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Abstract 

 
Marginal region integration process into the regional system provides decreasing negative 
impacts on its neighbouring area. It works in the opposite way as well. The problems of the 
marginal regions are more complicated and complex rather than the problems of the periphery  
and they should be solved by the external intervention (Chromý, Jančák 2005). Marginal area 
often doesn´t have sufficient political support for changing the trend of the development. The 
origin of these areas is mainly dependent on a political determination. Again only a political 
decision and widely supported concensus could start up any positive change. As a research 
model we chose Boletice military training area because of its dynamic evolution. 

 Such areas like military training polygons contain amounts of natural and seminatural 
habitats. They are rich in biological diversity at the species and habitat level. Since 1992 in the 
EU and later on also in Czechia are these being protected by the implementation of the Natura 
2000 network. The European large military areas represent the most valuable and compact 
ecosystems, even spectacular nature scenery of the country. Boletice region because of its 
strong natural potential is a subject of a long term discussion how to turn the area to advantage 
for the tourism needs. The changes in military management provide penetration of the military 
area border as well as it make certain sites accessible to sound tourism. On the other hand there 
is an interest in decomitt some parts of the military area for hard tourism purpose. It is presented 
as a way of solving the regional problems of unemployment and unstability.   

 The main object of the research is to outline the strategy for the destination management and 
future development of the core area of Boletice region and the neighbouring municipalities. 
Further goal is to analyze the impacts of the nowadays presented concepts of the use of Boletice 
region with regard to the Natura 2000 network and sites. The study defines the degree of the 
marginality of the region by using the statictical methods and agregate index. The very 
important part of the study contains the analysis of the field survey of the behaviour and 
expectations of the local and regional stakeholders as well as it contains the results from the 
higher hierarchical level of board. All the results are used to prepare a widely balanced 
conception on sustainable tourism and regional development of such unique area.  

 The often used key words are evaluation, marginality, military areas, sound tourism, and 
sustainable development.  
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Úvod 

 
Proces integrace marginálních území do regionálního systému umožňuje snižování negativních 
vlivů marginalizovaných oblastí na své okolí a mnohdy je tomu tak i v opačném směru 
působení. Integrace z regionálního systému vyčleněných oblastí rovněž napomáhá zvyšovat 
míru celospolečenské zodpovědnosti za vývoj daného území. Tento proces také zvyšuje stupeň 
solidarity ve společnosti a v neposlední řadě prohlubuje a rozšiřuje škálu společenských vazeb 
v území. Problémy marginálních území jsou obecně složitějšího rázu než problémy periferií 
a v důsledku toho je k jejich řešení nezbytná vnější intervence (Chromý, Jančák 2005). 
Populace marginálních území mnohdy nemá dostačující politickou sílu potřebnou ke změně 
trendu vývoje. Rovněž množství respektive podíl marginálních území na rozloze regionu je 
z podstaty významu pojmenování velmi malý až zanedbatelný. O to větší problém představuje 
jejich existence nebo tím složitější problémy jsou v nich generovány. 

Tak jako je k řešení problémů marginálních oblastí nezbytný zásah vnějších činitelů, je 
vznik marginálních oblastí podmíněn zlomovými, mnohdy politickými rozhodnutími, která mají 
zásadní význam pro budoucí postavení území v regionálním systému. Stejným způsobem lze 
charakterizovat i genezi problematiky segregace respektive integrace vojenských újezdů 
do regionálního systému. Za modelové území jsme proto vzhledem k vysoké dynamice změn 
vývoje zvolili území jihočeského Vojenského újezdu Boletice a jeho zázemí.  

Území vojenských újezdů vzhledem k pozici na okraji zájmu veřejnosti po dlouhá léta 
ztrácela přirozené sociální, kulturní, historické a ekonomické vazby na své okolí. Naopak se 
stala útočištěm světa na člověku nezávislém, tedy ostrovů nové navracející se divočiny 
uprostřed kulturní krajiny. Ovšem díky přetrvávající paměti krajiny a teprve v důsledku změny  
celospolečenského uspořádání po roce 1989 na sebe tato v mnohém jedinečná území znovu 
upozornila a začala představovat nové volné kapacity pro rozvoj společnosti. 

O to více jsou tato území choulostivější na jakýkoliv zásah z vnějšku a jejich budoucí vývoj 
je nutné pečlivě zvažovat. Je důležité vnímat všechny klady a zápory možných změn využití. 
V sázce totiž není jen zapomenutá země bez lidí, ale v sázce je obraz veřejného zájmu. Chtěli 
bychom proto upozornit na procesní nedostatky a analyzovat příčiny, které mohou objasnit 
a upřesnit vhodnost postupu při zpětném začleňování a „zcivilňování“ těchto území 
do regionálních struktur. V neposlední řadě je zájmem autora prohloubit dlouhodobé úsilí 
ve studiu problematiky týkající se existence vojenských újezdů a zčásti tak navázat na výsledky 
bakalářské a dalších prácí zaměřených na území Vojenského újezdu Boletice (Seidl 2005, 2007). 
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Kapitola 1 

Stanovení cílů, metodika práce 

1.1 Stanovení cílů a výzkumných otázek 

Regionální rozvoj1 představuje poměrně složitou strukturu jevů a činností majících nejčastěji 
za cíl zlepšení obecných socioekonomických podmínek v regionu. Vedle toho environmentální 
ochrana si klade za své zásadní priority ochranu a tvorbu kvalitního životního prostředí nejen 
pro dané ekosystémy, nýbrž i pro úspěšný vývoj společnosti. Regionální rozvoj nelze 
uskutečňovat na úkor exploatace nebo nadměrného využívání zdrojů bez toho, aby bylo o tyto 
zdroje náležitě pečováno a jejich stav byl dlouhodobě udržitelný. K udržitelnosti vývoje 
bezesporu přispívá i stabilita populace v regionu. Oblast vojenských újezdů prošla během své 
historie několika zásadními demografickými, sociálními a kulturními změnami. Tato práce si 
proto za prioritu klade studium problematiky stability regionu vymezeného vlastním vojenským 
újezdem a s ním sousedícími obcemi. Dále chceme zodpovědět otázku, zda lze aplikovat 
postupy dlouhodobě udržitelného rozvoje v tomto regionu. Nedílnou součástí práce je potom 
diskuze střetů jednotlivých záměrů využití tohoto území. A v neposlední řadě je naším cílem 
diskutovat otázku marginality a perifernosti území na příkladu Vojenského újezdu Boletice 
a jeho zázemí. Lze považovat samotný vojenský újezd za marginální území a obce v jeho okolí 
v závislosti na poloze a socioekonomických podmínkách za periferii? 

Cíl deskriptivní povahy představuje komparativní analýza současných trendů rozvoje obcí 
v sousedství vojenského újezdu ve vazbě na jeho využití a identifikace styčných ploch 
a hlavních odlišností se záměry správy vojenského újezdu. Cílem je zároveň analyzovat záměry 
regionálního rozvoje modelové oblasti na různých stupních veřejné správy: úrovních obcí, 
mikroregionů, obvodů obcí s rozšířenou působností, krajské úrovni a úrovni vládních resortů 
(MO, MŽP, MMR). 

V obecné rovině bychom potom chtěli připravit podklady pro možnou komparaci procesů 
konverze a obecně procesů vývoje vojenských území s vybranými prostory v Česku, 
na Slovensku a obecně na evropské úrovni. Cílem by potom bylo nalezení obecného modelu 
vývoje pro inspiraci při koncipování návrhů socio-prostorové integrace území vojenského 
újezdu Boletice do regionálního systému. Pokusíme se také o deskripci vývoje některých 
vojenských území a komparaci s vývojem a integrací bývalého vojenského újezdu Dobrá Voda. 

                                                 
1 Blíže v kapitole 7.1.1. 
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V této souvislosti je třeba diskutovat i roli Národního parku Šumava a obecně roli ochrany 
přírody. 

Otázka regionálního plánování v současnosti opět nabývá na významu. Ze zkušeností 
v zahraničí je patrné, že metodiku strategického plánování je vhodné aplikovat i v případě 
vojenských území. Proto bude naší snahou na příkladě Boleticka vytvořit modelový případ 
strategie regionálního rozvoje tohoto (v mnohém specifického) území. A to s vědomím, že 
vojenský újezd zůstává ve stávajících správních hranicích a pod současným typem správy 
území. 

Výzkumné otázky proto formulujeme následovně:  

1. Lze území vojenského újezdu považovat za marginální území? Pokud ano, lze jeho 
marginalitu považovat za trvalou nebo časově omezenou? 

2. Je vojenský újezd bariérou nebo potenciálním impulsem rozvoje území? 

3. Jaký je potenciál tohoto území a jaké jsou možnosti jeho využití? Lze jeho potenciálu 
využít při koncipování strategií dlouhodobě udržitelného rozvoje regionu?  

4. Jak vnímají tento potenciál jednotlivé stupně veřejné správy (obce, ORP, kraj, stát)? 

5. Jaký je rozpor doposud navrhovaných záměrů rozvoje částí vojenského újezdu s legislativní 
ochranou životního prostředí a s předpoklady trendů regionálního rozvoje území z pohledu 
krajské úrovně veřejné správy?  

6. Je možné inspirovat se průběhem konverze bývalého Vojenského újezdu Dobrá Voda pod 
civilní správu s ohledem na současné využití jeho území a jeho správu?    

 

1.2 Metodika práce, pracovní postupy 
Geografie se během svého vývoje jakožto vědní disciplíny střídavě přiklání na stranu 
idiografického či naopak nomotetického pohledu na studium území. V žádném případě nelze 
upírat exkluzivitu v rámci idiografie, ovšem zobecněním a generalizací je možné dostát 
obecných zákonitostí platných v širokém měřítku. Je tedy vhodné kombinovat přístupy 
extenzivního výzkumu ústícího v nomotetičnost s přístupy intenzivního výzkumu, které mají 
za cíl deskriptivnost a idiografii. Otázkou u druhého přístupu bývá jeho míra přenositelnosti, 
proto kombinace obou přístupů je vhodnější a v souvislosti s myšlenkami kritického realismu 
poskytuje komplexnější odpověď na problematiku. Proto i tato práce kombinuje oba přístupy.  

V rámci extenzivního výzkumu hodláme využít statistické analýzy dostupných dat censů 
a obdobně, jak to učinil Kostić (2004) na příkladu vnitřní periferie středočesko-jihočeského 
pomezí, analyzovat proces polarizace území v sousedství vojenského újezdu Boletice. 

Výzkum kvalitativní povahy je založen na bázi primárních dat získaných prostřednictvím 
strukturovaných interview s představiteli místní správy na různých hierarchických úrovních, 
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a závěrech vlastního anketního šetření. Výzkum proběhl na podzim r. 2007 formou osobních 
návštěv u starostů a odborných pracovníků veřejné správy2. 

Metodou komparace se budeme snažit podchytit hlavní zákonitosti konverze vojenských 
území a nalézt tak model aplikovatelný na prostředí řešeného území. 

Ve čtvrté části práce bude užito metodiky strategického plánování k dosažení a sestavení 
strategického plánu rozvoje modelového území. Budou diskutovány alternativní možnosti 
využití území z pohledu jednotlivých aktérů regionálního rozvoje a stanoveny klady a zápory 
jednotlivých návrhů. 

Poslední část je věnována hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a zdraví 
obyvatelstva procesem SEA dle zákona č. 100/2001 Sb., v pozdějších úpravách, se zřetelem 
na oblast hodnocení vlivů koncepce na soustavu Natura 2000. Hodnocení je představeno 
v obecné podobě. Na specifické úrovni je pak předloženo primární zjednodušené zhodnocení 
doposud navržených variantních řešení využití částí území vojenského újezdu a predikce 
posouzení vlivů koncepce na soustavu Natura 2000 pro výsledné stanovisko. 

Samotný závěr studie se věnuje výstupům a shrnutí předchozích kapitol a zodpovězení 
hlavních výzkumných otázek a objasnění zásadního problému oblasti, tj. otázky segregace resp. 
integrace území do regionálního systému.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Popis šetření je blíže specifikován v kap. 5. 
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Kapitola 2 

Diskuze literatury a pramenů 

Teoreticko-metodologická východiska našeho výzkumu lze rozdělit do několika směrů. 
Vzhledem k specifičnosti zkoumaného území a jeho postavení v regionálním systému a naopak 
jeho obecným charakteristikám a definičním znakům umožňuje diskutovat prameny nejméně 
ve dvou základních okruzích, z nichž první představují hlavní teoretická východiska výzkumu 
polarizace prostoru a fenoménu hranic, druhý pak teoretická východiska v oblasti udržitelnosti 
rozvoje a role cestovního ruchu v regionálním rozvoji. Tyto dva okruhy doplňuje diskuze 
pramenů, které se vztahují přímo ke zvolené tematice výzkumu, tedy problematice existence 
území se specifickým militárním režimem, případně jejich konverze a otázkám environmentální 
ochrany v těchto prostorech.  

 

2.1 Teoretická východiska v oblasti studia polarizace prostoru 

Hovoříme-li o postavení konkrétního územního celku v regionálním systému, máme na mysli 
útvar s určitým stupněm homogenity/heterogenity v oblasti jednotících znaků. Je vhodné takový 
útvar vymezit vůči svému okolí, proto nezbytně uvažujeme o jeho ohraničení, tedy procesu 
umožňujícím vyjádření exkluzivity. Obecně lze prostor členit podle řady zvolených relevantních 
ukazatelů a s nimi souvisejících limitů. Podstatná je také měřítková úroveň pohledu. Prostor je 
tedy tímto způsobem polarizován a výsledný popsaný stav často závisí právě na zvolených 
indikátorech a smluvených limitech.  

Téma polarizace prostoru prostupuje napříč geografií. S diverzifikací a polarizací prostoru 
souvisí nepřeberné množství výzkumných otázek. Diverzifikace na rozdíl od nivelizace je 
motorem rozvoje poznání a rozvoje společnosti obecně. Prostor samozřejmě velmi významně 
determinuje přírodní i sociální a kulturní systémy, působení je v tomto případě obousměrné. 
Proto lze považovat otázku polarizace prostoru za zásadní pro pochopení budoucího vývoje 
nejen ve společnosti. Otázky globalizace na jedné straně zjemňují disparity, na straně druhé ale 
právě často nepřímo upozorňují na problémy vznikající v určitých typech území, ohraničených 
regionech (oblasti se specifickým způsobem řízení). 

Existuje řada faktorů, které určují postavení v samotném polarizovaném prostoru a ovlivňují 
vývoj a potenciál území v oblasti budoucího rozvoje. Význam těchto faktorů  spočívá v délce 
působení (dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé), záleží také na velikosti územních jednotek, 
na jejich řádovostní úrovni. Podstatná je i závislost na povaze jevů a procesů. Rozlišujeme 
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procesy obecné a naopak místně unikátní, specifické. Polarizaci ovlivňují faktory objektivní 
povahy: a) fyzickogeografické, b) geometrické, c) ekonomické, d) sociálně-demografické, 
e) ekologické, f) kulturní, g) náboženské, h) politické a jiné (Havlíček, Chromý, Jančák, Marada 
2005). Zatímco faktory subjektivní povahy představují například oblast subjektivního vnímání 
polarizace prostoru jeho obyvateli, investory nebo například návštěvníky, ztotožnění se 
s regionem, míru sounáležitosti a regionální identitu. Jsou tedy důležité pro iniciaci aktérů 
rozvoje přímo z vnitřku.  

