
Kde budeme 

za 20 let? 



1. skupina: Sociální 
začleňování / vitalita, 
Infrastruktura/služby



Kde budeme v roce 2040?
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Infrastruktura/služby (zdraví, vzdělání, bydlení, doprava)

Sociální začleňování/vitalita (pečující komunita, rozmanitost, 

bezpečnost, tradice, kultura)
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Vize pro
venkovské oblasti

#RuralVisionEU

Výstupy/Faktory Odůvodnění

1 Vzdělávání Situace bude lepší – nové trendy, lepší možnosti, kombinované vzdělávání; 

možný problém – nižší síť škol; demografické změny (nižší počet dětí může 

hrát pozitivně pro kvalitu); výhoda – menší počet dětí; patří do priorit obcí
2 Cestovní ruch/turismus Situace bude lepší - technicky půjde lépe (infrastruktura, zázemí) x soužití 

obyvatel, tradice (folklor, tradiční aktivity); důležitá role mikroregionu
3 Zdraví situace bude horší - problém s dostupností péče na venkově; problém 

vzdálenost nemocničních zařízení; lidské zdroje jsou problém (zdravotníci, 

zubaři…)
4 Doprava/dopravní obslužnost Situace bude horší - specifická v rámci ČR (široká síť); dopravní obslužnost 

v návaznosti na další služby/potřeby; finančně náročná pro obce; jak služby 

dostat k lidem? Aby se nemuseli dopravovat…
5 Kultura Sestupný charakter k horšímu - pandemická situace – bude se kultura 

zhoršovat? možná návaznost na zánik spolků a dalších kulturních institucí; 

nutnost venkovské komunity znovu nastartovat
6 Kvalita života na venkově Situace se bude zlepšovat - obce se snaží držet si svůj charakter a 

infrastrukturu; lidé mají zájem o bydlení na venkově; terénní služby –

potenciál (decentralizace); veřejná prostranství, volná krajina kolem sídel

Kde budeme v roce 2040?



#RuralVisionEU

Co odpovídá našim 

ambicím a co je 

nedostatečné?  

Co je nejvýznamnější?

• Dosah: ovlivňuje nejvíce lidí

• Dopad: důležitost pro dotčené osoby



Vize pro
venkovské oblasti

#RuralVisionEU

Jaké jsou nejvýznamnější nedostatky?

• Udržitelnost rozvoje na venkově (komunitní řešení, financování udržitelnosti –

finanční náročnost)

• Dostupnost zdravotní péče (infrastruktura, lidské zdroje)

• Kultura (generační obměna – předávání tradic, finanční podpora, zánik spolků)

 



Vize pro
venkovské oblasti

#RuralVisionEU

Kde je nejvýznamnější potenciál?

• Rozvoj a udržení služeb ve vazbě na cestovní ruch (cestovní ruch jako 

hnací motor/zdroj financí)

• Využívání moderních technologií pro vzdělávání, zdravotnictví, komunitu 

na venkově

• Rozvoj terénních služeb (decentralizace)

 


