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Sociálně-ekonomický modul 
Podle přílohy č. 1 je obsahem této etapy řešení projektu 
1. Dokončení analýzy chování správy CHKO jako sociální instituce na Třeboňsku a na Křivoklátsku. 
2. Dokončení analýzy institucionální sítě, ve které se odehrává komunikace mezi správou a ostatními hráči v 

území. 
3. Prodiskutování dosažených výsledků a navržených závěrů s pracovníky všech dotčených správ chráněných 

území. 
4. Společně s jednotlivými správami vypracování návrhu „projektů dobré vůle“. 
5. Návrh systému monitoringu hodnotícího změny v postoji populace ke správě, potažmo k ochraně přírody 

obecně. 
 

Obecná poznámka 
Jak jsme Vám již psali v dopise ze dne 3. června 2005, úroveň rozpracovanosti tohoto projektu je v jednotlivých 
územích různá. Dosavadní výsledky nás vedly k tomu, že jsme zatím svůj badatelský zájem orientovali 
především na Šumavu jako na nejdynamičtější území. Použijeme ji jako „etalon“, vůči kterému budeme 
porovnávat dvě zbývající chráněná území. 
 

Stav řešení ke dni 14. června 2005 
Analýza chování Správy jako sociální instituce včetně jejího regionálního „zasíťování“ byla dokončena. Byla 
převážně založena na analýze rozhovorů s klíčovými osobnostmi a porovnána s informacemi získanými 
dotazníkovým šetřením. Spíše než by rozšířila spektrum informací získaných v loňském roce, tyto prohloubila: 
• Když nepočítáme komunikaci s nadřízeným ministerstvem (vertikální komunikace uvnitř rezortu), jsou v 

horizontální komunikaci pro Správy hlavními partnery obce; podniky a regionální instituce jsou na druhém 
místě. 

• Vztah Správy s územím je do značné míry formován tím, nakolik se její jednotliví zaměstnanci cítí být a 
chovají se jako členové místní komunity, tj. nakolik jsou sociálně zakotveni v místě. 

• Na rozdíl od NP, Správy CHKO nemají ambice (a zřejmě ani sílu) hrát roli hybatele místního rozvoje. 
• Pro většinu místních obyvatel je Správa CHKO „neznámou institucí“, v běžném životě s ní nepřicházejí do 

styku (viz vyhodnocení otázek 23, 24 dotazníku ve zprávě na Internetu). V kontaktu se Správou jsou nejvíce 
lidé v NPŠ, kteří jsou také v hodnocení pracovníků Správy kritičtější. Na druhém pólu spektra je pak 
Třeboňsko. 

 
Byla dokončena statistická analýza dat získaných dotazníkovým šetřením, jejímž cílem bylo blíže specifikovat 
jednotlivá chráněná území, popřípadě rozdíly mezi nimi. S cílem interpretovat rozdíly mezi jednotlivými CHKO 
byly provedeny analýzy druhého a vyšších stupňů v rámci jednotlivých chráněných území. Syntetické výsledky, 
které demonstrují fakt, že co se kvality života obyvatel týká, chráněná území se fakticky neodlišují od svého 
okolí, jsou uvedeny v přiložených publikacích. 
Na základě další statistické analýzy dat je možné konstatovat, že soukromé vlastnictví se ukázalo být důležitým 
třídícím znakem. Zdá se, že skutečně platí předpoklad formulovaný již při analýze rozhovorů s klíčovými 
osobnostmi, že „skutečně nejlepším ochráncem přírody je informovaný a poučený vlastník“. Příslušníci této 
skupiny se nejvíce podílejí na akcích spojených s ochranou přírody; mezi nimi je největší podíl těch, kteří jsou 
rádi, že se jejich obec nalézá v CHKO; jsou také nejvíce ve styku se Správou atd. Zdá se, že by mohli být 
cílovou skupinou, na kterou by se mohla zaměřit komunikační strategie Správy. 
Zajímavé výsledky přinesla i analýza informovanosti. Z dotazníků vyplynulo, že na Šumavě se lidé cítí být dobře 
informováni o tom, co se v CHKO/NP děje. Na Třeboňsku a Křivoklátsku by lidé uvítali více informací (viz. 
vyhodnocení otázky č. 13 dotazníku). Tento fakt je zajímavý především v porovnání s výsledky obsahové 
analýzy tisku, která sledovala mediální obraz vztahu ochrany přírody a rozvoje obcí. Šumava v ní vyšla jako 
problémové území, „o kterém se v tisku nejvíce mluví“. Problémovost území tedy s sebou zřejmě nese i větší 
míru informovanosti a zároveň i větší aktivitu lidí při opatřování si pro ně důležitých informací. Třeboňsko a 
Křivoklátsko nejsou problémovými územími, nejsou tudíž mediálně zajímavá. Výsledkem je malý počet 
informací o dění v CHKO (navíc poněkud stereotypních). To trochu paradoxně vede k situaci, že lidé se cítí být 
v tomto duchu málo informováni. Pro Správy v těchto územích se tedy otevírá určitá nika, kterou by mohly 
obsadit a aktivněji se propagovat. 
Celkové zatím dosažené výsledky projektu (analýzy oficiálních údajů ČSÚ, analýzy tisku, rozhovorů s 
klíčovými osobnostmi, statistické analýzy dotazníkového šetření a návrhy zásad komunikační strategie) byly 
prezentovány na jarním zasedání Českého komitétu MaB a diskutovány se zástupci všech Biosférických 
rezervací (a tudíž i zástupci našich modelových území). 
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Výsledky projektu jsou zveřejňovány na webu (www.infodatasys.cz) a jednotlivé Správy jsou o tom 
informovány, naposledy na výše zmíněném semináři. Přímým dotazem na Správu se nicméně ukázalo, že s 
těmito informacemi nepracují. Důvodů může být několik: 
• Jednotlivé Správy nemusí pociťovat potřebu těchto informací. 
• Informace jsou ve formě, která jim nevyhovuje (příliš velký rozsah informací, které jsou navíc v několika 