Polarizací prostoru se zabývají teorie regionálního rozvoje, které rovněž syntetizují závěry 
v této oblasti, přičemž operují s pojmem nerovnost v ohledu na územní segmentaci. První 
výrazná skupina teorií zabývajících se polarizací prostoru je skupina tzv. lokalizačních teorií. 
Již počátkem 19. stol. diskutuje geometrické pojetí polarizace například von Thünen (Blažek, 
Uhlíř 2002). Christaller na příkladu sídelní struktury Bavorska v roce 1933 představuje koncept 
TCM (teorie centrálních míst). Specifikuje jádrové zóny, na základě kterých je možné 
implicitně odvozovat oblasti periferní. Pro periferii ale shledává za určující hlavně vzdálenost, 
přičemž neuvažuje o vývojových principech a procesech zapříčiňujících polaritu v prostoru 
(Blažek, Uhlíř 2002). Výrazným impulsem pro rozvoj ekonomicko-geografických teorií 
regionálního rozvoje je období kvantitativní revoluce a zejména 50. a 60. léta 20. stol. Ve světě 
dochází k prohlubování rozdílů mezi regiony, pozornost je koncentrována i na řádovostně nižší 
úrovně. Do popředí se dostává oblast regionální politiky. Skupina teorií vznikajících v tomto 
období zdůrazňuje podstatu polarity jádra a periferie. Souhrnně jsou tyto teorie nazývány 
skupinou teorií jádro-periferie. Perroux či Boudeville významně přispěli teorií pólů růstu. 
Anglosaskou školu geografie potom zastupují v tomto období zejména Myrdal a Hirschman 
(1957 a 1958). Významné je tvrzení o potřebnosti regionálních disparit, které jsou podstatné pro 
budoucí rozvoj (Blažek, Uhlíř 2002). Za Guru polarizace prostoru lze považovat M. Friedmanna 
a jeho obecnou teorii polarizovaného vývoje (1966). Friedmann zmiňuje efekty dominance, 
vazby, psychologický, informační a modernizační efekt, souhrnný dopad všech faktorů tvoří 
zárodek polarity, napětí v prostoru (Blažek, Uhlíř 2002). Friedmann poprvé zavádí pojmy jádro 
a periferie a definuje jádro jako uzel s řídícími funkcemi a potenciálem pro tvorbu inovací. 
K šíření inovací potom dochází prostřednictvím difúze do mimojádrových oblastí. Koncept 
inovační difúze rozpracovává již švédský sociální geograf Hägerstrand v disertační práci The 
innovation diffusion as a spatial process. Friedmann dále rozlišuje čtyři fáze vývoje polarity. 
V 1. fázi existují lokální ekonomické struktury i v preindustriálním období, v 2. fázi dochází 
k vytváření polarity a dichotomie jádro–periferie, dochází k divergenci. Ve 3. fázi se přesouvá 
kapitál do periferie (difúzní procesy aktivizující periferii) a následně ve čtvrté fázi může dojít 
ke konvergenci a výměně informací/myšlenek (Hampl 2001). Friedmann napětí, polaritu 
v prostoru doporučuje řešit decentralizací moci z jádra. Fungujícím příkladem může být případ 
decentralizace řídících funkcí v rámci Irska do dříve zaostávajících oblastí bilinguálního 
Gaeltachtu. Univerzitní Galway nebo například Castlebar v county Majo posilují pozici díky 
decentralizovaným vládním resortům. Podobně může za příklad sloužit podpora vzniku 
výzkumných a high-tech center v kraji Norrbotten ve švédském Laponsku, kde mimo 
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vzdělávacích institucí je zde situován i jeden z mála nemilitárních kosmodromů v Evropě. 
Novým impulsem je rozšíření polárního konceptu J(jádro)–P(periferie) ke kontinuu jádro–
semiperiferie–periferie, se kterým přichází r. 1979 Wallerstein (Wallerstein cit. v Hampl 2005).  

 

2.2 Marginalita jako extrém polarity prostoru 

Marginální doslova znamená okrajové. I tak lze chápat pozici našeho zájmového území, ne už 
však jeho významnost a aktuálnost jeho problémů. Marginalitu nelze označit za absolutní, „má 
charakter relace, ve které je nutné definovat, co se nachází na okraji vůči čemu“ (Cudlínová 
a kol. 1999, s. 7). Geografové i ekonomové někdy odlišují oblasti periferní a marginální. 
Zatímco periferní oblasti jsou vnímány jako geometricky vzdálené od centra, marginální jsou 
vyčleněné z regionálního systému (Chromý, Jančák 2005).  

Dichotomii jádro–periferie obohacuje o další dimenzi rozšíření právě ve směru periferie–
marginalita. Zde se poprvé konceptuálně setkáváme s diskusí a vymezením oblastí s mnohem 
silnějšími hodnotami perifernosti přecházející v téměř komplexní izolovanost a s tím souvisí 
i celá řada sekundárních problémů. Marginalitu identifikuje a spolu s periferností diskutuje 
Andreoli (1994). Marginální území vnímá jako území vyčleněné z ekonomického systému, 
které si ovšem samo není schopné pomoci, proto navrhuje pomoc, intervenci z vnějšího 
prostředí. Marginální území se nacházejí vně hospodářských, politických a sociálních vazeb. 
Marginalita je podle Andreoliho součástí kontinua J(jádro)–S(semiperiferie)–P(periferie)–
M(marginalita). Nelze než souhlasit s tímto rozšířením. Lze jej však dále rozčlenit?  Jsou 
marginální oblasti natolik specifické, že je vhodné je definovat samostatně a stejně tak je 
i odlišnými přístupy zkoumat? Pravděpodobně by postačila dichotomie J–P a tato území 
bychom řešili ve smyslu výzkumu periferních území. Přesto marginalita představuje zejména 
v globalizovaném světě 21. století výrazné specifikum, které přímo vybízí k diskusi nad jeho 
vývojem. Právě proto i tato práce navazuje na řadu již obhájených tematicky podobných 
diplomových prací na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, ale s rozdílem 
výběru stupně perifernosti zkoumaného území a jeho postavení v regionálním systému. Území 
vojenských újezdů představuje oblast doposud nepříliš „probádanou“ a v ohledu na vzrůstající 
tlak na využívání území je laboratoří nejen ekologie obecně, ale zejména i sociální geografie. 
Dokladem jsou například práce Poštolky (1993, 1998), Baxy (2006), Seidla (2005) či Ženíškové 
(2006). Problém spočívá v úhlu zkoumání reality a časovém vymezení, přičemž perifernost 
podobně jako marginalita jsou do značné míry relativními pojmy. Bartoš a kol. definuje vznik 
marginálních oblastí jako důsledek kombinace společenských a přírodních podmínek. Jde podle 
něj většinou o horské a podhorské oblasti vzdálené od produkčních center společnosti. 
V případě sousedství států s různým politickým zřízením, jsou to i oblasti příhraniční (Bartoš 
a kol. 1999 cit. v Cudlínová 1999). Takto charakterizovaná marginální zóna s vlivem hraničních 
efektů věrně charakterizuje například Vojenský újezd Boletice a jeho historicko-politickou roli. 



Tomáš Seidl: Proces integrace marginálního území do regionálního systému – příklad VÚ Boletice 
  
 

14

Protipólem marginálních oblastí jsou potom jádrová území (geoekonomická jádra: např. 
vymezení „modrého banánu“ – ekonomicky nejsilnější pás v hustě zalidněném území osy 
Middlands–Padánie – Brunet, ed. 1989 cit. v Hampl 2001). Celá řada dalších zahraničních 
autorů (Cullen, Jussila, Leimgruber, Majoral, Mehertu, Pretes, Schmidt, Sommers a jiní) se 
zejména od 80. a 90. let 20. stol. orientuje na problematiku periferií, vzrůstající zájem 
dokumentuje i Albertovská, Slupská či Brněnská škola a aktivity řady regionálních 
geografických pracovišť v Česku, například v Plzni či Ústí nad Labem, (Jančák a kol. např. 
v Novotná 2005). Leimgruber (1994, 1998) vnáší do studia marginálních oblastí sociální prvky, 
klade důraz na lidská rozhodnutí. Rozlišuje čtyři základní typy marginálních oblastí: 
1) geometricky determinovanou marginální zónu, 2) ekonomicky determinovanou, kdy je 
důležitá správná volba indikátorů a možné trade offs, 3) ekologicky determinovanou marginální 
zónu, kdy ekologická marginální zóna je často totožná s ekonomickým jádrem v ohledu 
na exploataci zdrojů a kvalitu životního prostředí. Čtvrtý typ je sociálně determinovaná 
marginální zóna, kde v marginálním území je nedostatečně vyvinutý nebo přerušený 
socializační proces (Leimgruber v Jussila, Leimgruber, Majoral 1998). Dle této kategorizace 
představuje vojenský újezd opak ekologické marginální zóny, ale silně sociální a do určité míry 
ekonomickou marginální zónu. Geometrická determinace je odvislá od lokalizace. 
V makroměřítku nelze jednoznačně potvrdit souvislost. Vojenské prostory se často nacházejí 
i v těsném sousedství jádrových oblastí, naopak v širším území potom roste konektivita 
a deviatilita dopravní sítě.  

Problematika perifernosti/marginality úzce souvisí s otázkami regionálního rozvoje, 
přípravy strategií rozvoje území, souvisí také s otázkami dlouhodobé udržitelnosti vývoje 
a čerpání zdrojů, neboť právě okrajové, slabě integrované oblasti bez významných silových 
pozic v politickém a sociálním systému, jsou nejvíce náchylné k destruktivním způsobům 
exploatace zdrojů, to nejen materiálních, nýbrž i sociálně-kulturních. Cudlínová o území 
na okraji ekonomického zájmu společnosti, například vojenských újezdech, tvrdí, že vyžadují 
zvláštní přístup, pokud jde o nastartování jejich ekonomického života. „Existuje nebezpečí, že 
zásahy navržené z centra, tedy vně území, nepřinesou očekávané zlepšení“ (Cudlínová [2007]). 
V souvislosti s udržitelností rozvoje řeší otázku perifernosti a marginality společně s Bartošem, 
Kušovou, Těšitelem, kdy stanovují indikátory a vymezuje marginální území (Cudlínová a kol. 
1999, Cudlínová, Těšitel 2000). Existenci marginálních území potom přisuzují nedostatečně 
funkční regionální politice nebo ekonomické síle celého území, v němž bylo umožněno 
vzniknout marginální oblasti. Přítomnost marginální oblasti upozorňuje na výrazné disparity 
v území a vypovídá o neudržitelnosti jeho rozvoje. Mělo by být zájmem společnosti, vzhledem 
k zajištění udržitelnosti vývoje, marginální oblasti do regionálního systému integrovat. 

Na tuto problematiku lze nahlížet také ze sociologického pohledu, což dokumentuje zájem 
české sociologické školy (Musil, Illner od 80. let.). Vstup socio-kulturního hodnocení poukazuje 
na kvalitativní stránku prostředí a zdůrazňuje tak měkké faktory. Musil (1988) užívá 
kvantitativních metod ke stanovení generelových jednotek, shluků území obcí. V podstatě 
vymezuje podobně jako Illner vnitřní problémové periferie. Stěžejním v oblasti hodnocení 
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perifernosti resp. centrality je geografický přístup, práce autorů Hampla, Gardavského, Kühnla: 
Regionální struktura a vývoj systému osídlení (1987). Autoři vymezují hlavní koncentrační 
střediska a koncentrační osy jako exponovaná území, implicitně odvozují neexponované zóny. 
V analýze užívají agregátní ukazatele polohy a významového postavení v sociogeografickém 
systému (tvoří je indikátory vzdálenosti a návaznosti vůči hlavním centrům, velikost a význam 
osídlení daného střediska a velikost osídlení v okolí). Hampl rozšiřuje v oblasti základního 
výzkumu (teorie geografických systémů, sociálněgeografická regionalizace, vývoj systému 
osídlení) v prostředí české transformace geografický pohled na organizaci společnosti také 
pouze v České republice (Hampl 2005). Hampl v teorii hierarchie reality zdůrazňuje tvorbu 
nových nositelů diferenciace, kde u vývojově nižších jevů dochází prostřednictvím difúzních 
procesů k postupnému poklesu rozdílů mezi regiony (1998 cit. v Blažek, Uhlíř 2002). Role 
lidského kapitálu v procesu integrace marginálních nebo periferních území do regionálního 
systému je podstatná nejen z pohledu iniciace aktérů rozvoje, nýbrž i v dlouhodobé perspektivě 
stability sídelního systému. Hampl (2003) typologizuje periferie na příkladu Karlovarska, kdy 
rozlišuje tzv. klasickou periferii a nově vznikající periferii v průběhu 20. století. Iniciace 
lidského kapitálu, jakožto zásadního nástroje rozvoje společnosti resp. regionu závisí na úrovni 
organizace společnosti. Hampl tedy konceptuálně rozlišuje čtyři úrovně: 1) ekologickou, 
ve které dochází k interakci objektů přírodních a společenských, 2) sídelně-produkční, 
tj. interakci společenských a společenských objektů (je charakterizována sídelní hierarchií), 
3) komunitární organizační úroveň reprezentovanou právě lidským kapitálem, který podobně 
jako ve 4. Hamplově institucionální úrovni sociálního kapitálu nemá prostorovou pravidelnost. 
Lidský kapitál lze tedy „léčit“ vzdělaností, je ovšem v oblasti vzdělanosti vázán na sídelně 
produkční úroveň. Lidský kapitál je vlastností jedinců, přičemž sociální kapitál charakterizují 
korporační schopnosti a vede až k získávání administrativní funkce (Hampl 2003).   

Studiem regionálních rozdílů se v současnosti zabývají geografové v postkomunistických 
zemích v souvislosti s transformačním obdobím a s tím spojenou změnou společenského 
uspořádání. Neméně důležitým faktorem zájmu je také Dotační politika Evropské unie. 
Marginální území jsou ve vazbě na lidský kapitál handicapována i v oblasti čerpání finanční 
pomoci. V těchto územích špatně funguje sociální spolupráce, od které se odvíjí schopnost 
iniciace rozvoje. Projekty jsou poté administrovány z vnějšku a mnohdy nenaplňují primární 
potřeby místní komunity. Marginální území vojenských újezdů je příkladem oblastí 
s nedostatečnou provázaností a slabou schopností udržování a zvyšování lidského kapitálu. 
Česká geografie se vzhledem k okrajovosti a historickým aspektům (totalitní režim, „studená 
válka“, „železná opona“) věnovala otázkám integrace vojenských újezdů do regionálního 
systému jen okrajově. Tento záměr bohužel není zájmem ani v současném společenském 
systému. (Výzkum byl v podstatě umožněn, s výjimkou některých biologických studií, až 
po roce 1989), proto se zaměřuje na oblasti periferní, případně pohraniční, které v mnohém 
splňují požadavky na definování periferií. Zároveň se orientuje na pomoc strukturálně 
postiženým regionům, mezi které se mnohdy řadí i konverzi prodělávající bývalé vojenské 
újezdy Ralsko a Mladá (blíže kap. 6). Stávající vojenské újezdy ale představují jiná území než 
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výše zmíněná. Vyžadují zcela specifický přístup/management území i vzhledem k budoucímu 
možnému vývoji. Jedním z cílů této práce je objasnit tvrzení o marginalitě těchto území 
na příkladu Vojenského újezdu Boletice. Předem lze formulovat tvrzení, že toto území 
představuje vysoký rozvojový potenciál pro okolní region a jeho marginalita může být jen 
dočasná. Časové měřítko závisí na celospolečenských hodnotách, kvalitě iniciátorů regionálního 
rozvoje (kvalitě lidského a sociálního kapitálu) a kvalitě strategií regionálního rozvoje, které 
budou toto území uvažovat. Tomuto pohledu se velmi přibližuje Schulerova a Nefova teorie 
pyramidy moci (1983 cit. v Havlíček, Chromý, Jančák, Marada 2005). Oba autoři nehledají 
dichotomii mezi dvěma extrémy, nýbrž nahlíží na regionální systém jako na kontinuum 
otevřené změnám v čase. Žijeme v době, kdy komunikace s armádními složkami nepředstavuje 
nepřekonatelnou bariéru a spolupráci lze doložit i na příkladech z oblasti ochrany životního 
prostředí, kdy se postupně daří dokazovat jedinečné kvality těchto území a vojenské újezdy se 
proto staly „Alternativními chráněnými územími“ naší země (Petříček, Plesník 2007) 
a unikátností ekosystémů by směle mohly konkurovat legislativně zakotveným existujícím 
zvláště chráněným územím.  

