flóru a jejich biotopy (realizace a udržování ÚSES) (viz Příloha 14.) 
V tomto ohledu má určitou výhodu Česká republika, kde existuje dokument ÚSES, který postihuje 
uceleně téma ochrany přírody v  obcích a konkrétních oblastech. Německo takový podobný plán nezná, 
nicméně ve všech případech zkoumaných obcí šlo o stabilizovaná území s nenarušenou biodiverzitou, kde 
neprobíhaly skokové změny, které by mohly narušit ekologickou stabilitu území, případně ohrozit zdejší 
faunu a flóru. Nelze tedy z  vytvořených případových studií říci, že by bavorský systém vytvářel horší 
výsledky a oblasti, než český. 
 
Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (viz Příloha 15.) 
Ve zkoumaných moravských obcích byl podíl ekologického zemědělství buď nulový, nebo zanedbatelný. 
Téměř veškerá půda se zde využívá intenzivně. Mezi bavorskými obcemi byly u dvou ze tří statků ty, které 
se věnovaly výrobě biopotravin a méně intenzivnějšímu využívání půdy, stejně jako osvětovým 
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seminářům a různým akcím, které mají za cíl dále propagovat biopotraviny. V  Bavorsku obecně je na 
kvalitu potravin kladen velký důraz a  rozsáhlejší produkcí ekologicky šetrnějších potravin, nižším 
využíváním hnojení a také prodejem části produkce, která nesplňuje estetické standardy pro prodej 
v supermarketech, se snižuje ekologická zátěž obce a zvyšuje její udržitelnost.  
 
d) Kritéria hlediska urbanistického 
Udržitelné využití území (viz Příloha 16.) 
Ani v jedné ze sledovaných obcí nedochází k rozsáhlým záborům zemědělských a lesních ploch, ale 
naopak je zde spíše snaha využívat doposud nezastavěné plochy v rámci již zastavěného území. Historicky 
jsou všechna jádra obcí kompaktní a v případě moravských obcí, které se v posledních dvaceti letech příliš 
nerozšiřovaly, tak představuji často velkou část stavebního fondu a jádra obcí (s výjimkou Věrovan, kde je 
zástavba historicky více rozvolněná). Problém pro sledované moravské obce také může do vzdálenější 
budoucnosti představovat železnice, která přetíná jejich katastry a nutí je tak do separátního rozvoje ve 
dvou oblastech.  
 
Na bavorské straně dochází ke krokům, které mají navrátit dříve napřímené vodní toky zpět do jejich 
původní přírodní (značně klikaté) podoby, která působila jako přirozený retenční prvek v  krajině 
a  společně se stromy na březích zachycovala vodu. Nevýhodou samozřejmě je náročnost tohoto řešení na 
plochu koryta řeky, která je větší, než v  případě říček, které byly napřímeny a jejichž břehy a koryta jsou 
zpevněná betonovými prvky. Moravské obce se stále drží tohoto původního modelu, který může být 
náchylný k  rozsáhlejším povodním. S globálním oteplováním a výrazným výkyvům počasí v posledních 
letech je na místě posilovat protipovodňovou ochranu všemi myslitelnými směry. Obec Thalmassing je 
rozdělena říční nivou na dvě části, ale přesto ji nechává volnou a nesnaží se tímto směrem rozšiřovat, 
protože oblasti říčních niv bývají čas od času zaplavovány bez ohledu na přijatá opatření. Na české straně 
mnohé obce do těchto prostor vstoupily a vytvořily tím problém na dlouhou dobu dopředu, který je jen 
obtížně řešitelný (příklad povodní většiny hanáckých obcí zejména Troubky a  Zdounky z  června 2010). 
 
Míra neřízeného rozrůstání vesnic (viz Příloha 17.) 
Drtivá většina nové zástavby v  moravských obcích (nové části obce vystavěné po roce 1989) však vznikla 
na nových plochách a v příliš rozvolněné podobě. Stejně tak zde chybí jakékoli služby nebo prostor pro 
veřejná prostranství. Jak bylo zmíněno, jen menší rozsah výstavby způsobil, že obcím, které byly 
sledovány v případových studiích, nevznikly nadměrné problémy s takto nově vzniklými částmi obcí. Ve 
sledovaných bavorských obcích byl rozsah nové výstavby větší, ale bylo zde nezřídka počítáno s veřejnými 
plochami, parčíky a dětskými hřišti, takže přestože šlo z velké části o plochy čistého bydlení, udržely si 
rozumnou kvalitu bydlení a i přes větší podíl na celkové výměře obce, se pro ni nestaly zátěží a velkým 
problémem. 
 
Lze tak říci, že přestože nová zástavba jak v České republice, tak Bavorsku, je rozvolněnější, než tomu bylo 
v  případě historické zástavby (což klade nároky na inženýrské sítě a udržování silnic, stejně jako zvyšující 
se vzdálenosti mezi jednotlivými částmi vesnice), v případě bavorských vesnic došlo k jejich výraznějšímu 
plánování, při kterém bylo pamatováno také na kvalitu bydlení a veřejná prostranství.  
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Brownfields (viz Příloha 18.) 
Žádná z obcí, pro kterou byly případové studie provedeny, neměla v rámci katastru výrazné plochy 
brownfields, které by mohly způsobovat problémy při dalším rozvoji vesnice. V  obcích se nachází jen 
několik málo nevyužívaných objektů, které nepředstavují pro obce větší problémy a jejichž výskyt je 
přirozeným jevem. Nikde v obci nevytvářejí rozsáhlejší areál, nebo seskupení takových objektů, které by 
do budoucna mohly představovat riziko a hrozbu vzniku nevyužívané a problémové lokality. 
 
Veřejná prostranství (viz Příloha 19.) 
Moravské obce mají výhodu historických jader obcí, které představují ve většině případů prostorné návsi, 
které mohou sloužit jako centrální veřejné plochy pro celou obec a splňují i současné nároky na takové 
plochy kladené (jsou-li správně a dostatečně zpracovány a využívány). Z  hlediska veřejných ploch ale 
pozdější rozvoj obcí příliš nepomohl a další adice v obci již byly z velké části plánovány bez výrazných 
veřejných shromažďovacích nebo pobytových prostor. Stejně tak ulice, které v obcích jsou, jsou často 
pouze utilitární, bez pobytové kvality. Vesnický mobiliář a orientační systémy jsou nedostatečné 
a zasluhovaly by obměnu, případně výrazné doplnění. 
 
Zkoumané bavorské obce byly historicky spíše uličního typu, a proto postrádají centrální prostranství, 
které by umožňovalo pořádání velkých akcí a jarmarků bez omezení dopravy a  problémů. V  případě 
pořádání jarmarků musí být zastavena doprava a využito hlavní ulice jako takové, což může způsobovat 
zmatky v  dopravě a takové řešení neumožňuje ponechat některé instalace v horizontu kupříkladu 
několika týdnů. Opětovné zpřístupnění zabraných veřejných ploch je v takovém případě větší prioritou. 
Občas mohou obce pořádat takové akce mimo jádrovou oblast obce, avšak tam naráží akce na limity 
takového řešení.  
 
Na druhou stranu jsou nové části vesnice a adice nových částí plánovány s ohledem na pobytovou kvalitu 
a jsou zde řešeny nové veřejné pobytové plochy, jako jsou parky a dětská hřiště. Také orientační systémy 
a vesnický mobiliář je většinou obměňován a je buď dostačující velikosti a významu obce, nebo je na 
úrovni mobiliáře městského. 
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4.3 Závěr 
 

4.3.1 Závěr (CZ) 
Hlavním nástrojem ze strany státu a nadřízených orgánů, kterým může ovlivňovat dění na nejnižších 
úrovních, jsou právě dotační programy, z nichž nejvýznamnější je právě Program rozvoje venkova. Jak 
bylo zmíněno výše, je tento program v obou zemích (České republice a Bavorsku) odlišný a má své 
zvláštnosti a svá specifika.  
 

