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ÚVOD  
Velkoplošná chráněná území jsou obecně chápána jako jeden ze základních mechanismů 
ochrany biodiversity. Cílem projektu je především navržení optimálního modelu koexistence 
ochrany biodiversity a přiměřeného socio-ekonomického rozvoje v chráněných územích. 
Projekt má formu empirické srovnávací studie porovnávající tři konkrétní biosférické 
rezervace -  BR Šumava, BR Třeboňsko a BR Křivoklátsko. 

Výstupem projektu bude návrh metodiky participativního managementu chráněných území a 
odhad podmínek nutných pro jeho realizaci v praxi. Participativní management chápeme jako 
takový způsob využívání území, který musí zaručovat dvě základní podmínky: 
• musí zaručit ochranu existence klíčových biologických parametrů (např. existence     

určitých druhů společenstev a ekosystémů); 
• musí minimalizovat konflikty vyplývající z konkurenčního využívání území a zaručit  

optimální participaci veřejnosti na managementu chráněných území. 
 
Abychom byli schopni navrhnout management splňující výše uvedené podmínky, náš výzkum 
se zaměřil konkrétně na dva okruhy problémů:  

• Na klíčové ekosystémy v jednotlivých územích a možnosti jejich ovlivnění lidskou 
činností. Cílem pak je navrhnout metodu monitoringu změn, které mohou v těchto 
ekosystémech nastat. Monitoring by měl být nástrojem zjišťování efektivnosti 
„ochranářské strategie“ správy. Konkrétním cílem je navrhnout konkrétní indikátory, 
limitní hodnoty, způsob sběru dat, jejich vyhodnocování a distribuci výsledků.  

• Na vybrané parametry kvality života místní populace, na chování této populace a na její 
vztah ke správě chráněné oblasti, potažmo k ochraně přírody obecně. Cílem je 
odhadnout/navrhnout, jak by se správa /ochrana přírody obecně měla chovat, aby dosáhla 
co možná nejefektivněji svůj cíl – ochranu biodiversity v těchto územích. Součástí by měl 
být i návrh monitoringu změn, které nastanou v kvalitě života místní populace, v jejím 
chování a vztahu ke správě, jako odezvy na aplikaci komunikační strategie Správy. Cílem 
je tedy také návrh souboru indikátorů, stejně jako v předchozím okruhu.   

Dvěma typům problémů odpovídají i dva  moduly, v rámci kterých probíhá výzkum 
modelových území. Práce probíhají paralelně. 
 
Biodiverzitní modul  
V rámci tohoto modulu se řeší tři následující úkoly: 

• Popis biodiversity modelových území zaměřený výhradně na klíčové ekosystémy, tj., na 
ekosystémy, pro jejichž údržbu bylo konkrétní chráněné území zřízeno.  

• Identifikace klíčových problémových oblastí – potenciálních narušitelů stavu biodiversity.  

• Návrh indikátorů monitorujících stav klíčových ekosystémů. 
 
Socio-ekonomický modul 

V rámci tohoto modulu se paralelně řeší dvě otázky: 

• Jaká je role velkoplošného chráněného území v regionálním rozvoji. Analýza je prováděna 
jednak na základě „objektivních“ dat poskytnutých Českým statistickým úřadem,  jednak 
z perspektivy lidí žijících v daném území. Data popisující reflexi „objektivní“ situace byla 
získána jednak rozhovory s klíčovými osobnostmi v území, jednak dotazníkovým šetřením 
na běžné populaci. 
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• Jaké je chování správy chráněného území jako instituce, tj. především chování správy vůči 
ostatním hráčům v území. Informace byly získávány jednak analýzou tisku, rozhovory 
s klíčovými osobnostmi a formou dotazníkového šetření.  

 
 
Při čtení následujícího textu je třeba vzít v úvahu následující fakta: 

• Tento text je jen stručnou sumarizací výsledků dosud získaných v rámci socio-
ekonomického modulu. Text je řazen podle jednotlivých technik sběru dat a informací. 
Podrobné výsledky mohou zájemci najít na webové adrese www.infodatasys.cz.   

• Předpokládáme, že takto strukturovaný text poslouží jako podklad pro sérii diskusí 
s představiteli jednotlivých správ. Na základě námi prezentovaných výsledků a komentářů 
zástupců státní ochrany přírody bude pak společně formulován návrh komunikační 
strategie pro jednotlivé správy včetně jejího zobecnění do formy metodiky.  
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HODNOCENÍ SOCIO-EKONOMICKÝCH PODMÍNEK 
ZALOŽENÉ NA ANALÝZE DAT Z DATABÁZÍ ČSÚ 

 

CÍL 
Toto hodnocení je součástí úlohy, ve které řešíme otázku, jakou roli hraje velkoplošné 
chráněné území v kontextu regionálního rozvoje. Cílem analýzy bylo zjistit, zda existují 
rozdíly v úrovni sociálně ekonomických podmínek mezi územím CHKO a jeho okolím, či 
nikoliv. Hodnocení založené na analýze dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) přitom 
představuje „objektivní pohled“ na danou problematiku.V rámci projektu je toto hodnocení 
doplněno i pohledem z perspektivy lidí, žijících přímo v modelových územích (část otázek 
dotazníku a rozhovory s klíčovými osobnostmi v území). 

METODIKA 
Pro operacionalizaci výše uvedené úlohy bylo nutno provést následující kroky. 

• První krok se týkal výběru samotných parametrů, které jsme zvolili pro analýzu socio-
ekonomických podmínek území. Výběr se řídil použitým interpretačním rámcem. Tím byl 
koncept kvality života. Statistická data, která máme k dispozici, charakterizují vybrané 
parametry kvality života, dále popisují základní socio-demografické charakteristiky 
obyvatel a data charakterizující způsob využití území (land-use). (seznam všech dosud 
použitých parametrů je uveden v dokumentu www.infodatasys.cz/vav2003/param.htm). 

• Dalším krokem bylo určení konkrétního obsahu pojmu „okolí CHKO“, o kterém jsme 
předpokládali, že tvoří pro CHKO širší socio-ekonomický kontext. Pro určení okolí byl 
zvolen iterační postup – od minimálního areálu po měřítko regionu. V prvním kroku byl 
zvolen, na základě předpokládaných vazeb území CHKO na své nejbližší okolí, minimální 
areál. Ten byl definován tak, že do něho spadají obce, jejichž alespoň jeden z katastrů je 
vzdálen do 20 km od hranice CHKO (obr č. 1). Do takto definovaného okolí spadala pak i 
přirozená městská centra, obklopující CHKO (s výjimkou hl. města Prahy, které je natolik 
specifické, že bylo ze souboru a priori vyloučeno). Pro oblast jižních Čech bylo možné 
použít všechny obce nalézající se na území kraje, což je vhodné vzhledem k analýze 
zaměřené na dvě oblasti (Šumava a Třeboňsko). Rozšíření našeho záběru na území celých 
jižních Čech bylo motivováno i tím, že za předpokladu takto zvoleného území bude 
zároveň z výsledků možno (a to bez dalších nákladů) vyčíst i informace o nové 
potenciálně navrhované CHKO Novohradské hory. Nakonec však bylo možno provést 
datové analýzy pro všechny okresy, jejichž některá část spadá do dvacetikilometrového 
okolí vlastních chráněných území - datové sady předávané z Českého statistického úřadu 
byly zpravidla poskytovány vždy pro celý okres. K analýze tak byla použitelná data z 
velké souvislé oblasti Čech - od jihu až po sever republiky. 
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Obr. 1. Modelová území – chráněná území a jejich okolí. 

 
• S tím souvisela i volba základní statistické jednotky. Oproti původnímu předpokladu, kdy 

byl jako základní statistická jednotka uvažován katastr, jsme po dohodě s kolegy na ČSÚ 
zvolili „obec“ jako základní statistickou jednotku. Důvodem změny byla dostupnost 
sociálně ekonomických dat, která jsou primárně sledována na úrovni obce. Tím byla dána i 
nejmenší rozlišovací úroveň analýzy. 

• U dat, která jsme přebírali od ČSÚ jsme museli řešit otázku jejich aktuálnosti. Základní 
rozhodnutí spočívalo v tom, že jsme v této fázi požadovali „pokud možno nejaktuálnější 
údaje“. Prozatím jsme tedy rezignovali na možnost sledování dynamiky rozvoje v historii. 
Důvodů bylo několik. Jeden z nich byl i ryze technický. Spočíval v tom, že se soubor 
statistických jednotek (tedy obcí) během posledních dvaceti let několikrát změnil 
(slučování a rozpad obcí), a konzistentní časová řada by vyžadovala přepočty, které nejsou 
mnohdy proveditelné. Druhým důvodem bylo i zadání úlohy, které předpokládalo 
zmapování aktuálního stavu, s minimálními odkazy na minulost. Nicméně, pokud by se 
ukázala nutnost či účelnost historické analýzy těchto dat, stále počítáme s tím, že se o ni 
můžeme v nějaké (technicky proveditelné podobě) pokusit. 

• Data, která jsme získali, pocházejí ze dvou databází, jednak z Městské a obecní statistiky, 
jednak ze sčítání lidu. Tím byla dána i jejich aktuálnost. Data poskytovaná městskou a 
obecní statistikou byla převážně vztažena k roku 2002, respektive k roku 2003. Výjimky z 
tohoto pravidla představovala data popisující obchodní síť v území (z roku 1999) a data 
charakterizující rekreační vybavenost území (z roku 1996). Díky tomu, že právě v těchto 
parametrech proběhl v poslední době poměrně bouřlivý vývoj, data v té podobě, jak nám 
byla poskytnuta, mohla sloužit jen jako referenční hladina pro srovnání s aktuálním 
stavem. Stav obchodní sítě je možné zjistit jen empirickým terénním výzkumem. O 
možnosti získání aktuálních dat o rekreační vybavenosti území jsme od počátku roku 
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jednali s krajskou divizí ČSÚ, do jejíž správy přešel z ústředí registr rekreačních objektů v 
ČR. Do dnešního dne však tento registr nebyl zpracován. Data nám tudíž dodnes nebyla 
poskytnuta. Z posledního sčítání lidu nám ČSÚ poskytl data popisující základní 
demografické parametry populace, vyjíždění za prací, vlastnictví nemovitostí a vybrané 
parametry životní úrovně. Tato data tedy popisují situaci k roku 2001. 

• Data byla zpracována metodami mnohorozměrné statistiky, přičemž byly 
upřednostňovány metody ordinace, které umožňují zjištění základních trendů, které se v 
datech objevují a to na základě korelací mezi jednotlivými proměnnými. 

 
 
STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 
Obce byly hodnoceny z několika hledisek (podrobnější výsledky viz 
www.infodatasys.cz/vav2003/statistika/statistika.htm). 

Zastoupení kategorií pozemků 

Na základě údajů z obecní a městské statistiky byly hodnoceny jednotlivé obce v celém širším 
zájmovém území z hlediska zastoupení kategorií pozemků (land-use). Vztah mezi 
proměnnými byl sledován na základě metody hlavních komponent (PCA). Je možné 
konstatovat, že obce nevytvářejí v ordinačním prostoru žádné shluky a jejich členění je ryze 
arbitrární. Bylo možno identifikovat dva hlavní gradienty, které ovlivňují využití krajiny 
(nebo v nichž se využití krajiny projevuje). Prvým je gradient míry urbanizace území obce a 
druhým pak je gradient zemědělská-lesní krajina. Ty byly použity pro klasifikaci obcí (obr. 
2). Podél gradientu první ordinační osy byly rozlišeny skupiny rurální krajina (A),  krajina 
přechodná (B) a urbanizovaná krajina (C). Podle gradientu druhé ordinační osy to pak byly 
skupiny obcí, které mají charakter zemědělský (a) nebo lesní (b). 

Projevuje se závislost na lokalizaci intenzivně zemědělsky využívané krajiny, která se 
prakticky nevyskytuje v žádné ze tří sledovaných biosférických rezervací. Rovněž zastoupení 
větších sídelních aglomerací (komplexy obcí skupiny B, případně C) je v těchto oblastech 
vzácné - pouze u CHKO Křivoklátsko je patrný vliv sousedící pražské aglomerace, která se 
může stát potenciálním rizikem další úspěšné existence CHKO. 
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Obr. 2. Klasifikace obcí založená na land-use. Podél gradientu první ordinační osy (třídy jsou odlišeny barevně): 
A - rurální krajina, B - krajina přechodná, C - urbanizovaná krajina; podle gradientu druhé ordinační osy (třídy 
jsou odlišeny texturou): a - převládá zemědělské využití, b - převládá lesní půda. Dvě bíle zbarvené oblasti 
ukazují území katastrů náležejících obcím vojenských prostor Boletice a Brdy. 
 
 
Ordinace sociálně-ekonomických charakteristik obcí 

Analýza byla provedena obdobně jako předchozí a to na základě 22 relativních charakteristik. 
Při zobrazení proměnných v prostoru prvých dvou ordinačních os je zřejmé, že hlavními 
faktory pro umístění obce v prostoru bude vzdělanost obyvatel (vystižená prvou ordinační 
osou), která je popsána zvláště proměnnými „podíl obyvatel bez maturity“ a „podíl 
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel“, přičemž s druhou proměnnou kladně koreluje řada 
ukazatelů majících vztah k vybavenosti (až na vybavenost automobily, která není ve zřejmém 
vztahu ke vzdělanosti). Další významný směr je dán druhou ordinační osou, přičemž silně 
koreluje se zastoupením obyvatel podle věkových stupňů. Prakticky se zde neuplatňují 
proměnné popisující dojížďkovost. Z hlediska tvorby přirozených skupin obcí v rámci 
ordinačního prostoru, nelze rozlišit žádnou takovou skupinu obcí. Proto byly vytvořeny čtyři 
arbitrárně stanovené skupiny: 

A. Zdejší populaci lze označit za běžnou populaci, která má větší zastoupení především ve   
větších centrech, která mnohdy korespondují s "centry vzdělanosti". Jedná se současně o 
obce, jejichž obyvatelstvo je nejlépe vybaveno. 

 7



B. Tyto obce budou představovat území se stárnoucí populací, která má současně nižší 
vzdělanost. Některé z těchto obcí lze zřejmě označit za "vymírající". 

C. Obce těchto charakteristik lze označit z demografického hlediska za problematické - lidská 
populace je zde relativně mladá, avšak s nižší vzdělaností, časté jsou problémy s vyšší 
nezaměstnaností, vybavenost bývá nižší. 

D. V těchto obcích lze očekávat dynamicky rostoucí populaci mladšího a vzdělanějšího 
obyvatelstva. Prostorová distribuce obcí jednotlivých tříd je patrná z mapy (obr. 3). 