Pozice vojenských újezdů v regionálním systému úzce souvisí s politickým přístupem 
k problematice periferií. Podle politologického přístupu (Barša, Strmiska 1999) představuje 
periferie neprivilegované území, (pod-)řízenou oblast, s výraznou odlišností, závislostí. Naopak 
centrem je lokalita privilegovaná, soustřeďující moc a kontrolu nad spravovanými územími, 
jsou zde přijímána rozhodnutí a utvrzuje se zde ceremoniemi vztah k řízeným jednotkám (lze 
tak charakterizovat podřízenost v rámci vztahu vojenský újezd–resort obrany státu).  

Polarizace prostoru je dále detailněji diskutována ve studiích řady autorů především 
v souvislosti s řešením a výzkumem pohraničních oblastí. Tematiky se navzájem výrazně 
prolínají a doplňují. České pohraniční v obecné poloze analyzují publikace „Geografická 
analýza pohraničí České republiky“ nebo „Reflexe regionálního rozvoje Českého pohraničí“, 
jejichž editorem je M. Jeřábek (1999, 2001) a na jejichž vzniku se podílela řada autorů 
na příslušných regionálních geografických pracovištích. Za jednu z nejdůležitějších zdrojnic 
považuji publikaci České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování? kolektivu autorů 
Jeřábek, Dokoupil, Havlíček a kol. (2004). V této práci se zabýváme územím, které splňuje obě 
již výše zmíněné charakteristiky, a to jak jistý stupeň perifernosti, tak příslušnost území 
do souvislého příhraničního pásma, umocněného blízkým stykem státních hranic tří států. 
Vymezení pohraničí lze z pohledu polarity jádra a periferie v podmínkách Česka pozorovat jako 
ne příliš výrazné. Vliv na to má například stupeň industrializace pohraničí nebo nivelizační 
charakter regionální politiky v totalitním období. Především politické změny po ukončení 
2. světové války vedly k zesílení izolační funkce hranice (Hampl 2000) a k nastartování 
specifických vývojových procesů, jejichž důsledky jsou v území dosud patrné v sociálně 
kulturní oblasti, v krajině atp. (Chromý 2000). Zájmové území se do určité míry výrazně 
odlišuje od stávajících českých periferií i příhraničních oblastí svým statutem a jistou 
výjimečností i v rámci České republiky. Jeho charakteristika v porovnání s geograficky 
blízkými i historicky podobně se vyvíjejícími oblastmi je odlišná a opírá se o značnou míru 
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specifičnosti, ať už v rámci správním nebo socioekonomickém, neboť se jedná o území 
vojenského újezdu, které zároveň leží v prostoru při někdejší tzv. „železné oponě“. Míra 
perifernosti území a jeho polohy vůči jádru regionu na jedné straně, stejně jako jeho lokalizace 
v pohraniční oblasti na straně druhé, velice často zásadně determinují současný stav i vývoj 
daného území ve sféře socioekonomické resp. regionálního rozvoje. Perifernost území často 
určují i jiné podněty, zejména geografická poloha. Dalším podstatným prvkem jsou mimo jiné 
fyzickogeografické podmínky. Někteří autoři vnímají periferní regiony s omezenou pracovní 
příležitostí, protože jsou vzdálené od pracovního trhu, mají rozptýlenou populaci, jsou závislé 
na jednom zdroji a jsou omezované fyzickým prostředím. Marada a Chromý (1999) označují 
periferii jako území ležící mimo ekonomicky intenzivně využívané oblasti a vyznačující se 
odlehlostí od sídelních center, špatnou dopravní dostupností a malou hustotou zalidnění, 
nedostatečně integrované do v daném místě a čase dominujících struktur, procesů a systémů. 
Marada (2001) přitom klade větší důraz na výzkum kvantitativní povahy. Chromý spolu 
Havlíčkem (2001) dále rozlišují čtyři abstraktní vývojové typy polarity v prostoru (obr. 1). 
Nejprve označují vyvíjející se typ, kdy jádro i periferie se navzájem pozičně oddalují (příklad je 
vzrůstající dominanci metropolitních areálů). Druhým typem je stagnující vývoj polarity 
v prostoru. Příkladem mohou být na makroúrovni státy jako Německo, Švédsko nebo Rakousko, 
které intervenují, aby dosáhly povzbudivého vývoje v jádru i periferii. Na mikroúrovni takto 
můžeme označit například obvody obcí s rozšířenou působností (např. typu Milevska) atp. 
Třetím příkladem je ubývající typ (např. pozice Slovenska v rámci Československa a jeho vývoj 
od 50. let 20. stol.). V tomto případě je již nastartována dynamika vývoje. Ideálním případem je 
potom čtvrtý typ, nivelizující tendence. Pravděpodobně lze ale tvrdit, že nivelizační proces 
v jedné lokalitě mívá současně projev na vzrůstající polaritě v lokalitě jiné spjaté s původním 
jádrem. Havlíček a Chromý definují periferní území jako „specifická území s poruchou 
funkčně-prostorové struktury a sociálně-prostorových vztahů, které jsou výsledkem 
nerovnoměrně působících vzájemně se podmiňujících sociálních, ekonomický, politických, 
kulturních i fyzickogeografických faktorů“ (Havlíček, Chromý 2001, s. 2).  

Obr. 1: Abstraktní vývojové typy polarizace prostoru 

 
Zdroj: Havlíček, Chromý (2001) 
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Možná extrémním příkladem může být pohled neoliberálního myšlenkového proudu, kdy 
marginální oblast sama přestane plnit základní funkce pro fungování společnosti a území poté 
nabude zcela výjimečného postavení a začne skýtat nové progresivní možnosti využití 
odpovídající potřebám nastupující postmoderní společnosti (Gazenbeek 2005).  

Souhrnem lze označit za podstatné trendy zapříčiňující polarizaci prostoru A) obecné 
trendy, jako jsou industrializace, urbanizace, přirozená závislost na fyzickogeografických 
podmínkách atp. B) specifické rysy jsou potom jedinečné pro konkrétní území a jsou jimi 
procesy jako redukce sídelní struktury, vliv hranic a procesy vysídlení resp. dosidlování, vývoj 
administrativního členění, postkomunistická transformace a evropská integrace, případně změny 
funkčního využití území (z obranné na jinou). Závěrem je tedy možné identifikovat rozdíl mezi 
periferií a marginálním územím ve stupni integrace území v širší oblasti, kdy periferie je 
napojena na funkční socio-ekonomicko a socio-kulturní síť, přičemž marginální region není 
v oblasti integrovaný. Pozice regionu Boletice z pohledu prostupnosti a některých 
socioekonomických charakteristik je tedy značně marginální.  

 

2.3 Teoretická východiska v oblasti studia fenoménu hranice 

2.3.1 Aplikace studia pohraničí na příkladu vlivu hranice vojenského újezdu 

Ve studiu příhraničních regionů lze podle Hampla rozlišit dva základní aspekty: 1) hraniční 
efekty (mající vliv na obě strany hranice) a 2) periferní polohu (vůči komu je periferní) (Hampl 
2000). Havlíček upřesňuje, že hraniční efekty odlišují pohraničí od vnitrozemí, čímž přispívají 
k polarizaci prostoru (Havlíček 2005). Hranice, jakožto formy bariéry, jednoznačně determinují 
socioekonomické a socio-kulturní procesy probíhající v prostoru. Přestože je v současnosti v EU 
trendem odbourávat státní hranice jako bariéry komunikace a rozvoje, jiné hranice se naopak 
formují, neovlivňují výrazně obchod a ekonomiku obecně, ale podněcují uvědomování si určité 
regionální příslušnosti a identity. Česko přistoupilo spolu s některými novými členy Evropské 
unie do tzv. Schengenského prostoru od prosince 2007 a mohlo by se proto zdát, že funkce 
hranic ztratí svůj původní význam. Je ale zřejmé, že regiony ležící nejen při státní hranici jsou 
tímto faktorem determinovány a odlišují se od ostatních v řadě socioekonomických, kulturních 
a historických ohledů. Podobně se velmi výrazně v mnohém odlišuje i území vojenského újezdu 
od svého zázemí. Odlišnosti nejsou pouze socioekonomického charakteru, nýbrž i charakteru 
environmentálního. 

V obecné poloze lze k vymezení příhraničních oblasti přistupovat z různých měřítkových 
úrovní. Jeřábek, Dokoupil, Havlíček a kol. (2004) diferencují české pohraničí takto: podle 
historického vývoje vztahů se sousedním regionem vyčleňují zvlášť česko-bavorské a česko-
rakouské pohraničí, které bylo reprezentované neprostupnou bariérou. Jiný pohled je určen 
faktorem nového osídlování. Můžeme takto vymezit rovnoměrně osídlované území po obou 
stranách hranice po 2. světové válce (Polsko), pohraničí se symetrickým původním osídlením 
po obou stranách hranice (Slovensko) a nově osídlovaná území při hranici s Rakouskem 
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a Německem. V případě ORP Český Krumlov, který přiléhá k hranici Rakouska, konkrétně 
spolkové zemi Horní Rakousko, je patrně vhodné vedle srovnání s jinými regiony česko–
rakouského příhraničí jeho zařazení do regionu Šumava, tady bavorského pohraničí, což lze 
podložit zejména územní návazností, intenzitou osídlení a současnou rozvojovou dynamikou 
(Hampl 2000). V rámci studia pohraničí Česka lze podle Chromého (cit. v Jeřábek a kol. 1999) 
v obecné poloze identifikovat tyto znaky: 

 periferní poloha ve vztahu k centru 

 specifické přírodní a klimatické podmínky 

 socio-kulturní diskontinuita způsobená historickým vývojem 

Tyto znaky spolu se specifiky vymezení marginálních území tvoří z boletického vojenského 
újezdu velice přitažlivou laboratoř výzkumu socioekonomické integrace do regionálního 
systému. Existence samotného Vojenského újezdu Boletice představuje formu bariéry, území 
výrazně se vymezující vůči svému okolí. Přestože na okraji jeho území přímo neprochází státní 
ani krajská hranice, v mnohém jeho vlastní újezdní hranice představuje výraznou linii 
diskontinuity v širším regionu. Navíc je obecně situace v území podle Dostála a Hampla (2000 
cit. v Havlíček 2005) podmíněna kombinací polohových a místních faktorů – proto lze rozlišit 
prostorové a socioekonomické bariéry a jejich kombinaci, kterou představuje právě území 
vojenského újezdu. V posledních několika letech byl soustředěn relativně intenzivní tlak 
na zpřístupnění některých okrajových oblastí v rámci vybraných vojenských újezdů na území 
Česka. Výsledkem je kompromis a speciální režim permeability hranice s cílem umožnit 
penetraci bariéry v mnohé se nelišící od zcela uzavřených hraničních pásem na české 
a moravské hranici před rokem 1989, které měly mimochodem podobný přírodní vývoj jako 
území VÚ (Wieser 2006).  

 

2.3.2 Vliv hraničních efektů v integračním procesu 

Proces integrace3 je primárně ovlivněn atributy integrace, důvody a množstvím aspektů, které 
k integraci vedou. Řehák rozlišuje také hloubku integrace a to podle míry změny v dílčím 
aspektu integrace nebo podle ireverzibility uskutečněné integrační změny (Řehák 2004). Míru 
ireverzibility může v případě našeho zájmového území ovlivnit způsob nového využití území. 
Souhlasíme také s Řehákem, že integraci může ovlivnit míra spontaneity nebo náročnosti 
regulace. Oba tyto faktory jsou opět v případě řešení procesu integrace vojenského újezdu 
do regionálního systému zásadní, ať již ve formě legislativní ochrany prostředí, koncepčních 
nástrojů nebo vůle veřejnosti a její participace. Integrační proces v prostředí vojenského újezdu 
má spíše prostorový než socioekonomický charakter pro území samotné, ovšem může mít 
významný socioekonomický charakter právě pro své zázemí. 

                                                 
3 Procesem integrace je v geografii míněno zejména sjednocování, propojování spolu s šířením 
spojujících znaků, např. prostorovou difúzí (Řehák 2004). 
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Hranice vojenských újezdů, uzavřeného charakteru (dle Maiera 1990 cit. v Dokoupil 2004), 
byla donedávna významnou bariérou v území ovlivňující hospodářský rozvoj příhraničních 
oblastí a izolovala sousední systém (resp. systém od subsystému). V poslední době se však stává 
omezeně permeabilní. Prochází tedy současně s procesem integrace území dynamickým 
vývojem, který by se měl v budoucnu odrazit na postavení sousedících obcí v regionálním 
systému. Je možné proto přehodnotit i vliv hraničních efektů. Tyto hranice můžeme označit 
za hranice politické, vymezené fixní linií, jsou tedy výsledkem právního aktu (Dokoupil 2004). 
Jeřábek (1999) v souvislosti s politickou hranicí vymezuje tři základní oblasti politické hranice, 
které lze identifikovat i v prostředí vojenského újezdu. Jsou jimi hraniční linie, příhraniční 
okrajové území a hraniční zóny. Například pro účely územního plánování přesahuje hraniční 
zóna újezdu jeden kilometr do správních území sousedících obcí. Újezdní hranice jsou tedy 
hranicemi antropogenními (umělými) a dle genetických faktorů je můžeme označit jako typ 
hranic překrývajících (dle Šindlera 1986, 1996, Ante 1981 cit. v Dokoupil 2004, kteří dále 
vyčleňují typy antecedentní, subsekventní či reliktní). Vznikly politickým rozhodnutím (r. 1950) 
a překryly tak původní teritoria. Typologie hranic podobně jako marginalita nemusí být 
absolutní, čehož je dokladem proměna funkce hranice újezdu od bariérové ke kontaktní. 

Funkce hranice se přirozeně odráží i na vývoji osídlení a demografickém vývoji. Je-li státní 
hranice (újezdní hranice) bariérou, lze očekávat její negativní působení na strukturu 
obyvatelstva v příslušném regionu. Umožňuje-li však zachovávat přirozené interakce 
a nenarušovat komunikaci mezi oběma stranami, nejen lidskou, ale i ekonomickou a profesní, 
působí na obyvatelstvo podobně nenásilně, jako například administrativní hranice na nižší 
hierarchické úrovni. Dokonce v některých případech umocňuje výjimečnost některého regionu 
a zvyšuje jeho hodnotu. Jmenujme například regiony z obou stran státních hranic v oblastech 
národních parků a význačných oblastí cestovního ruchu.  

