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Základní údaje 
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Mapa je dostupná ke stažení na https://atlasvenkova.osu.cz/ (část „Specializované mapy“ v Atlase 
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Online verze (webový GIS) je k dispozici na https://arcg.is/0Kiqyi 
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Úvod 
Současné strategie rozvoje venkovských regionů musí brát v úvahu zásadní proměny struktury 

hospodářství a funkcí venkova, které v českých podmínkách proběhly zejména v posledních třech 

desetiletích.  V části odborných kruhů stále přetrvává tradiční představa, že venkovské hospodářství je 

spjato zejména s primárním sektorem a převážně produkční (doplňkově ekologickou a rekreační) 

funkcí (Dinis 2006), zatímco městské s průmyslovou výrobou a sektorem služeb (Šťastná a Pavlík 2021). 

Venkovské oblasti ve vyspělých státech však procházejí diverzifikaci lokálního hospodářství. Odvětvová 

struktura hospodářství venkovských regionů se posunuje od dominantního zemědělství ke 

zpracovatelskému průmyslu a službám (Woods 2005), přičemž narůstá význam a intenzita nelokálních 

vazeb (Ženka a kol. 2021). Venkovské oblasti přitahují nejen rezidenční migraci z městských (zejména 

metropolitních) regionů, ale selektivně probíhá též proces komerční kontraurbanizace (Bosworth a 

Finke 2019), zahrnující fyzický přesun výrobních či jiných komerčních aktivit z měst na venkov. Carey 

(2015) dokumentuje, že až 80 % exportu vyspělých států tvoří průmyslové výrobky z venkovských 

regionů. Venkovské regiony (zejména v českých kontextu) nelze chápat jako uzavřené lokální produkční 

systémy s převahou priméru, ale jako exportně orientované zemědělsko-průmyslové ekonomiky s 

významnou stabilizační funkcí sektoru služeb.  

Ačkoli jsou venkovské regiony charakteristické vyšším podílem primárních ekonomických 

aktivit a odvětví zpracovatelského průmyslu s nižší technologickou a znalostní náročností 

(potravinářský, textilní, kovodělný průmysl aj.), díky poklesu dopravních nákladů a disponibilitě 

pracovní síly se na venkově rozvíjejí i technologicky náročnější odvětví zpracovatelského průmyslu 

(Wiggins a Protector 2001). Častým zástupcem jsou průmyslové firmy zaměřené na standardizované 

výrobky s jednoduchými vstupy (Crone a Watts 2003). Ačkoli výrazně převažují malé a středně velké 

podniky (Vaz, Morgan a Nijkamp 2006), ekonomiky mnoha venkovských regionů jsou organizovány 

kolem velkých závodů a/nebo poboček nadnárodních korporací ve zpracovatelském průmyslu, v menší 

míře i v rutinních obchodních službách (Sonn a Lee 2012).  

Cílem níže uvedené specializované mapy je poskytnout syntetické hodnocení dosaženého 

socioekonomického statusu a rozvojového potenciálu českých venkovských regionů a obcí. Zřejmé je, 

že prosperita většiny venkovských obcí je zcela zásadně spjata s dynamikou rozvoje blízkých měst, 

zejména obcí s rozšířenou působností. Toto je patrné zejména v širokých zázemích ekonomicky 

prosperujících metropolitních a krajských měst, která soustřeďují venkovské obce s vysokými 

hodnotami souhrnného indexu socioekonomického rozvoje. Postavení měst v sídelním systému, 

dopravní dostupnost a zděděná ekonomická struktura (viz Hampl 2005) patří i v současnosti mezi 

klíčové faktory socioekonomického rozvoje (nejen) českých venkovských obcí a regionů (Ženka a kol. 

2015). 
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Specializovaná mapa 
Mapa je dostupná na webu Atlasu rozvoje venkova jako mapa č. 10.1 v části „Specializované mapy“. 