 

 
Obr 3. Klasifikace obcí založená na socio-ekonomických charakteristikách ve třídách PCA1 ≥ 0 a současně 
PCA2 ≥ 0 “normální” obce, PCA1 < 0 a PCA2 ≥ 0 “stárnoucí” obce, PCA1 < 0 a PCA2 < 0 obce, kde žije 
“mladá ale nekvalifikovaná” populace, PCA1 ≥ 0 a PCA2 < 0 “perspektivní” obce. Dvě bíle zbarvené oblasti 
ukazují území katastrů náležejících obcím vojenských prostor Boletice a Brdy. 
 
Výsledky klasifikace podle land-use mají odraz i ve výrazně odlišných sociálně-
ekonomických charakteristikách, což je dáno zvláště vztahem k velikosti obce a k 
významnosti zemědělství (to má zase vztah k přírodním podmínkám určujícím charakter 
lidské činnosti i k atraktivnosti území pro rekreaci). Klasifikace obcí se projevuje například i 
ve vztahu mezi velikostí zastavěné plochy a počtem obyvatel. V zemědělské krajině klesá 
velikost zastavěné plochy na jednoho obyvatele se vzrůstajícím stupněm urbanizace výrazněji 
nežli je tomu u lesní krajiny, přičemž zřetelné rozdíly jsou u nejméně urbanizovaných obcí a v 
městských centrech se tento rozdíl stírá. 
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Při hledání odpovědi na naši základní otázku, zda existuje statisticky průkazný rozdíl v úrovni 
socio-ekonomického rozvoje mezi územím CHKO a jejím okolím jsme proto vycházeli 
z předpokladů, že jednotlivá modelová území se od sebe liší charakterem krajiny a sociálně-
ekonomické poměry jsou závislé na charakteru krajiny a na charakteru obce. Nelze proto 
přímo srovnávat charakteristiky sociálně-ekonomických poměrů - takové srovnání by spíš 
vypovídalo o odlišnosti přírodních poměrů a osídlení. Dalším vstupním předpokladem byl 
fakt, že analýza dat ukázala silnou závislost mezi první ordinační osou sociálně-
ekonomických proměnných a mírou urbanizace. S cílem provést určitou standardizaci 
podmínek byla na tomto základě odvozena proměnná (DIF_PCA1), kterou lze chápat jako 
určitý normalizovaný sociálně-ekonomický status obce, kde je provedena korekce socio-
ekonomických ukazatelů na přírodní podmínky a stupeň urbanizace obce (podrobný postup 
odvození viz www.infodatasys.cz/vav2003/dif_pca1.htm). Tato proměnná je konstruována 
tak, že čím je její příslušná hodnota vyšší, tím jsou v obci životní podmínky příznivější. Na 
obr. 4 jsou znázorněny hodnoty této proměnné pro jednotlivé obce v modelových územích, tj. 
v chráněných územích a v jejich okolí. 
 

 
Obr. 4. Klasifikace obcí na základě normalizovaného sociálně-ekonomického statusu. Čím vyšší hodnota, tím 
“příznivější životní podmínky”. Dvě bíle zbarvené oblasti ukazují území katastrů náležejících obcím vojenských 
prostor Boletice a Brdy. 
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Z hlediska hodnocení této proměnné ve sledovaných chráněných územích je možné 
konstatovat, že se tato území neliší od svého okolí. V celé širší skupině všech hodnocených 
obcí je přesto patrné vytváření určitých "shluků" obcí obdobného charakteru - vytváření 
takovéhoto obrazu však není žádným zřejmým způsobem ovlivňováno zřízením chráněného 
území (CHKO nebo NP). V oblasti Šumavy lze pozorovat určitou odlišnost (nižší status) 
západočeské (severozápadní) části území. Na Třeboňsku je odlišnější (vyšší status) skupina 
obcí ležících v okresech České Budějovice a Tábor nebo v jejich blízkosti společně s 
centrálním městem Třeboň. Na Křivoklátsku se opět projevuje vliv pražské aglomerace. 

Na základě této podrobné analýzy lze konstatovat, že pokud odstraníme vliv rozdílného land-
use, který je závislý především na charakteru přírodních podmínek území, neexistuje rozdíl 
pro sledované parametry mezi obcemi ve středu, na okraji a mimo vlastní chráněné území. 
Minimálně ta část variace proměnných popisujících sociálně-ekonomické parametry obcí, 
která je vystižena první ordinační osou, není odlišná pro obce v chráněném území a mimo něj. 
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MONITORING  REGIONÁLNÍHO  TISKU A JEHO  OBSAHOVÁ  ANALÝZA 
 
 
CÍL 
Naším cílem byla identifikace „mediálního image“ vybraných chráněných oblastí, především 
pak medializace případů dobré spolupráce nebo naopak konfliktů mezi Správou chráněného 
území a obcemi. 
 
 
METODIKA 
Při použití této metody jsme vycházeli z obecného předpokladu, že tisk je součástí masové 
komunikace, při níž dochází k rozšiřování a sdělování informací a symbolických obsahů 
určených široké veřejnosti. Je odrazem předpokládaného zájmu veřejnosti o konkrétní 
problematiku a zprostředkovatelem sociální kontroly institucí, které ji mají na starost. 
Zároveň vždy reaguje na každodenní život konkrétních lokálních komunit.  

Komparativní monitoring regionálního tisku byl proveden pro modelové oblasti CHKO a NP 
Šumava, CHKO Křivoklátsko a CHKO Třeboňsko. Jako kontextové jednotky pro obsahovou 
analýzu byly použity následující deníky: MF Dnes-jihočeský, MF Dnes-plzeňský, MF Dnes-
středočeský, dále pak Českobudějovické listy, Českokrumlovské listy, Jindřichohradecké 
listy, Listy Prachaticka, Táborské listy, Plzeňský deník, Klatovský deník, Kladenský deník, 
Rakovnický deník a Berounský deník. Bylo sledováno téměř pětileté období, a to od ledna 
1998 do září 2004, s cílem zachytit mediální prezentaci vztahu ochrany přírody a rozvoje 
obcí. Tento vztah byl operacionalizován klíčovými slovy: Třeboňsko, Křivoklátsko, Šumava, 
Chráněná krajinná oblast (CHKO), Národní park (NP), biosférická rezervace, obce, 
podnikání, spolupráce, podpora, soužití a konflikt. Záznamovými jednotkami byly celé 
články, které obsahovaly název příslušné CHKO/NP doplněné alespoň jedním ze zbývajících 
klíčových slov. 
 
 
VÝSLEDKY 

Na základě provedené rešerše bylo za celé sledované období nalezeno 550 relevantních 
záznamových jednotek1. Záznamy ovšem nebyly rozloženy mezi jednotlivá modelová území 
rovnoměrně. Frekventovanost šumavských problémů v tisku je ve srovnání s Křivoklátskem a 
Třeboňskem přibližně pětinásobná (viz obr.1).  

Konkrétní mediální obraz situace v jednotlivých chráněných oblastech byl sestaven na 
základě informací primárně uvedených  ve zmíněném denním tisku. Kvantitativní údaje byly 
doplněny kvalitativní typologií obsahových sdělení. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pro srovnání lze uvést četnost záznamů týkající se „mediálně atraktivnějšího“ objektu zájmu, jakým je např. 
Jaderná elektrárna Temelín. Za půlroční období a navíc pouze v jediném deníku (MfDnes – Jižní Čechy) jsme 
registrovali cca 80 záznamů.   
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Obr.1  Počet článků, ve kterých se vyskytovala požadovaná kombinace klíčových slov 
  (1998 – 2004) 
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Národní Park a Chráněná krajinná oblast Šumava 
Z provedené analýzy tisku vyplývá, že z hlediska vzájemného vztahu mezi ochranou přírody a 
obcemi je Šumava ze všech tří chráněných oblastí mediálně nejvíce konfliktním územím. 
Ve sledovaném tisku obě strany často shodně hodnotí své vztahy jako velmi napjaté a 
vzájemnou komunikaci jako kritickou. Úředníci Správy NP a CHKO jsou obcemi kritizováni 
za byrokratičnost a zbytečnou přísnost, za svévolné ovlivňování chodu obecních záležitostí, 
znemožňování a zpomalování rozvoje obcí. Správa NP je rovněž kritizována pro chybné 
řízení, za špatný stav chráněných lesních porostů, za obcházení potřeb a názorů starostů obcí 
na území CHKO a NPŠ. S příchodem nového ředitele je očekávána pozitivní změna 
v komunikaci s obcemi,  jejich větší informovanost a hledání „společného jazyka“. Park je 
uznáván jako chráněné území, ale je i očekáván ekonomický profit jeho obcí. Z analýzy tisku 
vyplynula i personální propojenost sledovaných subjektů, někteří starostové, zastupitelé obcí 
či jejich příbuzní jsou zaměstnanci Správy NPŠ a CHKO.  

Mediální prezentaci zkoumané problematiky na Šumavě významně ovlivnila ve sledovaném 
období jednak výměna ministrů životního prostředí spojená se změnou koncepce ochrany 
přírody a potažmo se změnou managementu národního parku. Dále pak samotná výměna 
ředitelů Národního parku a CHKO Šumava a vstup České republiky do Evropské unie 
v květnu 2004, který s sebou přinesl přijetí evropského programu ochrany přírody Natura 
2000. 

Dalším významným faktorem formujícím mediální obraz vztahu mezi ochranou přírody a 
obcemi je legislativní nepřipravenost vyhlášení Národního parku Šumava, jehož aktivity navíc 
„překrývají“ aktivity CHKO. Po celou dobu existence parku se ukazuje, že tato situace vede k 
řadě konfliktů mezi obcemi a správou. Jedná se především o absenci legislativních norem, 
které by přímo řešily i otázku různých kompenzací nevýhod, které obcím přináší poloha 
v chráněných oblastech, omezení jejich hospodářské, stavební a zemědělské činnosti. Obce 
požadovaly po vedení správy NPŠ prosazení zařazení zákona o NPŠ do legislativního plánu 
Ministerstva ŽP. Po celé sledované období se nepodařilo zpracovat takové znění zákona, které 
by bylo přijato. 
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Obsahová analýza tisku dále potvrdila známý fakt, že samotné šumavské obce netvoří 
homogenní skupinu. Odlišnosti se projevují jednak v jejich „mediální aktivitě“, jednak 
v jejich postoji k národnímu parku. V tisku jsou nejčastěji prezentovány obce, které mají jasně 
formulovaný názor na státní ochranu přírody reprezentovanou Národním parkem. Na jedné 
straně jsou to obce jako Borová Lada, Modrava, Srní, Prášily, které chápou nutnost existence 
parku a svoji příslušnost k tomuto území respektují. NP jako značka kvality zvyšuje jejich 
aktraktivnost pro turisty a této značky hodlají využít pro socio-ekonomický rozvoj obce. 
Nechtějí být jen skanzenem či střediskem chalupářů, ale aktivní živou obcí (např. obec 
Borová Lada sama podniká v cestovním ruchu). 

Na druhé straně Nová Pec a Horní Planá reprezentují skupinu obcí, které trápí vysoká 
nezaměstnanost a příslušnost k NPŠ vnímají jako značné omezení. Již od roku 1999 je z tisku 
patrna sílící snaha po odtržení od NPŠ, případně přehodnocení jeho velikosti. Od roku 2004 
se navíc projevuje snaha o přeřazení národního parku do nižší  kategorie podle nomenklatury 
IUCN. Vedle dvou výše uvedených mediálně aktivnějších obcí tuto myšlenku podporují i 
Stožec, Lenora, Horní Vltavice, Volary a Strážný.  

Cílem analýzy tisku byla především identifikace střetových oblastí mezi ochranou přírody a 
rozvojem obcí, popřípadě příkladů dobré spolupráce mezi oběma stranami. Ukazuje se, že 
střetové oblasti se týkají problémů, jejichž řešení má zásadní (až fatální) význam pro další 
existenci  obcí. Přitom některé z nich mají charakter obecného problému, jiné se vztahují ke 
konkrétním lokalitám. Stručně se tyto střetové oblasti dají shrnout následovně:  
 
• Kompenzace a grantové finance: Z tiskových zpráv vyplývá, že obce postupují jednotně, 

poukazují na hospodaření s lesy ve svých katastrech, které jsou jako chráněná území 
osvobozena od daně z nemovitosti a obce tak přicházejí o příjem. Park je v jejich úsilí o 
kompenzace podporuje. Ke střetu dochází spíše s MŽP, park obce postupně podporuje, 
stejně tak jako v jejich snaze o získání  financí z Fondu životního prostředí, jehož 
podmínky se rozšířily i pro malé obce, dále pak z fondu Phare a evropských strukturálních 
fondů. 

• Historický majetek: Novela zákona o obcích z roku 1999 umožňuje obcím postupně získat 
půdu jako historický majetek na území parku (obce mohou s majetkem samy hospodařit, 
získat výměnou pozemky mimo park, finanční odškodnění aj.). Ze sledovaných deníků 
opět vyplývá, že obce postupují jednotně, avšak jedná se o dlouhodobější proces. Po 
vrácení největších území lesa Kašperským Horám a Volarům, byl tento zákon po 
iniciativě správy NP pozastaven a vydávání lesů se protahovalo. Správa poukazovala na 
rozpor zákona o obcích a zákona o ochraně přírody. Situace byla vyřešena až soudním 
rozhodnutím, které dalo za pravdu obcím. Kašperské Hory byly v tisku postupně 
kritizovány za nešetrnou těžbu dřeva.  

• Půdní fond: Obce postupují jednotně. Od roku 1999 mají ze zákona možnost získat půdu 
(bezúplatně, odkoupení od Pozemkového fondu aj.) ve 3. zóně NP. Park sám projevil 
zájem jen o 10% tohoto území a to o rašeliniště a mokřady. Správa postupně podporuje 
snahu  obcí půdu získat a společně s nimi kritizuje její volný rozprodej či její vydávání 
jako restitučních náhrad prostřednictvím Pozemkového fondu. Obce jsou tak zbavovány 
aktivního rozhodování o rozvoji na svém území. 

• Problematika kůrovce a kácení v 1. zónách národního parku: Z tisku je patrné, že obce 
ležící na jeho území postupně většinou zásah podpořily jako možnou likvidaci škůdce. 
Kritizovaly spíše způsob těžby. 
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• Plán péče o NP Šumavu 2001 - 2010 s výhledem do r. 2030:  Koncem roku 2000 Správa 
NPŠ vypracovala a Ministerstvo životního prostředí schválilo Plán péče o národní park 
bez řádného projednání s dotčenými obcemi. Po následných jednáních národního parku 
s obcemi bylo rozhodnuto o nutnosti dopracovat dílčí plány pro jednotlivá území. Po 
nástupu posledního ministra životního prostředí v roce 2003, byla přijata nová koncepce 
vypracování plánu péče o NP Šumava. 