Bavorský program byl zaveden první a funguje delší dobu. Bavorská vláda má také k dispozici větší zdroje, 
které na něj vynakládá. Přesto jsou situace obou zemí blízké jak geografickou blízkostí, historickou 
provázaností a blízkostí kulturní. Lze proto obě situace porovnávat a vytvořit na základě těchto srovnání 
závěry. Tyto závěry jsem pak dokumentoval a porovnával na konkrétních případech vesnic v rámci 
případových studií. 
 

Hypotéza mé dizertační práce byla na začátku disertace formulována následovně: 
 

Principy udržitelnosti a obnovy vesnic aplikované v Bavorsku je možné aplikovat také na udržitelný 
rozvoj našeho (moravského, českého a slezského) venkova a příměstských vesnic ku prospěchu rozvoje 
těchto obcí. 
 

Na základě výše popsaného stávajícího stavu obcí (především 2.1 a 2.2), provedením případových studií 
(body 3.2 a 3.3), jejich analýzy a shrnutí (především 4.2), stejně jako popisu programů rozvoje venkova 
v obou státech (body 2.3 a 2.4) a jejich analýzy a shrnutí (především 4.1), považuji za prokázané, že 
hypotéza je potvrzena.  
 

Skutečně existují principy, které jsou aplikovány v Bavorsku ku prospěchu zdejších venkovských obcí, a 
které by mohly být aplikovány na udržitelný rozvoj venkova (včetně, nebo především příměstského) 
v České republice.  
 

Jsem přesvědčen (a snažil jsem se prokázat v této práci, viz výše), že by zavedení těchto principů bylo ku 
prospěchu věci také u nás a není hanbou se inspirovat u sousedů v  tom, v čem jsou zkušenější. Bavorské 
obce mají při užívání tohoto rozšířeného programu výsledky a rozšíření programu by nebylo na škodu ani 
u nás. Cílem není pouze poukázat na nedostatky jedné ze stran, ale nabídnout sousedskou výměnu 
informací a inspirací, která, pokud chce fungovat, pak musí fungovat oběma směry. To je podstatou 
partnerské a rovnocenné spolupráce založené na demokratických hodnotách, na kterých stojí obě naše 
země. 
 

Nerad bych, aby práce vyzněla negativně a v neprospěch České republiky, která by se měla pouze učit od 
ostatních. V  některých bodech jsem narazil na oblasti, kde i naše vesnice mají výhody oproti bavorským 
a mají případně potenciál ty bavorské překonat (především z  hlediska ochrany přírody a jejího plánování 
jako takového). V takových případech by samozřejmě bylo na místě, aby se nad inspirací zamyslela 
bavorská strana a měla by uvažovat nad jejich aplikací.  
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Nicméně těžištěm a záměrem mé práce byl především český a  moravský venkov a proto v  práci není 
tomuto tématu věnováno tolik prostoru.  
 
Přínos práce  
Výsledky této práce mohou sloužit jako podklad pro zamyšlení nad stávajícím českým programem 
obnovy venkova a jeho případným vylepšením nebo doplněním. Tato práce může také sloužit pro 
seznámení se se stavem německé spolkové země Bavorsko a jeho programů a nástrojů, které využívá pro 
obnovu venkova, stejně jako stavu venkova vesnice jako takové. Jak bylo zmíněno výše, může sloužit pro 
případné badatele také z druhé strany, kteří by stáli o náhled do české praxe a případnou inspiraci 
a zkušenost z  českého a moravského venkova a jeho rozvoje. 
 
Metodika, kterou jsem pro účely této práce využil při hodnocení vesnic u případových studií, může sloužit 
samostatně jako podklad pro analýzu vesnic a obcí z  hlediska udržitelného rozvoje. Stejně tak ji mohou 
využít obce samotné k identifikaci vlastních slabých a silných míst, na které je třeba se zaměřit.  
 
V souladu se zaměřením práce lze tuto metodiku využít v rámci návrhu Místního programu obnovy 
venkova jako jeden ze zdrojů hledání východisek. Slabá místa, identifikována díky této metodice, pak lze 
potvrdit dalšími metodami a reflektovat je v rámci návrhu řešení.  
 
Práce může také sloužit jako podklad dalších prací, které se budou příměstským venkovem zabývat dále 
a případně analyzovat stávající stav a další možnosti rozvoje takových sídel do budoucnosti. V tomto 
ohledu je má práce pouze prvním krokem ke zlepšení stávajícího stavu a pomoci vylepšení rozvoje 
příměstského venkova. 
 

4.3.2 Conclusion (EN) 
Main tool of government and superior authorities of the state, that can be used to affect or alter events on 
lower levels are grant programmes – most important of which is the Rural development program. This 
program is different in both countries (Czech Republic and Bavaria) that are focused in mine PhD. Thesis. 
Both programmes have its specifics. 
 
Bavarian rural development program was introduced first and Bavaria has more experience with its 
implementation. It has also more finances at hand, which it can use to fuel this program. Despite that, 
both countries are close from the geographical, historical and cultural point of view. Both situations are 
thus comparable and conclusions can be made on basis of such comparison. They were documented and 
analysed on specific villages from both sides of common border.  
 
Hypothesis od my work was defined as: 
 

Principles of sustainability and renewal of rural areas used in Bavaria are possible to apply to 
sustainable development of our (Moravian, Czech and Silesian) rural areas and rural settlements in 
the urban fringe to the benefit of that development. 
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Based on current state of rural areas in both countries (2.1 and 2.2), case studies on villages in both 
countries (3.2 and 3.3), their analysis and conclusion based on that analysis (most importantly 4.2), same 
as description of rural development programmes in both countries (2.3 and 2.4) and their analysis (most 
importantly 4.1), I hereby consider my hypothesis as confirmed. 
 
There are certain principles that are being used in Bavaria and could by applied also to rural renewal and 
development programmes (including or especially on rural settlements in the urban fringe) in the Czech 
Republic. 
 
It is my belief (and I tried to prove that point in my PhD Thesis) that applying of those principles would 
benefit also our rural areas and it is no shame in inspiration taken from neighbours, who are more 
experience in said field. Bavarian rural settlements have good results in applying aforementioned 
principles in programmes, and they wouldn´t harm also our villages. It is not my intention to show 
shortcomings of one side, but to offer neighbourly exchange of informations and inspirations, which 
should work both ways. That is the cornerstone of equal and democratic cooperation.  
 
There are also areas, where Czech programmes are better and it should be also inspiration for Bavarian 
authorities to consider. In my PhD Thesis I none the less focused on Czech and Moravian rural 
settlements and possibilities for its improvement, so I didn´t pursued this direction too further in my 
work. 
 
Benefit of the PhD Thesis 
Results of this PhD Thesis can be used as basis for considerations regarding Czech rural development 
program and its possible enhancement or additions. It can also be used for introduction to situation in 
German federal state of Bavaria and its programmes and tools, that it uses to renew its rural areas. As 
mentioned above, it can also be used by researchers from Bavarian side, who would be interested in Czech 
situation and praxis.  
 
Methodics created for purposes of case studies in this PhD Thesis can be used independently for analysis 
of rural settlements and areas from the sustainability point of view. It can also be used by representatives 
of settlements themselves for identification of strong and weak points of village development and 
therefore finding areas which have to be considered. 
 