Politické vymezení hranice újezdu má úzkou souvislost s kulturně-historickými aspekty 
vývoje daného území. Podle Chromého historické vymezení, které již dnes administrativně 
neexistuje nese určitou stopu a jeho efekty jsou patrné i nadále. Jedná se například o hranice 
protektorátu Čechy a Morava (Chromý 2004). V případě Boleticka se jedná o kulturní 
diskontinuitu vývoje osídlení. Podstatná je i subjektivní identifikace s příhraničním prostorem. 
Identitu pohraničí lze vyjádřit tedy existencí hraničních efektů v daném regionu, které jsou 
subjektivně vnímány. Neboli je možná identifikace s příhraničním regionem na základě jeho 
specifičnosti zapříčiněné působením hraničního efektu (podobně Dokoupil 2004). Vnímání 
blízkosti k tak specifickému území, jakým je vojenský újezd, nebo dokonce ztotožnění se 
a hledání regionální identity i přes naprosto zpřetrhané historické vazby a kulturní odkazy, může 
být zásadním impulsem při nastartování procesu integrace.  

Charakter a síla hraničního efektu podle Dokoupila (2004) závisí na typu hranice a její 
funkci. Měla-li tedy doposud hranice VÚ uzavřený charakter, zvyšovala význam bariérového 
hraničního efektu. Naopak nový trend zcivilňování území vede k posílení významu kontaktního 
hraničního efektu snižujícího polarizaci prostoru. Je tedy možné očekávat zvrat polarizace 
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prostoru v zájmovém území? Pravděpodobně tomu tak může být v souvislosti s mírou 
otevřenosti hranice. Způsob zpřístupnění okrajových částí vojenského újezdu v určitém časově 
omezeném režimu může vést k tzv. koncentračnímu hraničnímu efektu, soustřeďujícímu 
procesy pouze do vybraných směrů (Dokoupil 2001). Zpřístupnění konkrétní okrajové části 
újezdu bude mít podobu koncentračního hraniční efektu v příslušném prostředí v zázemí újezdu 
s pozitivními vlivy v oblasti socioekonomické sféry obcí. Naopak negativní vlivy mohou 
souviset s níže diskutovanou únosnou mírou zatížení území v souvislosti s turismem. Doposud 
bylo možné označit hraniční efekt způsobený hranicí VÚ jako areálový (Seger, Beluszky 1985 
cit. v Dokoupil 2000) (obr. 2/1), kdy hranice oddělovala dva funkčně odlišné prostory, například 
i s odlišným využitím země. Umožněním využívat okrajové části újezdu pro civilní využití bude 
nabývat na významu efekt kontinuální (obr. 2/2). V jeho případě nebude již hranice působit jako 
dělící linie na prvky environmentálního charakteru (Dokoupil 2004), které mohou být 
smysluplně využity v oblasti integrovaného turismu. Posun nebo změnu vymezení hranic 
vojenského újezdu může též ilustrovat efekt politicko-historický (Seger, Beluszky 1985 cit. 
v Dokoupil 2000) (obr. 2/3). Posun hranice zde často souvisí s mocenskými snahami (přeneseno 
do souvislosti se zájmovým územím může ilustrovat například vyčleňování některých katastrů 
újezdu ve prospěch sousedících obcí). 

Obr. 2: Hraniční efekty identifikovatelné v případě VÚ Boletice od roku 2005 

 
Zdroj: Upraveno podle Seger (1993) v Dokoupil (2000, 2004) 
Poznámka: 1 – areálový hraniční efekt; 2 – kontinuální hraniční efekt; 3 – politicko-historický hraniční 
efekt 

 

2.4 Koncept dlouhodobé udržitelnosti rozvoje a role cestovního 
ruchu v regionálním rozvoji 

Úroveň diskuse pramenů a teoretických východisek se rovněž zaměřuje spolu s konceptem 
dlouhodobé udržitelnosti rozvoje a otázkami strategického plánování4 na oblast turismu jako 
nástroje v procesu integrace do regionálního systému.  

 

                                                 
4 Blíže v kapitole 7.1.6. 
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2.4.1 Koncept dlouhodobé udržitelnosti rozvoje 

Udržitelný rozvoj je mnohdy terminologicky rozšiřován o přívlastek trvale, což není věcně 
správně z pohledu vývoje, kde nelze považovat nic za přímo trvalé. Je tedy užíváno buď pouze 
výrazu udržitelný rozvoj nebo dlouhodobě udržitelný rozvoj. Dlouhodobě udržitelný rozvoj 
(DUR) je „takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval 
možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby“ (Naše společná budoucnost, 
WCED, 1987 cit. v Evropská charta pro udržitelný cestovní ruch v chráněných oblastech, 
Europarc Federation 2002). Podmínkou rozvoje je zachování možností rozvoje, základní 
možností je přitom zachování přírodních podmínek v místním měřítku i v celé biosféře. Sociální 
ekologie definuje udržitelný rozvoj jako „komplexní soubor strategií, které umožňují pomocí 
ekonomických prostředků a technologií uspokojovat lidské potřeby, materiální, kulturní 
i duchovní, při plném respektování environmentálních limitů; aby to bylo v globálním měřítku 
současného světa možné, je nutné redefinovat na lokální, regionální i globální úrovni jejich 
sociálně-politické instituce a procesy“ (Rynda cit. v Cenia 2008). Kvalita veřejné správy (resp. 
sociálního kapitálu, viz dále v textu) je potom určující pro koncipování udržitelného rozvoje 
v dostatečně funkční podobě za dodržení jeho základních principů. Pásková a Zelenka rozlišují 
dvojí pojetí udržitelnosti rozvoje: 1) v podobě procesní definice spatřují udržitelný rozvoj jako 
symbiózu lidské společnosti s životním prostředím hledající rovnováhu rozvoje společnosti 
a umělých a přírodních ekosystémů, 2) v podobě systémové definice tvrdí, že „udržitelný rozvoj 
je podmíněn takovou změnou materiálových a energetických toků mezi lidskou společností, 
umělými a přirozenými ekosystémy, která povede k dynamické rovnováze bez katastrofických 
výkyvů a nevratných negativních změn v celém systému biosféry“ (Pásková, Zelenka 2002). 
Ve vztahu k území je dlouhodobě udržitelný rozvoj předmětem zájmu a cílem územního 
plánování. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, označuje udržitelný 
rozvoj za jeden z hlavních cílů dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Je 
vhodné dodat, že přírodní potenciál v podstatě odsouvá jako sekundární aspekt. Cílem 
územního plánování je ale podle zákona též vytváření předpokladů pro výstavbu 
a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 

Principy udržitelného rozvoje obsahuje např. dokument Agendy 21, podporující udržitelný 
rozvoj na místní úrovni s aktivním zapojením veřejnosti. Obsah tohoto strategického dokumentu 
naplňují například regiony, obce či města sdružená v Národní síti zdravých měst ČR, přičemž 
mohou být příkladem pro koncipování strategie rozvoje území Boleticka, případně 
v minimalistické verzi alespoň obcí v zázemí vojenského újezdu. Principy DUR jsou dle 
Agendy 21 následující:  

 propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; 
řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní 
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 dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých 
dopadů, je třeba strategicky plánovat 

 kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí 
potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu 

 předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť 
naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, 
a proto je na místě být opatrní 

 prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, 
které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, 
finančních i lidských) 

 kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, 
duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život 

 sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnost by měly být děleny mezi země, 
regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného 
rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. 
Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj 
je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci 
ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení 
zlepšení sociálních podmínek. 

 zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy 
na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak) 

 vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení 
národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích 
generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální 
povinnosti k budoucím generacím  

 demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování 
vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci 

Zohlednění minimálně principů dlouhodobé perspektivy, prevence, vztahu lokální – 
globální a zejména demokratických procesů by tedy mělo být zásadní pro koncepci rozvoje 
území, které stojí na startovní čáře a lze jej stále ještě dostatečně vhodně a jednodušeji 
směrovat, než v okamžiku akcelerace naplánovaných změn, jako je tomu v případě území 
vojenských újezdů. 

Předpoklady pro udržitelný rozvoj mají charakter schopnosti nalezení rovnováhy mezi 
aspekty/pilíři (environmentálním, sociálním, ekonomickým) rozvoje společnosti. 
Upřednostněním jednoho z aspektů dochází k narušení rovnováhy a rozvoje negativních 
vlivů/substituci jednoho ze základních kapitálů společnosti a území jiným (blíže v podkapitole 
Role lidského kapitálu). Internalizace hodnot životního prostředí v ekonomické rozvaze je 



Tomáš Seidl: Proces integrace marginálního území do regionálního systému – příklad VÚ Boletice 
  
 

24

možná při číselném vyjádření jednotlivých prvků udržitelnosti. Systém ukazatelů představuje 
například model Řeckého statistického úřadu (Vlaxos 2005) nebo metody diskutované dále 
v této kapitole. 

 

2.4.2 Role turismu v regionálním rozvoji 

Turismus je „komplexní společenský jev shrnující aktivity účastníků cestovního ruchu. Je 
to souhrn procesů budování a provozování zařízení se službami pro účastníky cestovního ruchu 
včetně souhrnu aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajišťují, aktivit spojených 
s využíváním, rozvojem a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejně-
správních aktivit a reakce místní komunity a ekosystému na uvedené aktivity (Pásková, Zelenka 
2002). 

Pásková (2003) definuje předpoklady rozvoje turismu jako souhrn antropogenních 
a přírodních aspektů včetně synergických vazeb utvářených podmínkami pro rozvoj cestovního 
ruchu. Předpoklady rozvoje turismu lze také primárně rozlišit na lokalizační, selektivní 
a realizační (Mariot 1983). V našem případě dominují lokalizační, tedy vysoké přírodní 
hodnoty. Naopak selektivní a realizační jsou silně podhodnoceny. Realizační předpoklady jsou 
v případě změny využití po dlouhou dobu izolovaného území zásadní, jelikož 
za nejvýznamnější považujeme informačně-komunikační předpoklady pro rozvoj turismu 
na území vojenského újezdu, tyto předpoklady může ovlivnit kvalitní destinační management5. 

Potenciál zájmového území pro potřeby turismu lze podle Šípa (1998, 2005) definovat 
na třech úrovních. Primárním potenciálem je přírodní prostředí, sekundárním potom nabídka 
služeb a terciální potenciál představuje funkční destinační management území. Potenciál území 
je tedy podle Šípa latentním stavem, přičemž záleží na strategii a úrovni destinačního 
managementu, jakým způsobem a tempem je aktivován (Pásková 2003). Pásková rovněž tvrdí, 
že potenciál území pro rozvoj turismu je schopnost primárních zdrojů na území destinace 
přitahovat určitý objem návštěvnosti a podporovat tak rozvoj turismu, resp. regionu (Pásková 
2003). K aktivaci potenciálu rozvoje cestovního ruchu může dojít několika způsoby, důležité je 
zapojení místní komunity v procesu. V opačném případě může docházet k celé řadě negativních 
vlivů na místní komunity a obecně socio-kulturní prostředí (odhlédneme-li od vlivů na životní 
prostředí) (blíže např. Doxey 1975, Plog 1973, Pásková 2003 a další). V případě vojenského 
újezdu a zvýšení propustnosti hranice lze nejsilnější tlak předpokládat v nástupních místech 
cestovního ruchu6 (tedy sousedících obcích). V případě níže ve studii posuzovaných záměrů 
rozvoje území VÚ se hovoří o rozmělnění zátěže projevy turismu v území. Vezmeme-li v úvahu 
časoprostorové rezervy pro oblast rozvoje aktivit spojených s turismem, musíme jednoznačně 

                                                 
5 Podrobněji v kapitole 7.1.4. 
6 Zpravidla větší sídelní útvar umožňující nástup do oblasti nebo podoblasti cestovního ruchu. Obvykle 
leží na hlavní dopravní trase, má vyhovující občanské vybavení a může být též cílem rekreace 
a cestovního ruchu (Ústav územního rozvoje 2008). 
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dospět k závěru, že některé oblasti jsou nad míru zatěžovány vlivy cestovního ruchu 
na prostředí, zatímco jiné mají určité rezervy. Únosnost zatížení území je dána potenciálem 
a únosnou kapacitou území, přičemž potenciál je nezbytné aktivovat v jeho únosné míře, což je 
v současné době v silách společnosti pro případ rozvoje okrajových částí vojenského újezdu.  

 

2.4.3 Únosné zatížení území 

Únosné zatížení území definuje zákon o ochraně přírody a krajiny (z. č. 114/1992 Sb.) jako 
takové zatížení území lidskou činností, při kterém nedochází k poškozování životního prostředí, 
zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability (únosné kapacity území) 
(Braniš a kol. 1999). Kapacitou území se rozumí míra antropogenního zatížení, která 
nevykazuje negativní dopady na smluvený stupeň ochrany konkrétního kapitálu území. 
Únosnost je potom maximální možná míra zatížení daného území antropogenními vlivy, neboli 
také míra územní zátěže. Limitní míra územní zátěže je potom stav, kdy ještě nedochází 
k trvalému snížení hodnot složek přírodního a socio-kulturního prostředí, které jsou všeobecně 
považovány za podstatné a potřebné zachovat. V oblasti cestovního ruchu jsou těmito aktivitami 
míněny zejména aktivity související s jednotlivými formami cestovního ruchu (CR), kdy ještě 
nedochází ke snížení kvality destinačních zdrojů (Pásková 2007). Pásková a Zelenka dodávají, 
že ekologicky únosné zatížení území by mělo být významným faktorem při posuzování investic 
(EIA) a regionálním plánování (Pásková, Zelenka 2002). Důležité je kalkulovat se schopností 
autoregenerace destinačních zdrojů resp. zohledňovat zájmy ochrany přírody a krajiny, péče o 
kulturní památky, možnosti destinace v oblasti rozvoje infrastruktury, dopady na sociální a 
ekonomickou strukturu lokality a aspekt kvality produktu CR.  

Na potenciál lze v tomto smyslu v rámci turismu v souladu s tvrzením Páskové nahlížet jako 
na stranu poptávky a kapacita tak potom tvoří stranu nabídky. Poptávka tedy může převyšovat 
nabídku, cílem je zde ale nezvyšovat nabídku, ale rozšířit nabídku tak, aby bylo možné cíleně 
operovat se 100% časoprostorovou využitelností, což je i podstatou destinačního managementu 
(Pásková 2003). 

Je-li naším záměrem spolupracovat na možnosti využití území VÚ Boletice v oblasti 
turismu v jeho sofistikovaných a integrovaných, měkkých formách (organizace v rámci 
edukativních programů nebo naopak jeho čistá forma blížící se ničím neovlivňovaným 
požitkům z návštěvy kvalitního přírodního prostředí, případně s využitím certifikovaných 
průvodcovských služeb), je vhodné uvažovat absorpce-schopnost území a realizovat přechod od 
limitace rozvoje k přijatelnosti. Tedy uvažovat nejen kvantitativní ukazatele, ale i kvalitativní 
ukazatele návštěvnických programů. 

