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KLÍČOVÁ POUČENÍ

•  V územní dimenzi hrají svou roli všichni aktéři, které by 
měla spojovat společná dlouhodobá vize napříč úrov-
němi správy, správními hranicemi a politikami. Nyní je 
čas jednat společně při budování budoucnosti ven-
kovských oblastí, což je jasným signálem, který přiná-
ší Územní agenda (Territorial Agenda) 2030 [TA 2030].

•  Rámcem klíčových politických poselství v rámci TA 
2030 je podpora inkluzivní a udržitelné budoucnosti pro 
všechny lidi a místa, což napomáhá dosažení cílů udr-
žitelného rozvoje v Evropě.

•  Rozvoj evropského území jako celku i v detailech je zá-
měrem, který podporují dva zastřešující cíle TA 2030 – 
Spravedlivá Evropa a Zelená Evropa. Tyto dva cíle mají 
poskytnout orientaci strategickému územnímu plánová-
ní a vyzývají k posílení územního rozměru sektorových 
politik, včetně rozvoje venkova.

Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti [2040], která je zařazena do šesté priority Evropské 
komise Nový impuls pro evropskou demokracii, má za cíl přehodnotit úlohu, kterou 
mohou tyto oblasti hrát v současné společnosti, a defi novat nový život venkovských 
oblastí.

Cílem těchto tezí politik vypracovaných v aktuálním kontextu, je přinést vlastní příspěvek 
k této vizi a podpořit diskuse týkající se dlouhodobého budoucího rozvoje venkovských 
oblastí tím, že je propojí s prioritami a cíli Územní agendy 2030 a zajistí, aby byl jasně 
nastíněn výrazný územní rozměr na cestě k harmonickému politickému zásahu.

Tyto teze politik byly vypracovány společně s portugalským předsednictvím Rady EU 
(pro první pololetí roku 2021) a zaměřují se na jednu z priorit předsednictví: znovuzískání 
příležitostí pro venkovské oblasti a umožnění inteligentní kapitalizace aktiv venkovských 
oblastí.

Předkládanou shrnutou verzi je třeba číst v širším kontextu, neboť zestručňuje informace 
obsažené v rozšířené verzi dokumentu, který se hlouběji zabývá souvislostmi mezi územ-
ními důkazy ESPON a prioritami Územní agendy 2030, a to prostřednictvím politických 
doporučení a reakcí na dlouhodobý rozvoj venkovských oblastí, a který byl ověřen v rámci 
několika meziodvětvových a mezivládních debat.

•  Přístup ke složitým územním interakcím ze strategické 
perspektivy se zaměřením na průřezové oblasti TA 2030 
při poskytování klíčových politických reakcí směřujících 
k udržitelnému a prosperujícímu rozvoji venkovských 
oblastí má za cíl zajistit větší harmonizaci mezi všemi 
strategickými dokumenty EU na všech úrovních.

•  Dlouhodobý místní, regionální, národní a evropský 
rozvoj venkova vyžaduje udržitelné zvyšování životní 
úrovně, investice a budování sociální důvěry. Stejně 
tak vyžaduje dlouhodobou spolupráci a koordinaci mezi 
jednotlivými lokalitami, úrovněmi veřejné správy, poli-
tickými sektory a společenskými skupinami při řešení 
složitých otázek a při využívání různorodého rozvojové-
ho potenciálu při navrhování prosperující budoucnosti 
venkovských oblastí.



Teze politik // Územní důkazy a politická doporučení pro prosperující budoucnost venkovských oblastí

ESPON // espon.eu 3

Venkovské oblasti vyjadřují evropskou územní roz-
manitost. Spojují různé typy míst, které se utvářely na 
mnoha cestách, aby využily svůj potenciál a překonaly 
problémy svého rozvoje.

Ačkoli první krok k územnímu rozměru dlouhodobé vize 
byl stanoven samotným dokumentem Územní agenda 
2030, další kroky budou spočívat v procesu spoluprá-
ce, který pomůže navrhnout novou meziodvětvovou 
dynamiku, v níž budou klíčové subjekty vyzvány ke 
spolupráci.