It could also be used as basis for another research, that will study situation of rural settlements further and 
possibly analyse current state and future possibilities of development for these areas. In this case is my 
PhD Thesis just the first step to help renewal and development of rural areas. 
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4.4 Seznam vlastních prací a  projektů 
 

Publikace příspěvků 
- FERENC, Kryštof a  FERENC, Jonáš. Bavorská suburbanizace a územní plánování. 1. vydání. Ostrava: 
Mytago, 2016. 80s. ISBN 978-80-87761-20-5. 

- PALACKÝ, Jiří (ed.) a  Pavel STŘÍTESKÝ (ed.). 2015. PhD Workshop 2015: Sborník příspěvků 
doktorského workshopu. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně. ISBN 978-80-214-5217-6 .  
- BŘEZOVSKÁ, Markéta (ed.) a  KRISTEK, Jan (ed.). 2012. XVI. Vědecká konference doktorandů – 
Sborník textů. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické v  Brně. ISBN 978-80-214-4463-8. 
- FERENC, Jonáš a  FERENC, Kryštof. 2012. Příběhy Impéria - Kniha dobrodružství. Vyd. 1. Ostrava: Jiří 
Reiter (nakladatelství Mytago). ISBN 978-80-905043-7 -0 .  
- ČERNÍN, Karel; CHOCHOLOUŠEK, Michal; CHVAL, Petr; STIBUREK, Šimon a  kol. 2013. Dračí 
doupě II - Hry mocných. Vyd. 1. Ostrava: nakladatelství ALTAR. ISBN 978-80-85979-71-8. 
 

Workshopy 
- PhD Workshop 2015 
- XVI. Vědecká konference doktorandů, 2012 
 

Soutěže a  granty 
- Soutěž na nový koncept nemocnice ve městečku Kösching v  roce 2016 (ve spolupráci s  Eckl und 
Partner). 
- Soutěž na novou radnici vesnice Zeitlarn v  roce 2015 2016 (ve spolupráci s  Eckl und Partner). 
- Soutěž na studentské koleje v  suburbánní zóně města Landshut v  roce 2012 2016 (ve spolupráci s  Eckl 
und Partner). 
 

Účast na výuce 
- Vesnice a  vesnické prostředí: Zakládání vesnic pro FA VUT Brno, 2012.  
- Vesnice a  vesnické prostředí: Moderní problémy vesnice a  problémy venkova pro FA VUT Brno, 2012. 
 

Vybrané projekty 
- Spolupráce s  atelierem Knesl a  Kynčl a  podíl na projektech územního plánování mezi lety 2007-2012: 
 

- Účast na projektování územního plánu města Olomouc mezi lety 2009-2012. 
- Účast na projektování územ. plánu města Kuřim v  roce 2011. 
- Účast na projektování územ. plánu města Šumperk v  roce 2011. 
- Účast na projektování územ. plánu města Milovice v  letech 2011-12. 
- Účast na projektování územ. plánu obce Malešovice v  roce 2011. 
- Účast na projektování územ. plánu obce Třeština v  roce 2011. 
- Účast na projektování územ. plánu obce Obora v  roce 2011. 
- Účast na projektu Brno-Jižní centrum pro Městské zásahy 2011. 

 

- Spolupráce s  atelierem Eckl und Partner na plánování projektů nemocnic, občanského vybavení, 
architektonické a  urbanistické koncepce areálů nadmístního významu od roku 2012 až do současnosti: 
 

- Zielpanung a  koncepce nemocnice v  Münchbergu v  letech 2014-16. 
- Zielpanung a  koncepce nemocnice v  Naile v  letech 2013-16. 
- Účast na projektu dětské nemocnice v  Erlangenu v  letech 2012-14. 
- Účast na plánování budovy laboratoří pro univerzitní kliniku v  Regensburgu v  letech 2012-13. 
- Projekt organizace areálu prodejny nábytku v  suburbánní zóně městečka Parsberg v  roce 2015. 
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6 Přílohy 
 

Příloha 1. - Míra naplnění potřeb malého a  středního podnikání 
 

Senice na Hané
+ V  obci je široká škála firem malého a  středního 
podnikání. 

+ Podniky a  malé firmy zaměstnávají pracovníky 
různých oborů. 

+ Závody mají dostatečné plochy pro případný další 
rozvoj. 
 

Bohuňovice 

+ Spoluprací vedení obce a  podnikatelů v  obci se podařilo 
oživit oba výrobní areály v  obci. 

+ V  obci je široká škála firem spíše malého a  středního 
podnikání. 

+ Podniky a  malé firmy zaměstnávají pracovníky různých 
oborů. 

+ Z  hlediska územního je rozvoj firem možný v  rámci 
stávajících areálů, větší rezervní plochy jsou v  areálu 
Zemědělského družstva a  v  prostoru železniční stanice. 
- Výrobní areály se nacházejí v  blízkém kontaktu 
s  obytnou zástavbou. 

 

Věrovany 

+ V  obci je několik firem malého a  středního 
podnikání. 

+ Firmy v  obci zaměstnávají pracovníky různých 
oborů. 

+ Z  hlediska územního je rozvoj firem možný 
zejména v  rámci stávajícího areálu Zemědělského 
družstva Dub. 
- Výrobní areál mlýna Věrovany se nachází 
v  blízkém kontaktu s  obytnou zástavbou. 
 

Thalmassing 

+ Výrobní areály jsou dobře zakomponované 
v  blízkosti jádra obce, ale zároveň tak, aby 
nepředstavovaly pro obec nadměrnou zátěž.  

+ V  obci je široká škála firem malého a  středního 
podnikání. 

+ Podniky a  malé firmy zaměstnávají pracovníky 
různých oborů. 

+ Zemědělské a  dřevařské závody mají dostatečné 
rezervní plochy pro případný další rozvoj. 

Wolfsegg 

+ V  obci je široká škála firem malého podnikání. 

+ Podniky zaměstnávají pracovníky různých oborů 
a  vytvářejí tak potřebná místa pro lidi s  různými 
úrovněmi vzdělání a  kvalifikace. 

+ V  rámci obce existují rezervní plochy pro další 
případný rozvoj podnikání. 
 

Teugn 

+ V  obci je široká škála firem malého a  středního 
podnikání. 

+ Podniky a  malé firmy zaměstnávají pracovníky 
různých oborů. 

+ Závody mají dostatečné plochy pro případný další 
rozvoj. 
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Příloha 2. – HDP na osobu 
 

Senice na Hané
+ Obec Senice na Hané má daňové příjmy na 
obyvatele nejvyšší ze tří porovnávaných moravských 
obcí. 
 

Bohuňovice 

- Obec Bohuňovice má daňové příjmy na obyvatele 
nejnižší ze tří porovnávaných moravských obcí. 
 

Věrovany 

- Daňové příjmy obce Věrovany na obyvatele 
v  porovnávaných moravských obcích nejsou nejnižší, 
avšak ani nijak výrazně vyšší.  
 

Thalmassing 

+ Průměrný příjem v  obci je vyšší než průměrný 
bavorský i  německý příjem.  

Wolfsegg 

+ Průměrný příjem v  obci je vyšší než průměrný 
bavorský i  německý příjem.  
 

Teugn 

- Průměrný příjem v  obci je lehce nižší než 
průměrný bavorský i  německý příjem. 
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Příloha 3. – Blízkost pracovních míst 
 

Senice na Hané
+ V  obci jsou dostupné pracovní příležitosti 
v  různých oborech. 
+ Hlavní cíl zaměstnanosti mimo obec samotnou, 
město Olomouc, je snadno dostupné automobilovou 
dopravou. 
 

Bohuňovice 

+ V  obci jsou dostupné pracovní příležitosti 
v  různých oborech. 

+ Doprava místních obyvatel do zaměstnání je 
možná jak pěší, cyklistická, nebo také individuální 
automobilová, zejména do areálu zemědělského 
družstva. Dojíždějící za prací mohou využít železnice, 
nebo dojíždějí vlastními auty. 
 

