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Úvod 
V příloze č. 1 smlouvy k projektu byl navržen „sekvenční“ postup řešení. Okolnosti jako nemoc, momentální 
nedostupnost dat, atd nás ale donutily přejít na postup, při kterém se jednotlivé úkoly řeší paralelně. Konkrétně 
to znamená, že práce na úkolech byly zahájeny; jednotlivé úkoly jsou v různém stádiu rozpracovanosti.  
 

Hodnocení přírodních podmínek participativního managementu 
Podle přílohy č. 1 je obsahem druhé etapy řešení projektu: 
• Standardní hodnocení a integrace dat (přírodovědných, prostorových a socioekonomických) s ohledem na 

zpracování metodiky participativního managementu: 
• Hodnocení stavu biodiverzity v jednotlivých modelových územích, vytypování zdrojů biodiverzity v těchto 

územích. 
• Určení negativních vlivů na biodiverzitu v modelových územích a opatření k jejich limitaci a k ozdravění 

ekosystémů a krajiny. 
• Určení maximální únosnosti a stability ekosystémů a krajiny, zejména dotčených vlivem člověka 
 
Stav řešení k 8. 6. 2004: 
• Bylo dokončeno hodnocení biodiverzity v jednotlivých modelových územích (Třeboňsko, Křivoklátsko). 

Bude předloženo ke kontrolnímu dni. 
• Jako case study bylo vypracováno hodnocení biodiverzity modelové skupiny epigeických brouků pro 

modelové území Šumavy (publikace do sborníku „Aktuality šumavského výzkumu“). Pro území Třeboňska 
a Křivoklátska se takové hodnocení v současné době zpracovává a bude hotovo do září (v případě 
Třeboňska ve formě publikace do časopisu Silva Gabreta). Rukopis bude předložen ke kontrolnímu dni. 

• Byly určeny základní negativní vlivy na biodiverzitu v modelových územích. Opatření k jejich limitaci a k 
ozdravění ekosystémů a krajiny jsou závislá na následujícím bodu.  

• Byla vypracována rešerše zabývající se katastrofickými posuny v ekosystémech a krajině, která je 
současným teoretickým základem pro určení maximální únosnosti stability ekosystémů a krajiny. Pro 
jednotlivé ekosystémy a krajinné segmenty modelových oblastí jsou nutné další dílčí studie. Tato studie je 
hotova. 

• Pro modelové skupiny epigeických brouků (střevlíci, drabčíci) byl vypracován systém kritických příznaků 
stavu společenstev určující jejich nestabilitu a indikující přechod biotopu (ekosystému) do jiného stavu. 
Bude předloženo ke kontrolnímu dni.  

• Byla provedena terénní šetření pro hodnocení vlivu fragmentace a rekreačního využití území na 
společenstva bezobratlých v modelových územích Šumavy a Třeboňska. Budou vyhodnocena na podzim 
(září, říjen). 

• Výsledky jsou průběžně konzultovány v mezinárodním měřítku v projektu IPAM Toolbox. Je připravováno 
setkání partnerů projektu IPAM Toolbox na Šumavě v říjnu tohoto roku. 

 

Hodnocení sociálně-ekonomických předpokladů participativního 
managementu 
Podle přílohy č. 1 je obsahem druhé etapy řešení projeku:  
a) Dokončit analýzu mediálního obrazu CHKO v regionálním tisku. 
b) Na základě analýzy „objektivních“ statistických dat zhodnotit sociálně-ekonomické podmínky v 

modelových územích a jejich širším zázemí.  
c) Provedení a vyhodnocení série rozhovorů s klíčovými osobnosmi v území. 
d) Návrh struktury dotazníku pro terénní šetření vč. struktury výběrového souboru. 
 
Stav řešení ke dni 3. června 2004: 
ad a) Analýza mediálního obrazu jednotlivých CHKO pokrývala časové období posledních pěti let. V současné 
době se dokončuje. Výsledky budou předloženy ke kontrolnímu dni.  
 