• Zonace CHKO: V roce 2001 bylo narychlo přijato rozhodnutí o rozdělení území CHKO 
do jednotlivých zón, které podle tiskových zpráv proběhlo bez řádného projednání 
s obcemi. Postupně sílí tendence  vyjmout levý břeh Lipna z CHKO a sjednotit hranice 
CHKO Šumava s hranicemi biosférické rezervace. V poslední době také volají některé 
obce na Lipensku po vyjmutí z CHKO a NPŠ . 

• Územní plány a nová výstavba v obcích: V médiích jsou prezentovány individuální 
problémy schvalovacích řízení jednotlivých obcí se Správou NPŠ (např. Modrava, 
Rejštejn, osada Zhůří). 

Z analýzy tisku je dále patrné, že rozdílné názory zástupců místních samospráv či podnikatelů 
a na druhé straně Správy NPŠ případně CHKO na využití konkrétních lokalit vytvářejí další 
skupinu střetových oblastí, která je mediálně poměrně často prezentována. Jedná se zejména o 
následující lokality:  

•  Smrčina: V této problematice je zahrnut spor o výstavbu sjezdovky nebo čtyřsedačkové 
lanovky na sousedním Hraničníku, otevření přechodu Zvonková pro pěší, cyklisty a 
osobní dopravu, dále pak výstavba mostu přes Lipno. Tyto snahy jsou podporovány 
obcemi Horní Planá a Nová Pec, které trápí vysoká nezaměstnanost.  Park zastává spíše 
zamítavé stanovisko. 

• Vojenský újezd Boletice: V této oblasti je plánována výstavba velkého lyžařského 
areálu. Jižní část bývalého vojenského újezdu spadá do CHKO. Program Natura 2000 - 
ptačí oblasti zahrnuje celou tuto oblast. Ve sledovaném období to bylo mediálně atraktivní 
téma, neboť výstavba je podporována Krajským úřadem a obcemi na levém břehu Lipna. 
Má však i své odpůrce z řad „ekologů“ a obyvatel Boletic. 

• Modrý sloup: Přechod v oblasti Modravy a Březníku (Lusný), reprezentuje  problematiku 
rozšiřování počtu fungujících hraničních přechodů na území Šumavy. Otevření přechodu 
Modrý sloup by uvítala obec Modrava i sousední bavorské obce. Kvůli výskytu tetřeva 
hlušce je národní park dlouhodobě proti realizaci tohoto záměru. 

• Rozhledna Boubín: Mikroregion obcí Horní Vltavice se snažil o vylepšení infrastruktury 
pro cestovní ruch  a s podporou MŽP začal  v roce 2004 realizovat výstavbu rozhledny i 
přes odmítavý postoj správy NPŠ a CHKO. V současné době je stavba  pozastavena2. 

Kromě velkého počtu problémů se na stránkách deníků objevily i články popisující případy 
dobré spolupráce mezi ochranou přírody a obcemi. Bylo jich sice podstatně méně, nicméně 
je lze považovat za projev společného zájmu o rozvoj území formou zvýšení jeho turistické 
vybavenosti. Jednalo se konkrétně o údržbu zimních běžeckých tratí, provoz linek 
ekologických autobusů, opravu kapliček, pamětních kamenů a budování informačních 
středisek (např. na Horské Kvildě, vznikl společný projekt Správy a obce, v rámci kterého 
bylo vybudováno informační středisko, v němž jsou i tři byty, ordinace lékaře a zázemí pro 
technickou údržbu běžeckých tratí). 

                                                 
2 Na jaře 2005 byla rozhledna uvedena do provozu. Tvrzení v textu se vztahuje k období, ve kterém byla analýza 
tisku prováděna, tj. do září 2004.  
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Analýza postihla časový interval let 1998 – 2004. Souhrnem lze říci, že během tohoto 
pětiletého období bylo možné pozorovat vývoj vztahů mezi oběma stranami. Původní 
„nesmiřitelná“ rétorika byla postupně nahrazována smířlivějším tónem, který naznačuje i 
konvergenci stanovisek Správy národního parku a obcí. Napětí začíná být střídáno (alespoň 
v některých článcích) snahou o spolupráci.   
 
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko 
Ve srovnání se Šumavou se Křivoklátsko mediálně prezentovalo jako bezkonfliktní oblast. 
Obce i CHKO mají společný zájem na podpoře turismu a citlivě nasměrovaného cestovního 
ruchu, který by se orientoval nejen na pražskou klientelu, ale i na zahraniční návštěvníky. 
Výhledově bude území  sousedit s „Velkou Prahou“. Správa CHKO v průběhu let hodnotí 
v tisku svůj vztah k obcím na svém území jako „dobrý a stále se zlepšující“, poskytuje obcím 
poradenský servis v oblasti přírodních věd, územního plánování, ekologické stability, 
architektury a urbanismu. Razí heslo „spolupracovat a nebýt dalším byrokratem“. Stejně jako 
na Šumavě i zde se tisk dotkl zajímavého faktu, kterým je „užitečné“ personální propojení 
mezi Správou CHKO a obcí Křivoklát. 

Střety mezi obcemi a ochranou přírody se týkaly běžného fungování konkrétních obcí, 
nepřesahovaly většinou rámec rutinní agendy ochrany přírody, nevyvolávaly žádné 
„vzedmuté emoce“. Články, které tento vztah reflektovaly měly zpravidla  pouze informativní 
charakter. Například v osadě Pejpina vydala Správa CHKO zamítavé stanovisko k  asfaltování 
polní cesty, ve Slabcích vydala zamítavé stanovisko k další výstavbě v blízkosti zámku a 
v obci Svatá zamítla stavební záměr dvou soukromých stavebníků a to z estetických důvodů. 

Je potěšitelné, že příklady dobré spolupráce byly v tisku zastoupeny mnohem výrazněji než 
„střetové oblasti“. Články se jednak pochvalně zmiňují o „osvětových“ aktivitách Správy, 
mezi které patřilo například vybudování naučných stezek a cyklostezek (U Eremita, Údolí 
ticha, projekt žáků 9. třídy v rámci tzv. projektového vyučování – stezka Paraplíčko, cyklo-
mikroregion Hudlicko, Křivoklát-Rakovník); vyhlášení památného stromu v Otročíněvsi; 
otevření a provoz vzdělávacího a informačního střediska CHKO v Křivoklátu-Budech, ve 
kterém se často konají  akce pro školy, obce, pedagogy a další zájemce z řad veřejnosti. 
Rovněž každoročnímu pořádání Evropského dne parků na Křivoklátsku je v tisku vždy 
věnována pozornost. Součástí programu je i prohlídka Národní přírodní rezervace Týřov 
s výkladem pracovníka Správy. 

Další články demonstrují společný zájem obcí a Správy CHKO na rozvoji území. Konkrétně 
se jednalo o podporu Správy při získání dotací. Jednak na výstavbu čističek odpadních vod a 
plynofikaci obcí prostřednictvím dotací určených pro obce na chráněných územích (např. 
v Otročiněvsi), dále pak dotací v rámci titulu „Program péče o krajinu“ (např. Běleč – skanzen 
dřevěného uhlí, Slabce – regenerace zámeckého parku, lokalita Přední Losy ve Velké Bukové 
- výstavba mokřadu). Správa se také podílí na Programu sociálního a ekonomického rozvoje v 
Mikroregionu Balkán. Dobrý vztah mezi Správou a obcemi naznačuje i fakt, že projednání 
vyhlášení ptačích oblastí „Natura 2000“  proběhlo na Křivoklátsku bez problémů. 

V médiích bylo dále prezentováno úsilí Správy CHKO o vyhlášení národního parku. 
Z obsahové analýzy však nebylo patrné, zda se jedná pouze o aktivitu samotné Správy, či zda 
jsou tyto snahy podporovány i obcemi. 
 
Chráněná krajinná oblast Třeboňsko  
Lze konstatovat, že i Třeboňsko bylo v tisku prezentováno spíše bezkonfliktně. 
Medializované případy „střetů“  mezi ochranou přírody a ekonomickým rozvojem území se 
týkají, stejně jako na Křivoklátsku, především fungování samotných obcí. Jako příklad lze 
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uvést zamítavé stanovisko Správy CHKO k výstavbě rozhledny a vysílače mobilních 
operátorů, který by bránil ve výhledu na kostelní věž (Chlum u Třeboně). Každou zimu se 
v tisku diskutuje problematika údržby silnic. V CHKO není možno v době náledí používat 
sůl. Výjimky jsou povoleny pouze na hlavních silničních komunikacích: Jindřichův Hradec, 
Veselí n. Lužnicí a Halámky. Inertní posypy, povolené v CHKO, však způsobují ucpávání 
kanalizace obcí.  

Na rozdíl od Křivoklátska byl však v případě Třeboňska mediální obraz vztahu ochrany 
přírody a rozvoje obcí rozšířen i o problematiku  provozu místních výrobních odvětví. A to 
těch již zavedených, jakými jsou rybářství, těžba štěrkopísků a lázeňství, tak i nově se 
konstituujících, jakými je čerpání vody z hlubinných vrtů a turismus. Ne vždy se jedná o střet 
mezi Správou CHKO a obcemi. Někdy dokonce spolupracují proti třetí straně, jak je patrné i 
z některých následujících příkladů:  

• Rybářství a rybáři: Jejich hospodaření je poškozováno populací kormoránů, a proto chtějí 
využít kompenzací ze zákona o náhradách škody způsobených některými chráněnými 
živočichy. Vyčíslení škod podle litery zákona se jeví jako problematické. S CHKO se 
vždy dohodli na redukci počtu kormoránů. Spolupracují při hnojení rybníků, dodržují 
doporučení Správy při zatěžování povrchových vod, při narušování mokřadních 
ekosystémů. Výměnou za kompenzace jsou  ochotni se dohodnout a snížit chovy. 

• Těžba štěrkopísků: Obce spolu s CHKO se v roce 1998 postavily proti těžbě v obci 
Krabonoš, ostatní štěrkovny spolupracují s CHKO, těží ve 2. a 3. zónách a to tak, aby  
používané metody nepoškozovaly spodní vody. 

• Kontroverzní kemp u pískoven ve Veselí nad Lužnicí holandského investora: Správa 
CHKO dala připomínky k projektu (plot, kapacita, velikost). Zdá se, že záměr nebude 
realizován kvůli plánovanému  železničnímu koridoru, který se k jezerům přiblíží o pět 
metrů. 

• Výroba Dobré vody: CHKO a starostové obcí poukazovali na nevhodnost stavby a 
zvyšování kamionové dopravy. V roce 2000 společně zablokovali rozšíření výroby.  

• Lázně Lavana v katastru obce Domanín: Správa CHKO vydala negativní stanovisko k 
výstavbě,  záměr získal výjimku MŽP v 3. zóně. Po zkvalitnění záměru podle požadavků 
EIA očekávají investoři souhlas. 

Tisk reflektoval i příklady spolupráce. Projednávání „Natury 2000“, podle tisku, proběhlo 
bez větších problémů. „Naturové“ území se prakticky kryje s dosavadními chráněnými 
oblastmi, kde jsou lidé zvyklí na omezení a šetrné hospodaření. Další zprávy o spolupráci se 
týkaly podpory, kterou obce získaly od Správy CHKO při získávání dotací. Například v roce 
2001 pomohla Správa CHKO obci Jemčina získat dotace na údržbu a výsadbu zeleně z 
Jemčiny k mlýnu Šimanov a  přislíbila pomoc při úpravě zámeckého parku. Správa CHKO 
pomohla také získat dotace na vybudování kanalizace v obci Břilice, či  na čistírnu odpadních 
vod v Lomnici nad Lužnicí, v Chlumu u Třeboně, atd.  

Tisku neunikla ani „osvětová“ aktivita Správy, konkrétně budování naučných stezek a 
cyklotras (naučná stezka Veselské rybníky, naučná stezka Trpnouzské blato, naučná stezka 
kolem lomnických rybníků) a podíl Správy na vytváření expozice „Krajina a lidé“ na 
třeboňském zámku. 
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SHRNUTÍ 
 
Území se navzájem liší  
Vyjděme z našeho vstupního předpokladu, že tisk je vždy odrazem předpokládaného zájmu 
veřejnosti o konkrétní problematiku. Už samotný počet článků můžeme považovat za 
indikátor mediální přitažlivosti dané tématiky a konstatovat, že se jednotlivá území značně 
liší.  

Třeboňsko a Křivoklátsko se jeví být územími, kde problematika ochrany přírody nečeří 
hladinu veřejného mínění. Tento názor se dá podpořit i obsahovou analýzou článků, ze které 
vyplývá, že „střety“ mezi ochranou přírody a obcemi mají ve většině případů formu rutinní 
správní agendy. V žádném případě nemají charakter rozhodnutí fatálních pro jednu ze 
zúčastněných stran. A to ani v případě Třeboňska, kde, na rozdíl od Křivoklátska,  je mediální 
obraz vztahu mezi ochranou přírody a obcemi „obohacen“ o problematiku provozu místních 
výrobních odvětví. Dá se dokonce konstatovat, že v  obraze, který tisk o obou územích 
vytváří, převažují příklady dobré spolupráce mezi ochranou přírody a obcemi.  Máme-li se 
pokusit o hypotézu, bude mít nejpravděpodobněji formu výroku, že za více než 20 let 
existence CHKO v území zřejmě došlo k tomu, že si „oba systémy na sebe zvykly“. 