Věrovany 

+ V  obci samé jsou dostupné pracovní příležitosti 
v  různých oborech. 

+ Doprava místních obyvatel do zaměstnání je 
možná jako pěší, cyklistická, nebo individuální 
automobilová. Dojíždějící za prací mohou využít 
pravidelných linek autobusové dopravy, nebo dojíždějí 
vlastními auty. 
- Obec nemá napojení na železniční dopravu.  
 

Thalmassing 

+ V  obci jsou dostupné pracovní příležitosti 
v  různých oborech. 

+ Doprava místních obyvatel do zaměstnání je 
možná jak pěší, cyklistická, nebo také individuální 
automobilová. Vzdálenosti nejsou takové, aby byla 
potřeba doprava autobusová v  rámci obce. 

Wolfsegg 

+ V  obci jsou dostupné pracovní příležitosti 
v  různých oborech. 

+ Doprava místních obyvatel do zaměstnání je 
možná jak pěší, cyklistická, nebo také individuální 
automobilová. Vzdálenosti nejsou takové, aby byla 
potřeba doprava autobusová v  rámci obce. 
- Obec je poměrně odlehlá, doprava do jádrového 
města je tak problematičtější. 
 

Teugn 

+ V  obci jsou dostupné pracovní příležitosti 
v  různých oborech. 

+ Doprava místních obyvatel do zaměstnání je 
možná jak pěší, cyklistická, nebo také individuální 
automobilová. Vzdálenosti nejsou takové, aby byla 
potřeba doprava autobusová v  rámci obce. 

+ V  blízkosti jsou nabídky pracovních míst hned 
dvou větších měst. 
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Příloha 4. – Dostupnost dopravního spojení a  hromadné dopravy 
 

Senice na Hané
+ Doprava místních obyvatel do zaměstnání v  rámci 
obce je možná jak pěší, cyklistická, nebo také 
individuální automobilová, zejména do areálu 
zemědělského družstva. Dojíždějící za prací mohou 
využít železnice, nebo dojíždějí vlastními auty. 
- Větší vzdálenost zástavby od výrobních areálů 
zvětšuje nutnost použití IAD.  
- Obec nemá vybudované cyklistické stezky nebo 
samostatné pruhy pro cyklisty v  rámci komunikací, 
zejména podél silnice k  průmyslovému areálu Panav.  

- Železnice je vzdálena jádru obce. 
 

Bohuňovice 

+ Doprava místních obyvatel do zaměstnání je 
možná jak pěší, cyklistická, nebo také individuální 
automobilová, zejména do areálu zemědělského 
družstva. Dojíždějící za prací mohou využít železnice, 
nebo dojíždějí vlastními auty. 

- Obec nemá vybudované cyklistické stezky nebo 
samostatné pruhy pro cyklisty v  rámci komunikací, 
zejména podél silnice k  průmyslovému areálu 
bývalého zemědělského družstva v  blízkosti železniční 
stanice. 
 

Věrovany 

+ Doprava místních obyvatel do zaměstnání je 
možná jak pěší, cyklistická, nebo také individuální 
automobilová, zejména do areálu zemědělského 
družstva.  

0	 Obec nemá napojení na železniční dopravu. 

- Obec nemá vybudované cyklistické stezky nebo 
samostatné pruhy pro cyklisty v  rámci komunikací. 
 

Thalmassing 

+ Propojení s  jádrovým městem je dobře 
realizovatelné skrze individuální automobilovou 
dopravu nebo dopravu autobusovou.  
0	 Obec nemá napojení na železniční dopravu. 

Wolfsegg 

+ Propojení s  jádrovým městem je dobře 
realizovatelné skrze individuální automobilovou 
dopravu nebo dopravu autobusovou.  
0	 Obec nemá napojení na železniční dopravu. 
 

Teugn 

+ Propojení s  jádrovým městem je dobře 
realizovatelné skrze individuální automobilovou 
dopravu. 
0	 Obec má autobusové spojení s  Regensburgem, ale 
autobus jezdí jen zřídka. 

0	 V  blízké obci Langenfeld (2  km vzdálené) je 
železniční zastávka. 
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Příloha 5. – Míra nezaměstnanosti v  obci 
 

Senice na Hané
- Poměrně vysoká míra nezaměstnanosti v  obci. 
 

Bohuňovice 

- Míra nezaměstnanosti je poměrně vysoká vztaženo 
k  celostátnímu průměru.  
 

Věrovany 

- Výrazně vysoká míra nezaměstnanosti v  obci, a  to 
i  v  porovnání s  okolními obcemi. 
 

Thalmassing 

- Míra nezaměstnanosti je poměrně vysoká vztaženo 
k  průměru spolkové země Bavorsko i  Německa jako 
takového.  

Wolfsegg 

- Míra nezaměstnanosti je poměrně vysoká, 
vztaženo k  průměru spolkové země Bavorsko 
i  Německa jako takového.  
 

Teugn 

- Míra nezaměstnanosti je poměrně vysoká, 
vztaženo k  průměru spolkové země Bavorsko 
i  Německa jako takového.  
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Příloha 6. – Míra údržby kulturnách památek 
 

Senice na Hané
+ Velké nemovité památky jako kostel, fara, kaple 
jsou opraveny, stejně jako sochy v  obci. 
 

Bohuňovice 

- Kostel a  další památky se v  obci udržují, ale jejich 
rozsáhlejší rekonstrukce, či renovace nejsou 
plánovány. 
 

Věrovany 

+ Sakrální památky v  obci jsou dobře udržované. 

- Na opravu, případně restaurování zámku 
Nenakonice a  jejího výraznějšího zpřístupnění pro 
turistický ruch se obci nedostává prostředků. 
 

Thalmassing 

+ Všechny památky v  obci jsou vzorně opraveny 
a  žádná nechátrá. 

Wolfsegg 

+ Všechny památky v  obci jsou vzorně opraveny 
a  žádná nechátrá. 
 

Teugn 

+ Všechny památky v  obci jsou vzorně opraveny 
a  žádná nechátrá. 
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Příloha 7. – Míra existence a  pokračování kulturních hodnot a  tradic 
 

Senice na Hané
+ Na velikost obce je zde spolkový a  kulturní život 
hojný. 
+ V  oblasti sportu jsou oddíly házené i  malé kopané 
zapojeny do nižších soutěží v  regionu. Navázali 
spolupráci s  německým klubem z  Radeburgu. 
+ V  Kulturním domě se konají plesy, bály, zábavy 
a  další kulturní akce. 
- V  obci chybí větší sportoviště s  větším hřištěm 
(využitelným kupříkladu na fotbal nebo další míčové 
hry).  
 

Bohuňovice 

+ V  obci je provozováno Centrum zdraví 
s  aquaparkem, fitnesscentrem, soláriem, masážemi, 
ubytováním, které je navštěvováno i  obyvateli z  okolí. 

+ Obec provozuje a  udržuje nejrozsáhlejší areál 
sportovišť ze tří hodnocených moravských obcí. 

+ Obecní rozpočet přispívá do oblasti kultury sportu 
nejvíce ze tří srovnávaných moravských obcí. 

+ V  obci působí hokejový tým Volvo Bohuňovice 
v  rámci Olomoucké amatérské hokejové ligy. 
 

Věrovany 

+ V  obci působí organizace, jako kapela Věrovanka 
nebo hokejové mužstvo s  věhlasem přesahujícím její 
region. 

+ Na otevřeném hokejovém stadionu bruslí veřejnost 
i  z  okolních obcí. 
- Fotbalisté mají k  dispozici pouze nevyhovující 
škvárové hřiště na kopanou v  severním cípu obce 
v  Nenakonicích. 
 