 Dynamiku destinačního prostředí ovlivňují změny způsobené cestovním ruchem. Rámec 
sledování tohoto vývoje nabízí koncept životního cyklu destinace (Life Cycle Assessment – 
LCA). Pásková (2003) formuluje na základě přístupu Butlera (1980), Noronha (1976) a Ploga 
(1973) šest fází rozvoje destinace (obr. 3). Je zřejmé, že zájmové území resp. jeho cílová složka 
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– okrajové zóny vojenského újezdu stojí ve fázi objevení až vtažení (především díky procesu 
zpřístupňování některých částí území). Dynamika vývoje ale může dosáhnout extrémních 
hodnot především díky specifikám současné socioekonomické marginalizace zájmového území 
nebo způsobu konverze pod civilní správu. Fázi rozvoje můžeme ovlivnit koncipováním vhodné 
strategie rozvoje destinace a institucionalizace procesu. Bude-li trend v závislosti 
na nekoncepčnosti řešení směřovat v etapě institucionalizace destinace k úpadku, lze 
z dlouhodobého hlediska konstatovat minimální přínos záměru pro udržitelnost rozvoje. Naopak 
ovládnutím fáze v kritickém rozmezí únosné kapacity území je možné stabilizovat vývoj 
destinace, případně jej adaptovat nebo omladit. Ve fázi institucionalizace je důležitá role 
destinačního managementu, zatímco ve fázi rozvoje je zásadní místní kontrola (můžeme ji 
vztahovat i k procesům hodnocení vlivů záměru metodikou EIA a SEA).   

Obr. 3: Koncept životního cyklu destinace  

allocentrik mid (mezo)centrik psychocentrik

čas

Indikátory 
vývoje cest. 
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Objevování Vtažení
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Omlazení Adaptace

Stabilizace 

Plogova 
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Noronhovy 
fáze

 

Zdroj: Pásková (2003) dle Butler (1980), Plog (1973), Noronha (1976) 

 

2.5 Environmentální ochrana území 

2.5.1 Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na soustavu Natura 2000 

Nejdůležitějším aspektem ochrany životního prostředí v zájmovém území je vedle obecné 
ochrany životního prostředí a legislativně hluboko zakotvené ochrany zvláště chráněných území 
ochrana vymezení soustavy Natura 2000. Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může 
samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality 
(EVL) nebo ptačí oblasti (PO), podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území. Hodnocení 
vlivů koncepcí a záměru na životní prostředí a veřejné zdraví se opírá o ustanovení 
z. č. 114/1992 Sb., ve kterém je jasně definován postup hodnocení. Po procesní stránce se 
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naturové hodnocení řídí zákonem č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí. 
Hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 bývá součástí buďto procesu SEA (Strategic 
Environmental Assessment7), v případě koncepcí jako součást vyhodnocení SEA, nebo 
v případě projektového záměru či určitého stupně územně-plánovací dokumentace procedury 
posuzování EIA (Environmental Impact Assessment8) jako součást oznámení, dokumentace 
nebo posudku EIA. 

Je zřejmé, že vedle možných omezení regionálního rozvoje ze strany ochrany životního 
prostředí, nabízí koncept sítě Natura 2000 také možnosti koncipování a realizaci dlouhodobě 
udržitelných produktů rozvoje území. Tato území v sobě spojují principy ochrany přírody 
a krajiny s kulturními, sociálními a ekonomickými požadavky (Bruls, Busser, Tuunter 2004).  

 

2.5.2 Oceňování environmentálních nákladů jako součást hodnocení vlivů 
záměrů a koncepcí 

Tržní oceňování se týká komodit vyjádřitelných v přímých užitných hodnotách. Naopak 
mimotržní oceňování je aplikovatelné na komodity netržních zdrojů. Mezi ně patří složky 
životního prostředí. Ekonomie a ekologie se věnuje tomuto zhodnocení vstupů již řadu let, 
problém pravděpodobně stojí na straně ekonomie, která se nesnaží zakomponovat mimotržní 
hodnoty do komplexních kalkulací nákladově ziskové analýzy (CBA analýza). Existuje 
množství metodik oceňování. Pro potřeby navození diskuse nad potřebností implementace 
tohoto procesu v rámci hodnocení přínosu záměrů navržených k realizaci v zájmovém území 
vojenského újezdu budeme diskutovat jen několik málo příkladů.  

Zprvu je nutné zdůraznit, že oceňování nevyčíslitelných a uměle nenahraditelných procesů 
v živé přírodě je do jisté míry zavádějící a mělo by být nedotknutelnou morální hodnotou 
společnosti akceptovat tuto skutečnost při hodnocení nejrůznějších rozvojových záměrů. Seják  
a kol. (1999) upozorňuje na nemožnost poskytnutí uceleného seznamu služeb přírody 
pro člověka, který zná pouze zlomek vztahů a zákonitostí ve fungování, že hodnota ekosystémů 
je neomezená, neboť tvoří nezbytné podmínky pro život a nakonec uvádí, „že pokud jsou služby 
přírody nenahraditelné, nemá také smysl je kvantifikovat“ (Seják a kol. 1999 cit. v Soukupová 
2005). Seják dále doporučuje přístup, který oceňování složek životního prostředí vztahuje 
k prostoru, území, což je rozhodující aspekt geografického přístupu ve zkoumání reality. 

Několik pramenů uvádí vhodnost použití tzv. hesenské metody při oceňování hodnot 
životního prostředí (např. Seják 1999, Seják, Dejmal 2003, Cudlínová [2007], Soukopová 2005) 
v případě hodnocení přínosu konkrétního investičního záměru i vzhledem k biogeografické 

                                                 
7 Proces SEA hodnotí koncepce vymezené zákonem, které mohou významně ovlivnit životní prostředí. 
Týká se například strategií rozvoje území včetně koncepcí rozvoje cestovního ruchu. 
8 Hodnocení vlivu na životní prostředí. Provádí se pro zákonem stanovené investiční záměry (tj. ty, které 
mohou významně ovlivnit životní prostředí). Dokumentace EIA zkoumá projekt z hledisek vlivu 
na ekosystémy, vlivu na antropogenní systémy, vlivu na obyvatelstvo, velkoplošných zásahů do krajiny 
(ÚÚR 2008). 
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blízkosti Česka a oblasti zrodu metodiky. Soukopová (2005) zdůrazňuje zakotvení hesenské 
metody v legislativě Spolkové republiky Německo od konce 90. let 20. stol., kdy umožňuje 
hodnotit změny ekologických funkcí území zapříčiněných lidskou činností. Hesenská metoda je 
založena na předpokladu vynakládání prostředků na obnovu a revitalizaci9 přírodních funkcí, 
které byly narušeny nebo zničeny lidskou činností. Výše těchto prostředků je porovnávána 
s ekologickým užitkem oceňovaného přirozeného10 ekosystému a preferencemi lidí pro tento 
ekosystém (Soukopová 2005). Součástí této metody je hodnocení metodikou bodování osmi 
ekologických charakteristik zjištěných pro každý biotop v území. Výsledný bodový zisk 
každého biotopu je převáděn do peněžní hodnoty násobením bodu průměrnými náklady obnovy 
přírodních zdrojů (Soukopová 2005). Ekonomické zhodnocení změny využití ploch Vojenského 
újezdu Boletice provedlo také MO ČR (2007). Mimo vojenských aspektů využívání území 
a nákladů spojených s procesem zcivilnění území zohledňuje rekultivace a sanace území, ale 
také výši ušlého zisku z hospodaření subjektu Vojenských lesů a statků, s.p. v území. 
V souvislosti se záměrem vybudování lyžařského areálu v oblasti Boleticka rovněž Cudlínová 
doporučuje zahrnout hodnotu poškozených nebo ovlivněných biotopů a jejich funkcí tímto 
záměrem do CBA analýzy (Cudlínová [2007]). Internalizace ekologických přínosů ekosystémů 
do analýzy nákladů a zisků umožňuje pohled na ekonomický záměr i z dlouhodobější 
perspektivy pro společnost a vytváří novou úroveň posouzení vhodnosti dílčích navržených 
záměrů či strategií. 

Značná část území vojenského újezdu je pokryta lesy, nabízí se proto také vhodnost 
zakomponování další metody oceňování funkce ekosystému. Mimotržní metodika hodnocení 
mimoprodukčních funkcí lesa (Vyskot 2003) zaměřená na oceňování PUPFL je využívána 
v praxi Ministerstvem životního prostředí. Mimoprodukční funkce lesa jsou rozlišeny 
do několika kategorií, přičemž autor dle Soukopové (2005) navrhuje vážení funkcí faktorem 
intenzity společenské potřeby zohledňující aktuální společenské požadavky (Soukopová 2005). 
Domníváme se, že například výše diskutovaná oceňování funkcí ekosystémů by měla hrát 
nezastupitelnou roli v diskusi nad budoucím využitím okrajových částí vojenského újezdu. 
Do budoucna je například možné si představit v oblasti hospodaření na pozemcích určených 
k plnění funkce lesa zisk z hospodářské činnosti, kterou stojící les nebo jiný fungující 
ekosystém přináší pro společnost v daném území, regionu. Bereme-li v úvahu množství uhlíku, 
které je schopna horská smrčina deponovat během jednoho roku života, dospějeme k poznatku, 
                                                 
9 Revitalizací je míněna „obnova, oživení poškozené, nefunkční entity, a její uvádění do stavu blízkého 
jeho původní funkci, jejich vazbám na okolí. V kulturní krajině jsou to postupy, které obnovují komplexní 
funkčnost a návaznosti všech přírodních složek, nejlépe s postupnou obnovou místně původních 
ekosystémů“ (Pásková, Zelenka 2002).  
10 Uvažujeme-li model krajiny Boleticka ve smyslu tzv. sudetského modelu krajiny (Blažek v Spurný 
(ed.) 2006), dostáváme se do mírného rozporu nad definicí krajiny v tomto specifickém území. Přestože 
území vojenského újezdu prodělalo v posledních několika desetiletích značné změny land use, ústup 
socioekonomické síly a nástup přírodních a politických sil, nelze podle Lapky tvrdit, že se jedná o území 
bez paměti, ale byla zde dovršena snaha o likvidaci kulturních struktur (Lapka v Spurný (ed.) 2006). 
Biologické studie naopak dokládají v zájmovém území přítomnost přírodních až přírodě blízkých 
ekosystémů (Pavlíčko 1997, 2000, Vydrová, Pavlíčko 1999, Grulich 2004, 2007, Grulich, Vydrová 
2004a,b, Vydrová 2007). 
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že mezi největší význam lesů patří také zejména funkce obrovských uložišť polutantů. Podobně 
jako jsou obchodovány emisní povolenky by v budoucnu mohly být obchodovány i tyto 
externality11.   

 

2.5.3 Percepce bývalých vojenských území související s revitalizací brownfields 

V mnohém odlišný pohled od ekologického přístupu k oceňování funkcí ekosystémů nabízí 
možnost nahlížet na území bývalých nebo procesem konverze procházejících vojenských území 
i jako na oblast transformujících se brownfields. Obecně je pod pojmem brownfield míněno 
opuštěné nebo pochybně využívané území, vztahující se svým původem k období 
industrializace od počátku 19. století a v našem případě až po konec 80. let 20. století (Nový 
2002). Jedná se o výrobní plochy, zařízení železnice, přístavy apod. Některé země zahrnují 
do tohoto pojmu i opuštěné vojenské základny, areály a další vojenské prostory. Naopak v USA 
je tak označováno pouze území kontaminací zatěžující životní prostředí. V prostředí stávajících 
a bývalých českých vojenských újezdů lze hovořit o plochách využívaných zejména sovětskou 
armádou v oblasti Ralska a Mladé, naopak Dobrá Voda s výjimkou dopadových ploch střelnic 
nedisponuje žádnou takovou lokalitou. Maudrová (2004) uvádí pojetí definice brownfields 
z pohledu různých institucí s ohledem na zemi původu. 

 USA (Environmental Protection Agency) – brownfields jsou opuštěné nebo málo 
využívané pozemky, na kterých existuje reálné nebo pravděpodobné znečištění 
životního prostředí. 

 UK (The National Land Use Database) – brownfields představují 5 různých typů ploch, 
budov s odlišným potenciálem pro další rozvoj. 

 Německo (Deutsch Umwelt Agentur) – definují brownfields jako opuštěné části půdy, 
které nemohou být ekonomicky využívány vzhledem k jejich ekologickým 
a ekonomickým rizikům. 

Definice brownfields podobně jako marginálních území není zcela konkrétní a stále se 
vyvíjí. Postupně je mezi tento typ  ploch zařazována celá řada území a zdá se, že mnohdy se 
zcela neztotožňují s původním záměrem tohoto pojmenování. To se děje podle mého názoru 
i v případě vojenských brownfields. Přesto jsou vojenské brownfields v podmínkách Česka 
v literatuře zmiňovány, ale jedná se vesměs o lokality menšího rozsahu než celé vojenské 
újezdy. Revitalizace brownfields probíhají v některých zemích EU za nutné podpory státu. 
Většinou je ale výsledkem snažení komerční využití. V případě boletického vojenského újezdu 
představují zásadní brzdu veškerých diskutovaných i hypotetických projektů plochy fungujících 
střelnic a jiná strategická území v rámci celé oblasti. Dekontaminace od eventuálně se 
vyskytující nevybuchlé munice představuje extrémní zátěž nejen pro státní rozpočet, čili 
jakýkoliv pokus o realizaci investičního záměru, ať už bude podporován všemi aktéry 

                                                 
111 ha vzrostlé smrčiny je schopen deponovat až 8 t uhlíku. 
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regionálního rozvoje, bude vyžadovat spolupráci veřejného a případně soukromého sektoru. 
Obecně brownfields působí pro potenciální investory nedůvěryhodně především díky 
neutěšenému stavu. Ve fázi přestavby území mají významnou funkci startovní projekty, 
schopné vyvolat multiplikační efekt. Tedy schopnost vyvolat výstavbu doplňkových funkcí. 
V literatuře se objevuje termín jádro kondenzace neboli ostrůvky pozitivní deviace (Jackson 
2002). Vyvstávajícím problémem může být potenciální vznik brownfields na území Boleticka 
při nevhodném managementu území, například při nevhodné restrukturalizaci celého území. 
Koncepce volené při konverzi brownfields jsou často velmi podobné postupům typickým pro 
výstavbu na zelené louce, tedy rozčlenění území na ucelená staveniště, což podle Nového 
(2002) není příliš úspěšný postup. Nový dále uvádí přístup tzv. „evoluční strategie“. Konverze 
je zde chápána jako postupná metamorfóza. Tato strategie je schopna vstřebat specifika 
brownfields, ale je to strategie velmi dlouhodobá. Dalším přístupem je zcela nevhodný 
tzv. „oportunní přístup“ konverze, kdy orgány správy území zcela rezignují na možnost 
postupovat podle ucelené koncepce a v podstatě legalizují spontánní výstavbu iniciovanou 
silným investorem. Mnohdy se snaží zpětně takto realizovaný projekt zahrnout do dodatečně 
vzniklého konceptu. Tato strategie vyžaduje dodatečné investice spojené s přizpůsobováním 
prvotní nekontrolované fázi, započaté bez základních informací o širších a regionálních vztazích 
(Nový 2002). 
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Kapitola 3 

Vymezení zájmového území 

3.1 Zájmové území: Vojenský újezd Boletice a sousedící obce 

Zvolené zájmové území vnější periferie bychom mohli dle Dokoupila (2004) označit 
za plánovací region (či region problémový), vymezený pro konkrétní praktický úkol. Tímto 
úkolem je proces integrace marginálního území do regionálního systému na příkladu 
Vojenského újezdu Boletice, politické periferie mající z hlediska státní správy výlučné 
postavení (Chromý, Jančák 2005). Jako nejvhodnější vzhledem k popisovanému procesu se jeví 
vymezení zájmového území vojenského újezdu společně s obcemi, které s ním přímo sousedí 
a působí na ně hraniční efekty. V bakalářské práci (Seidl 2005) jsme se věnovali definici 
potenciálu rozvoje samotného vojenského území, přičemž touto studií bychom chtěli přispět 
k rozšíření zájmu o území navazující na již dříve analyzované. Vzhledem k nutně existujícím 
či nově vznikajícím vazbám obcí sousedících s vojenským újezdem je vhodné analyzovat 
možnost jejich podílu a zapojení do procesu rozvoje okrajových částí újezdu. Ať již bude 
zvolena jakákoliv strategie postupu při konverzi (zcivilnění), jsou obce v sousedství 
prostorovými a správními jednotkami, které ponesou tíhu nebo zisk z možné změny funkčního 
využití území vojenského újezdu. 