Šumava se od předcházejících dvou území v tomto ohledu liší. Díky poměrně krátké existenci 
národního parku, jehož aktivity navíc „překrývají“ aktivity CHKO, nelze o Šumavě říci, že by 
byla mediálně bezkonfliktní oblastí. Nalezení konsensu mezi správou NP a obcemi na jeho 
území ztěžuje přitom řada okolností. Jednak se CHKO a NP Šumava rozkládají na území 
dvou krajů, dále pak se stále hledá odpovídající zákon o Národním parku Šumava, obce bojují 
o finanční kompenzace a dotace svých rozpočtů a v neposlední řadě je trápí i vysoká 
nezaměstnanost. V tisku prezentované střety lze považovat za střety fatální. Rozhodnutí jedné 
strany může mít charakter „likvidačního“ opatření pro stranu druhou (např. zmenšení rozlohy 
parku nebo jeho přeřazení versus  zablokování stavby mostu přes Lipno atd.). Vztahy jsou 
tudíž napjatější. Nicméně i zde postupně dochází ke sbližování stanovisek. S nástupem 
ministra Libora Ambrozka a nového managementu NP se zdá, že se napjatost vztahů mezi 
obcemi a parkem zmírňuje a projevuje se snaha o obnovení jejich vzájemné komunikace. 
„Problematiku obcí bereme vážně. Řešíme otázky náhrad. Do parku jsme už poslali více než 
350 mil. korun. Chceme, aby se Šumava stala výkladní skříní České republiky,“ uvedl ministr 
životního prostředí pro tisk (MfDnes, 6. 12. 20043) a dokumentoval tak změnu rétoriky 
ministerstva. Také ředitel šumavského parku, Alois Pavlíčko, zdůraznil, že ve druhém roce ve 
své funkci chce změnit a dodělat následující věci: „Chci změnit zonaci a zlikvidovat 
roztříštěnost prvních zón, komunikační vztahy mezi Správou a obcemi napřímit, stát se 
partnerem a ne direktivou obcí, dodělat doplňky plánu péče pro další změny a vývoj 
Šumavy...V neposlední řadě chci přinést do regionu také peníze.“ (MfDnes, 24. 1. 20054). Zdá 
se, že managenent NP si uvědomuje, že jeho cílem je nejen ochrana unikátní přírody, ale že 
národní park současně představuje významný potenciál umožňující kvalitní život a udržitelný 
rozvoj obcím na jeho území. Výše uvedená hypotéza by se tedy dala mírně reformulovat do 
otázky, kolik času je třeba na to, aby si oba systémy na sebe zvykly ?  Možná, že se za dvacet 
let bude o Šumavě v denním tisku psát v podobně „selankovitém“ duchu, jako se dnes píše o 
Křivoklátsku a Třeboňsku. 
 
 

                                                 
3 Obsahová analýza postihovala období 1998 – září 2004.  Uvedená citace dokumentuje situaci v období, které 

již nebylo předmětem šetření. 
4 dtto 
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Společný zájem 
Konvergence postojů ochrany přírody a obcí ve všech sledovaných CHKO se projevuje 
nejvíce v tom, že obě strany, zdá se, pochopily sdílenou zodpovědnost za „fungování“ území. 
Konsensus panuje v názoru, že jedním ze společných cílů může být rozvoj „trvale 
udržitelného“ turismu. Obě strany zřejmě identifikovaly bezkonfliktní komparativní výhodu 
daných území, kterou je určitá „přírodní neporušenost“ daných území.  Lze se tedy dopustit 
zdánlivě paradoxního výroku, že ochrana přírody v těchto územích garantuje ekonomický 
rozvoj založený na využívání místních zdrojů.  
 
Komentáře k použité metodě 
V rodině prostředků masové komunikace patří tisk spíše mezi veterány. Přes současný nástup 
nových médií je však stále považován za velmi důležitý a často používaný zdroj informací. 
Tuto roli zřejmě plní i v námi sledovaných chráněných územích, jak je patrno z obrázku č. 2, 
na kterém jsou zachyceny odpovědi respondentů dotazníkového šetření5. Televize, tisk, 
přátelé a známí a informační materiály jsou pro místní obyvatele těmi nejvíce využívanými 
zdroji informací o tom, co se v CHKO děje.   

Tisk, jako každé jiné médium masové komunikace, hraje dvojí roli. Jednak odráží realitu, 
jednak se podílí na jejím vytváření. Má tedy cenu jej studovat v obou těchto modech. My 
jsme se primárně soustředili na jeho funkci „zobrazovací“. I tady je ale na místě otázka 
vypovídací schopnosti informací získaných touto formou. V tomto kontextu je nutné 
konstatovat, že obsahová analýza tisku byla v projektu použita pro vstupní zmapování 
problematiky a jako komplement metod ostatních, tj. konkrétně semistandardizovaných 
rozhovorů s experty a dotazníkového šetření zaměřeného na problematiku kvality života 
v CHKO, kterým byli osloveni vybraní obyvatelé chráněných území.  

Po vyhodnocení výsledků všech tří výše zmíněných metod se ukázalo, že problematiku 
popisují strukturálně stejně. Jako jeden z příkladů výše uvedené strukturální shody výsledků 
lze uvést  obr. č. 3, vytvořený na základě odpovědí respondentů dotazníkového šetření. 
Z něho je patrné, že sázka na turistiku, jako na jeden z rozvojových faktorů je sdílena i běžnou 
populací modelových území.   

Na úplný závěr lze konstatovat, že analýza tisku se v projektu osvědčila jako metoda 
rekognoskace terénu. Má pro to všechny nezbytné předpoklady – výsledky poskytuje 
poměrně rychle a je levná. Pro celkové pochopení tak komplexního problému, jakým je 
koexistence ochrany přírody a obcí, byla však doplněna i výše zmíněnými dalšími metodami.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Výběrový soubor tvořilo 1 150 respondentů. Z tohoto celkového počtu připadalo na území CHKO Šumava 

500, CHKO Třeboňsko 300, CHKO Křivoklátsko 300 a NP Šumava 50 respondentů. 
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Obr  2. Zdroj informací o dění v CHKO/NP  
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Obr. 3  Domníváte se, že CHKO/NP zvyšuje turistickou atraktivitu regionu ?  
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SOCIOLOGICKÝ DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM 
 
 
CÍL 
Sociologický dotazníkový průzkum byl součástí hodnocení socio-ekonomických předpokladů 
participativního managementu vybraných velkoplošných chráněných území. Měl dvojí cíl - 
zmapovat názory místní populace jednak na vlastní socio-ekonomickou situaci, jednak jejich 
vztah k CHKO, popřípadě k NP.  
 
 
METODIKA 
Struktura dotazníku byla konzultována s jednotlivými správami CHKO a NP. Finální verze 
dotazníku je uvedena ve formátu PDF na internetové adrese 
www.infodatasys.cz/vav2003/dotaznik.pdf  

Základním souborem byla místní dospělá populace, tj. lidé starší 15 let mající trvalé bydliště 
v jednom z modelových území. Výběrový soubor byl ze základního souboru odvozen 
kombinací kvótního a náhodného výběru. Jako kvóty posloužily velikostní kategorie sídelních 
jednotek6, ve kterých respondenti trvale bydlí. Náhodný výběr konkrétních respondentů pak 
proběhl dvoukolově. V prvním kole byla vybrána sídla (pro tento účel byla identifikována 
všechna sídla v každém zájmovém území a v jeho těsné blízkosti) reprezentující každou ze 
zvolených tříd. V takto vybraných sídlech byli pak náhodně vybráni konkrétní respondenti. 
(struktura výběrového souboru podle jednotlivých sídelních jednotek 
www.infodatasys.cz/vav2003/zprav_04.pdf ). Plánovaná velikost výběrového souboru byla 
1 150 respondentů7. Výběrový podíl činil 1,86% souboru základního. Tím byly vytvořeny 
všechny předpoklady proto, aby výběrový soubor byl z hlediska námi zkoumaných otázek 
souborem reprezentativním. 

Pro terénní sběr dat byla zvolena metoda vyplňování dotazníků za asistence tazatelů. Tím byla 
zaručena vysoká návratnost vyplněných dotazníků. Roli tazatelů sehráli studenti středních 
škol mající sídlo buď přímo v modelovém území nebo v jeho blízkosti. Před vlastním 
terénním šetřením byli tazatelé vyškoleni pracovníky výzkumného týmu (písemné pokyny pro 
tazatele jsou uvedeny na adrese www.infodatasys.cz/vav2003/dotaznik.pdf ). 

Samotný terénní sběr dat proběhl v letních měsících červenci a srpnu 2004. V měsíci září byly 
dotazníky vybrány od tazatelů. Součástí celé akce byly i semináře s jednotlivými skupinami 
tazatelů, na kterých se diskutovaly jejich postřehy z výzkumu a případně další informace, 
které nebyly přímo součástí dotazníku, nicméně s jeho tématikou souvisely. Tím se podařilo 
vytvořit i určitou doplňkovou informační bázi, důležitou pro interpretaci výsledků z dat 
odvozených. Celkem se navrátil 1 081 vyplněný dotazník (návratnost byla tedy 94%).  

Otevřené otázky byly zpracovány kvalitativně. Uzavřené otázky dotazníku byly zakódovány a 
zpracovány statisticky za použití programů SPSS 12.0.1 for Windows a Statistica 5 a dalších 
matematicko-statistických programů. Byly provedeny analýzy 1. a 2. stupně u všech 
otázek dotazníku, které se týkaly rozdílů mezi modelovými územími. Rozdělení získaných dat 
a jejich  statistické vyhodnocení je uvedeno v rámci PDF dokumentů na adrese 
www.infodatasys.cz/vav2003/anal_dotaz.pdf. Dále byly provedeny třídící analýzy „uvnitř“ 

                                                 
6 Velikost sídelní jednotky byla vyjádřena  počtem trvale bydlících obyvatel;  kategorizace byla následující: do 
50, do 200, do 1000, do 5000 a  nad 5000 obyvatel. 
7 Z tohoto celkového počtu připadalo na území CHKO Šumava 500, CHKO Třeboňsko 300, CHKO 
Křivoklátsko 300 a NP Šumava 50 respondentů. 
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každého území. Výsledky těchto analýz budou také v nejbližší době zpřístupněny na 
internetu, nicméně v následujícím textu byly již zohledněny. Struktura celého datového 
souboru byla také studována za pomoci metod mnohorozměrné analýzy. Pomocí 
klasifikačních a ordinačních metod byly hledány významné skupiny odpovědí a též hlavní 
faktory, které determinují charakter odpovědí. Výsledky jsou dostupné ve formátu PDF na 
adrese www.infodatasys.cz/vav2003/res_dotaz.pdf. 

Ukázalo se, že výsledky dosažené pomocí různých statistických postupů se v podstatě od sebe 
neodlišují a dají se stručně sumarizovat následovně. 
 
 
STRUČNÉ  SHRNUTÍ  DOSAVADNÍCH  VÝSLEDKŮ  
Obecně lze říci, že ve svém každodenním životě se obyvatelé nezdají být příliš ovlivněni 
faktem, že žijí v chráněném území. Většina z nich se ani nedostala s pracovníky Správy do 
kontaktu. Mínili tím zřejmě jen kontakt úřední, protože většina z dotázaných využívá alespoň 
občas nějaké zařízení Správy a ne zanedbatelný podíl z nich se již také zúčastnil nějaké akce 
spojené s ochranou přírody. Vysoce hodnotí roli, kterou hraje CHKO/NP při vytváření 
turistické atraktivity regionu. Jejich hodnocení je jasné – CHKO turistickou přitažlivost 
zvyšuje a co se týká turistů, jejich počet zatím nepřesáhl únosnou míru. Následující text je 
podrobnějším tématickým rozvedením tohoto shrnutí. 
 
Vazba na území:  
Lidé žijící ve zkoumaných chráněných územích vykazují shodně charakteristiky stabilizované 
populace. Na území jsou vcelku vázáni. Většina z nich tam žije delší dobu nebo se tam 
dokonce narodila. K území je poutají především sociální vazby – rodina, přátelé, práce, byt a 
v neposlední řadě i vlastnictví nemovitostí. Konec konců, většina z nich také nemusí vyjíždět 
za prací či studiem mimo území. Kromě výše uvedených sociálních důvodů vazby na území 
se mezi pouty často objevuje na čelném místě i příroda, která v národním parku dokonce 
dominuje (graf č. 1). O odstěhování z území v drtivé většině ani neuvažují. Skupina těch, kteří 
by se možná odstěhovali, je tvořena mladou generací, tj. lidmi okolo 20ti let. Tato tendence se 
projevila ve všech sledovaných územích. Lze se domnívat, že potenciální mobilita u mladé 
generace je zcela přirozená bez ohledu na to, zda mladí lidé žijí v chráněných územích či 
nikoliv. Většinou  ještě studují a nejsou v území a v životě vůbec pevně zakotveni (graf č. 2). 
Řešení této problematiky lze těžko požadovat na správách chráněných území, nespadá to do 
jejich kompetence. Nicméně se ukázalo, že veřejnost ve všech územích kvituje jejich 
osvětovou činnost a vliv na školní mládež.  
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Graf č. 1  Co Vás tady (v území) drží ?
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Graf č. 2 Uvažujete o tom, že byste se ... odstěhovali ?
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Obec a hodnocení její vybavenosti: 

Základním úhlem pohledu na vybavenost obce je u nadpoloviční většiny obyvatel všech tří 
území přesvědčení o přiměřenosti úrovně vybavení obce vzhledem k její velikosti (graf č. 3). 
Na základě výše uvedené subjektivní reflexe lze konstatovat, že se populace v chráněných 
územích necítí být „handicapována“ v socio-ekonomickém smyslu. Obraz o území vytvořený 
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na základě subjektivního hodnocení se tedy v podstatě neliší od obrazu, který jsme získali 
analýzou objektivních dat Českého statistického úřadu – území se v socio-ekonomickém 
smyslu  neliší od svého okolí.     

Graf č. 3  Myslíte si, že vybavenost Vaší obce odpovídá její velikosti ?
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Obecně lze konstatovat, že lidé ve všech územích jsou více méně spokojeni (spokojeni a 
spokojeni částečně) se vzhledem obce, s jejím technickým vybavením i se službami. Míra 
jejich nespokojenosti nepřesahuje zpravidla 20%. Jednotlivá území se však liší důvodem 
nespokojenosti. Na Šumavě jsou lidé nejvíce nespokojeni se vzhledem obce, na Křivoklátsku 
s jejím technickým vybavením. Nedostatek služeb deklarují naopak obyvatelé národního 
parku, kteří se v hodnocení odlišují jak od obyvatel „nešumavských“ území, tak i od obyvatel 
samotné CHKO Šumava. Třeboňsko lze v tomto kontextu považovat za „nejspokojenější“ 
území (grafy č. 4, 5, 6). Je otázkou, jak tyto výsledky interpretovat. Především je nutné počítat 
s tím, že vždy bude existovat větší či menší skupina „kritiků a nespokojenců“. Vezmeme-li 
v úvahu fakt, že z „objektivního“ hlediska nejsou všechna modelová území socio-ekonomicky 
handicapována, nabízí se otázka, zda rozdíly v subjektivním hodnocení situace v jednotlivých 
územích nejsou dány spíše „mentalitou“ místní populace. Důvodem vyšší kritičnosti na 
Křivoklátsku může být „vyšší ambicióznost a náročnost“ místních obyvatel, kterou ovlivňuje 
výrazně blízkost metropole a dalších průmyslových center. Obyvatelé, i když zde žijí „na 
venkově“,  představují svého druhu přechod mezi urbánní a rurální komunitou. Obyvatelé 
Šumavy a Třeboňska, jako představitelé spíše rurální komunity, se zdají být ve svých 
požadavcích na vybavenost obce skromnější.   
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Graf  č. 4 Jste spokojeni se vzhledem Vaší obce ?
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Graf  č. 5  Jste spokojeni s technickou vybaveností Vaší obce ?
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Graf č. 6 Jste spokojeni s úrovní služeb ve Vaší obci ?
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Osobní situace:  
Obyvatelé chráněných území si v podstatě nestěžují ani na svoji ekonomickou situaci.  
V tomto smyslu se vyjádřilo okolo 60% dotázaných ve všech modelových územích (graf č. 7).  