Thalmassing 

+ Kulturní tradice v  rámci obce nebyly přetrženy 
a  pokračují (všechny spolky v  rámci obce mají 
kupříkladu své tradiční prapory z  devatenáctého 
století a  všechny zakládací listiny). 

+ V  obci je velké sportoviště přiléhající ke škole, 
které v  době psaní této práce bylo rozšiřováno 
a  modernizováno. 

+ V  obci pokračuje slavení tradičních svátků, 
průvodů a  masopustů. 

Wolfsegg 

+ Kulturní tradice v  rámci obce nebyly přetrženy 
a  pokračují. 

+ V  obci pokračuje slavení tradičních svátků, 
průvodů a  masopustů. 
0	 Obec má k  dispozici dostatečná sportoviště, avšak 
jejich rozšíření by nebylo na škodu pro další rozvoj 
obce. 
 

Teugn 

+ Kulturní tradice v  rámci obce nebyly přetrženy 
a  pokračují (všechny spolky v  rámci obce mají 
kupříkladu své tradiční prapory z  devatenáctého 
století a  všechny zakládací listiny). 

+ V  obci je velké sportoviště, kde funguje fotbalový 
klub nižší ligy, stejně jako tenisové kurty a  podobně. 

+ V  obci pokračuje slavení tradičních svátků, 
průvodů a  masopustů. 
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Příloha 8. – Kriminalita a  bezpečnost 
 

Senice na Hané
+ V  obci je velmi nízká úroveň kriminality. 
+ Na bezpečnost obec vynaložila nejvíce 
rozpočtových prostředků ze tří porovnávaných obcí. 
+ V  obci se nenacházejí větší zanedbaná území, která 
by mohla sloužit jako místo, kde by neexistovala 
kontrola a  mohly se zde odehrávat trestné činy (tzv. 
„místa pro vraždu“). 
 

Bohuňovice 

+ V  obci je velmi nízká úroveň kriminality. 

+ Na bezpečnost obec vynaložila nejvíce 
rozpočtových prostředků ze tří porovnávaných obcí. 

+ V  obci se nenacházejí větší zanedbaná území, která 
by mohla sloužit jako místo, kde by neexistovala 
kontrola a  mohly se zde odehrávat trestné činy (tzv. 
„místa pro vraždu“). 
 

Věrovany 

+ V  obci je velmi nízká úroveň kriminality – nejnižší 
ze tří porovnávaných obcí. 

+ V  obci se nenacházejí větší zanedbaná území, 
brownfields. 
- Na bezpečnost obec vynaložila nejnižší částku 
z  rozpočtových prostředků ze tří porovnávaných obcí. 
 

Thalmassing 
Pro konkrétní bavorské obce není tento údaj 
k  dispozici. 

Wolfsegg 
Pro konkrétní bavorské obce není tento údaj 
k  dispozici. 
 

Teugn 
Pro konkrétní bavorské obce není tento údaj 
k  dispozici. 
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Příloha 9. – Dostupnost zdravotní a  veterinární péče 
 

Senice na Hané
+ Většina ordinací i  lékárna jsou soustředěny na 
jednom místě ve zdravotnickém středisku Kout 26. Je 
tak pro obyvatele snazší absolvovat vyšetření u  více 
lékařů. 
- V  obci chybí veterinární ambulance – nejbližší 
jsou v  Olomouci. 
 

Bohuňovice 

+ Většina ordinací i  lékárna jsou soustředěny na 
jednom místě ve zdravotnickém středisku ORPRAL. 

+ Skladba zdravotní péče v  obci zahrnuje všechny 
základní zdravotnické obory. 
- V  obci není veterinární ambulance – nejbližší jsou 
v  Olomouci. 
 

Věrovany 

- V  obci je nutno vyhledat zdravotnickou péči 
v  sousedním Dubu nad Moravou.  

- V  obci není veterinární ambulance – nejbližší jsou 
v  Olomouci.  
 

Thalmassing 

+ V  obci jsou k  dispozici lékařské ambulance 
a  základní zdravotní pomoc. 

+ V  obci je také dostupná veterinární ambulance. 
 

Wolfsegg 

- V  obci nejsou k  dispozici lékařské ambulance. 

- V  obci nejsou k  dispozici veterinární ambulance. 
 

Teugn 

+ V  obci je k  dispozici lékařská ambulance, která 
poskytuje základní zdravotní pomoc. 
0	 Specializované praxe jsou k  dispozici v  blízkém 
Bad Abbachu. 

0	 Veterinární ambulance je k  dispozici v  blízkém 
Bad Abbachu. 
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Příloha 10. – Míra a  předpoklady pro znečištění půd a  vod 
 

Senice na Hané
+ V  jižní části obce je umístěna čistírna odpadních 
vod, která je co do kapacity kalových polí 
a  technického vybavení průběžně rozšiřována 
a  modernizována. 
+ Kromě obyvatelstva nejsou v  obci žádní významní 
producenti odpadních vod. 
+ Celá obec je odkanalizována a  vybavena 
vodovodním řadem. Zdrojem vody je Vodovod 
Pomoraví s  prameništěm VHS Senice. Zemědělské 
družstvo je zásobováno z  místního prameniště v m.t. 
Chmelínek. 
 

Bohuňovice 

+ V  obci Bohuňovice je v  provozu čistírna 
odpadních vod, která byla v  roce 2012 modernizována 
s  novou aktivizační a  dosazovací nádrží. 

+ Kromě obyvatelstva nejsou v  obci žádní významní 
producenti odpadních vod. 

+ Celá obec je odkanalizována a  vybavena 
skupinovým vodovodem s  novým věžovým 
vodojemem. 
 

Věrovany 

+ V  obci Věrovany je v  provozu mechanicko-
biologická čistírna odpadních vod, která byla v  roce 
2015 modernizována. 

+ Kromě obyvatelstva nejsou v  obci žádní významní 
producenti odpadních vod. 

+ V  obci Věrovany je vybudován veřejný vodovod, 
který spravuje Středomoravská vodárenská a.s. 
Skupinový vodovod je zásobován z  prameniště 
Nenakonice. 
 

Thalmassing 

+ Kromě obyvatelstva nejsou v  obci žádní významní 
nebo průmysloví producenti odpadních vod. 

+ Celá obec je odkanalizována. 
 

Wolfsegg 

+ Kromě obyvatelstva nejsou v  obci žádní významní 
nebo průmysloví producenti odpadních vod. 
 

Teugn 

+ Kromě obyvatelstva nejsou v  obci žádní významní 
nebo průmysloví producenti odpadních vod. 

+ Celá obec je odkanalizována. 
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Příloha 11. – Míra znečištění ovzduší a  hrozba emisí skleníkových plynů 
 

Senice na Hané
+ Plynofikace obce Senice na Hané byla provedena 
v  létech 1991–1994 a  zemní plyn je zaveden do 95% 
domácností. 
+ Kvalitu ovzduší lze v  zájmovém území 
charakterizovat jako dobrou vzhledem k  blízkosti 
kvalitního přírodního prostředí. Dle údajů nedochází 
v  území k  zásadním imisním problémům v  oblasti 
čistoty ovzduší z  produkce průmyslových objektů. 
+ Olomoucký kraj má vypracovaný Program ke 
zlepšení kvality ovzduší. 
 

Bohuňovice 

+Plynofikace obce byla zahájena koncem 80. let.  

+ Kvalitu ovzduší lze v  zájmovém území 
charakterizovat jako dobrou vzhledem k  blízkosti 
kvalitního přírodního prostředí Oderských vrchů. Dle 
údajů nedochází v  území k  zásadním imisním 
problémům v  oblasti čistoty ovzduší z  produkce 
průmyslových objektů. 

+ Olomoucký kraj má vypracovaný Program ke 
zlepšení kvality ovzduší. 
 