Obsah specializované mapy 
Mapa je sestavena ze dvou mapových výstupů: výstupem pro úroveň obcí (mapa č. 10.1.1) a výstupem 

pro úroveň obcí s rozšířenou působností (10.1.2). Obrázek 1 je náhledem statického mapového 

výstupu. Ve statických výstupech je použito zobrazení WGS 84/UTM 33 N (EPSG:32633), Feature Layer 

Views v ArcGIS Online (viz níže) užívají souřadnicový systém WGS 84/Pseudo-Mercator (EPSG:3857). 

Jako vstupní geografické vrstvy byly použity vrstvy obcí, ORP a krajů z geodatabáze ArcČR 500 (©ArcČR, 

ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2016) na které byly následně napojena potřebná atributová data. 

Vizualizace je založena na použití metody intenzivních barev (viz Miklín a kol. 2018), kdy hodnota jevu 

(zde index SER), je plošně vyjádřena barvou (kartogramem), přičemž tyto barvy jsou uspořádány do 

stupnice. Data byla klasifikována Jenksovou metodou (Natural breaks), která hledá přirozené 

zákonitosti a seskupení v datech a vytváří třídy kolem těchto přirozených skupin. Hranice tříd jsou tedy 

definovány v místech s relativně velkými rozdíly v datech (Krtička a kol. 2012). Městské oblasti jsou 

označeny šedou barvou a vojenské újezdy černou šrafáží. Statický výstup je omezen na zjišťování údajů 

v rámci definovaného intervalu (viz legenda mapy), nicméně elektronická verze webové mapy 

umožňuje získávání přesných hodnot vstupních ukazatelů a indexu SER pro jednotlivé SO ORP a 

venkovské obce. 

 

Obrázek 1 Náhled specializované mapy Souhrnný index socioekonomického rozvoje venkovských regionů Česka na úrovni 
venkovských obcí a obcí s rozšířenou působností. 

 

  

https://atlasvenkova.osu.cz/
https://arcg.is/0Kiqyi
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Metodika sestavení mapy 
Základním ukazatelem vizualizovaným v mapovém výstupu je souhrnný index socioekonomického 

rozvoje (index SER). Do jeho výpočtu vstupují vybrané sociodemografické a ekonomické ukazatele. 

Index byl sestaven zvlášť pro úroveň správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) 

zahrnující 6 vstupních ukazatelů a pro úroveň venkovských obcí zahrnující 4 vstupní ukazatele. Rozdílný 

počet vstupních ukazatelů pro úroveň venkovských obcí je dán nedostupností dat pro obecní úroveň. 

Do výpočtu pro úroveň SO ORP vstupovaly následující ukazatele: 

- průměr hrubé míry migračního salda 2012–2018 (Macháček a kol. 2021a) 
- průměr indexu ekonomického zatížení 2012–2018 (Macháček a kol. 2021b) 
- přidaná hodnota na obyvatele v tis. Kč v roce 2014 (Ženka a Wellisch 2021) 
- změna pořadí v míře nezaměstnanosti 2009–2014 (Ženka a Hatesohl 2021a) 
- změna pořadí v míře nezaměstnanosti 2014–2018 (Ženka a Hatesohl 2021b) 
- průměrná intenzita bytové výstavby 2012–2019 (Krtička 2021) 
- průměrná nezaměstnanost v roce 2018 (Pavlík a Krtička 2021) 

 

Do výpočtu pro úroveň venkovských obcí vstupovaly následující ukazatele:  

- průměr hrubé míry migračního salda 2012–2018 (Macháček a kol. 2021a) 
- průměr indexu ekonomického zatížení 2012–2018 (Macháček a kol. 2021b) 
- průměrná intenzita bytové výstavby 2012–2019 (Krtička 2021) 
- průměrná nezaměstnanost v roce 2018 (Pavlík a Krtička 2021) 

 