souborech, nároky na speciální odborné znalosti a dovednosti aj.). 
• S výše uvedeným může souviset i nedostatek času (buď objektivní nebo subjektivně vnímaný) k 

prostudování takto strukturované informace. 
Při snaze dostat informace o výsledcích projektu k potenciálnímu klientovi jsme vyšli ze dvou předpokladů: 
• Informace, má-li být úspěšně komunikována, musí mít kromě zajímavého obsahu i formu přijatelnou pro 

příjemce. 
• Od jednotlivých Správ v tomto ohledu nelze očekávat vlastní iniciativu. 
Informace dostupné na Internetu podmínku komunikovatelnosti zřejmě nesplňovaly, nemohly tudíž být použity 
jako podklad pro diskusi vedoucí k návrhu komunikační strategie. Pro jednotlivé Správy je tedy v současné době 
připravována verze zprávy v „přístupnější“ formě (obohacená navíc o analýzu jednotlivých území). S 
představiteli jednotlivých správ jsme domluveni, že ji budeme distribuovat raději v tištěné formě. Diskuse se 
Správami nad jejím obsahem a případná reformulace doporučení je stanovena na letní měsíce, červenec a srpen 
2005. 
 
Jak již bylo uvedeno výše, území Šumavy je naším nejrozpracovanějším územím. To se týká i návrhu „projektu 
dobré vůle“, neboli gesta, které by mělo být základem našeho návrhu komunikační strategie. Ve spolupráci se 
Správou NP a CHKO Šumava jsme navrhli projekt „Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through 
Sound Tourism Development in Biosphere Reserves in Central and Eastern Europe“, který nakonec získal 
finanční podporu ze strany GEF. Jeho klientem je celé území Biosférické rezervace Šumava, které se více méně 
kryje s územím CHKOŠ. Kromě vlastního řešení navržených aktivit, tento projekt nám slouží jako prostředek 
nebo nástroj komunikace mezi Správou a ostatními hráči v území. Funguje tak od samého počátku, protože jeho 
konkrétní obsah byl formulován týmem, který sestával z reprezentantů všech zainteresovaných skupin (ochrana 
přírody, místní podnikatelé, představitelé obcí, regionů a neziskových organizací). V současné době, po jeho 
schválení, vytváříme jeho organizační zázemí. Z hlediska naší problematiky je důležitá především Místní rada 
projektu, která je složena ze zástupců těch zájmových skupin, které projekt formulovaly. Jejím úkolem je jak 
společný management projektu, tak i lobbing ve prospěch rozšiřování aktivit projektu a získávání dalších 
finančních zdrojů. 
První informativní schůzka Rady se uskutečnila 31. května 2005 (je opět možno dodat seznam pozvaných, 
omluvených a zúčastnivších se). Ve srovnání s první schůzkou, kde byl formulován obsah projektu a o kterou 
byl velký zájem, byla pro nás nyní trochu překvapující poměrně malá účast pozvaných. V současné době 
analyzujeme příčiny neúčasti (např. nezájem, nedostatek času, obava z práce navíc, či něco jiného?). Nicméně i 
tak lze schůzku považovat za úspěšnou, neboť ti aktivní, kteří se zúčastnili, souhlasili s prací ve výše uvedené 
Radě. 
Poznámka o aplikovatelnosti: Výstupy projektu jsou určeny pro území BR, nicméně jak návrh projektu, tak jeho 
dosavadní management je dílem Správy národního parku Šumava, ne Správy CHKO Šumava. Znovu se 
potvrzuje, že národní park je ve srovnání s CHKO „hráčem jiné váhové kategorie“, který má pro „ne-správní 
komunikaci“ s okolím vytvořen celý aparát. Podle odhadu 90% aktivit správy CHKO je spojeno s výkonem 
státní správy a na „ne-správní komunikaci“ jim „nezbývají síly ani čas“. Na Šumavě, zdá se, může národní park 
(pokud bude vystupovat jako BR) v „ne-správní komunikaci“ do jisté míry nahradit Správu CHKO. Ve 
zbývajících dvou modelových územích však očekáváme, že „projekty dobré vůle“ budou skromnější, co se 
přímých finančních přínosů do území týká. Mohou být i symbolické. Další možností, jak zajistit „ne-správní 
komunikaci“ CHKO s ostatními hráči, je využít dělby práce a spolupracovat v s nějakou neziskovou organizací, 
která by je v tomto smyslu zastupovala. 
Ve všech případech však bude muset být součástí komunikační strategie i návrh systému propagace (i 
symbolických) gest, které Správa udělá. 
 