Dlouhodobá spolupráce a koordinační opatření k naplně-
ní dlouhodobé vize pro venkovské oblasti by měly usilovat 
o integrovaný přístup angažovaných zainteresovaných 
subjektů s využitím mechanismů víceúrovňové sprá-
vy, přístupů založených na místě, analýz dopadů politik 
a dalších relevantních politických nástrojů. Jejich společ-
ným jmenovatelem by měl být vyváženější a udržitelněj-
ší rozvoj venkovských oblastí zasazený do perspektivy 
územní soudržnosti.

Evropská zelená dohoda propojuje cíle Zelené a spra-
vedlivé transformace, neboť se zaměřuje na zmírnění do-
padů změny klimatu a dalších environmentálních výzev 
a podporuje přírodní kapitál, který je důležitým aktivem 
venkovských oblastí.

Územní agenda 2030 pro venkovské oblasti 
v rámci portugalského předsednictví Rady EU

Dlouhodobá vize budoucnosti venkovských oblastí nabí-
zí jedinečnou příležitost k podpoře synergií mezi Územní 
agendou a zastřešujícími tematickými nebo sekčními 
oblastmi. strategiemi, agendami, programy a politika-
mi EU. Takové synergie jsou zřejmé mezi Územní agen-
dou a Městskou agendou, Novou lipskou chartou, 
politikami soudržnosti a rozvoje venkova EU a vedou 
k realizaci plánu obnovy EU a makroregionálními 
strategiemi EU a strategiemi pro přímořské oblasti.

Na všech úrovních, od místní až po celoevropskou, vy-
žadují rostoucí ekonomické a sociální rozdíly mezi mís-
ty a lidmi spolu s dopady, riziky a tlaky souvisejícími se 
změnou klimatu neformální víceúrovňovou spolupráci 
mezi členskými státy, orgány na nižší než celostátní úrov-
ni, Evropskou komisí, Evropským parlamentem, Evrop-
ským výborem regionů, Evropským hospodářským a so-
ciálním výborem, Evropskou investiční bankou a dalšími 
příslušnými aktéry při realizaci této příležitosti.

Územní agenda 2030 se svým zaměřením na územní 
dimenzi nabízí zásadní prostor pro proces spolupráce 
k dosažení dlouhodobé vize pro venkovské oblasti pro-
střednictvím lepší synergie mezi politikami soudržnosti, 
životního prostředí a zemědělského rozvoje.

Pouze s účastí všech zainteresovaných subjektů a se za-
měřením na debatu a opatření týkající se meziodvětvo-
vého propojení politik může evropský venkov dosáhnout 
budované dlouhodobé vize.

Rámec Územní agendy 2030
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1)  Více informací o projektech naleznete na htps://www.espon.eu/applied-research

Územní agenda 2030 uznává, že politická opatření musejí 
mít silný územní rozměr a koordinované přístupy, přičemž 
je třeba zohlednit a využít rozmanitost i specifi ka jednotli-
vých míst. V tomto ohledu Územní agenda 2030 vymezu-
je seznam nezbytných opatření, která jsou seskupena do 
průřezových oblastí a která jsou všechna relevantní pro 
venkovské oblasti.

V této tezi politiky poskytuje program ESPON územní 
důkazy (shromážděná data) a znalosti (zjištěné dlouho-
dobé trendy), které mají dále podpořit a přispět k navrho-
vání prosperující budoucnosti venkovských oblastí. Činí 
tak prostřednictvím přístupu ke komplexním územním 
interakcím ze strategické perspektivy. Na tomto základě 
program ESPON poskytuje poradenství v rámci vhodných 
politických opatření strukturovaných do šesti průřezových 
oblastí Územní agendy 2030 (obrázek 3). Ta jsou platná 
zejména ve venkovských oblastech, kde se zvyšují eko-
logické a sociální rozdíly mezi jednotlivými místy a mezi 
lidmi spolu s environmentálními riziky a tlaky.