Vstupní ukazatele byly následně standardizovány rozpětím (MIN-MAX normalizace). Tento přístup se 

doporučuje v případech, kdy vstupní údaje mají různý rozsah, ale nemají normální rozdělení či obsahují 

odlehlé hodnoty. Vzorec pro výpočet normalizovaných dat je následující: 

𝑦𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗−𝑚𝑖𝑛(𝒙𝑗)

𝑚𝑎𝑥(𝒙𝑗)−𝑚𝑖𝑛(𝒙𝑗)
                   (1) 

 

Při normalizaci bylo nutné zohlednit povahu použitých ukazatelů z hlediska jejich 

pozitivního/negativního vlivu na socioekonomický rozvoj. U ukazatelů, kde minimální hodnoty vykazují 

pozitivní vliv byla vypočtená normalizovaná data převrácena. V tabulce níže MAX znamená maximální 

hodnoty, MIN minimální hodnoty ukazatelů. 

Ukazatel Pozitivní vliv Negativní vliv 

průměr hrubé míry migračního salda 2012–2018 MAX MIN 

průměr indexu ekonomického zatížení 2012–2018 MIN MAX 

přidaná hodnota na obyvatele v tis. Kč v roce 2014 MAX MIN 

změna pořadí v míře nezaměstnanosti 2009–2014 MIN MAX 

změna pořadí v míře nezaměstnanosti 2014–2018 MIN MAX 

průměrná intenzita bytové výstavby 2012–2019 MAX MIN 

průměrná nezaměstnanost v roce 2018 MIN MAX 

 

Výsledný index SER je poté vypočten pro jednotlivé územní jednotky jako aritmetický průměr 

z normalizovaných vstupních dat. 
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Uživatelé specializované mapy 
Specializovaná mapa je určena aktérům regionálního rozvoje – zástupcům různých rezortů, regionů, 

měst, obcí, místních akčních sdružení, mikroregionů a akademickým pracovníkům. Umožňuje snadné 

porovnání rozvíjejících se a zaostávajících regionů/venkovských obcí v geografické perspektivě a 

následné využití získaných údajů pro strategické řízení, koordinaci a vzájemnou spolupráci. 

Informace z mapy lze získávat hned několika způsoby: 

- ze statických mapových výstupů ve formátu TIFF a PNG dostupných na 
https://atlasvenkova.osu.cz/mapove-vystupy/ (část „Specializované mapy“) 

- rychlým prohlížením/zvětšováním detailů statických mapových výstupů pomocí JavaScriptu 
(tamtéž) 

- pro uživatele, kteří si chtějí zjistit podrobné údaje pro jednotlivé územní jednotky je 
připraven odkaz na webovou mapu (ArcGIS Online), kde lze jednotlivé geografické vrstvy 
použité v mapě interaktivně přibližovat a získávat z nich podrobnější údaje 

- tematické vrstvy jsou k dispozici v ArcGIS Online také samostatně jako tzv. Feature Layer 
Views. Pracovníci GIS tak mohou k vrstvám přistupovat (např. skrze Portal v ArcGIS Pro), 
exportovat si z publikovaných vrstev data pro vlastní analytické potřeby nebo je používat ve 
vlastních mapových výstupech 

 

Shrnutí 
Specializovaná mapa s názvem Souhrnný index socioekonomického rozvoje venkovských regionů 

Česka na úrovni venkovských obcí a obcí s rozšířenou působností umožňuje aktérům regionálního 

rozvoje snadnou identifikaci rozvíjejících se a zaostávajících mikroregionů/venkovských obcí. 

Geografická perspektiva zde umožňuje identifikaci problémů a rozvojových příležitostí v širších 

souvislostech, identifikovat prostorové vzorce a zaměřovat se na podpůrná řešení v těchto územích. 

 

 

  

https://atlasvenkova.osu.cz/mapove-vystupy/
https://arcg.is/0Kiqyi
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