
 
 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává 
projekt „Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody“, který je 
finančně podporován Grantovou agenturou České republiky. Projekt mapuje situaci 
v osmi chráněných územích - čtyřech CHKO (České středohoří, Křivoklátsko, 
Labské pískovce, Lužické hory, Šumava a Třeboňsko) a dvou NP (České Švýcarsko a 
Šumava).  

 Součástí projektu je i dotazníkové šetření. Je zaměřené na zachycení názorů 
místních obyvatel na jejich každodenní život v chráněném území. Pokud se chcete 
k této problematice vyjádřit i Vy, vyplňte, prosím, následující dotazník. Vybrané 
odpovědi zakroužkujte, své případné komentáře vypište. Vámi poskytnuté informace 
zůstanou zcela anonymní a nebudou použity jinak, než k výše uvedenému účelu. 

 

 

 Děkujeme Vám za ochotu a spolupráci 

 

Za řešitele projektu 

PhDr. Drahomíra Kušová  

     Ing. Jan Těšitel, CSc. 
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1) Jak dlouho žijete na Šumavě ? 

1. od svého narození 
2. počet let  .............................................................................................................  

 
 
2) Co Vás tady drží ? (zakroužkujte, prosím, maximálně tři možnosti z nabídky) 

1.  rodina 
2.  byt 
3.  příroda 
4.  klid 
5.  přátelé 

6.  práce 
7.  rekreační chata, chalupa, 
8.  zahrada 
9.  zdravé prostředí 
10. zvyk 

 
11. něco jiného, uveďte, prosím, co  ...................................................................... 
12. nic mě tu vlastně nedrží 

 
 
3) Uvažujete o tom, že byste se ze Šumavy odstěhovali ? 

1.  ano (můžete uvést proč ?) .................................................................................. 
2. ne 

 
 
4) Jste spokojeni se vzhledem Vaší obce ? 

1.  ano  
2.  částečně 
3.  ne  

 
Mohl(a) byste svůj názor blíže komentovat ? ................................................................. 

......................................................................................................................................... 
 
 
5) Jste spokojeni s technickou vybaveností Vaší obce (elektrifikace, plynofikace, 

vodovod, telefon, kanalizace, čistírna odpadních vod, stav komunikací, atd. ....) ? 

1.  ano  
2.  částečně 
3.  ne  

 
Mohl(a) byste uvést proč ? ............................................................................................. 

......................................................................................................................................... 
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6) Jste spokojeni s úrovní služeb ve Vaší obci (holič, obchod, hospoda, doprava, 
pošta, lékař, škola, údržba komunikací, odvoz odpadu, atd. ........) ? 

1. ano  
2.  částečně 
3.  ne  

 
Mohl(a) byste říci proč ? ................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 
 
 
7) Myslíte si, že celková vybavenost Vaší obce odpovídá její velikosti ? 

1. ano 
2. ne 
3. nevím 

 
 
8) Máte pocit, že se můžete aktivně podílet na rozhodování o důležitých věcech    

ve Vašem bydlišti ? 

1. ano  
2. částečně 
3.  ne  

 
Mohl(a) byste  svůj názor blíže komentovat ? ................................................................ 

......................................................................................................................................... 
 
 
9) Jste spokojeni se svou současnou ekonomickou situací ? 

1. převážně ano 
2. převážně ne 

 
Mohl(a) byste svůj názor  blíže komentovat ? ................................................................ 

......................................................................................................................................... 
 
Máte nějakou konkrétní představu o tom, jak ji případně zlepšit ? 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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10) Znáte logo Vaší chráněné krajinné oblasti ? 

1. ano 2. ne 
 
Kde všude se s ním setkáváte ?  ................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 
 
11) Čím si myslíte, že je Vaše CHKO unikátní ?  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 
 
12) Jste rádi, že se Vaše obec nachází v chráněné krajinné oblasti ?  

1. ano (proč ?) ........................................................................................................ 

2. ne (proč ?) .......................................................................................................... 
3. nevím, nepřemýšlel(a) jsem o tom 
4. je mi to jedno 

 
 
13) O tom, co se v CHKO děje, se cítíte být informováni: 

1. dostatečně 
2. spíše nedostatečně 

3. informace mi naprosto chybí 
4. nezajímám se o to  

 
 
Případně navrhněte, jak by se mohla informovanost veřejnosti zlepšit: 
........................................................................................................................................... 
 
 
14) Jaký je Váš zdroj informací o dění v CHKO ? 

1. TV (popř. uveďte pořad, stanici) ........................................................................ 

2. rozhlas (popř. uveďte pořad, stanici) ................................................................. 

3. tisk (jaký ?) ......................................................................................................... 