ad b) Analýza sociálně ekonomických podmínek modelových oblastí. Byla provedena analýza dat zajištěných z 
Českého statistického úřadu. Na základě výsledků jsou popsány poměry ve sledovaných územích a v jejich 
širším okolí (výsledky jsou uvedeny na Internetových stránkách projektu - 
www.infodatasys.cz/vav2003/vav2003.htm). Úloha identifikace existence/neexistence rozdílů mezi CHKO a 
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jejím okolím je pro tuto chvíli dokončena. (viz tamtéž). Na základě předběžného hodnocení získaných výsledků 
lze vyslovit hypotézu, že rozdíly v hodnotách jednotlivých ukazatelů jsou způsobeny jinými faktory, než je 
existence CHKO.  
Na interpretaci výsledků datové analýzy je nutné se dívat jako na iterační proces. Samotná interpretace může 
vystačit s již provedenou statistickou analýzou dat. Nicméně není vyloučena ani situace, kdy bude třeba provést 
další analýzy nad již existujícími daty, případně zajistit pro analýzu další data.  
V kontextu diskuse o datovém zabezpečení socioekonomické analýzy je nutné konstatovat, že oproti původnímu 
předpokladu jsme od ČSÚ ještě neobdrželi: 
- Aktuální údaje o rekreačním využivání území. Příslib zní, že budou k dispozici v září. 
- Údaje o vyjíždění za prací a studiem z obcí. Na rozdíl od údajů v předchozím bodu, matice dojížďkovosti pro 
obce v našich zájmových územích se již zpracovává a není vyloučeno, že údaje budou k dispozici k datu 
kontrolního dne. 
 
ad c) Polostandardizované rozhovory s klíčovými osobnostmi byly oproti původnímu plánu přesunuty na letní 
měsíce, především červenec a srpen. Proběhnou tedy ve stejné době, jako dotazníkové šetření. Osnova rozhovoru 
bude k 30. 6. 2004 k dispozici. 
 
ad d) Dotazníkové šetření má za úkol zmapovat názory místní populace jednak na vlastní socioekonomickou 
situaci, dále pak zachytit jejich vztah k CHKO. Struktura dotazníku byla konzultována s jednotlivými správami 
CHKO, její finální verze je přiložena k této zprávě (Příloha 1).  
Základním souborem budou obyvatelé starší 15ti let trvale žijící v chráněných územích. Výběrový soubor bude 
tvořen cca 500 respondenty na Šumavě, 300 respondenty na Křivoklátsku a 300 respondenty na Třeboňsku. 
Výběrový soubor bude ze základního souboru odvozen kombinací kvótního a náhodného výběru. V prostředí 
GIS společně s daty Českého statistického úřadu byla rozlišena všechna sídla ve všech třech zájmových územích 
(vzhledem k účelu studie se tyto nemohou shodovat s žádnou z kategorií používaných ve státní správě a ve 
statistice - s obcemi, katastry, částmi obcí ani se základními sídelními jednotkami [zsj] - někdy se jedná o zsj, 
jindy o soubor zsj, jejich rozbor a charakteristika je uvedena v příslušném dokumentu na www.infodatasys.cz). 
Pro tyto jednotky byl vypočítán počet trvale žijících obyvatel a na jeho základě byl za použití přesného algoritmu 
vybrán reprezentativní výběrový soubor sídel a ke každému z nich byl stanoven předpokládaný počet 
dotazovaných osob. V nutných případech byly soubor obcí a kvóty mírně modifikovány.Vyhledání konkrétního 
respondenta v rámci kvóty bude náhodné. 
Terénní sběr empirických dat se uskuteční v měsících červenci a srpnu. Sběr provedlou tazatelé - studenti 
středních škol. V současné době probíhá organizační zabezpečování celé akce včetně distribuce dotazníků a 
zaškolení tazatelů (Příloha 2). 
 
Workshop s klíčovými osobnostmi se dosud neuskutečnil. Konzultační panel klíčových osobností budeme 
vytvářet až při provádění rozhovorů. Ty, jak je uvedeno výše, předpokládáme zahájit v letních měsících.  
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Vážená paní, vážený pane, 
 
Ústav ekologie krajiny Akademie věd České republiky zpracovává projekt „Participativní 
management chráněných území – klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a 
socioekonomickým rozvojem místních komunit“, který probíhá pod záštitou Ministerstva 
životního prostředí ve třech chráněných krajinných oblastech (CHKO) – na Křivoklátsku, 
Třeboňsku a na Šumavě. Cílem projektu je především nalezení optimálního vztahu mezi 
ochranou přírody a přiměřeným socio-ekonomickým rozvojem v těchto územích.  
Součástí projektu je i dotazníkové šetření. Je zaměřené na zmapování názorů místních 
obyvatel na jejich každodenní život v CHKO. 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  
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1) Jak dlouho žijete (na Šumavě / na Třeboňsku / na Křivoklátsku)? 
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 / z Třeboňska / z Křivoklátska) 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 ? ........................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
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 ? .............................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
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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 ? 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 
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) ...................................................................................... 
 