Věrovany 

+ Obec Věrovany je plně plynofikovaná a  tím omezena 
možnost vytápění kotly na pevná paliva znečišťující životní 
prostředí.  

+ Kvalitu ovzduší lze v  zájmovém území charakterizovat 
jako dobrou vzhledem k  blízkosti kvalitního přírodního 
prostředí centra Hornomoravského úvalu podél říčních 
ramen řeky Moravy a  v  blízkosti soustavy rybníků. Dle 
údajů nedochází v  území k  zásadním imisním problémům 
v  oblasti čistoty ovzduší z  produkce průmyslových objektů. 

+ Olomoucký kraj má vypracovaný Program ke zlepšení 
kvality ovzduší. 

 

Thalmassing 

+ Kromě obyvatelstva nejsou v  obci žádní významní 
nebo průmysloví producenti znečištění ovzduší. 
 

Wolfsegg 

+ Kromě obyvatelstva nejsou v  obci žádní významní 
nebo průmysloví producenti znečištění ovzduší. 
 

Teugn 

+ Kromě obyvatelstva nejsou v  obci žádní významní 
nebo průmysloví producenti znečištění ovzduší. 
0	 V  obci je pivovar, který neznečišťuje ovzduší, ale 
občasné vaření piva může znamenat pro obyvatele 
svou aromatičností jistou zátěž (vyváženou výhodami 
vlastního pivovaru). 
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Příloha 12. – Míra využití obnovitelných zdrojů surovin 
 

Senice na Hané
- Poměrně náročná administrativa – žadatel si např. 
musí zajistit Průkaz energetické náročnosti budovy 
a  dům musí spadat do energetické třídy C. Přiznání 
dotace tak není automatické. 
- Rovněž další programy jako Zelená úsporám jsou 
administrativně náročné a  případné žadatele odradí. 
- Využívání střešních slunečních kolektorů je v  obci 
výjimkou. 
 

Bohuňovice 
+ Firma Hydraulikservis v  areálu Pila využívá 
střechy své haly pro umístění solárních panelů. 
+ V  obci je provozována malá solární elektrárna. 
- Poměrně náročná administrativa s  kotlíkovými 
dotacemi – žadatel si např. musí zajistit Průkaz 
energetické náročnosti budovy a  dům musí spadat do 
energetické třídy C. Přiznání dotace tak není 
automatické. 

- Rovněž další programy jako Zelená úsporám jsou 
administrativně náročné a  případné žadatele odradí. 

- Využívání střešních slunečních kolektorů je v  obci 
výjimkou. 
 

Věrovany 

- Poměrně náročná administrativa – žadatel si např. 
musí zajistit Průkaz energetické náročnosti budovy 
a  dům musí spadat do energetické třídy C. Přiznání 
dotace není automatické. 

- Rovněž další programy jako Zelená úsporám jsou 
administrativně náročné a  případné žadatele odradí. 

- Využívání střešních slunečních kolektorů je v  obci 
výjimkou. 
 

Thalmassing 

+ Velká část obyvatel využívá střešní plochy svých 
domů k  instalaci solárních kolektorů nebo 
fotovoltaických článků. 

+ Solární kolektory a  fotovoltaické články ve velkém 
využívají i  větší závody, které mohou využít velkých 
ploch svých střech. 
 

Wolfsegg 

+ Velká část obyvatel využívá střešní plochy svých 
domů k  instalaci solárních kolektorů nebo 
fotovoltaických článků. 
 

Teugn 

+ Velká část obyvatel využívá střešní plochy svých 
domů k  instalaci solárních kolektorů nebo 
fotovoltaických článků. 

+ Solární kolektory a  fotovoltaické články ve velkém 
využívají i  větší závody, které mohou využít velkých 
ploch svých střech. 
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Příloha 13. – Míra způsobu nakládání s  odpadem a  recyklace odpadů 
 

Senice na Hané
+ Obecně závazná vyhláška č. 1 /2015 Zastupitelstva 
obce Senice na Hané stanoví třídění odpadu do 
speciálních barevných kontejnerů umístěných 
v  katastru obce. Biologicky rozložitelný odpad 
rostlinného původu se odkládá do kontejnerů od 1.4. 
do 30.10. každého roku. 
- V  obci není sběrný dvůr odpadu. Objemný odpad 
se sváží 2x ročně, stavební odpad je nutné odkládat do 
sběrných dvorů mimo obec.  
 

Bohuňovice 

+ Na základě místní Obecně závazné vyhlášky č. 
1/2015 se v  obci na sedmi místech třídí do speciálních 
barevných kontejnerů. V  areálu Pila je rovněž sběrný 
dvůr, kde je možné odkládat i  biologicky rozložitelný 
odpad rostlinného původu. 
 

Věrovany 

+ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Zastupitelstva 
obce Věrovany stanoví třídění odpadu do speciálních 
barevných kontejnerů umístěných na pěti místech 
v  katastru obce. Biologicky rozložitelný odpad 
rostlinného původu se odkládá na ploše za kulturním 
domem. 

- V  obci není sběrný dvůr odpadu. Objemný odpad 
se sváží 2x ročně, stavební odpad je nutné odvážet do 
sběrných dvorů mimo obec na náklady objednatele.  
 

Thalmassing 

+ V  obci sice není sběrný dvůr na odpad, existuje 
zde ale jasný rozpis sběru různých druhů odpadu na 
jednotlivé dny (zbytkového, papíru, etc.), včetně 
odvozu složitějšího odpadu jako ledniček 
a  pneumatik. 
 

Wolfsegg 

+ V  obci sice není sběrný dvůr na odpad, existuje 
zde ale jasný rozpis sběru různých druhů odpadu na 
jednotlivé dny (zbytkového, papíru, etc.), včetně 
odvozu složitějšího odpadu jako ledniček 
a  pneumatik. 
 

Teugn 

+ V  obci sice není sběrný dvůr na odpad, existuje 
zde ale jasný rozpis sběru různých druhů odpadu na 
jednotlivé dny (zbytkového, papíru, etc.), včetně 
odvozu složitějšího odpadu jako ledniček 
a  pneumatik. 

+ V  obci se nachází závod na likvidaci biologického 
odpadu, stavební suti a  směsného odpadu a  jeho 
bezpečnou likvidaci a  přeměnu toho vhodného na 
kompost.  
 

  



188 
 

Příloha 14. – Míra dopadu na faunu, flóru a  jejich biotopy (realizace a  udržování ÚSES) 
 

Senice na Hané
+ Obec má vypracován územní plán, který respektuje 
územní systém ekologické stability (ÚSES) 
v  intenzivně využívané zemědělské krajině. 
 

Bohuňovice 

+ Obec má vypracován územní plán, v  rámci 
kterého respektuje jednotlivé skladebné části ÚSES 
(NRBK K  136 Ramena řeky Moravy – Cropyňský luh, 
lokální liniová břehová zeleň biokoridorů podél toků 
Grygavy, Trusovického a  Dolanského potoka a  vodní 
biotopy těchto toků). 

+ Jedná se o  stabilizované území s  nenarušenou 
biodiverzitou, s  přirozeným výskytem flóry, polních 
i  lesních živočichů. 

+ V  obci působí organizace a  sdružení, jejichž 
činnost je spojena s  ochranou přírody – rybářský 
a  myslivecký svaz, chovatelé apod. 
 

Věrovany 
+ Obec má vypracován územní plán sídelního útvaru, v  rámci 
kterého stanoví v  maximálně možné míře respektovat 
vyloučení negativního vlivu na Evropsky významnou lokalitu č. 
30 Morava – Chropyňský luh a  respektovat skladebné části 
nemístního ÚSES (biokoridor K  136 Morava, vodní 
ekosystémy, nivní osy, regionální biocentrum 251 Hrubý les, 
nivní ekosystémy). 