Pro ilustraci územních dopadů a vazeb vytvořených mezi 
venkovskými oblastmi a v rámci nich byly vybrány poznat-
ky z řady relevantních projektů programu ESPON, které 
rozšiřují komplexnost výzev a nabízejí doporučení pro po-
litická řešení. Na tomto základě se tyto teze politik snaží 
zajistit integrovanější pochopení jak současného stavu, 
tak budoucích trendů, a to prostřednictvím sledování ob-
lastí, které tvoří venkovskou krajinu a specifi ckých rysů 
určujících udržitelný rozvoj venkovských oblastí:1)

Příspěvek programu ESPON k řešení problémů 
a stanovení politických doporučení založených 
na důkazech

•  demografi cký pokles ve venkovských regionech (ESCAPE);

•  kvalita života ve venkovských regionech (QoL);

•  marginalizace a omezený přístup ke službám obecného 
zájmu (SGIs) (PROFECY);

•  ekonomiky přímo i nepřímo postižené přírodními rizi-
ky (povodně a sesuvy půdy, nedostatek vody a sucho, 
bouře a zemětřesení (TITAN);

•  biologická rozmanitost a ekosystémové služby při zmír-
ňování dopadů změny klimatu (GRETA);

•  přechodové ekonomiky a nové technologické transfor-
mace (T4).

Tyto teze politik přehled jsou výsledkem společné spolu-
práce portugalského předsednictví Rady Evropské unie 
a programu ESPON a vznikly jako dokument pro pod-
poru realizace Dlouhodobé vize pro venkovské oblasti 
Evropské komise. Všechny důležité příspěvky a zpětná 
vazba z meziodvětvového a meziinstitucionálního dialogu 
o těchto tezích politik byly zahrnuty do jejich konečné ver-
ze. Proto ještě jednou oceňujeme úsilí všech angažova-
ných zainteresovaných subjektů a zdůrazňujeme význam 
jejich příspěvků k procesu přípravy návrhu.
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Demografi cké souvislosti stěhování z venkova do měst, 
z méně rozvinutých do rozvinutých národních regionů, 
z východu na západ a z jižní Evropy na sever viditelně po-
znamenávají společnost Evropské unie a přímo ovlivňují 
životy občanů EU a místních komunit s významným dopa-
dem na národní, regionální a místní úrovni. [REGI, 2020] 
Historie však prokázala, že čím jsou problémy složitější 
(v okrajových, venkovských nebo zranitelných oblastech), 
tím větší je potenciál pro inovace a využití příležitostí, což 
vyžaduje integrované, inteligentní a strukturované vize 
a přístupy. Krize COVID-19 pravděpodobně urychlí změ-
nu a podnítí další debatu o významu venkovských oblas-
tí a přesměruje pozornost na to, co by mohla nabídnout 
méně hustě osídlená místa.

Představy o prosperující budoucnosti 
venkovských oblastí v rámci Územní agendy 2030

Tvorba správného kontextu pro 
stanovení vhodných politik 
pro venkovské oblasti

Pochopení a identifi kace geografi e demografi ckých 
trendů aneb jak klasifi kovat heterogenitu venkovských 
oblastí v Evropě. Důkazy programu ESPON (viz mapa 1) 
naznačují, že dynamika, která utváří demografi ckou roz-
manitost, je výsledkem komplexních socioekonomických 
a prostorových změn a stává se dlouhodobým procesem. 
Při pohledu na demografi cký potenciál venkovských regio-
nů lze jasně rozlišit, že některé regiony se „akumulují/ros-
tou“ a některé se „vyčerpávají/smršťují“. U těch druhých 
se očekává, že podíl obyvatel žijících ve zmenšujících se 
venkovských oblastech se bude dále snižovat z 36,1 % 
v roce 1993 na 29,2 % v roce 2033 (neboli ze 178 milionů 
na přibližně 157 milionů obyvatel).

Mapa 1 
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Dalšími logickými kroky jsou uvědomění si demogra-
fi ckých změn a trendů a přizpůsobení se jim, neboť 
dlouhodobé trendy vylidňování venkova jsou již patr-
né: Od 60. let 20. století zažívá mnoho místních správních 
jednotek (LAUs – Local Administrative Units), zejména ve 
východní a střední Evropě, delší období poklesu počtu 
obyvatel, zatímco pouze menší počet jednotek v západní 
a střední Evropě vykazuje trvalý nárůst počtu obyvatel. 
Rozdíl mezi východem a západem a severem a jihem je 
stejně zřejmý jako fakt, že nejvíce postižené oblasti v Ev-
ropě, kde během deseti let ubylo více než 10 % obyvatel, 
se nacházejí v Bulharsku, v pobaltských zemích, Chorvat-
sku, bývalé Německé demokratické republice, Řecku, Itálii, 
Portugalsku, Rumunsku nebo ve Španělsku (viz mapa 2).