 Zatímco reflexe ekonomické situace byla ve všech sledovaných územích více méně stejná, 
názor na možnost zapojení se do lokálního veřejného života soubor diferencoval (graf č. 8). 
Zapojení obyvatel do rozhodování o osudu místa, ve kterém žijí, je vyšší  na Křivoklátsku a 
v národním parku, ve srovnání se zbývajícími dvěma územími.  

Ve všech zkoumaných územích shodně platí, že ti, kteří se buď zcela nebo alespoň částečně 
zapojují do rozhodování, jsou především starší občané a majitelé nemovitostí. Mladá 
generace, dojíždějící a ti, kteří nevlastní v území nemovitosti, tvoří jádro skupiny 
„pasivnějších“ občanů. 

Rozdíl mezi územími v poměru zapojení do rozhodování na „aktivní – pasivní “ může být dán 
následujícími okolnostmi. Národní park lze považovat za „rekolonizované území“, které se 
v současné době bouřlivě rozvíjí a to i podnikatelsky. O Křivoklátsku lze jen zopakovat to, co 
již bylo řečeno výše - jeho okolí zvyšuje tlak na „aktivitu a ambicióznost“ místních obyvatel. 
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Graf č. 7  Jste spokojeni se svou současnou ekonomickou situací ?
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Graf  č. 8  Můžete se aktivně podílet na rozhodování ... ve Vašem bydlišti ? 
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CHKO/NP a znalosti:  

Otázka na znalost loga se nakonec ukázala být trochu nejednoznačná. Problém byl 
v samotném termínu „logo“. Někteří respondenti jej zaměňovali s „cedulí se státním znakem“, 
která označuje území každé CHKO. Toto platí pro všechna území. Nicméně i přesto jsou 
patrny rozdíly mezi jednotlivými územími (graf č. 9). Na Šumavě (a to jak v CHKO, tak 
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v NP) se ukazuje poměrně vysoká znalost loga chráněného území. Může to být způsobeno 
tím, že CHKO i NP mají stejné logo a „parkové záležitosti“ jsou tím, co hýbe celou Šumavou. 
Lidé se tak s logem mohou dostávat do styku daleko častěji – tiskoviny Správy, informační 
turistické materiály včetně aktivní webové prezentace území a Správy.  

Graf  č. 9  Znáte logo Vaší chráněné krajinné oblasti ?
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Naproti tomu Třeboňsko představuje jediné území, kde je poměr vychýlen ve prospěch těch, 
kteří logo neznají. Může to být způsobeno tím, že se o to lidé programově nezajímají nebo 
správa sama málo využívá logo ke své prezentaci a propagaci svých aktivit.  

Pro všechna území platí, že ti, kteří logo znají, se rekrutují z těchto skupin: vlastníci 
nemovitostí, podnikatelé a lidé s vyšším vzděláním.  

Vztah mezi CHKO (NP) a Biosférickou rezervací je obecně vztahem pro mnohé konfusním.  
Tato nejasnost, zdá se, může být použita jako vysvětlení poměrně vysokého podílu nejistoty 
v odpovědích respondentů ve všech modelových územích (graf č. 10). Výjimku z tohoto 
pravidla tvoří Křivoklátsko, kde spojitost území CHKO se statutem biosférické rezervace je 
známa nadpoloviční většině. Slušná znalost této souvislosti je i na Třeboňsku. Jedním 
z možných vysvětlení může být i doba existence BR v těchto územích (od roku 1977) nebo 
aktivní propagace BR v těchto územích (např. na Třeboňsku série konferencí „Ekonomika a 
ekologie  Třeboňska“). Je otázkou, nakolik lze statut Biosférické rezervace považovat za 
„trade mark“, která zatím ještě nebyla marketingově využita. Zdá se, že administrování BR 
Správou CHKO nebo NP tomu nedává dostatečný prostor. Institucionální forma řízení BR 
zatím zůstává otevřenou záležitostí. Jednou z diskutovaných možností je i spolupráce Správy 
CHKO (NP) s nějakou nevládní organizací.  
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Graf č. 10  Myslíte si, že CHKO je i Biosférickou rezervací UNESCO?
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Graf č. 11  Znáte plán péče CHKO/NP ?
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Okrajovost problematiky ochrany přírody pro každodenní život obyvatel chráněných území 
může být dokumentována i všeobecně nízkou znalostí plánu péče CHKO (graf č. 11). 
V národním parku je situace trochu jiná. Schvalování plánu péče je neuralgickým bodem 
komunikace mezi správou NP a místními obyvateli. Není se proto čemu divit, že obsah tohoto 
„sporného dokumentu“ zná cca 35% z nich. Nicméně i tady platí, že většina místních obyvatel 
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plán péče nezná. Z povahy věci nepřekvapuje, že ti, kteří plán péče znají, jsou zejména 
podnikatelé a vlastníci nemovitostí, tj. lidé, kterých se pravidla vyplývající z tohoto 
dokumentu bezprostředně dotýkají. 
 
CHKO/NP a rozvoj obce/regionu:  
Lidé, kteří žijí v chráněné krajinné oblasti, jsou docela rádi, že se tam jejich obec nachází 
nebo to není pro jejich život důležité. Pozitivní vztah vyjadřovali především majitelé 
tamnějších nemovitostí.  

Graf č. 12 Jste rádi, že se Vaše obec nachází v CHKO/NP   ? 
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Neustálená situace v parku se projevuje i v jisté „averzi“ vůči ochraně přírody. Park se od 
ostatních chráněných území podstatně odlišuje a to v různých aspektech. V odpovědi na 
otázku, zda jsou rádi, že se jejich obec nachází v chráněném území, se téměř třetina 
dotázaných vyjádřila negativně (graf č. 12). Konkrétně mezi nespokojenci převažovali muži, 
podnikatelé a vysokoškoláci. Mezi obyvateli parku je i  největší podíl těch, kteří hodnotí 
vyhlášení chráněného  území jako nevýhodu pro jejich osobní život (graf č. 13). Na druhé 
straně má ale téměř 40% z nich nějakou představu o tom, jak lze existenci NP využít ve svůj 
prospěch (graf č. 14). Nicméně čtvrtina dotázaných v NP také zastává názor, že vyhlášení 
parku negativně ovlivňuje jejich životní úroveň (graf č. 15). Odpovědi na tento blok otázek 
ukazují určitou ambivalentnost vnímání parku. Většinou je vnímán jako pozitivum, nicméně 
„skupina aktivních“ (muži, podnikatelé a vysokoškoláci) mají zřejmě dojem, že by se jim bez 
parku dařilo lépe.  
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Graf č. 13  Jak CHKO/NP ovlivňuje Váš život ? Považujete její existenci 
spíše za:
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Graf č. 14  Máte nějakou představu o tom,
 jak se dá existence CHKO/NP využít ?
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Graf č. 15 Myslíte si, že bez CHKO/NP by životní úroveň obyvatel .. byla:
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Tím se park odlišuje od ostatních studovaných území, ve kterých je podíl nositelů takovéhoto 
názoru podstatně nižší. A to dokonce i na „ne-parkové“ Šumavě, ve které jako v jediném 
území obyvatelé považují CHKO jako důležitý faktor pro zvyšování jejich životní úrovně. Na 
Třeboňsku a na Křivoklátsku vnímají lidé CHKO neutrálněji – dominuje názor, že vyhlášení 
CHKO nemělo vliv na jejich životní úroveň.  
 
Vztah ke správě CHKO/NP: 
Porovnání výsledků analýzy rozhovorů s klíčovými osobnostmi a výsledků dotazníkového 
šetření na běžné populaci podporuje názor, že obraz vztahu mezi správou CHKO a místními 
obyvateli je asymetrický. Závisí na tom, kdo a na základě jakého vzorku populace tento obraz 
vytváří. Obraz, který si vytváří správa, je zpravidla založen na její vlastní zkušenosti s lidmi, 
se kterými přichází v rámci správního řízení do styku. Z podstaty věci vyplývá, že ve 
správním řízení  dochází k tomu, že správa je nucena dělat i nepopulární rozhodnutí, která 
mohou vést k tomu, že žadatel, kterého se to týká, je pak kritický vůči fungování správy. 
Jestliže je potom vzat vzorek účastníků správního řízení jako vzorek reprezentující místní 
populaci, může správa logicky dojít k závěru,  že je kriticky vnímána populací jako celkem. 
V reálu je naštěstí situace jiná, jak je konec konců patrné z grafů (grafy č. 16, 17). Více než tři 
čtvrtiny běžné populace žijící v území s nimi nepřijdou vůbec do styku a nemohou je proto 
vůbec hodnotit, ať již kladně nebo kriticky. Znovu se tím dokumentuje fakt, že ochrana 
přírody i její administrativní provádění je pro místní obyvatelstvo okrajovou záležitostí, která 
vykazuje minimální zásahy do jejich běžného života. 
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Graf  č. 16  Myslíte si, že na správě CHKO/NP jsou lidé na svém místě ?
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Graf č. 17 Jste s lidmi na správě v kontaktu ?
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Na základě provedeného šetření lze konstatovat, že v očích místní populace je image správy 
jako instituce (tj. správy jako celku) docela pozitivní. Asi pětina dotázaných hodnotí lidi na 
správě jako lidi na svém místě; na Třeboňsku je to dokonce čtvrtina dotázaných. Je 
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potěšitelné, že lidé ve svém hodnocení rozlišují správu jako instituci a její jednotlivé 
zaměstnance. „Popularita“ jednotlivců (vyjádřená kategorií „ne všichni jsou na svém místě“) 
zřejmě vyplývá jak ze zaměření správní agendy, kterou má ten který člen správy na starosti, 
tak i ze způsobu jejího provádění. 

Zásadních kritiků je minimum, což je dobrá zpráva pro správy. Jejich podíl nepřesahuje 5% a 
lze o nich předpokládat, že jsou to „neuspokojení žadatelé o něco“. Proto nepřekvapí, že 
v této skupině převažují podnikatelé a vlastníci nemovitostí.  

Národní park se od všech ostatních území odlišuje tím, jak lidé hodnotí zaměstnance Správy. 
Zatímco v CHKO se k tomuto tématu většina lidí nedokáže vyjádřit, v národním parku téměř 
dvě třetiny dotázaných dokázaly zhodnotit pracovníky správy. Může to být dáno i tím, že 
téměř třetina z nich je se správou NP v kontaktu. V národním parku převažoval „adresný“ 
přístup hodnotící výkon jednotlivců nad přístupem hodnotícím správu jako celek. Určitá 
„averze“ vůči jednotlivým pracovníkům na správě vyplývá patrně z nutnosti zde častěji 
vykonávat správní agendu. Pracovníci musí řešit i nepopulární problémy fatálního rázu (viz i 
výsledky obsahové analýzy tisku), které vznikají díky velké dynamice rozvoje dotčeného 
území.  Dynamiku lokálního socio-ekonomického rozvoje je možné považovat i za příčinu 
vyššího počtu kritiků správy jako celku (11%), ve srovnání s ostatními územími, kde je 
situace více méně dlouhodobě stabilizovaná.  

Graf č. 18  Zúčastnili jste se někdy akcí spojených s ochranou přírody ?
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Vztah obyvatel k ochraně přírody, manifestovaný jejich účastí na společných akcích 
zaměřených tímto směrem,  lze obecně považovat za vlažný (graf č. 18). I tady se však 
projevily statisticky průkazné rozdíly mezi územími. V tomto ohledu Křivoklátsko vede – 
téměř 40% dotázaných se účastní akcí na ochranu přírody. Nicméně obecně lze konstatovat, 
že situace v modelových územích odráží celkové společenské klima. Ochrana přírody je 
okrajovou záležitostí běžného života společnosti. Při analýze této otázky se ukázal i rozdíl 
mezi deklarovaným postojem k ochraně přírody a vlastním konkrétním chováním. V otevřené 
otázce (otázka č. 31 dotazníku) téměř všichni respondenti uvedli, že ochrana přírody je 
„životně důležitá“ a dokonce by „měla být ještě razantnější“. Nicméně aktivně se na ní podílí 
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jen menšina respondentů. Analýza druhého stupně ukázala, že jsou to především vlastníci 
nemovitostí, kteří jsou ti „aktivnější“. Terénní zařízení správy se ukazují být dobrým 
„styčným bodem“ mezi správou a místní populací. Jak je patrné z následujícího obrázku (graf 
č. 19), většina populace tato zařízení využívá. V tomto kontextu je zajímavá struktura 
odpovědí respondentů z Národního parku Šumava. Je tam nejvíce těch, kteří tato zařízení 
nevyužívají (cca 40%). Zdá se to být paradoxní. Park má k dispozici 11 informačních center, 
nicméně zřejmě orientovaných spíše na návštěvníky než na místní populaci. 

 

Graf  č. 19 Využíváte Vy nebo vaše rodina terénní zařízení správy ?
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Pozitivní externality 
Externality jsou definovány jako efekty růstu blahobytu nezachycené prostřednictvím 
cenového a tržního systému. Často to bývají ekologické externality. V případě našich 
šetřených chráněných oblastí jsme narazili  na pozitivní externality typu „zdravé životní 
prostředí“, „zachovalá příroda“, které byly místními obyvateli vysoce ceněny. Ukázalo se, že 
tyto externality přispívají do značné míry ke stabilizaci místní populace, protože představují 
jednu z dominujících vazeb, která obyvatele poutá k území (viz výše, graf č. 1). 