Zájmové území je tedy pro účely této práce vymezeno na základě předchozích 
socioekonomických rozborů, situační analýzy a syntézy obsažené v pracích Potenciál rozvoje 
příhraničního regionu Boletice (Seidl 2005) a Geografický potenciál regionu Boletice (Seidl 
2007). Zájmové území zahrnuje oblast samotného VÚ Boletice včetně správních území obcí 
sousedících s VÚ a sdílejících tak společnou administrativní hranici (obr. 4 a 5). Výčtem jsou to 
obce: Křišťanov, Zbytiny, Volary, Nová Pec, Želnava, Horní Planá, Černá v Pošumaví, Hořice 
na Šumavě, Kájov, Chvalšiny, Ktiš náležející do správní struktury obvodů obcí s rozšířenou 
působností Prachatice a Český Krumlov. 

V následujících kapitolách navazujeme na analytickou a syntetickou část studie Seidla 
(2005) věnovanou situační analýze zájmového území s důrazem na území vojenského újezdu. 
Rozšiřujeme ji o analýzu vnitřní polarizace prostoru zájmového území, kde se snažíme 
vystihnout také trendy a tendence ovlivňující polarizaci. Rovněž analyzujeme polohovou 
exponovanost zájmového území a postoje aktérů regionálního rozvoje v území. Společně 
s odkazem na výše provedené analýzy a studii se dále odkazujeme na výsledky situačních 
a SWOT analýz koncepčních dokumentů zpracovaných pro území obcí v zájmovém území, 
případně analýz dokumentů PR JČK (Krajský úřad JČK 2007), Strategického plánu rozvoje 
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dobrovolného svazku obcí Prachaticka, Profilu regionu Lipenska, Strategii rozvoje města Horní 
Planá (DHV 2002), Návrh sociálně ekonomické analýzy k projektu výstavby lyžařského areálu 
Špičák (Cudlínová [2007]), Vize, poslání a strategické cíle Národního parku Šumava (NPŠ 
2005), Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let (Bičík, Perlín 
a kol. 2007) a další koncepční a analytické materiály (viz Seznam pramenů a použité literatury). 

Obr. 4: Prostorové a politické vymezení zájmové území, r. 2008  

 

Zdroj dat: ArcČR 500 

Z teoretického hlediska pro úplnost a potřeby konstrukce návrhu strategie pro potřeby 
destinačního managementu a rozvoje zájmového území nyní uvádíme zásadní charakteristiky 
zájmového území a synteticky s odkazem na výše jmenované dokumenty konstruujeme návrh 
pracovní analýzy SWOT zájmového území: 

Silné stránky zájmového území: 

Výskyt jedinečných dochovaných ekosystémů v centrální části zájmového území  

Státní vlastnictví pozemků uvnitř vojenského území, spolupráce resortů obrany a ochrany ŽP 

Národní park, Chráněné krajinné oblasti, Síť Natura 2000 jako nositelé značky kvality 
a atraktivity krajiny zájmového území  

Slabé stránky zájmového území: 
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Přerušení kontinuálního vývoje systému osídlení historicko-politickými zásahy 

Nepříznivá vzdělanostní struktura zájmového území a s ní související sezónní nezaměstnanost 

Přítomnost bariér v úrovni komunikace a sdílení informací mezi aktéry regionálního rozvoje 

Nízká úroveň infrastruktury (nejen cestovního ruchu) jako projev polarizace prostoru 

Příležitosti zájmového území: 

Spolupráce veřejných vzdělávacích a výzkumných institucí a institucí ochrany životního 
prostředí s institucemi zabývajícími se CR (podnikatelský sektor) – generování nových 
pracovních příležitostí, rozvoj vědy a výzkumu v oblasti interakce společnost – ŽP 

Rozvoj nových forem turismu a s ním spojených služeb – šance pro podnikatelský sektor 

Spolupráce subjektů cestovního ruchu v území – rozvoj destinačního managementu  

Rozvoj ekologicky šetrné výroby energie (solární a zdroje biomasy) 

Hrozby zájmového území: 

Odliv vzdělaných mimo region 

Ztráta kontroly nad místními zdroji 

Chybějící nebo invariantně koncipované vize rozvoje zájmového území 

Nesoulad mezi rozvojovými záměry a zájmy ochrany životního prostředí 

Obr. 5: Vymezení zájmového území v rámci Jihočeského kraje, r. 2008  

 
Zdroj dat: ArcČR 500 
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Kapitola 4 

Polarizace prostoru zájmového území 

4.1 Úvod 

Jedním z hlavních cílů diplomové práce je posouzení, zda Vojenský újezd Boletice představuje 
marginální oblast, přičemž okolní obce tvořící s ním společnou hranici a představující území, 
které může být bezprostředně ovlivněno procesy probíhajícími v rámci správy území 
vojenského újezdu, lze charakterizovat jako periferní území.  

 

4.1.1 Polarizace prostoru v zázemí vojenských území 

Důležitým aspektem vzniku vojenských výcvikových prostorů a střelnic v minulosti byla 
zejména geografická poloha (nízká exponovanost území, odlehlost, nízká hustota osídlení, ale 
zejména po roce 1945 až 1946 pozice v regionálním systému ovlivněná politickými a socio-
demografickými procesy a změnami). Podobně jako vznik vojenského výcvikového prostoru 
Boletice, později vojenského újezdu Boletice, lze sledovat vývoj obdobných funkčně 
specializovaných území v rámci Česka. S výjimkou VÚ Brdy a plošně méně významného VÚ 
Březina zbylá území vojenských újezdů vznikla v prostředí významně ovlivněném válečným 
a poválečným vývojem. Vojenské újezdy, jako zvlášť vyčleněná území pro potřeby obrany 
státu, byly ve stávajících hranicích zřízeny na základě zákona o vojenských újezdech 
č. 169/1949 Sb. Lokace vojenských újezdů byla zřejmá minimálně ze dvou základních důvodů.  

Prvním důvodem bylo využití oblastí ovlivněných odsunem českých Němců z českého 
pohraničí. Tato území byla odsuny obyvatel (obyvatelstva nejen německého, ale zprvu také 
českého) mnohdy zcela destabilizována a vzhledem k téměř absolutní většině obyvatelstva 
německé národnosti odsunutého po druhé světové válce mimo území Československa, byla tato 
území extrémně řídce zalidněna a čelila zprvu neregulovanému vývoji a snahám o nové osídlení 
pohraničí12. Podrobně je tato etapa vývoje českého pohraničí analyzována z pohledu dosídlování 
např. autorským kolektivem Čapky, Slezáka a Vaculíka (2005). Autoři rozlišují etapy 
zemědělského a nezemědělského osídlování, přičemž území současných či bývalých vojenských 

                                                 
12 Hraniční pásmo tzv. železné opony sahalo v některých případech až do vzdálenosti 15 km od státní 
hranice – příklad bývalého VÚ Dobrá Voda. Podobně jako marginální území lze považovat za extrémní 
případ periferie, tvořilo pás podél hranice tzv. dva km široké zakázané pásmo, které bylo zcela 
nepřístupné a uzavřené pro veřejnost a prakticky vyčleněné z regionálního systému.   
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újezdů se také dotkly procesy reemigrace a usídlování zahraničních krajanů. To platí zejména 
pro oblast bývalého VÚ Ralsko.  

Druhým důvodem lokace vojenských újezdů a území především do jihozápadních 
pohraničních oblastí byla blízkost tzv. železné opony. Pomineme-li existenci hraničního pásu 
železné opony v šířce až několika kilometrů od státní hranice, který mimochodem představoval 
území v mnoha ohledech velmi podobné současným vojenským újezdům, vznikly po roce 1945 
v blízkosti bavorské hranice celkem tři resp. čtyři vojenské újezdy. VÚ Boletice a VÚ Hradiště 
jsou doposud v původní výměře využívány AČR, VÚ Dobrá Voda se stal v roce 1991 součástí 
nově vzniklého NP Šumava13, ovšem dle souladu s vojenskou doktrínou byla jeho 
vojenskostrategická funkce ukončena k  31.12. 1992 (Komár 1993). Poslední čtvrtý újezd nesl 
pojmenování Prameny a byl v roce 1954 zrušen záhy po svém vzniku (r. 1950) a dislokován 
právě do oblasti Doupovských hor. Region Doupovských hor, Boleticku geneticky podobné 
oblasti z kulturně-historického pohledu vývoje a v nedávné minulosti též vývoje přírodního 
a krajinářského, mapuje při příležitosti čtyřiceti let existence vojenského újezdu v tomto území 
a jeho vyčlenění z regionálního systému Sborník ČGS z roku 1993, Podrobněji v příspěvcích 
Komára, Krále, Poštolky, Rubeše, Valtra (1993) rovněž dále citovaných v rámci této studie. 

Hraniční pásmo železné opony na české straně mělo vlastní ekvivalent v podobě pohraniční 
oblasti Bavorského svobodného státu, ve kterém zmíněné oblasti představovaly výrazně 
periferní území čerpající pomoc následně i z programů EU. „Pocit stále přítomné hrozby byl 
zejména v padesátých letech všudypřítomný. Bavorské pohraničí se ocitlo před pomyslnou zdí 
na konci světa – u mrtvé hranice“. Takto charakterizuje vliv hranice Jílek, Jílková a kol. (2006), 
kteří dále hovoří o přirozeném narušení tradičních kontaktů se sousedem a následném zpřetrhání 
vazeb následkem poválečných let. Z jedné strany prakticky odříznuté bavorské pohraničí se 
nemohlo obejít bez centrální pomoci. Na německé straně vznikala řada státních programů 
na podporu regionů u železné opony. Spočívaly v podpoře podnikání, levných půjčkách, 
úlevách na daních a ve snaze zlepšit stav dopravní infrastruktury (výstavby silnic). V rámci 
podpory perifernímu území bylo nutné počítat nejen s nízkou kupní silou místního obyvatelstva, 
ale i se specifickými přírodními podmínkami. Podpora českého pohraničí byla realizována 
v několika kvalitativně odlišných etapách až od roku 1953. Počínaje rokem 1969 se podpora 
koncentrovala do pohraničního pásma obcí, avšak věcně se rozšířila od dílčích problémů 
k řešení komplexních témat, např. bytové výstavby, mzdových preferencí, náborů atp. (Chromý 

                                                 
13 Snahy o vyhlášení národního parku v oblasti Šumavy lze dokumentovat už v r. 1911 – Jeřábkův návrh 
v zemském sněmu CK Rakousko-Uherska.  Později v r. 1939 navrhuje vyhlášení národního parku 
berlínský profesor Eichhorn. Podobné snahy jsou zaznamenány paradoxně i v období druhé světové 
války. Ryze český návrh pochází z roku 1946 z návrhu profesora Komárka. Výrazným mezníkem je 
v důsledku aktivity českých přírodovědců počátek 60. let a následně vznik velkoplošného ZCHÚ na ploše 
163 000 ha. 27. 12. 1963. V roce 1968 se opět objevuje návrh zřízení národního parku na Šumavě. Není 
přijat a naopak na německé straně je vyhlášen jako vůbec první v Německu NP Bayerischer Wald r. 1970. 
Snahy o vznik NP pokračují v podobě podání návrhů, přijetí územního plánu a následně r. 1989 přijetí 
usnesení vlády o zřízení NP Šumava a stanovení harmonogramu přípravných prací s cílem vyhlášení NP 
k 31. 3. 1990. Následně je národní park vyhlášen až 20. 3. 1991 dle nařízení vlády č. 163 /1991 na rozloze 
68 064 ha zahrnující i bývalý vojenský újezd Dobrá Voda (Erhard, Ertl, Pecánek a kol. 2007). 
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2004). Tato forma podpory byla zastavena v r. 1977, přičemž ke stabilizaci území došlo jen 
v oblastech podpory průmyslové výroby. Chromý dále zmiňuje obnovení a koncentraci státních 
subvencí (ve formě řízené migrace, podpory individuální bytové výstavby, rozvoji 
infrastruktury) do jihozápadního pohraničí především z vojensko-politických důvodů. Postavení 
vojenských újezdů bylo do značné míry marginalizováno a podpora sociálně-ekonomické sféry 
byla výhradně v kompetenci resortu obrany státu. V německých pohraničních oblastech 
v návaznosti na projekty budování infrastruktury probíhaly také procesy posilování vojensko-
strategické pozice. V padesátých letech byly postaveny vysílače/vojenské věže na horách 
v pohraničí (Hoher Bogen 1952, Dilberg 1955, Ochsenkopf 1950 či Velkém Javoru). Podobně 
vznikala i síť elektronické ochrany státní hranice s Německou spolkovou republikou v podobě 
sítě vojenských věží v prostoru Šumavy a Českého lesa. V 60. a 70. letech tak vznikly vojenské 
stanice na vrcholech Dyleni, Havranu, Velkém Zvonu, Čerchově a Poledníku (viz fotopříloha 
20–22). Poslední jmenovaný vrchol měl výsadní postavení v tom smyslu, kdy jeho zázemí tvořil 
právě rozlehlý vojenský újezd Dobrá Voda, který měl za hlavní cíl oddělit oblast vojenské 
stanice na vrcholu hory od zbytku pohraničí. Všechny zmíněné objekty byly utajovány a byl 
k nim znemožněn přístup. Doposud to platí například také o objektu na Velkém Zvonu. Zbylé 
objekty byly po roce 1989 předmětem diskusí nad koncepcí jejich využití14. Jejich osud je 
s výjimkou zmiňovaného Poledníku, který se stal součástí národního parku spolu s přiléhajícím 
územím vojenského újezdu, tristní a dosud nevyřešený. Paralely lze opět hledat ve způsobech 
využití řady objektů a území opuštěných armádou a procesem konverze nově spravovaných 
místní civilní správou. Jmenujme například známé procesy konverze újezdů v Mladé či Ralsku 
(Dařílková 1998; Komár 1998a,b; Poštolka 1998), objekty bývalých rot pohraniční stráže 
v nepřístupném hraničním pásmu a jeho blízkosti a aktuálně potom období váhání a problémů 
s využitím majetků převedených pod civilní správu v řadě posádkových měst Česka. 

Naopak příklad Poledníku a bývalého VÚ Dobrá Voda lze považovat ze veskrze modelový 
postup konverze majetků a území s bývalou vojensko-strategickou funkcí alespoň v prostředí 
Česka v pozitivním slova smyslu. Objekt na Poledníku získala v roce 1997 správa NP a CHKO 
Šumava a upravila jej pro potřeby využití veřejností (NP Šumava 2007). Na evropské úrovni 
v rámci zemí bývalé evropské patnáctky je způsob konverze a procesů využití bývalých 
vojenských území poněkud sofistikovanější a efektivnější než postupy aplikované ve většině 
českých případů. Rozbor je součástí kapitoly 6.2. 