Pochopení různých faktorů, které stojí za složitými pro-
cesy zmenšování počtu obyvatel. Ačkoli je vylidňování 
často považováno za nezvratný trend, jehož hnací silou je 
buď úbytek (v důsledku nevyvážené věkové struktury nebo 
přirozeného úbytku), nebo odliv obyvatelstva, vystupuje 
jako společný výsledek různých procesů. Ty jsou základem 
složitějších socioekonomických a prostorových transforma-
cí, jež jsou poháněny celoevropskými/globalizovanými toky 
nebo národními/regionálními/městsko-venkovskými inter-
akcemi. Tyto procesy lze rozdělit do čtyř hlavních kategorií: 
ekonomická restrukturalizace, lokalizační znevýhodnění, 
periferizace a události a přechody.

Při vytváření podrobnějšího přehledu o problémech, které 
je třeba řešit, byly dále zkoumány zmenšující se regiony, 
a to na základě ekonomických modelů migrace a aloka-

© ESPON, 2020
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Mapa 2 
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ce pracovních sil. Byla sestavena analýza založená na 
datech na základě velmi diferencovaného souboru pro-
měnných a následně byly regiony s podobnými charakte-
ristikami seskupeny dohromady, což odhalilo, že existuje 
silná vazba mezi demografi ckými změnami, ekonomický-
mi faktory a lokalizačním znevýhodněním (viz  mapa 3).

• zemědělské (intenzifi kované) regiony s nízkými pří-
jmy, kde počet obyvatel klesá v důsledku vysoké míry 
migrace a úbytku;

• průmyslové regiony s nízkými až středními příjmy, 
kde počet obyvatel klesá v důsledku restrukturalizace 
hospodářství a nízké produktivity práce, což poškozuje 
strukturu obyvatelstva;

• zemědělsko-průmyslové regiony s nízkopříjmovými 
pracovními místy, kde počet obyvatel klesá v důsledku 
stěhování a přirozeného úbytku, a to i přes relativně sil-
nější ekonomiku;

• obslužné regiony s pracovními místy s nízkými až 
středními příjmy, kde dochází k úbytku obyvatelstva 
v důsledku nevyvážené struktury obyvatelstva (vysoký 
podíl starého obyvatelstva), a to navzdory silnému eko-
nomickému sektoru;

• průmyslové a obslužné regiony se středně příjmový-
mi pracovními místy, kde počet obyvatel klesá v důsled-
ku nevyvážené struktury obyvatelstva a nízké porod-
nosti, a to navzdory silnému ekonomickému sektoru.

Mapa 3 
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© ESPON, 2020
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Negativní demografi cké procesy tedy mohou být příčinou 
i důsledkem širších socioekonomických problémů úze-
mí a z mnoha důvodů si tato území nedokázala udržet 
nebo přilákat obyvatele. Tím spíše je pravděpodobné, že 
se tyto trendy budou projevovat i nadále, a to při absenci 
nových příležitostí a přístupu ke zvýšené kvalitě života.

Četné problémy při zajišťování vyšší kvality života ve 
venkovských oblastech. Řešení otázky kvality života 
přesahuje rámec dobrého poskytování služeb nebo do-
stupnosti a zahrnuje tři sféry: osobní, socioekonomickou 
a ekologickou. Všechny tyto sféry lze měřit pomocí tří di-
menzí: umožnění kvalitního života, přežití (udržení) života 
a rozkvět života. Územní dimenze indexu kvality života 
(The territorial dimension of the Quality of Life – TQoL) 
v Evropě do jisté míry odráží jak model centrum-perife-
rie (v mnoha případech způsobený ekonomickou silou 
evropských regionů), tak model jádro-periferie. V rámci 
venkovských regionů se zachovává stejné vymezení, při-
čemž severní a západní regiony jsou těmi, které se vy-

značují vyšší výkonností a jižní a východní regiony mají 
tendenci zaostávat (viz mapa 4).