Mezi všemi zkoumanými územími panuje vzácná shoda ve vysokém hodnocení CHKO jako 
faktoru, který zvyšuje turistickou atraktivitu regionu (graf č. 20). Turistický potenciál regionu, 
kterým je zachovalá příroda, navíc certifikovaná statutem chráněného území, je hodnocen 
obyvateli jako dosud plně neaktualizovaný, jak lze alespoň usuzovat ze struktury odpovědí na 
otázku na únosnost současné turistické zátěže území (graf č. 21).  
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Graf  č. 20  Myslíte si, že CHKO/NP zvyšuje 
turistickou atraktivitu regionu ?
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Otevírá se zajímavé téma k diskusi, jakou roli může nebo by měla hrát správa chráněných 
území v rozvoji místního turismu. Vyjděme přitom ze dvou předpokladů. Prvním z nich je 
známý fakt, že se v poslední době začínají rozvíjet měkké formy turismu. Jejich klíčovými 
pojmy jsou ruralita, tradice, blízkost k přírodě atd. a pochopitelně jejich komodifikace. 
Území, která mají tyto atributy, lze považovat za území s komparativní výhodou. Druhý 
předpoklad vychází z faktu, že CHKO/NP byla zřízena v území, která mají vysokou přírodní 
hodnotu a smyslem veškerého konání správy těchto území je vysokou kvalitu přírodního 
prostředí udržet, pokud ne zlepšit. Vezmeme-li oba výše uvedené předpoklady v úvahu, lze 
konstatovat, že v určitém smyslu je správa chráněného území garantem dlouhodobého 
turistického využívání území tím, že střeží kvalitu zdroje, na kterém je turismus založen. A 
měla by být takto vnímána i místními podnikateli a politiky. Pokud tomu tak není, propagace 
by měla jít tímto směrem. 
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Graf č. 21 Je podle Vás během sezóny počet turistů: 
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Role soukromého vlastnictví 

Na základě další statistické analýzy dat je možné konstatovat, že soukromé vlastnictví se 
ukázalo být důležitým třídícím znakem ve všech sledovaných územích. Zdá se, že opravdu 
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, a rovněž se 
více podílejí na rozhodování.  

Jejich aktivita s sebou nese ale i větší ambice a s tím spojenou kritičnost, a to jak vůči 
vybavenosti obcí tak vůči aktivitám správy chráněných území. Na území, ve kterém žijí, jsou 
(zřejmě i díky svým nemovitostem) pevně vázáni. Představují poměrně velkou skupinu 
obyvatel (grafy 22 a 23). Na Třeboňsku a Křivoklátsku z více než dvou třetin dokonce 
převažují. Na Šumavě, zřejmě jako na dosídleném území, vlastníci nemovitosti tvoří okolo 
40% místní populace. Z tohoto hlediska je zajímavé území národního parku, kde vlastníci 
začínají již mírně převažovat. I na základě tohoto faktu lze vyslovit hypotézu, že území 
národního parku je dynamický prostor přitahující lidi a investice. 

Zdá se, že vlastníci nemovitostí by se mohli stát jednou z důležitých cílových skupin, na 
kterou by se mohla zaměřit komunikační strategie Správy. 
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Graf č. 22 Vlastnictví nemovitostí v CHKO/NP
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Graf č. 23 Typ nemovitosti
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Informovanost a komunikace 
V míře informovanosti o tom, co se v CHKO/NP děje, se od sebe statisticky významně 
odlišují území Šumavy a Křivoklátska, přičemž hlavní zdroje informací zůstávají ve všech 
územích více méně stejné – televize, tisk, přátelé a známí, informační materiály CHKO, které 
jsou v případě NP nahrazeny informačními středisky (grafy 24 a 25).  

Graf č. 24 Jaký je Váš zdroj informací o dění v CHKO/NP ?
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Graf č. 25 O tom, co se v CHKO/NP děje, se cítíte být informováni:
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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. 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. 

Ukázalo se, 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 samotných 
pracovníků správ CHKO je 90% jejich aktivit spojeno s výkonem státní správy a na „ne-
správní komunikaci“ jim „nezbývají síly ani čas“. Na Šumavě, zdá se, může národní park  
v „ne-správní komunikaci“ do jisté míry zastupovat i Správu CHKO. Ve zbývajících dvou 
modelových územích však očekáváme, že by správa mohla využít principu dělby práce a 
spolupracovat  při propagaci svých aktivit s nějakou (neziskovou) organizací, která by je 
v tomto smyslu zastupovala.  
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SEMISTANDARDIZOVANÉ ROZHOVORY S  KLÍČOVÝMI OSOBNOSTMI8

 
 
CÍL 
Cílem rozhovorů bylo získat přehled o historii vztahů mezi správou a „těmi ostatními“. Šlo 
tedy o srovnání současné situace s minulostí.  
 
 
METODIKA 
Rozhovory se uskutečnily se v druhé polovině roku 2004. Byly strukturované podle schématu, 
které koresponduje s tématickými celky níže uvedeného shrnutí. Postup byl následující: byl 
pořízen zvukový záznam průběhu rozhovoru, který byl následně přepsán do počítače a 
opatřen našimi poznámkami a komentáři. 

Za součást této fáze šetření lze považovat i účast výzkumného týmu na panelové diskusi  na 
téma „Ochrana přírody kontra rozvoj obcí“. Celá akce byla pořádána Ministerstvem životního 
prostředí v rámci Ekofilmu 2004. Průběh z diskuse  byly rovněž zaznamenán na elektronické 
médium a  dále zpracován výše uvedeným způsobem. Podobným způsobem byl zpracován i 
průběh dvou zasedání Českého komitétu MaB, kterého se zúčastnil zástupce našeho týmu 
(jaro 2004, jaro 2005).   
 
 
STRUČNÉ SHRNUTÍ DOSAVADNÍCH VÝSLEDKŮ  

Dvě obecnější informace (nad rámec struktury rozhovoru) 

• Zjistili jsme, že všechny správy chráněných území pociťují potřebnost informace o socio-
ekonomických parametrech spravovaných oblastí (nebo přesněji řečeno, tuto potřebu 
deklarovali). „Socio-ekonomické informace, to je prostor, který nám uniká“, konstatovali. 
Uváděli to většinou v souvislosti s přípravou nového plánu péče. Ve svém současném 
plánu mají popis situace z doby jeho vzniku; jsou si však vědomi rychlosti zastarávání 
tohoto typu informací. Uvítali by aktualizaci dat, ovšem, a to je podstatné, ve stávající 
struktuře (dané zřejmě metodikou Plánu péče). 

Podle mínění představitelů správ, se nezaměstnanost (nebo alespoň její hrozba) v území  
může stát nebezpečím pro ochranu přírody. „Když jsou lidé v situaci, že ztratí práci a musí 
se snažit uživit se za každou cenu, ohledy na přírodu jdou stranou“. Respondenti tím 
naráželi na problém rozvoje ekonomických aktivit za každou cenu. Z toho vyplynul i 
jejich požadavek na vypracování „ekonomické rozvahy“, která by zachytila, „co tu je, co 
ekonomicky padá a co tu prosperuje“. To, po čem v této situaci jednotlivé správy volají,  
je vytvoření „inverzní zonace CHKO“, tj. vytvoření zón vhodnosti pro jednotlivé 
ekonomické aktivity v rámci CHKO.  

Ekonomickou argumentaci používá především „druhá strana“ reprezentovaná většinou  
představiteli obcí nebo regionu. Jako příklad může posloužit i situace v Boleticích (úvahy 
o vybudování velkého lyžařského areálu na území, které spadá do „Naturových ploch“). 
Problematika je většinou zasazována do kontextu regionu, především pak do kontextu jeho 
pracovních příležitostí. Argumentuje se tím, co všechno bylo na Šumavě zrušeno za 
poslední roky -  jaké aktivity a firmy. „Potom region hledá, kde vytvořit zaměstnanost, 

                                                 
8 Klíčové osobnosti byly reprezentovány: pracovníky Správ chráněných území, starosty dotčených obcí,   

regionálními politiky, zástupci NGO a vybranými podnikateli. 
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kde vytvořit podmínky ve službách.“ V tomto světle je pak areál Boletic vnímán jako 
dobrá příležitost pro regionální rozvoj.  

V tomto bodě se názor „elit“ odlišuje od názoru běžné populace. Jak ukázaly výsledky 
sociologického dotazníkového šetření, „obyčejní lidé“ jsou v CHKO celkem spokojeni a 
ani si nenaříkají na svou současnou ekonomickou situaci. Statut CHKO dokonce hodnotí 
jako důležitý faktor, bez kterého by jejich životní úroveň mohla být nižší. 

• Správy CHKO (nebo alespoň některé z nich) se dostávají do situace, kdy „ztrácejí partnery 
ve vědeckých institucích“. Například Botanický ústav AV ČR v Třeboni byl vždy pro 
třeboňskou Správu určitým zázemím, které stálo za Správou jako odborná skupina. Lze 
dokonce prohlásit, že  celá specializace výzkumů byla zaměřena ve prospěch ochrany 
přírody, a to už dnes není. „Věda je dnes jinde. I ekologicky zaměřené  obory mají jiné 
priority a nemají potřebu angažovat se v ochraně přírody.“ 

 
Priority správy CHKO/NP (vč. nástrojů prosazování) 

• Plán péče je snad nejdůležitějším dokumentem při hledání cest pro udržení stavu 
biodiversity v území v žádoucím stavu. Na proces jeho projednávání se můžeme dívat i 
jako na nástroj, popřípadě platformu, komunikace mezi Správou a zainteresovanými 
obcemi. Jeho použitelnost v této funkci má ale své limity. Jsou to svým způsobem 
„systémová“ omezení, která vyplývají ze struktury informace požadované jednotnou 
metodikou. Na základě analýzy návrhu nové metodiky tvorby plánu péče, kterou navrhuje 
ministerstvo, lze konstatovat následující. Je to obecná šablona, kterou lze naplnit mnoha 
způsoby. O úspěchu jeho aplikace bude tedy vždy rozhodovat konkrétní „manifestace“ 
obecných zásad. Podkladem pro zpracování plánu péče je dokument „Rozbory CHKO“, 
kde se analyzují podmínky území. Je tam i poměrně rozsáhlý oddíl „Lidské činnosti 
ovlivňující stav přírody a krajiny“. Už z názvu je patrné, že pohled je redukován více 
méně na hospodářské aktivity člověka. Místní populace není charakterizována ničím 
jiným, než technicko ekonomickými parametry. Chybějí sociálně demografické 
charakteristiky a parametry popisující kulturní aspekty života místních lidi. To znamená, 
že chybějí právě ty „hlubinnější“ proměnné, skryté faktory, které ovlivňují ony  manifestní  
hospodářské aktivity. Z hlediska vlivu na přírodu se sice jedná o příčiny, nicméně 
z hlediska sociálně ekonomického se jedná o důsledky, jejichž příčiny však jsou již mimo 
zorné pole navrhovatelů metodiky. Zdá se, že hlavním důvodem je fakt, že tuto metodiku 
sestavovali přírodovědci, tj. odborníci v ochraně přírody. Je to zřejmě historické dědictví 
ochranářství a pohledu na člověka. Člověk je vnímán jako něco externího vůči 
ekosystému. Metodice Rozborů by se dala vytknout ještě jedna věc. Je pouze deskriptivní 
a to deskriptivní ve smyslu popisu současného stavu. Analýza možných trendů vývoje 
společenských jevů chybí. To potom snižuje šanci aplikace plánu péče „bezbolestnou“ 
cestou.  

 Problém malé operacionality Plánu péče je na všech správách jistým způsobem pociťován, 
 soudě alespoň podle následujícího výroku jednoho ze zaměstnanců: „To, co bychom 
 potřebovali, je materiál, kde by byla stanovena nejen pravidla, ale i způsob, jak toho 
 dosáhnout. Především chybí operační plány – kdo, co, kdy, jak a za kolik má udělat.“ 
 
Pozice správy a ostatních hráčů 

• Pro správu jsou hlavním partnerem obce, regionální instituce (zastoupené krajským 
úřadem) jsou až na druhém místě . Důležitou roli hrají ale i výrobní instituce (pro Šumavu 
například Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky, ....). Komunikace se děje 
především v rámci správního řízení.  
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• Vztah správy a obcí je dán také mírou, jakou jsou pracovníci správy vázáni na území. 
Hodnocení provázanosti s místní komunitou je ale ambivalentní. Na jedné straně hrozí 
bariéra mezi správou a místní komunitou, druhý extrém je zapletení se do místních 
nátlakových lobby. Nicméně lze konstatovat, že z tohoto hlediska se jednotlivé správy od 
sebe liší. Vyšší provázanost lze nalézt jak na Křivoklátsku, tak na Šumavě, kde na správě 
pracují lidé v území narození a tam bydlící, zatímco většina pracovníků třeboňské správy 
do území za prací dojíždí z měst ležících mimo toto chráněné území. Porovnáme-li 
hodnocení pracovníků správy místní populací, lze konstatovat, že správa CHKO 
Třeboňsko je hodnocena relativně nejlépe.  

• „Každá CHKO by se měla řídit heslem: využít lokální patriotismus k ochraně přírody“. 
Nejlepším ochráncem je podle tohoto názoru informovaný a poučený vlastník. 
Patriotismus má ale mnoho podob. Diskuse v rámci Ekofilmu například ukázala, že 
existuje mýtus o tom, že komunikace mezi správou a obyvateli funguje bezvadně na 
Třeboňsku, zatímco v CHKO Blanský les9 jsou jen problémy. Jedna respondentka to 
zpochybnila poukazem na to, že měla možnost mluvit s lidmi v obou územích a ukázalo 
se, že na „správu nadávají úplně stejně“. Nadávání na správu je podle ní „projevem 
určitého lokálpatriotismu; jako takoví ti naši místní furianti – co nám do toho máte co 
mluvit, my to víme nejlépe“. 

• Obě strany, tj. ochrana přírody i představitelé obcí, formulovali stejnou doktrínu - volají 
po komunikaci. Problém je však vícevrstevný. Jednou z vrstev je ujasnění si sémantického 
obsahu komunikované informace. Jak prohlásila zástupkyně Národního parku Šumava, 
„problém, který teď intenzivně řešíme společně s obcemi, je nejen sdílení informací, ale 
sdílení informací v jazyce, který je pochopitelný pro obě strany, čili používání společného 
jazyka.  