4. občanská sdružení (konkretizujte, prosím) ......................................................... 
5. přátelé a známí, sousedé  
6. informační střediska CHKO  
7. informační materiály CHKO (vývěsky, brožury, letáky atd.)  
8. úřední korespondence Správy CHKO 
9. zastupitelé obce nebo starosta 
10. Internet 
11. jiný zdroj (uveďte, prosím, jaký) ....................................................................... 
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15) Jak CHKO ovlivňuje Váš život ? Považujete její existenci spíše za:  

1. výhodu 
2. nevýhodu (proč ?) .............................................................................................. 
3. nedovedu posoudit 

 
 
Pokud existenci CHKO považujete spíše za nevýhodu, máte představu o tom, 
jak by tato nevýhoda mohla býti kompenzována ? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 
 
16) Máte nějakou představu o tom, jak se dá existence CHKO využít ?  

1. ano (jakou ?) ...................................................................................................... 
2. ne 
3. nevím 

 
 
17) Myslíte si, že bez CHKO by současná životní úroveň obyvatel Šumavy byla: 

1. lepší  
2. stejná 

3. horší 
4. nevím 

5. jiná odpověď ....................................................................................................... 
 
 
18) Představte si, že CHKO bude zrušena. Poznali byste to ? 

1. ano 
2. ne 

 
Pokud ano, jak by se to dotklo Vašeho života ? .......................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
 
Pokuste se odhadnout, jak by se to mohlo dotknout života celého území Šumavy ?  
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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19) Myslíte si, že CHKO zvyšuje turistickou atraktivitu regionu ? 

1. ano (jak ?) ............................................................................................................ 
2. ne 
3. nevím 

 
 
20) Je podle Vás během sezóny počet turistů v území:  

1. únosný 
2. neúnosný 
3. nedovedu posoudit 

 
 
21) Vzpomenete si, co Vás konkrétně v poslední době nejvíce potěšilo v činnosti 

Správy CHKO ? 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 
 
22) Co Vás naopak nejvíce rozzlobilo ? 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 
 
23) Myslíte si, že na Správě CHKO jsou lidé na svém místě (tj. rozumí své věci, dá 

se s nimi jednat, atd.) ? 

1. ano 
2. ne všichni 

3. ne 
4. nevím 

 
Pokud chcete, můžete svůj názor komentovat. ............................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 
 
24) Jste s nimi v kontaktu ? 

1. ano (z jakého důvodu ?) ..................................................................................... 
2. ne 
3. jiná odpověď ...................................................................................................... 

 
 
25) Znáte Plán péče CHKO Šumava ? 

1. ano 2. ne 



26) Co by podle Vás měla Správa CHKO konkrétně dělat, aby ochrana přírody 
přispěla k rozvoji regionu ? 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 
 
27) Myslíte si, že CHKO Šumava je i Biosférickou rezervací UNESCO ? 

1. ano 2. ne 3. nevím 
 
 
 
28) Co si představujete pod pojmem „NATURA 2000“ ?  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 
 
29) Zúčastnil(a) jste se někdy akcí spojených s ochranou přírody ? 

1. ano (jakých ?) .................................................................................................... 
2. ne 
3. jiná odpověď ...................................................................................................... 

 
 
30) Využíváte Vy osobně nebo Vaše rodina terénních zařízení Správy CHKO 

(naučné stezky pro pěší a cyklisty, informační tabule, informační centra, školící 
zařízení apod.)?  

1. ano, často 2. ano, občas 3. vůbec ne 
 
 

31) Co si myslíte o ochraně přírody ? 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 
 
32) Zapomněli jsme se Vás na něco zeptat v souvislosti se životem v CHKO ?  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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Na závěr nám dovolte, abychom se Vás zeptali na některé Vaše osobní údaje 
 
1) Jste:    

1. muž  2. žena 
 
2) Kolik je Vám let ? 

1. do 20 let 
2. 21 – 30 let       
3. 31 – 40 let 
4. 41 – 50 let 
5. 51 – 60 let 
6. nad 60 let 

 
3) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené 

vzdělání? 

1. základní  
2. vyučen 
3. středoškolské 
4. vysokoškolské 

 
 
4) Jaké je Vaše zaměstnání ? Jste:  

1. zaměstnanec 
2. podnikatel  
3. studující 
4. na mateřské dovolené nebo 

v domácnosti 
5. v důchodu 
6. nezaměstnaný 

 
5) Dojíždíte za prací či do školy 
    mimo území CHKO ?   

1. ano 
2. ne 
3. nevím 

 
 
 

 
 
6) Vlastníte na území CHKO nějakou nemovitost ?   

1. ano 2. ne 
 
Pokud ano, mohli byste v seznamu označit, oč se jedná:  

1. pole 
2. les 
3. zahrada 
4. rybník 
5. dům k trvalému bydlení 

6. rekreační objekt 
7. výrobní objekt (např. dílna,  

sklady, kravín ...) 
8. stavební pozemek 

9. něco jiného ............................... 

 
 
Uveďte, prosím, název obce, kde bydlíte: 

………………………………………………………………………………................. 

 
 
Ještě jednou Vám děkujeme za ochotu a trpělivost při vyplňování dotazníku 

Jméno tazatele: 