Přelomovým obdobím ve vývoji polarizace prostoru českého pohraničí se zřetelem 
na oblasti vojenských újezdů a jejich zázemí lze považovat počátek 90. let počínaje rokem 
1991. Československá armáda do té doby využívala 12 VÚ s celkem čtrnácti VVP na území 
o rozloze téměř 2 650 km2, což představovalo přibližně 2 % rozlohy státu, přičemž plochy 
s výhradní vojensko-strategickou funkcí z toho tvořily cca 25 % (Komár 1993). Pro srovnání 
jsou v tab. 11 uvedeny podíly vojenských území na rozloze vybraných států NATO. Souvislosti 
s vývojem polarizace prostoru lze nacházet zejména s procesem ochodu sovětských vojsk 

                                                 
14 Likvidace železné opony začala již 11. 12. 1989 (Jílek, Jílková a kol., 2006) 
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z území Československa. Samozřejmě ve vazbě na celospolečenský proces demokratizace 
a přechodu k tržnímu způsobu hospodářství byly analyzovány potřeby využití území vojenských 
újezdů československé armády, později AČR. Procesem konverze15 prošla celá řada oblastí 
s vojenskostrategickým využitím nejen v bývalém „východním bloku“, nýbrž i ve státech 
organizovaných ve struktuře NATO. Obecně procesy konverze vojenských újezdů v první 
a částečně také druhé polovině devadesátých let řešila například za těmito účely vzniká komise 
NATO/CCMS (Committee on Chalanges of Modern Society). Zprávy o její činnosti 
v souvislosti s vývojem využití území bývalých českých vojenských újezdů detailně popisuje 
například speciálně pro tyto účely sestavené číslo Sborníku ČGS z roku 1998. Podobně se tato 
problematika objevuje i v celé řadě studií, ale zejména pouze s environmentálním obsahem. 
Vzhledem k vojensko-politické exkluzivitě  vojenských újezdů nebyla socioekonomická sféra 
předmětem výzkumů do roku 1989 téměř v absolutní míře, také později byla řešena jen 
okrajově, přesto osmdesátá léta představovala období s komplexnějším přístupem k vyhotovení 
geografických podkladů pro území vojenských újezdů. Konec 50. let si totiž sice vyžadoval 
zpracování územních generelů, ovšem jejich závěry nebyly naplněny. Např. je znám generelní 
plán Zvelebení zemědělského, lesního a vodního hospodářství vojenských výcvikových 
prostorů z roku 1959 (Komár 1993). 

Zásadními změnami využití vojenských území je opuštění a zcivilnění celkem tří 
velkoplošných vojenských újezdů (Ralsko, Mladá a Dobrá Voda). Pro potřeby komparace je 
v případě analýzy polarizace prostoru v zázemí vojenských újezdů a konkrétně pro případ řešení 
problematiky integrace VÚ Boletice do regionálního systému nejvhodnější sledovat změny 
v rámci území bývalého újezdu Dobrá Voda, tvořícího výraznou část západočeské části vysoké 
Šumavy.   

Nová fáze ve vývoji využití vojenských majetků a území začíná s obdobím transformace 
AČR. Vstupem do Severoatlantické aliance (1999) a v souvislosti s procesem profesionalizace 
armády je redukován nejen počet maloplošných vojenských zařízení, nýbrž je také analyzována 
potřebnost využití vojenských újezdů (nejnovější analýzy toho rázu pocházejí z let 2005 
a 2007). V roce 1999 byl zároveň schválen nový zákon o zajišťování obrany České republiky 
č. 222/1999 Sb., který ve své šesté části podává základní ustanovení o vojenských újezdech. 
V souvislosti s řešením tématu diplomové práce je na tomto místě vhodné zopakovat jeden 
ze základních vstupních předpokladů, uvažující tvrzení o potřebnosti zachovat stávající počet 
pěti vojenských újezdů na území Česka, přičemž diskuse o jejich územní redukci může probíhat 
na úrovni vymezení určitých okrajových částí vojenských újezdů, kde může být pozměněn 
průběh hranice újezdu ve prospěch okolních civilních území (Analýza existence VÚ z hlediska 
porovnání potřeb armády a stanovení ekonomických kritérií 2007). V podstatě tato deklarace je 
výslednou reakcí na proces sílící tendence zcivilnění vojenských újezdů. Obecně lze tuto 
tendenci vnímat v případě všech pěti újezdů v Česku, nejsilnější a nejvíce podporované je toto 
                                                 
15 Konverzi vojenských území lze chápat proces označovaný v anglické terminologii jako tzv. 
decommitment,  výsledkem jsou tzv. decommissioned military sites – čili restrukturalizovaná území 
procházející procesem integrace do struktur regionálního systému pod civilní správu (LIFE III+). 
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snažení právě v případě Vojenského újezdu Boletice. I toto je jeden ze závažných důvodů, 
na základě kterého dokazujeme pozici tohoto území v regionálním systému ve smyslu 
marginality a snažíme se identifikovat a regulovat proces integrace toho území do regionálního 
systému. Zároveň  jako vhodný objasňující nástroj v rámci zvolené metodiky se jeví analýza 
procesu vnitřní polarizace prostoru zájmového území. 

Na závěr této části je vhodné upozornit na specifičnost demograficko-strukturálních 
charakteristik území mezi Horní Planou, Českým Krumlovem, Volary a Prachaticemi 
především po odsunu původního převážně německy hovořícího obyvatelstva, přičemž území 
zůstalo téměř neosídlené. Podobný vývoj a kulturně-demografické charakteristiky nabízí 
srovnání s oblastí bezprostředně navazující JV od boletického vojenského újezdu, oblastí 
v okolí Světlíku na Českokrumlovsku, tedy součásti popisovaného polarizovaného prostoru JZ 
českého pohraničí. Tato oblast se v mnohém neliší v rámci situační analýzy území od struktury 
VÚ Boletice s tím rozdílem, že je běžně přístupná a spravovaná civilní správou území. Bližší 
pohled nabízí detailní situační analýza území Vojenského újezdu Boletice (Seidl 2005). Území 
Českokrumlovska je obecně hodnoceno podle exponovanosti jako výrazně periferní (Hampl, 
Gardavský, Kühnl 1987). Dnes stále představuje z pohledu územního rozvoje území definované 
jako hospodářsky slabé (Politika územního rozvoje ČR). Ve Strategii regionálního rozvoje ČR 
2007 je už řešeno jen okrajově.   

Snahou výše uvedeného výčtu faktů bylo objasnit a přiblížit důvody vývoje polarizace 
prostoru zázemí vojenských území. Následující subkapitola se tedy věnuje procesu vnitřní 
polarizace prostoru v rámci zájmového území ve vztahu k procesu integrace VÚ Boletice 
do regionálního systému. 

 

4.1.2 Současné trendy a tendence ovlivňující polarizaci prostoru zájmového 
území 

Celá řada dříve publikovaných zejména geografických a sociologických prací, zabývajících se 
polarizací prostoru nejen v českém pohraničí, dokládá perifernost zájmového území. Výčtem 
zmíníme jen například práce Blažka, Hampla, Havlíčka, Chromého, Illnera, Jeřábka, Jančáka, 
Marady, Musila, Novotné a dalších. Perifernost území Českokrumlovska a Prachaticka není 
proto nutné nikterak opakovaně dokazovat. Naším cílem ovšem není potvrzení míry perifernosti 
území obcí v sousedství vojenského újezdu jakožto obcí náležejících do regionálního systému 
jižních Čech, v němž obecně pohraničí představuje periferní území. Naším cílem ani není 
doložit vývoj polarizace tohoto území v transformačním období.  Náš cíl představuje dokázat 
procesem analýzy vnitřní polarizace prostoru výsadní pozici Vojenského újezdu Boletice 
v rámci zájmového území. Zároveň bychom chtěli objasnit vliv hranice takového území 
na pozici okolních obcí v regionálním systému. Domníváme se, že především vzhledem 
ke specifičnosti využití vojenských území jejich hranice mají zejména negativní vliv na své 
zázemí v podobě posílení bariérového hraničního efektu a perifernosti.  
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Z kapitoly věnované diskuzi hraničních efektů vyplývá náš postoj k samotné hranici 
vojenského újezdu, kterou bylo možné donedávna označit za hranici uzavřenou, politickou 
s překrývajícím genetickým faktorem, přičemž nebylo možné dle studovaných zdrojů 
jednoznačně určit typ příhraničního regionu přiléhajícího vojenskému újezdu. Bylo možné 
pouze doložit význam bariérového hraničního efektu a s ním souvisejícího posílení periferního 
efektu (Hampl 2000) pro území sousedící s vojenským újezdem jakožto diferencující aspekt 
ve studiu pohraničí vojenských újezdů. Lze tedy navrhnout záměr prohloubit studium vlastností 
a dopadů existence konkrétních typů hranic vojenských území na příslušný regionální systém. 
V případě VÚ Boletice se nabízí označit hraniční efekt jako efekt areálový, oddělující dva různé 
funkční prostory – standardní sídelní systém ovlivněný historicko-politickým vývojem a prostor 
převládající vojensko-strategické funkce, nově také funkce ochrany přírody a krajiny (Petříček 
2007). Přibližně od roku 1991 lze sledovat již výše popsané tendence zcivilnění vojenských 
prostorů. Až teprve v posledních pěti letech se však objevují náměty uvažující zrušení 
vojenských újezdů, přičemž mají svůj původ v iniciativě místních samospráv, případně krajské 
úrovni veřejné správy. Tyto tendence vyústily podle našeho názoru k nutnosti zacílit výzkum 
především do oblasti koncepční přípravy možných funkčně-prostorových změn v území, na což 
reagovala i práce Seidla (2005) zpracovaná na Katedře geografie Západočeské univerzity 
v Plzni. Od roku 1989 konstantně vzrůstá zájem o studium území vojenských újezdů a prostorů 
obecně z pohledu biologů a ekologů. Tento zájem rozhodně není masovou záležitostí, což 
dokládá například omezená škála výzkumu například v oblasti land-use a land-cover 
realizována pouze Laboratoří geoinformatiky, Fakulty životního prostředí ÚJEP. Pokud ovšem 
závěry pouze převážně biologických studií mají nalézat odpovědi na otázky možného využití 
území újezdů, přičemž se snaží koordinovat a zmírňovat některé čistě ekonomické záměry, není 
pravděpodobně možné nalézt konsenzus a společné řešení. Geografický přístup umožňuje 
komparaci, generalizaci a hodnocení možných scénářů vývoje zároveň. Výsledkem často 
nekoordinovaného snažení jsou environmentálně přijatelné, přesto ekonomicky neperspektivní 
projekty, které na jedné straně umožnily zejména v posledních letech zmírnění především výše 
diskutovaných negativních hraničních efektů, ovšem kontroverzní záměry využití vojenských 
újezdů stále ovlivňují dění v jejich zázemí. V případě VÚ Boletice nastartovala proces integrace 
území Studie polyfunkčního využití území (Geovision 2005). Studie umožnila koncepční posun 
významu hranice v podobě bariéry k její penetraci. Hranice vojenského újezdu zvýšila díky 
změně režimu na ní svojí permeabilitu a umožnila vývoj směřující k určitému stupni integrace 
území do regionálního systému. Podobný vývoj zvýšení permeability hranice lze sledovat 
i v případě zbylých čtyř VÚ v Česku. Tento trend nadále pokračuje a lze jej doložit nejen 
aktivitou na úrovni krajské iniciativy, případně resortní deklarace (Deklarace o společném 
postupu MO, MŽP, MMR a JČK ve věci civilního využití území VÚ Boletice 2006), ale také 
iniciativ z úrovně ÚÚřVÚ resp. Ministerstva obrany (Výnos č. 2025-25/2007 o zpřístupnění 
dalších okrajových území VÚ Boletice s platností od 1. 1. 2008). Tento trend vzhledem 
k doložitelným procesům změn v obdobných územích zemí západní Evropy bude mít patrně 
zesilující tendenci. 
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4.2 Metodika 

K výše navržené analýze vnitřní polarizace prostoru využijeme vhodný postup a metodiku 
řešení této problematiky obsažený v diplomové práci Kostiće (2004). Kostić analyzoval vnitřní 
periferní území pomezí dvou krajů, konkrétně Jihočeského a Středočeského, dále zkonstruoval 
syntetické ukazatele – demograficko-strukturální index a index polohové exponovanosti, 
pomocí kterých na obecné úrovni vymezil rozsah periferie zkoumaného území a popsal vývoj 
území mezi censy v letech 1991 a 2001. Vzhledem k záměru analýzy vývoje v případě zázemí 
Boletic minimálně pro období od roku 1991, je tato komparace vhodným zdrojem závěrů. 
Samozřejmě zajímavé by bylo komparaci těchto dvou zdrojových censů rozšířit o údaje 
z budoucího SLDB 2011. Naopak více retrospektivní pohled vzhledem k výše popsaným 
okolnostem a trendům vývoje není nutný a pravděpodobně málo vypovídající vzhledem 
k obecné nivelizaci a shodným vzorcům socio-prostorového uspořádání JZ pohraničí 
Československa před rokem 1989. Podobně jako Kostić i my zkoumáme zájmové území 
na úrovni obcí I. stupně na základě konstrukce ukazatelů ze socioekonomických 
ukazatelů dostupných ze SLDB 1991 a 2001.  

Mezi jednotlivými censy došlo k zásadní změně počtu obcí v rámci celého státu a údaje 
ze sčítání v roce 1991 nejsou zcela komparovatelné s údaji získanými v roce 2001. Dle přehledu 
územních změn mezi roky 1991 a 2001 musela být nejprve data přepočtena na územní 
vymezení obcí k roku 2001. 

Pro následující operaci korelační analýzy jednotlivých ukazatelů za účelem odstranění 
duplicity jejich vypovídací schopnosti byly vybrány ukazatele hustoty zalidnění, index změny 
počtu obyvatel, index stáří, podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva na trvale bydlícím 
obyvatelstvu, podíl zaměstnaných v primárním sektoru hospodářství na celkovém počtu EAO 
a podíl neobydlených domů na celkovém počtu domů. Vzájemná závislost ukazatelů byla 
analýzou v rozhraní software SPSS 11.0 odhalena zejména mezi indexem stáří a indexem 
změny počtu obyvatel. Zvolili jsme obdobný postup vyčlenění obou těchto indexů 
z následujících analýz podobně jako Kostić, který příhodně komentuje duplicitu vypovídací 
schopnosti v souvislosti s věkovým složením obyvatelstva, které dokresluje i podíl EAO 
a v případě indexu změny počtu obyvatel závislost vývoje počtu obydlených domů či hustoty 
zalidnění. 