 Druhou úrovní je samotný informační kanál, kterým se informace dostává ke svému 
 adresátu. Jednou z možností „napřímení a zkrácení“ toku informací je také „přizvání 
 obyvatel regionu do nejrůznějších projednávání a dění týkajících se ochrany přírody“. 
 Důvod je pragmatický. Je jím snaha informovat starosty přímo, aby tito nedostávali 
 informace oklikou a překroucené – přes tisk. Což se běžně děje a Park to začal chápat jako 
 problém. Tím se dostáváme i k obecnějšímu problému spolehlivosti novinářských 
 informací. Mezi respondenty panovala celkem shoda v tom, že tyto informace jsou 
 zkreslené, někdy až zavádějící a  mohou způsobit plno nedorozumění.   Navíc tím, že se 
 starostové budou podílet na rozhodnutí, se zvětší šance, že se budou cítit za tato 
 rozhodnutí spoluodpovědní. Nejedná se tedy jen o spoluúčast ve smyslu práva se toho 
 účastnit, ale i spoluúčast ve smyslu spoluzodpovědnosti.  

 Stěžování si na neobjektivnost tisku se zřejmě stalo určitým klišé. Je na místě jej trochu 
 zrelativnit. Výsledky analýzy tisku totiž ukázaly, že situace není zdaleka tak katastrofická. 
 Rozhovory s klíčovými osobnostmi a dotazníkové šetření popisovaly situaci vzájemného 
 vztahu ochrany přírody a rozvoje obcí v územích strukturálně stejně jako média.     

 Sémantická srozumitelnost komunikované informace ještě nemusí znamenat její 
 hodnotovou přijatelnost. Narážíme tu na problém rozdílu mezi pochopením a 
 porozuměním, který není dost často řešen. Jednoduše se někdy předpokládá, že dobrá 
 informovanost je automatickou zárukou dobré spolupráce. Je podmínkou nutnou, nikoliv 
 však postačující. Pro spolupráci je však nutné, aby obě komunikující strany informaci 

                                                 
9 CHKO Blanský les sice není jedním z našich modelových území, nicméně její ředitel byl účastníkem diskuse 
„Ochrana přírody kontra rozvoj obcí“ pořádané v Českých Budějovicích v rámci Ekofilmu, stejně tak jako 
starosta obce Brloh, která leží na jejím území.  
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 stejně interpretovali, aby se pohybovali v jednom výkladovém rámci, a navíc souzněli i 
 hodnotově. Pokud hodnotíme připravenost správ z tohoto zorného úhlu, situaci na 
 Křivoklátsku respondent charakterizoval následovně: „Byli tam lidi z provozu, kteří uměli 
 jednat s lidmi z provozu, znali jejich jazyk a dokázali se dohodnout“. Jako takoví dokázali 
 plno věcí rozumně posoudit i prosadit. To je podle mě klíčová záležitost a klíčový 
 problém, kterým trpí ochrana přírody obecně. Ochrana přírody absorbuje lidi vzděláním 
 přírodovědce nebo čerstvé absolventy škol bez praxe.“ Na Třeboňsku je v tomto ohledu 
 jiná situace. Na správě nejsou zastoupeni rybářští odborníci. Přitom rybářství  představuje 
největší potenciální konfliktní oblast s ochranou přírody na Třeboňsku.  Problém je tak 
nahlížen očima ornitologů. A ornitologové mají z principu věci názor  opačný, než mají 
 rybáři. Podobný problém zažívá i Národní park Šumava. „V jeho vedení  schází 
 představitel profese, která přináší největší konflikt, tedy schází někdo, kdo by  nahradil 
ing. Zatloukala.“ Jinými slovy řečeno, chybí tam odborník na lesnickou  problematiku. 
Absence erudovaného odborníka na lesnickou problematiku, který má  přirozenou autoritu ve 
vedení parku, může představovat jeden z komunikačních bloků  mezi „ochranářskou a 
lesáckou garniturou správy“. 
 
Vztah obcí a správy  

• Vztah starostů a správy chráněného území se na Šumavě nedá nazvat „přátelstvím“. Jedná 
se o typ partnerství zvaný „účelové spojenectví“. I v tomto kontextu se dá vysvětlit 
vystoupení jednotlivých obcí na podporu (dnes už bývalého) ředitele Národního parku 
Šumava, Ivana Žlábka. Obce jej podpořily, protože „je pro ně čitelný, už ho znají a možná 
jim i něco slíbil“. Termín účelové spojenectví navíc „podbarvené nedůvěrou a 
nepřátelstvím“ padl i v případě popisu vztahů mezi obcemi a Správou CHKOŠ.  

 Co je však ještě zajímavější je určitá nesymetrie tohoto vztahu vzhledem k formování 
 veřejného mínění: „Když starosta nepřijme např. ředitele parku, nic se v podstatě neděje; 
 obrátí-li se však situace a ředitel parku by odmítl jednat se starostou, je to medializováno.“   

• Nástroje spolupráce s obcemi, lze nalézt i ve správní rovině – obce jsou účastníky 
správního řízení a „potenciálně sporné body je nutné projednat v počáteční fázi, než se 
z toho stane nějaká velká sporná kauza“. Ideální postup situace je pak definována 
následovně: Nesouhlasné stanovisko správy s nějakou akcí není chápáno jako zákaz, ale 
jako počátek diskuse o využití území, kdy jednotliví účastníci mají rozdílná stanoviska. Ta 
se právě v procesu správního řízení mohou sbližovat. Ideál je dnes však daleko od reality. 

 „V současné době mají obce nesmírnou politickou podporu ze strany státu, a především 
 regionu. Jejich strategie při prosazování investic v území spočívá v tom, že se napřed 
 domluví s investorem a potom společně vytvářejí tlak na ochranu přírody. „Nepřesvědčí 
 nás, z pozice moci zákona to zablokujeme“- tak je definován defenzivní model jednání 
 správy.  

• Apriorní rozdílnost pozic byla patrná na výše již zmíněné panelové diskusi, jak je patrné 
z následujícího příběhu: Starosta jedné obce ve svém vystoupení vyjmenoval všechny 
možné problémy, které má se Správou CHKO. Na to reagoval vedoucí zmíněné  správy 
CHKO. Problémy  nepopíral, jen zalitoval, že starosta nezmínil i druhou stranu mince – 
spolupráci se Správou – která také nebyla zanedbatelná. Na to, a to je zajímavé, starosta 
dodal, že celou schůzku pochopil tak, že se nemají navzájem chválit, ale vyříkat si to, co 
nefunguje. Klidně to mohl pochopit i obráceně, jako předvedení spolupráce, ale takováto 
veřejná demonstrace „bezproblémové“ spolupráce je zřejmě něco, co zatím nepatří do role 

 43



starostů.10 Ač ve skutečnosti třeba spolupracují, na veřejnosti hrají roli když ne protivníka, 
tak protihráče. Je otázkou, nakolik to obecně patří do „mentální výbavy starostů“. Jedno se 
zdá ale jisté, nahrává to dojmu, že ochrana přírody je a priori vinna a musí se obhajovat 
(neexistuje tedy presumpce neviny, nebo alespoň symetrická pozice).  

• Územní plánování je chápáno jako nesmírně důležitý nástroj, který by ochrana přírody 
měla vzít za svůj a maximálně využít. V hodnocení územního plánu jako nástroje 
panovala celkem shoda. To, co bylo kritizováno, především ze strany NGO, byla 
nedbalost při jeho zpracovávání a to i ze strany představitelů institucionalizované ochrany 
přírody. Jeden respondent prohlásil, že „orgány ochrany přírody nedomýšlí důsledky 
svých zásadních rozhodnutí“, tj. kritizoval je za nesystémovost a nekoncepčnost. „Tyto 
chyby se pak velmi těžko napravují v dílčích řízeních.“ 

 
Správa a její role v rozvoji regionu  

• Správy CHKO nechtějí být hybateli sociálního rozvoje lokalit a regionu. Podle jejich 
názoru jim „to nepřísluší“, jejich role je vymezena jinak.  

• Obce mohou  profitovat z toho, že leží v území se statutem ochrany přírody minimálně 
dvojím způsobem. Jednak z tohoto titulu mají nárok na dotace z Fondu životního 
prostředí. Například zástupce Správy CHKO Blanský les v panelové diskusi uvádí, že se 
„jedná řádově o desítky možná několik stovek miliónů korun, které se sem dostaly na 
zabezpečení infrastruktury – čistírny odpadních vod, kanalizace, plynofikace nebo 
vodovody.“ Zadruhé v rámci společných projektů, které „má správa s obcemi, a které 
měly za úkol přilákat více návštěvníků do oblasti CHKO a zejména zvýšit návštěvnost 
obcí. Byl to nejen vznik tří přírodních stezek, které se uskutečnily ve spolupráci 
s jednotlivými obcemi, ale v minulém roce se dělal poměrně velkolepý informační systém, 
který zahrnoval formu nabídky pro cykloturisty, aby objevili celý Blanský les. A právě 
spoluprací správy CHKO, Lesů České republiky a jednotlivých obcí se podařilo 
vybudovat systém cyklotras, které mají téměř 220 km a návštěvník na nich může vidět až 
54 informačních tabulí.“ I když v textu je uveden příklad jedné CHKO, jedná se o obecný 
model, který platí ve všech námi zkoumaných chráněných územích.  

• „Na Křivoklátsku měla správa  ambice založit Sdružení obcí Křivoklátska a skutečně se 
tam podařilo dostat za jeden stůl jak starosty z regionu, tak představitele státní správy (a to 
jak ochrany přírody, tak lesů). Byli schopni se domluvit nejen na společných zájmech, ale 
i se připravit na čerpání rozvojové pomoci, která tehdy na počátku 90tých let byla 
k dispozici. Na Křivoklátsku tedy dokázali získat peníze zvenčí“. Samo se nabízí srovnání 
s tehdejší situací na Šumavě, kde sice také vzniklo Sdružení šumavských obcí, ale v tomto 
případě jako obranná reakce proti aroganci Národního parku. Možná, že naše území 
dokonce leží na určitém gradientu charakterizujícím roli správy při sdružování obcí v 
území: Křivoklátsko (správa sehrála roli pozitivního iniciátora sdružení obcí) – Třeboňsko 
(správa se zachovala neutrálně) – Šumava (obce se sdružily v „obranné reakci“ proti 
národnímu parku). Bude zajímavé diskutovat současnou situaci v modelových územích.  

 
  
 
 
                                                 
10 Starosta se připravoval na seminář „Ochrana přírody kontra rozvoj obcí“. To bylo téma, které definovalo samo 
MŽP. Ukazuje to na způsob, jakým samotný nejvyšší orgán ochrany přírody vnímá svoji roli. Samotní účastníci 
semináře a panelu redefinovali původní zadané téma do nekontroverzní podoby a usnesli se, že svoji diskusi 
povedou na téma „Ochrana přírody a rozvoj obcí“.   
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Vztahy uvnitř správy  

• I když je CHKOŠ formálně součástí organizační struktury národního parku, má svou 
velkou autonomii. Tak tomu bylo za minulého vedení parku a je tomu tak i dnes. Při 
hodnocení stylu řízení obou institucí (když funkci ředitele vykonával Ivan Žlábek) 
respondent uvedl, že: „Lidé na parku jsou jeho zaměstnanci, a podle toho se i chovají. Jsou 
to izolovaní specialisté. Je to problém velké instituce. Je striktně hierarchická a podíl 
jednotlivců na důležitých rozhodování je minimální. Porady vedení mají formu 
informační, tam se nediskutuje. Dříve to lidem vadilo, pak si na to zvykli a bylo to pro ně 
pohodlnější. S nástupem nového ředitele přichází i jiný styl řízení. Dnes je těžko jej ještě 
hodnotit, nové vedení parku hledá „svoji tvář“. Najali i profesionální manažérskou firmu 
pro vyškolování pracovníků v komunikaci jak navenek tak dovnitř mezi sebou. 

• Díky své geografické rozloze má správa CHKOŠ dvoustupňový model řízení. Ve srovnání 
s Třeboňskem a Křivoklátskem je tedy správou v principu byrokratičtější. „Díky svému 
úsilí zdokonalila úřední aparát státní správy do té míry, že jede jako mašina. Ono to ani 
jinak nejde, ostatní správy toho mají podstatně méně a v rozhodování více improvizují.“  

• Co se týká komunikace s veřejností, Národní park Šumava má jednoznačnou výhodu 
oproti CHKOŠ (ostatně vůči všem CHKO) v tom, že tato funkce je oddělena od výkonu 
státní správy. Komunikaci s veřejností zajišťuje celý odbor11, zatímco na CHKO je výkon 
státní správy součástí pracovní náplně každého  pracovníka, „nikdo není ušetřen“. Vede to 
k situaci, že na aktivní komunikaci už nemají čas ani sílu. Nicméně každé pravidlo má 
svoji výjimku, kterou lze najít v každé CHKO (zaznamenala to i média – viz příklady 
dobré spolupráce zmíněné v obsahové analýze tisku). Jedním z velkých příkladů je i nově 
vybudované informační středisko v třeboňském zámku, které nese název Třeboňsko – 
krajina a lidé. Jednalo se o projekt, který správa uskutečnila společně s městem Třeboní. 
Město poskytlo většinu finančních prostředků, správa „investovala své know-how“. 

• Jedním z klíčových momentů se zdá být fakt, že na Správách CHKO dosud nedošlo 
k tomu, aby kvalifikaci „umění jednat s lidmi“ byl přiznán statut odbornosti a aby se jí 
jako takové  dostalo náležité prestiže a tudíž pozornosti. Může to být způsobeno i 
absolvovaným typem vzdělání – převažují přírodovědci, případně technici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Ani existence odboru práce s veřejností není automatickou zárukou dobré komunikace. I tady může Šumava 
posloužit jako příklad, jakou roli v hraje komunikaci osobnost člověka, který je za ni zodpovědný (ing. Urban 
v devadesátých letech, ing. Silovský v současnosti). Při hodnocení úrovně komunikace je třeba si také uvědomit 
v jakém  socio-ekonomickém milieu probíhala – rozdíly mezi rokem 1991 a současností.  
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KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE – ÚVODNÍ TEZE 
 
Konfliktům je vždy lepší předcházet, než je následně řešit. Chování představitelů správy by 
mělo být motivováno snahou udržet iniciativu na své straně a tím ovládnout situaci. Zároveň 
by měla být pro ostatní partnerem důvěryhodným. 

Ke splnění výše uvedeného cíle musí správa splnit dva základní předpoklady: 

• Informovat místní veřejnost o svých aktivitách vhodnou formou a pokud možno předem.  

• Naučit se komunikovat s ostatními zájmovými skupinami  (hráči) v území. Informovanost 
je sice nutným, ale ne postačujícím předpokladem komunikace. Komunikace předpokládá 
vícestranný tok informací s tím, že všechny zúčastněné strany komunikace jsou připraveny 
případně i změnit své postoje a chování na základě obdržených informací.  