 

Přírodovědný modul 
Podle přílohy č. 1 je obsahem této etapy řešení projektu: 
1. Ověření navrženého systému bioindikátorů vč. založení/doplnění modelových monitoračních ploch pro 

sledování změn biodiversity. 
2. Překlad manuálu “Integrovaný management chráněných území” do češtiny. 
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Stav řešení ke dni 14. června 2005 
Byl zpracován biologický materiál modelových skupin (rostliny, bezobratlí), resp. spočítány indexy diversity v 
modelovém území s různým stupněm antropogenního ovlivnění (Lipno nad Vltavou - Přední Výtoň). 
Byly vytypovány plochy pro stálý monitoring změn biodiversity. Na těchto plochách probíhalo sledování 
(zvláště entomofauny) a předpokládá se založení stabilisovaných monitoračních ploch podle navržené metodiky: 
• Šumava: Boubínský masiv, Milešický prales, Čertova stěna, Jilmová skála, Zátoňská hora, Mrtvý luh, 

Zdíkov, Stožec, Strážný, České Žleby, různě poškozené smrkové porosty s různým managementem v oblasti 
Březníku. Dále se jedná o plochy se sledovanými lesními ekosystémy (Boubín a Trojmezí), kde byl důraz 
kladen na fytocenózy a poškození lesního porostu. Zpracovány jsou výsledky z několika lučních 
ekosystémů, které prokázaly dramatické změny (snížení) druhové bohatosti fytocenóz v návaznosti na 
změny obhospodařování. Předpokládá se, že v rámci sekundárního bezlesí bude stabilizováno několik 
příkladových monitoračních ploch. 

• Třeboňsko: Velký a Malý Tisý, Kocířov, výtopa Dvořiště, V rájích. V těchto lokalitách byla zkoumána 
společenstva bezobratlých v různě antropogenně ovlivněných biotopech. 

• Křivoklátsko: Týřov (dlouhodobé sledování společenstev hmyzu v různě antropogenně ovlivněných 
biotopech). 

 
Překlad manuálu “Integrovaný management chráněných území” nebyl dosud proveden, protože jeho konečná 
verze by měla být k dispozici až během června 2005. 
 

Publikace 
Přikládáme seznam odborných publikací založených na interpretaci vybraných dosavadních výsledků, které byly 
odeslány do tisku: 

Bartoš, M., Kušová, D., Těšitel, J. (2005): Život v územích se zvláštním režimem. Životné prostredie, Vol. 39, 
No. 2. 

Boháč, J., Těšitel, J., Matějka, K., Bartoš, M., Kušová, D. (2005): Velkoplošná chráněná území: ochrana 
biodiverzity a trvale udržitelný rozvoj území. - Životn. Prostr., vol. 39, No. 2. 

Kušová, D., Těšitel, J., Bartoš, M. (2005): Medial image of the relation between nature protection and 
socioeconomic development in selected protected areas. - Silva Gabreta, Vimperk. 

Těšitel, J., Kušová, D., Matějka, K., Bartoš, M. (2005): Protected landscape areas and regional development 
(Czech Republic case). In: European Rural Development Network, Vol. 2. - Institute of Agricultural and 
Food Economics, Warsaw. 

 
Výsledky byly prezentovány formou posteru na mezinárodní vědecké konferenci „Landscape Planning in the 
Enlarged European Union“, Bratislava, 14-15. březen  2005: 

Boháč. J, Těšitel, J., Matějka, K., Bartoš, M., Kušová, D., Šrubař, V., Moravcová, J.: Participative management 
of protected areas in CR: Present state and development. 
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