+ Jedná se o  stabilizované území s  nenarušenou biodiverzitou, 
s  přirozeným výskytem flóry, polních i  lesních živočichů. 

+ V  obci působí organizace a  sdružení, jejichž činnost je 
spojena s  ochranou přírody – rybářský a  myslivecký svaz, 
Junák apod. 
- V  obci je těžba štěrkopísků, která je však regulována 
územním plánem a  orgány státní správy. 

 

Thalmassing 

+ Jedná se o  stabilizované území s  nenarušenou 
biodiverzitou, s  přirozeným výskytem flóry, polních 
i  lesních živočichů. 
- Obec nemá vypracovaný ucelený plán ochrany 
přírody podobný našemu plánu ÚSES.  
 

Wolfsegg 

+ Jedná se o  stabilizované území s  nenarušenou 
biodiverzitou, s  přirozeným výskytem flóry, polních 
i  lesních živočichů. 
- Obec nemá vypracovaný ucelený plán ochrany 
přírody podobný našemu plánu ÚSES.  
 

Teugn 

+ Jedná se o  stabilizované území s  nenarušenou 
biodiverzitou, s  přirozeným výskytem flóry, polních 
i  lesních živočichů. 
- Obec nemá vypracovaný ucelený plán ochrany 
přírody podobný našemu plánu ÚSES.  
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Příloha 15. – Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy 
 

Senice na Hané
- V  obci se nenachází subjekt, který by se zabýval 
biozemědělstvím.  
- Podíl ekologického zemědělství v  rámci obce je tak 
buď nulový, nebo absolutně zanedbatelný. 
 

Bohuňovice 

- V  obci se nenachází subjekt, který by se zabýval 
biozemědělstvím.  
- Podíl ekologického zemědělství v  rámci obce je tak 
buď nulový, nebo absolutně zanedbatelný. 
 

Věrovany 

- V  obci se nenachází žádný subjekt, zabývající se 
biozemědělstvím.  
 

Thalmassing 

+ V  obci se nachází Naturland Hof Froschhammer, 
který se věnuje produkci biopotravin (včetně masa 
a  zemědělských produktů). Pořádá také osvětové 
přednášky a  jednou za rok slavnost Hoffest.  
 

Wolfsegg 

+ V  obci je statek Schröckinger, který produkuje 
bioovoce a  další bioprodukty a  pořádá také semináře 
a  osvětu v  pěstování biopotravin. 
 

Teugn 

- Podíl ekologického zemědělství v  rámci obce je 
malý.  
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Příloha 16. – Udržitelné využití území 
 

Senice na Hané
+ Většina obce si udržuje kompaktní zástavbu a  velká část 
domů je řadových, což snižuje nároky na zemědělskou půdu 
a  koncentruje vesnické aktivity na menší území.  

+ Díky kratším vzdálenostem jsou kratší i  délky inženýrských 
sítí a  náklady na jejich údržbu. 

+ Obec nezabírá rozsáhlé oblasti půdy v  okolí, neprobíhá zde 
rozsáhlá výstavba nových obytných souborů. 
- Neprobíhají kroky ke zlepšení současné protipovodňové 
situace.  

- Železnice, která obtáčí vesnici a  průmyslový a  zemědělský 
areál na východ od vesnice výrazně limitují možné rozvojové 
plochy do budoucna.  

 

Bohuňovice 
+ Historické části vesnic mají kompaktní zástavbu a  jen málo 
domů je zde vystavěno výrazně rozvolněnou formou, která by 
neúměrně prodlužovala inženýrské sítě. 

+ V  okolí obce je dostatek rezervních ploch pro další rozvoj 
a  zemědělství.  

+ Obec podniká kroky ke zhuštění své zástavby a  doplnění 
souborů v  prázdných plochách mezi jednotlivými vesnicemi. 
0	 Současná protipovodňová situace je uspokojivá a  riziko 
povodní je nízké, nicméně stále existuje.  

- Železnice rozděluje obec prakticky na dvě poloviny, přičemž 
rozvojové plochy v  té východní jsou výrazně omezeny. 

 

Věrovany 

+ V  okolí obce je dostatek rezervních ploch pro další 
rozvoj a  zemědělství.  

+ Obec podniká kroky ke zhuštění své zástavby a  doplnění 
souborů v  prázdných plochách mezi jednotlivými částmi. 
- Zástavba je výrazně rozvolněná a  obec je roztažená na 
velkou vzdálenost s  volnými plochami mezi jednotlivými 
částmi, což prodlužuje inženýrské sítě a  zvyšuje nároky na 
zábory území. 

- Obec se nachází v  těsné blízkosti říční novy řeky Moravy 
a  prochází jí mlýnský náhon. Hrozba záplav je reálná 
a  nemalá. 

 

Thalmassing 

+ Jádrová zástavba je kompaktní a  polyfunkční. 

+ Je zřejmé, že obec podniká kroky, aby podpořila další 
rozvoj a  oživení nevyužívaných ploch v  rámci stávající 
obce. 

+ Obec se rozvíjí mimo říční nivu, která prochází středem 
obce a  vytváří bariéru mezi oběma částmi vesnice. Navzdory 
tomu se do této záplavové oblasti obec nerozšiřuje. 

+ Thalmassing podniká kroky pro opětovné navrácení 
potoků, které byly napřímeny ve dvacátém století, do jejich 
původního klikatého přírodního stavu.  
- Výstavba po roce 2000 je příliš rozvolněná vzhledem 
k  původní kompaktní zástavbě. To může vést k  neúměrně 
velkým záborům půdy, pokud se tímto směrem bude dále 
pokračovat.  

Wolfsegg 

+ Jádrová zástavba je kompaktní a  polyfunkční 
(kombinuje bydlení, zemědělskou výrobu v  místě 
původních statků a  drobnou výrobu a  služby).  

+ Nejsou zde velké monofunkční oblasti čistého bydlení. 
Rozvojové plochy jsou logickým pokračováním stávajících 
ploch bydlení. 

+ Obec udržuje zábory zemědělské a  lesní půdy 
v  přijatelné míře.  

Teugn 

+ Jádrová zástavba v  jádru obce je kompaktní 
a  polyfunkční (kombinuje bydlení, zemědělskou výrobu 
v  místě původních statků a  drobnou výrobu a  služby). 
Rozšiřující části obce jsou rovněž do určité míry protkány 
službami. 

+ Obec ponechává velké plochy polí nejen v  okolí, ale 
i  v  rámci struktury obce, jsou-li dostatečně hodnotné. 

+ Obec limituje zábory zemědělské půdy na nové soubory 
a  rozšíření. 
- Ponechávání ploch polí v  rámci katastru znamená menší 
koncentraci hustoty osídlení a  nutnost delších komunikací 
a  inženýrských sítí, když jsou nové části obce stavěny dále 
ve směru rozvojových os.  
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Příloha 17. – Míra neřízeného rozrůstání vesnic 
 

Senice na Hané
+ V  obci prakticky neexistují moderní monofunkční 
soubory.  
- Obec se mimo to ale nijak výrazněji nerozrůstá. 
Dochází ke stagnaci, kdy dalšího rozvoje není potřeba, 
přestože potenciál vesnice je nemalý. 
 

Bohuňovice 

+ Moderní výstavba doplňující současnou strukturu 
trojice vesnic má k  dispozici vždy občanské a  veřejné 
vybavení některé z  obcí v  blízkosti.  
- Nová výstavba směřující na jih je čistě 
monofunkční a  vytváří oblast bez případné 
vybavenosti, kde je pouze bydlení. 
 

Věrovany 

+ Moderní výstavba doplňující současnou strukturu 
trojice vesnic má k  dispozici vždy občanské a  veřejné 
vybavení některé z  obcí v  blízkosti.  
 