Zajištění odpovídajícího přístupu k hlavním službám 
obecného zájmu. Nejde jen o ukazatel míry územní pro-
pojenosti, ale také o ukazatel kvality života – s ohledem na 
snadnou dostupnost různých typů služeb. Zajištění kvality 
a kvantity poskytovaných služeb (vzdělávání, zdravotní 
péče, veřejná správa atd.) je výzvou, které čelí všechna 
venkovská území, ale zejména ta s úbytkem obyvatel-
stva. V důsledku trvalé migrace, nízké porodnosti nebo 
postupného stárnutí obyvatelstva je poskytování služeb 
(zejména zdravotnických, vzdělávacích a sociálních) pod 
zvýšeným tlakem, který je umocněn nedostatkem speci-
alizovaného personálu nebo nedostatečně zajištěnými 
službami. Stále existují oblasti, které mají relativně špatné 
podmínky a jeví se jako vnitřní periferie, pokud jde o pří-
stup k několika službám obecného zájmu (tj. mají dlouhou 
dojížďkovou dobu k službám). Tyto oblasti se nacházejí 
hlavně ve venkovských regionech (45,2 %).

Mapa 4 
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Využití potenciálu inovací. Nedostatečná dostupnost 
(kvalitních) místních služeb zdůrazňuje nutnost zajištění 
odpovídající infrastruktury pro konektivitu, což se týká jak 
dopravní infrastruktury (zajištění nebo lepší organizace slu-
žeb veřejné dopravy), tak digitální infrastruktury. V (od-
lehlých) venkovských oblastech je stále mnoho domácnos-
tí, které nemají přístup k širokopásmovému internetu. Tento 
stav se dále více komplikuje tím, že se vysoký podíl oby-
vatelstva potýká s určitou formou digitální negramotnosti.

Kromě toho je v těchto venkovských oblastech omezená 
jak schopnost přilákat nové investice do high-tech, inova-

Map 5 

Malta
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Liechtensteinteregiony s nízkou technologickou úrovní

technologicky zaostávající regiony

nové ostrovy inovací
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tivních, průmyslových odvětví, tak regionální odvětvová 
specializace nebo složení místního trhu práce. A protože 
je již patrná technologická transformace 4.0, musejí re-
giony v reakci na zvyšující se konkurenceschopnost na-
jít nové způsoby, jak se vyrovnat se socioekonomickými 
změnami. Technologický rozvoj je možný a regiony, které 
mají existující náskok v technologiích 3.0, bývají na cestě 
k transformaci 4.0 pokročilejší. To navíc vede ke vzniku 
nových ostrovů inovací, jak ukazuje územní rozložení ku-
mulovaných znalostí. (viz mapa 5)
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Řešení dopadů změny klimatu. Změna klimatu má také 
kvantifi kovatelný rozměr, protože její dopady již pociťují 
obyvatelé v celé EU a mají na ně sociální i ekonomický 
dopad. Přímé i nepřímé ekonomické dopady na výrobní 
kapacity regionálních ekonomik jsou značné a z údajů 
programu ESPON vyplývá, že největší ekonomické dopa-
dy přírodních rizik zaznamenaly pobřežní a horské oblasti 

Mapa 6 
Vztah mezi ekonomickými dopady a územní zranitelností

A

A

a oblasti podél velkých řek. Z nich více než 170 venkov-
ských regionů s úbytkem obyvatelstva zaznamenává vyš-
ší průměrný ekonomický dopad, což je situace, která by 
mohla dále zvyšovat rozdíly mezi regiony. Tyto regiony 
se překrývají s vysoce zranitelnými územími a nacházejí 
se v zemích, jakými jsou Bulharsko, Řecko, Itálie nebo 
Rumunsko. (viz mapa 6)

Územní soudržnost musí sehrát důležitou roli v procesu 
hospodářského oživení tak, aby byly zajištěna prospe-
rující budoucnost venkovských oblastí, která bude rám-
ci dlouhodobého procesu podporovat rovné příležitosti, 
včetně přístupu k veřejným službám pro lidi a podniky, ať 
už se nacházejí kdekoli. Na místě založený přístup, který 
je spojen s průřezovými oblastmi a odpovídá do společ-
ným zásadám stanoveným v Územní agendě 2030, může 

Doporučení programu ESPON pro místně citlivá 
politická opatření

významně zvýšit soudržnost a účinnost politických 
opatření, neboť je zřejmé, že některá z těchto opatření 
bude třeba přizpůsobit některým specifi ckým územním 
potřebám. V tomto kontextu by politická doporučení 
programu ESPON mohla pomoci dosáhnout SPRA-
VEDLIVÉ a ZELENÉ Evropy a podpořit realizaci TA 
2030 se zaměřením na:
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