 
 

Příloha 1

6



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/ Třeboňska / 
Křivoklátska) 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 (Křivoklátska / 
Třeboňska / Šumavy ) ? ................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 
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? 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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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 (Křivoklátsko / Šumava /Třeboňsko) ? 
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 (Křivoklátsko / Šumava / Třeboňsko) 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 
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31) Co si myslíte o ochraně přírody ? 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 
32) Zapomněli jsme se Vás na něco zeptat v souvislosti se životem v CHKO ?  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

 
 
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. vyuče 
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 / části obce, kde bydlíte ………………………………………… 
…………..……………………………………………………………………………………... 
 
Ještě jednou Vám děkujeme za ochotu a trpělivost při vyplňování dotazníku 
 
 
 
Jméno tazatele: 
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P O Z N Á M K Y   P R O   T A Z A T E L E 
 
Pro jistotu zde raději zopakujeme některé důležité momenty: 
 
A). PŘI KONTAKTU S RESPONDENTEM 

1. nezapomenout se představit (např. studenti gymnázia..., kteří zastupují Ústav ekologie krajiny AV ČR), 
2. stručně objasnit účel šetření (viz. úvod dotazníku) a neopomenout zdůraznit, že respondenti mají tímto 

možnost ovlivnit mírové soužití ochrany přírody a místních obyvatel, tak aby přispívalo k přiměřenému 
rozvoji území,   

3. nakonec poděkovat za ochotu a trpělivost. 
 
B). ZPŮSOB VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU 

1. Respondentovi lze nabídnout tři způsoby vyplnění dotazníku: 
a) azatel bude předčítat respondentovi všechny otázky a sám bude zakroužkovávat a zapisovat jeho 

odpovědi, 
b) respondent si dotazník bude číst a vyplňovat sám v přítomnosti tazatele, který mu na místě zodpoví 

případné nejasnosti,  
c) tazatel předá dotazník respondentovi, který si jej v klidu vyplní sám bez přítomnosti tazatele. 

Dohodnou se na termínu předání, při kterém bude možné zodpovědět případné dotazy. 
 

2. Způsob vyplnění dotazníku je naznačen v úvodu dotazníku, popř. v závorkách u jednotlivých otázek. 
Pokud instrukce nejsou uvedeny, může respondent odpovědět libovolně. 

 
3. Během vyplňováni dotazníku by se měl tazatel snažit o zachování neutrálního postoje.  

 
4. Tazatel by se ve vlastním zájmu neměl zapomenout podepsat na zadní stranu vyplněného dotazníku, 

neboť toto opomenutí může ovlivnit výši jeho honoráře. Na tomto místě připomínáme, že práce bude 
honorována 60,- Kč za každý odevzdaný a správně vyplněný dotazník. 

 
 
C). ZPŮSOB VÝBĚRU RESPONDENTŮ 
Tazatel by se měl snažit oslovit co nejpestřejší skladbu trvale bydlících obyvatel starších 15 let (podle pohlaví, 
věku...apod.) v rámci přidělených kvót v jednotlivých základních sídelních jednotkách. Viz dále Tab. Struktura 
výběrového souboru podle základních sídelních jednotek. 
 
D). TERMÍN A MÍSTO ŠETŘENÍ 
Terénní šetření musí být provedeno v měsíci červenci a srpnu 2004 na území vybrané CHKO. 
 
E). ODEVZDÁNÍ PRÁCE 
Sběr dotazníků proběhne na začátku měsíce září 2004 (přesný termín bude upřesněn telefonicky s vedením 
školy, které vás uvědomí). Tazatel předá vyplněné dotazníky do rukou výzkumníků osobně, bude mít možnost s 
nimi pohovořit o svých zážitcích z terénu a vyřídit nutné záležitosti ohledně vyplacení honorářů. Je nutné přinést 
potvrzení o studiu, popř. číslo bankovního konta, na které budete chtít zaslat výplatu nebo přesnou adresu 
Vašeho bydliště.   
 

Za kolektiv výzkumníků 
PhDr. Drahomíra Kušová 

 
Případné nezbytné konzultace terénu na tel: 728 084  251 
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