 
 
KONTEXT  
Správa chráněného území představuje určitou formu státní správy. Její vztah k území je tedy 
v obecné rovině nutné vidět jako vztah státu a místních samospráv, popřípadě jednotlivých 
občanů. Přitom státní správa je svou podstatou institucí více méně restriktivní a to díky faktu, 
že mnohdy hájí státní zájem proti zájmům místním. Kontroluje dodržování pravidel, z nichž 
mnohá jsou dána legislativně, jsou tedy právně vymahatelná. Je tedy zřejmé, že každá 
participace na rozhodování státní správy má své meze, které by správa chráněného území, má-
li být vnímána jako korektní instituce, neměla v principu nikdy překročit.  

Zároveň je třeba si uvědomit, že správa je určitou manifestací centrální moci v území.  Různé 
formy distribuce moci mezi centrem a regiony, popřípadě lokalitami, s sebou nesou mimo jiné 
i způsoby prosazování zájmů a různé vzorce toku informaci. Do konce osmdesátých let 
dominoval na území celého státu centralistický model s nedokonalou zpětnou vazbou, který 
byl charakteristický zjevným používáním síly shora dolů a informačními toky, ve kterých 
prakticky absentovaly jiné vazby než vertikální. Od roku 2001 se prosazuje model regionální, 
ve kterém by měla být moc rovnoměrněji rozdělena a informační toky doplněny 
horizontálními kanály. Manifestní použití moci je pak nahrazováno skrytějšími metodami 
nepřímé manipulace. Nicméně, jak analýza vývoje ukázala, setrvačnost vzorců chování je 
veliká. Ukázalo se to především na případě nově založeného NPŠ. I po roce 1991 hrál 
v území roli patriarchálního státu – lidé jej tak vnímali a on se tak choval. Situace se začala 
pomalu měnit, když se obce naučily organizovat se (proti němu), byly schopné si založit svoji 
rozvojovou agenturu a když vznikly regiony, které mocensky posílily obce v jejich „klání“ 
s parkem.  

Už deset let existuje mezinárodní Úmluva o ochraně biodiversity. Během té doby se aktivity, 
které ji naplňují, zaměřovaly postupně na různá témata – od ochrany druhů přes ochranu 
ekosystémů, ... až k dnešnímu soustředění se na chráněná území. Tato změna zaměření 
s sebou přinesla i to, že se do zorného pole dostaly i místní populace (myšleno jako lidské 
populace) žijící v daných územích. Komunikace s místními se stává klíčovým tématem. Jak 
uvedl Dr. Plesník na zasedání Českého komitétu MaB, osmdesát procent úspěchů, které 
celosvětově dosáhla ochrana přírody, je založena na úspěšné komunikaci s místními, spíše než 
na vědeckosti navržených opatření. Tato opatření, respektive jejich kvalita je vnímána jako 
předpoklad, nicméně důraz je nyní kladen na komunikaci. Další změnou je i změna pohledu, 
jak management BR ve prospěch ochrany biodiversity provádět. Tzv. blueprintový přístup je 
nahrazován systémem „adaptivního managementu“. To je managemet, který má cílový stav 
definovat jen rámcově. Konkrétní managementové aktivity jsou pak odvozovány spíše od 
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momentální situace. Tento přístup je tedy daleko flexibilnější a daleko více zohledňuje 
současný stav.  

 
PODKLADOVÉ MATERIÁLY 
Při analýze jsme se orientovali především na Šumavu. Toto rozhodnutí podporovaly i 
pragmatické důvody. Tím nejdůležitějším byl fakt, že pro toto území byly již podobné studie 
nebo dokumenty zpracovány a je tudíž na co navazovat. V každém případě bylo možné situaci 
na Šumavě použít jako určitý etalon, se kterým se mohou ostatní dvě území porovnávat.  

Konkrétně se jednalo o následující studie: 

• Strategie trvale udržitelného rozvoje pro Biosférickou rezervaci Šumava (Těšitel a kol., 
1997). 

• Řešení problémů koexistence obcí a zájmů ochrany přírody na území Národního parku 
Šumava – Komunikační strategie SNP (CpKP, 2001). 

• Šumavě společně – harmonogram společného postupu státu a regionu směřující k nalezení 
rovnováhy mezi ochranou přírody a trvale udržitelným způsobem života v NP Šumava 
(podklad pro jednáni u kulatého stolu, MŽP, 4. 12. 2004) 

Analýza identifikovala „obrazy správy NPŠ“ ve třech časových horizontech a tak podle 
problémů, které jsou v jednotlivých studiích řešeny. Bylo tedy možné posoudit, jak se měnil 
její vztah ke komunikaci s veřejností. Při analýze jsme se zaměřili jednak na problém 
informovanosti, jednak na problematiku komunikace. Je nutné upozornit, že všechny studie se 
týkají národního parku. Problematika CHKO v nich není řešena. Studie (Těšitel a kol, 1997) 
vycházela sice z informací získaných za Velký územní celek Šumava (za území dokonce ještě 
větší než CHKO), nicméně výsledná doporučení byla primárně směrována na správu 
národního parku.  
 
ANALÝZA  LINIE  INFORMOVANOSTI 
 
Strategie 1997 

V souvislosti s mírou informovanosti obyvatel jsme došli k zajímavému výsledku - ti, kdo 
měli dostatečné informace o dění v parku, hodnotili park spíše kladně. Informačními zdroji o 
dění v NP byly tehdy  především televize, denní tisk a časopisy, přátelé a známí, informační 
tabule.  

Mezi návrhy, jak informovanost ještě zlepšit, respondenti uváděli: 
• Informační zpravodaj NPŠ 
• Další informační střediska, tabule, vývěsky a plakátovací plochy 
• Zasílání informačních materiálů na obecní úřady 
• Častější pořádání besed s veřejností, nevyjímaje hosty penzionů a hotelů 
 
CpKP (2001) 

To, co existovalo v roce 1997 jen ve formě přání respondentů, v roce 2001 analyzovala studie 
CpKP jako příklady systému pro „pasivní, respektive aktivní informování“. Znamená to, že i 
když hodnocení kvality tohoto systému odhalovalo určité nedostatky, důležitou zprávou je, že 
park šel cestou „zásobení veřejnosti informacemi“. To, zda využil výsledků naší zprávy nebo 
k tomu dospěl vlastní úvahou, není v tomto kontextu relevantní.  
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Navrhovaná strategie parku 2004 

Po analýze této strategie lze konstatovat, že park zřejmě považuje svůj systém poskytování 
informací v podstatě za dobudovaný. Soudě alespoň podle toho, že budování nebo 
rekonstrukce tohoto systému není v tomto materiálu zmíněno. Jen se počítá s jeho údržbou. 
 
VaV 2004 

Na základě výsledků dotazníkového šetření můžeme konstatovat, že struktura hlavních 
informačních zdrojů se během let nezměnila. Zůstali jimi televize, tisk a známí. Jedinou 
změnou je nárůst podílu informačních středisek NPŠ, jako zdrojů informace. Konvenuje to 
s faktem, že oproti roku 1997 park již dobudoval síť svých informačních středisek, která 
relativně hustě pokrývají jeho území.  

Systém poskytování informací jsme neanalyzovali. Pokládáme jej za dostatečný. Podpůrným 
argumentem pro tento názor byl i výsledek sociologického šetření, který ukázal, že úroveň 
informovanosti veřejnosti o dění v parku se oproti roku 1997 zvýšila. Zároveň ale narostl i 
počet těch, kteří deklarovali nezájem o parkem poskytované informace (graf č. 1).  
 
Graf č. 1 Míra informovanosti o činnosti CHKO/NP 
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ANALÝZA  LINIE  KOMUNIKACE 
V odborné literatuře se lze dočíst, že „jsou to právě gesta, jež symbolizují určitý status. 
Význam symboliky statusu je vtělen do koncepce sociálního a symbolického kapitálu, podle 
které se sociální postavení nemusí zakládat jen na výkonu, moci či majetku, ale například na 
rozsahu klientely a ritualizované prestiži“. Princip gesta a jeho uplatňováni při chování 
Správy k ostatním hráčům v území se stal úhlem, pod kterým jsme analyzovali jednotlivé 
studie. 
 
Strategie 1997 

Při hodnocení komunikace správy se ukázal zajímavý výčet pozitivně hodnocených aktivit 
Správy parku, mezi které patřilo: 
• Vytyčení nových turistických tras a jejich přehledné značení. 
• Zřízení nových informačních středisek a tabulí. 
• Provozování „ekologického“ autobusu napříč Parkem. 
• Obnovení Swarzenberského kanálu a Zlaté stezky 
• Vydávání časopisu Šumava a obrazových kalendářů 

Při bližším pohledu si nelze nevšimnout, že jsou to všechno aktivity, které spíše než 
bezprostředně s ochranou přírody souvisejí s budováním společenského image Správy. I když 
v roce 1995 to mohlo ještě souviset s výše uvedenou očekávanou rolí parku, je evidentní, že 
již tehdy park zřejmě pochopil princip gesta a jeho moci při budování společenské role.  
 
Stejně tak zajímavá byla ale i negativa, která viděli respondenti na chování Správy: 
• Nehospodárnost Správy – „zbytečně moc peněz investovali do budov a vozů“,  

„ekologové a jezdí do práce autem“, „příliš vysoké platy zaměstnanců“. 
• Samolibost v rozhodování, nespolupráce s veřejností a nereagování na potřeby obyvatel. 
 
Je to samozřejmě možno posuzovat jako druhou stranu jedné mince. I zde se jednalo o gesta, 
možná nevědomá, ale tentokrát posuzovaná jako demonstrace moci.  
 
Návrh komunikační strategie počítá s Radou parku jako s potenciální platformou komunikace. 
Analyzuje ale překážky, které brání tomuto orgánu sehrát tuto roli a navrhuje i některá 
opatření obecnějšího rázu k jejich odstranění. 
 
CpKP (2001) 

O čtyři roky později provedená studie identifikuje v podstatě ty samé komunikační problémy  
mezi správou a obcemi. Na rozdíl od předchozí strategie navrhuje v podstatě systémová 
opatření shora, jako je například i změna zákona.  

V této studii se explicitně objevuje velice důležitý moment. Komunikační strategie mimo jiné 
navrhuje, aby park, kromě své restriktivní role začal hrát i roli instituce garantující 
„systematickou podporu ekologicky šetrného rozvoje obcí na území NPŠ“. Není důležité, že 
obsah tohoto termínu není ve studii definován, důležitá je snaha o rozšíření poslání NP o roli, 
kterou by měla spíše hrát nějaká rozvojová agentura (konkrétně asi již tehdy existující 
RRAŠ).  

Vykročení z role, jak se ukazuje, může být klíčem k vytvoření důvěryhodného vztahu a 
nastartování komunikace. Jedno je jisté, park v tomto procesu nemůže zůstat stát stranou. 
Nicméně je v tomto případě třeba zvážit formu, jakou by se NPŠ měl v „rozvojářských“ 
aktivitách angažovat.   
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Navrhovaná strategie Parku 2004 

Počítá jak se strategií „projektů dobré vůle“, tak se vrací opět k Radě parku jako platformě 
hledání společného jazyka mezi obcemi a parkem. 
 
VaV 2004 

Tato studie je založena na předpokladu, že budování důvěryhodnosti a „dobrých sousedských 
vztahů“ zdola je účinnější než snaha o systémové změny. Analýza se tedy zaměřila na 
konkrétní příklady mezilidské komunikace. A to jak v parku, tak v jednotlivých CHKO. 
Konkrétně byly analyzovány akce, které park nazývá „projekty dobré vůle“. Jedná se o 
projekt „Naše rašeliniště“ a projekt „Obnova kulturního dědictví“. Lze konstatovat, že akce 
tohoto typu jsou jen dokonalejšími variacemi rozvíjejícími již výše zmíněný princip gesta. A 
jsou velice účinné při  navazování neformálních kontaktů. Tento model komunikace se jeví 
jako obecně doporučitelný pro všechny Správy.  

Při úvahách o aplikovatelnosti je však nutné vzít v úvahu dvě věci. Jednak finanční prostředky 
nutné na jeho realizaci, jednak lidské kapacity. A právě v obou těchto ohledech se správa 
parku výrazně odlišuje svými možnostmi od Správ CHKO. Park má k dispozici finanční 
prostředky i specializovaný aparát lidí, kteří komunikaci mají v popisu práce. Došlo tam 
k oddělení státní správy od tzv. odborné činnosti. Správy CHKO takové štěstí nemají. 
Nicméně i v rámci CHKO je takovýto model možné aplikovat, jak o tom svědčí příklad 
Třeboně, kde správa CHKO spolu s městem dokázali vybudovat stálou expozici „Člověk a 
krajina“. „Jen to stojí více úsilí všechny zúčastněné.“   
 
 
SOUHRN 

• Máme-li stručně shrnout naše dosavadní zjištění, můžeme konstatovat, že princip gesta 
navíc, princip vstřícného vykročení z role, je model, který se zdá být velmi účinný 
v budování důvěryhodnosti Správy v očích ostatních hráčů. Konkrétní obsah gesta bude 
pochopitelně v každém území jiný. 

• Správa Národního parku Šumava je v tomto ohledu nejvíce rozporuplná, díky své síle, 
gesta vstřícná někdy znehodnocuje gesty arogantními. Nicméně model přijala a účinně jej 
aplikuje. 

• Prakticky jej aplikuje formou malých „projektů dobré vůle“. Možnosti za jakých 
podmínek a jakou formou může sehrát i roli  lídra nebo garanta trvale udržitelného rozvoje 
obcí je bude předmětem našeho dalšího výzkumu. Formu gesta má i projekt 
„Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through Sound Tourism Development 
in Biosphere Reserves in Central and Eastern Europe“,  který je finančně podporován ze 
strany GEF. Jeho klientem je celé území Biosférické rezervace Šumava, které se více 
méně kryje s územím CHKOŠ. Kromě vlastního řešení navržených aktivit nám tento 
projekt 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 se 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. Ve srovnání 
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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, .... ? ). 
Nicméně i tak lze schůzku považovat za  úspěšnou, neboť ti aktivní, kteří se zúčastnili, 
souhlasili  s prací ve  výše uvedené Radě.  

• Aplikace tohoto modelu i v rámci CHKO je zřejmě v principu možná. Nicméně je to 
komplikovanější. Může to narazit na nedostatek času, chuti nebo faktu, že „dovednost 
komunikace“ nebyla dosud rozeznána pracovníky Správy jako potřebná odbornost a jako 
taková je podceňována. 

 Klientem výše zmíněného GEF projektu je 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 samotných pracovníků správ CHKO 90% jejich aktivit 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 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.    
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