Thalmassing 

+ Vzniklé suburbanizační oblasti se identifikují s  původní 
obcí a  využívají její služby ve velké míře. Jejich obyvatelé se 
účastní veřejného života v  obci a  obecních slavností. 

+ V  rámci těchto nových souborů jsou k  dispozici také 
veřejné plochy (jako jsou dětské koutky, parky a  podobně). 

+ Velikost těchto suburbanizačních souborů a  jejich 
vzdálenost od původního jádra vesnice nejsou takové, aby 
došlo k  vytvoření rozsáhlých oblastí bez služeb nebo 
veřejných prostor a  funkcí. 
- K  původní polyfunkční zástavbě přibyly ve dvacátém 
století také monofunkční části, které obsahují pouze bydlení. 

Wolfsegg 

+ Počet monofunkčních zón bydlení je malý, 
vzhledem ke vzdálenosti ke svému centru jde 
o  běžnou vesnickou zástavbu.  

+ Nově vzniklé oblasti obce se identifikují s  vesnicí 
původní a  využívají její služby ve velké míře. Jejich 
obyvatelé se účastní veřejného života v  obci 
a  obecních slavností. 
 

Teugn 

+ Rozsah monofunkčních souborů je omezen na nejnovější 
oblasti obce, které v  poměru k  ostatním částem 
nepředstavují takovou zátěž. 

+ Vzniklé suburbanizační oblasti se identifikují s  původní 
obcí a  využívají její služby ve velké míře. Jejich obyvatelé se 
účastní veřejného života v  obci a  obecních slavností. 
- Těmto novým částem chybí veřejné plochy a  jsou 
navázané a  závislé na jádrové obci, čímž zvyšují dopravní 
zatížení. Vzhledem k  rozsahu těchto nových čtvrtí to zatím 
není problém, ale do budoucna s  jejich rozrůstáním by být 
mohl. 
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Příloha 18. – Brownfields 
 

Senice na Hané
+ V  obci je jen několik objektů, které mohou 
představovat minibrownfields.  

+ Průmyslový i  zemědělský areál jsou využívané 
a  rozšiřují se. Nepředstavují v  současné době 
brownfields a  není zde obava o  případný vznik 
takového území. 
 

Bohuňovice 

+ V  obci je jen několik objektů, které mohou 
představovat minibrownfields.  

+ Oba průmyslové areály jsou využívané a  rozšiřují 
se. Nepředstavují v  současné době brownfields a  není 
zde obava o  případný vznik takového území. 
 

Věrovany 

+ V  obci je jen několik objektů, které mohou 
představovat minibrownfields.  

+ Průmyslový objekt je využívaný. Nepředstavuje 
v  současné době brownfields a  není zde obava 
o  případný vznik takového území. 
 

Thalmassing 

+ Obec podniká kroky k  odbourávání 
„mikrobrownfields“ v  podobě jednotlivých 
opuštěných/nevyužívaných objektů, které se v  obci 
občas objeví. 

+ V  obci je jen několik takových případů a  nedošlo 
ke vzniku výraznějších ploch brownfields, takže tento 
problém je v  obci jen minimální. 
 

Wolfsegg 

+ V  obci se nachází jen několik málo 
minibrownfields (objektů, které nejsou využívány) 
a  žádné rozsáhlejší plochy brownfields jako takové.  
 

Teugn 

+ Areál starého pivovaru přímo v  jádru obce, který 
dlouho představoval brownfields se podařilo znovu 
oživit a  obnovit jeho provoz, čímž ze středu obce 
zmizelo výrazné brownfields. 

+ Podíl nevyužívaných budov a  areálu v  rámci obce 
je minimální. 
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Příloha 19. – Veřejná prostranství 
 

Senice na Hané
+ Senice na Hané má k  dispozici dostatek prostorů a  ploch 
pro sportovní vyžití. 
- Má centrální veřejné prostranství (v  podobě náměstí), ale 
trochu postrádá dodatečné shromažďovací plochy ve 
vzdálenějších částech obce. 

- Mobiliář a  informační systém v  rámci obce je nedostačující 
a  zasloužil by modernizaci a  vylepšení. 
- V  obci chybí dostatečné plochy dětských hřišť a  rekreační 
zeleně (parků a  parčíků). 

- Část ulic je pouze jednosměrných s  točnou na konci 
(nezaokruhovaných se zbytkem sítě). V  případě havárie nebo 
oprav kanalizace může dojít k  odříznutí celé části, či ulice.  

 

Bohuňovice 

+ Bohuňovice mají k  dispozici dostatek prostorů 
a  ploch pro sportovní vyžití. 

+ Díky existenci trojice vesnic, které měly vlastní 
centra a  veřejné plochy, jsou zde decentralizované 
veřejné plochy pro jednotlivé části obce. Navíc 
v  dostatečném množství. 
- Mobiliář a  informační systém v  rámci obce je 
nedostačující a  zasloužil by modernizaci a  vylepšení. 
- V  obci chybí dostatečné plochy dětských hřišť 
a  rekreační zeleně (parků a  parčíků). 
 

Věrovany 

+ Díky existenci trojice vesnic, které měly vlastní 
centra a  veřejné plochy, jsou zde decentralizované 
veřejné plochy pro jednotlivé části obce.  
0	 Prostory ke sportovnímu vyžití jsou dostatečné, 
avšak zasluhovaly by modernizovat a  vylepšit. 
- Mobiliář a  informační systém v  rámci obce je 
nedostačující a  zasloužil by modernizaci a  vylepšení. 
- V  obci chybí dostatečné plochy dětských hřišť 
a  rekreační zeleně (parků a  parčíků). 
 

Thalmassing 
+ V  Thalmassingu se nachází veřejné plochy v  dostatečném 
rozsahu, aby mohly naplnit potřeby zdejších obyvatel.  

+ Nachází se zde také různé druhy veřejných prostor – hřiště, 
dětské koutky, parčíky a  další. Rozlohou by měly dostačovat 
pro okolní zástavby. 

+ Obec v  současné době (začátek roku 2016) připravuje 
a  začíná realizovat rozšíření hřišť, aby dostačovaly rostoucí 
poptávce v  obci.  
0	 Orientační systém a  mobiliář obce sice dostačuje, ale nijak 
se nevymyká z  průměru a  neslouží obci ke cti. Zlepšení v  této 
oblasti je možné. 
- Obec postrádá nějaké centrální shromaždiště v  podobě návsi 
nebo „náměstíčka“. Ulice, podél které vesnice vznikla, dnes 
v  původních rozměrech nedostačuje (silnice i  chodníky jsou 
poměrně úzké) a  tak slouží čistě jako dopravní tepna. 

Wolfsegg 

+ V  obci jsou dvě hřiště a  sportovní jízdárna, což 
v  obci této velikosti dostačuje potřebám obyvatel. 
0	 Orientační systém a  mobiliář obce sice dostačuje, 
ale nijak se nevymyká z  průměru a  neslouží obci ke 
cti. Zlepšení v  této oblasti je možné. 
- Chybí ale ve větší míře dětská hřiště, prolézačky 
a  zařízení podobného druhu. 

- V  současné době je v  obci obecně problém se 
shromažďovacími prostory. 
 

Teugn 

+ Teugn má dostatek prostorů a  ploch pro sportovní 
vyžití. 

+ Stávající prostranství jsou přehledná a  kvalitně 
zařízená pravidelně udržovaným mobiliářem. 
- Postrádá ale opět výraznější plochy shromažďovací, 
které by mohly být využity jako jádro pro občany 
a  slavnosti. 

- Nezdá se, že by obec do budoucna plánovala 
výstavbu nových veřejných prostranství, či jejich 
doplnění. 
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