Zbývající čtyři ukazatele pro naše potřeby dostatečně hodnotí míru perifernosti území: 

hustota zalidnění (obyvatel/km2) představuje základní ukazatel rozdílu jádrových a periferních 
území, přičemž nižší hodnota značí vyšší míru perifernosti; 

podíl EAO (včetně nezaměstnaných, žen na mateřské dovolené do tří let věku dítěte) na trvale 
bydlícím obyvatelstvu (%) představuje ukazatel, který v případě nízké hodnoty vypovídá 
o nízkém ekonomickém potenciálu obce, tedy značí perifernost území; 

podíl zaměstnaných v primárním sektoru hospodářství (lesnictví, zemědělství a vodní 
hospodářství) na počtu EAO (%) vypovídá o míře perifernosti v ohledu na vyšší míru 
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koncentrace na odvětví zemědělství a lesnictví, přičemž v oblastech vyššího zastoupení 
primárního sektoru často chybí či jsou výrazně méně zastoupeny jiné sektory hospodářství 
a s případným úpadkem primárního sektoru nastává nestabilita a mnohdy dlouhodobá nebo 
sezónní nezaměstnanost (v našem případě velmi vhodný ukazatel v ohledu na existenci a provoz 
významných zaměstnavatelů jako VLS s.p. nebo odvozených zpracovatelských závodů); 

podíl neobydlených domů na počtu všech domů (%) charakterizuje obce s vysokým podílem 
neobydlených domů jako obce s nižší atraktivitou trvalého bydlení a tedy uvažuje jejich 
okrajové postavení v regionálním systému. 

Z výše jmenovaných ukazatelů byly nejprve sestaveny dílčí indexy vyjadřující postavení 
dané obce vzhledem k 1) celostátnímu průměru daného ukazatele a 2) k průměrné hodnotě 
za JČK. Průměrům krajské i státní úrovně byla přiřazena hodnota 100. Následně byl sestaven 
demograficko-strukturální index (DSI) jako prostý aritmetický průměr získaných čtyř dílčích 
indexů. 

Vysoké hodnoty výsledného DSI indikují vyšší stupeň centrality, naopak nižší hodnoty DSI 
indikují perifernost obce.  Z postupu je zřejmé, že pro periferní obce platí charakteristiky nízké 
hustoty zalidnění, nízkého podílu EAO, vysokého podílu zaměstnaných v primárním sektoru 
hospodářství a vyšší podíl neobydlených domů. 

Všechny indexy i výsledný DSI byl tedy vypočítán pro celkový počet 111 obcí ve čtyřech 
obvodech obcí s rozšířenou působností (Vimperk, Prachatice, Český Krumlov a Kaplice) pro 
jednotlivé censovní roky 1991 a 2001 a dále také ve srovnání s průměrnými hodnotami pro kraj 
a celý stát. Vývojový aspekt potom vystihuje srovnání hodnot mezi jednotlivými roky 1991 
a 2001 pro dílčí srovnávací úroveň. 

Konstrukce druhého syntetického ukazatele – indexu polohové exponovanosti (IPE) spočívá 
dle metodiky Kostiće ve vytvoření ukazatele zahrnujícího faktor 1) polohy vůči hierarchicky 
vyšším centrům osídlení jako faktoru mezopolohy a 2) polohu vůči hlavním dopravním tahům 
jako faktoru makropolohy. Faktor mezopolohy byl přitom zkonstruován jako průměr 
vzdáleností a) obecního úřadu obce od města s více než dvěma tisíci obyvateli (předpoklad 
zaručení dostupnosti základních služeb a možnosti zaměstnání) a b) vzdálenosti obecního úřadu 
od centra obvodu ORP. Faktor makropolohy potom představuje vzdálenost vůči hlavním 
dopravním tahům v řešeném území, kterými byly zvoleny komunikace I. třídy č. I/4 a I/3 
spojující zájmové území ať již s centrem mezoregionu, makroregionu nebo hraničním 
přechodem tranzitního charakteru. Význam železnice nebyl v konstrukci indexu zohledněn 
především z důvodu okrajového využití pro potřeby dojížďky za prací a službami v řešeném 
území a vzrůstajícího sezónního významu zejména pro potřeby turismu.  

Výsledný IPE tvoří součet hodnot pro faktory mezopolohy a makropolohy, přičemž vyšší 
hodnota indikuje nižší míru polohové exponovanosti obce. Tento index má za cíl vyjádření 
vyšší pravděpodobnosti předpokládaných investic či dostupnosti dané obce například v rámci 
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turismu a jeho tvrdých formách generujících zapojení více typů odvětví služeb do všeobecné 
dělby práce v území.  

 

4.3 Výsledky a výstupy hodnocení vnitřní polarizace prostoru 
zájmového území 

4.3.1 Zhodnocení vnitřní polarizace prostoru na základě výsledků censu 1991 

K analýze zjištěných hodnot indexů DSI a IPE bylo využito rozhraní software ARCMAP 9.0, 
pomocí něhož byly zkonstruovány kartogramy vhodně vystihující prostorovou strukturu 
sledovaného jevu. Nejprve byla hodnocena prostorová struktura sledovaného DSI pro rok 1991 
v poměru k průměrné hodnotě pro ČR. Srovnání nabízí obr. 6. 

Obr. 6: Demograficko-strukturální index obcí ve vztahu k průměru Česka, r. 1991 

Zdroj: vlastní výpočet, 2007 

Analýza pozice VÚ v zájmovém území pro potřeby zhodnocení vnitřní polarizace prostoru 
může být vhodným nástrojem i pro případ hodnocení pozice geneticky podobných území 
v regionálním systému Česka. Z kartogramu je patrné silně podprůměrné postavení většiny 
ze 111 zkoumaných obcí zájmového území v rámci Česka. Souvislosti lze nalézat v řadě 
aspektů vývoje českého pohraničí. Vliv zde měly mimo strukturálních změn ekonomiky také 
nivelizační procesy, implementace střediskové soustavy sídel a celkové podhodnocení významu 
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JZ pohraničí v regionálním systému Československa. Zesílení izolační funkce hranice od konce 
čtyřicátých let (Hampl 2000) vedlo k nastartování specifických vývojových procesů, jejichž 
důsledky jsou v území dosud patrné v sociálně kulturní oblasti, v krajině atp. (Chromý 2000). 
Dále je z mapového výstupu zřejmé specifické postavení VÚ v navazující správní struktuře. 
Vojenský újezd vykazuje nejnižší sledované hodnoty DSI podobně jako oblast Novohradských 
hor a oblast centrální pohraniční části Šumavy (obce s katastry, tvořenými převážně PUPFL, 
v období do roku 1989 také obce s nejširšími pásy hraničního pásma železné opony). Podobně 
V Novohradských horách, kde hustota osídlení a zalidnění vykazuje extrémně nízké hodnoty 
a zaměstnanost v primárním sektoru vykazuje naopak vysoce nadprůměrných hodnot 
zasahovalo hraniční pásmo hluboko do vnitrozemí. V těchto třech případech je tedy možné 
identifikovat podobné genetické souvislosti pozice v regionálním systému. 

Další důležitý závěr plyne ze zhodnocení pozice obcí sousedících se samotným vojenským 
újezdem. Velmi nízkých hodnot indexu DSI dosahují obce při jeho severní hranici. Nevýrazně 
lépe jsou na tom obce při jeho jižní a jihovýchodní hranici. Na základě zhodnocení výsledků 
analýzy je možné potvrdit vstupní tvrzení o vyšší míře perifernosti obcí v zázemí vojenského 
újezdu, přičemž vojenský újezd vykazuje ještě silnější stupeň perifernosti – to platí alespoň pro 
období před následně nastartovanou tendencí zcivilňování vojenských prostorů včetně JZ 
pohraničí. 

Naopak předpokládaná pozice center okresů a dnešních obvodů ORP je výrazně lepší 
a hodnoty DSI zde dosahují nad průměr ČR. Výrazně kladně vychýlené hodnoty jsou 
následkem přirozeně vyšší hustoty zalidnění dvou okresních měst, která dosahuje ve spektru 
hodnocených obcí zcela extrémních hodnot vzhledem k obecně nízké hustotě zalidnění JZ 
pohraničí (např. hustota zalidnění VÚ vykazuje zcela výjimečných hodnot 1,0 ob./km2). 
Vychýlené hodnoty souvisejí v případě ukazatele podílu neobydlených domů s částečnou 
deformací v podobě absolutní obydlenosti domů v rámci některé obce. V tomto případě by bylo 
vhodné dohledat příčiny těchto extrémních hodnot, ovšem tato práce by pravděpodobně byla již 
nad rámec naší studie. Jen pro doplnění je možné uvést pravděpodobnou příčinnou vazbu 
s doznívající podporou umělé zaměstnanosti ve strukturálně slabých regionech, vazbu 
na výsadní postavení primárního sektoru (lesnictví a zemědělská družstva – pobočky státních 
statků) v některých šumavských obcích a tedy vázanost osídlení. 

Pravděpodobně vhodnější a vyšší vypovídací schopnost umožňující komparace na obecní 
úrovni nabízí analýza vnitřní polarizace prostoru posuzovaná v poměru k průměrných hodnotám 
JČK. Závěry plynoucí z výsledků pro roky 1991 a 2001 více napomohou při následné 
konstrukci strategie rozvoje území. Srovnání hodnot DSI v poměru ke státní úrovni má spíše 
deskriptivní povahu a v souvislosti s pozicí jiných vojenských prostorů v Česku zejména 
investigativní charakter. 

Z obr. 7 je patrný měřítkový posun na nižší hierarchickou úroveň komparace. Hodnoty DSI 
jsou na této úrovni pro zájmové území obecně vyšší a pro hodnocení míry centrality/perifernosti 
pro dané obce příznivější. Při zachování stejné škály hodnocení (tedy shodných intervalů hodnot 
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DSI) je patrný posun zejména výše zmiňovaných třech dominantních shluků periferních obcí 
(Novohradsko, pohraniční obce Šumavy a VÚ Boletice) do úrovně o stupeň vyšší, tedy 
vykazující nižší stupeň perifernosti, ačkoliv v rámci Jihočeského kraje je lze stále považovat 
za vysoce podprůměrné při zvoleném způsobu hodnocení. 

 Obr. 7: Demograficko-strukturální index obcí ve vztahu k průměru JČK, r. 1991 

Zdroj: vlastní výpočet, 2007 

 

Z výsledků analýzy je možné dále vyčíst obdobnou pozici boletického vojenského újezdu 
připomínajícího spolu se svým „severním pohraničím“ výraznou mikroregionální bariéru. 
Bariéru nejen ze zřejmých důvodů fyzickogeografickou, nýbrž také komunikační, přičemž 
právě komunikační bariéra (nejen ve fyzické podobě, ač současná společnost žije v čase 
moderních komunikačních technologií) může mít následky v podobě nekoncepčního jednání 
aktérů regionálního rozvoje v přípravách tvorby strategií a rozvojových plánů dotýkajících se 
zejména území na pomezí resp. v průniku zájmu obou konkurentů (případně navzájem si 
konkurujících obcí, i přestože jsou sdružovány do účelových svazků obcí). Obce zřídka 
ze solidarity a sympatie k obyvatelům žijícím v sousedním správním území přenechávají 
možnost rozvoje vlastního území v cizí prospěch. Domníváme se, že v tomto přelomovém 
období počínaje rokem 1991 lze právě zde spatřovat prvopočátek budoucí neprovázanosti 
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jednání a diskusí nad vývojem tohoto specifického území. (Dokladem budiž v příštím desetiletí 
vznikající odlišný pohled na problematiku konverzí vojenských území, orientace na vlastní 
prioritní projektové záměry, politika ochrany životního prostředí atp. I ze závěrů intenzivního 
výzkumu (Seidl 2007) lze potvrdit téměř absolutní neprovázanosti politik orientovaných 
na případný rozvoj Boleticka řízený zejména z dílčích zájmových skupin resp. obcí či krajské 
úrovně).   

Z analýzy je tedy stále zřejmý tvořící se koncentrický prstenec v poloze se středem 
ve vojenském újezdu. Disturbance při západní hranici v podobě průměrných hodnot DSI 
územně-správních celků Želnava a Nová Pec je opět způsobena téměř absolutní obydleností 
všech domů na území obce. Hledání příčin opět není záměrem této studie, ale ze závěrů 
následující analýzy dat ze sčítání SLDB 2001 je zřejmé, že se jednalo o jev dočasného 
charakteru. 

 

4.3.2 Analýza polohové exponovanosti zájmového území 

Tvrzení o bariéře komunikace a v jejím důsledku i regionálního rozvoje v podobě vojenského 
újezdu potvrzuje analýza polohové exponovanosti území konstruovaná za použití indexu IPE 
(obr. 8). Přestože území v zázemí vojenského újezdu je relativně dobře dostupné, vykazuje 
v použité analýze velmi negativní výsledky. Paradoxně lze tvrdit, že dopravní síť v zázemí VÚ 
je, hodnoceno stavem ke konci roku 2007, kvalitní, modernizovaná a zkapacitněná. Téměř 
po celém obvodu severozápadních, západních, jižních, a jihovýchodních hranic újezdu prochází 
železniční trať umožňující dobrou dopravní dostupnost území. Nehodnotíme v současné době 
kapacitu přepravy železnice a její ekonomickou rozvahu. Stejně tak modernizací komunikace 
I. třídy regionálního významu mezi Horní Planou a zbytkem prostoru obvodu ORP Český 
Krumlov bylo umožněno zrychlení a zkvalitnění dopravní dostupnosti Lipenska především 
do centra mikroregionu a mezoregionu. Ovšem zkapacitnění této komunikace lze považovat 
za pilotní projekt v tomto ohledu. Podobně jako řada dalších stávajících či bývalých vojenských 
újezdů či obcí v jejich zázemí není kvalitně dopravně dostupná pro civilní obyvatelstvo 
a naopak k většině z vojenských újezdů celkem z pochopitelných důvodů byly v minulosti 
vybudovány účelové komunikace umožňující rychlé spojení pro potřeby armády. I v případě 
Boletic byla jejich dosažitelnost ovlivněna relativní blízkostí dříve tzv. posádkového města 
Český Krumlov.  
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Obr. 8: Míra polohové exponovanosti obcí zájmového území v roce 2007 

Zdroj: vlastní výpočet, 2007 

Důležitou roli v hodnocení polohové exponovanosti hrají v případě JZ pohraničí Česka 
relativně významné vzdálenosti mezi regionálními centry i sídly obecně. Zajímavým aspektem 
hovořícím pro věrohodnější potvrzení teorie komunikační bariéry jsou parametry jednotlivých 
komunikací. Především se v našem zájmovém území jedná o vliv meteorologických 
a klimatických podmínek a georeliéfu a s ním spojenou bezpečnost komunikací v pro zdejší 
region specifických podmínkách. Výsledkem této složité konstrukce je nižší atraktivita sídel 
pro rezidenční funkci a nízká rentabilita spojů provozovaných především do sídel při severním 
a východním okraji vojenského újezdu. Jelikož je v zájmovém území doposud patrný vliv 
izolační funkce železné opony, je výše popsaný důvod zdrojem problémů v řešení komunikační 
dostupnosti úžeji vymezeného zájmového území obcí přiléhajících vojenskému újezdu.  

Naopak je vhodné zdůraznit, že pouze polohová exponovanost není jediným zásadním 
faktorem determinujícím vývoj regionu. V případě koncepčně postaveného postupu marketingu 
území v podobě zdůraznění kvalitního životního prostředí a možností realizace specifických 
forem obživy obyvatelstva (například ekozemědělství, šetrné formy turismu, edukativní 
a správní centra) lze očekávat postupný přerod území v území se specifickou nabídkou 
příležitostí, která si bezesporu v budoucnosti nalezne své příznivce a klienty. Rozvoj informační 
společnosti je toho dokladem a hlavně nástrojem. Není důvod proč například některá výzkumná 
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centra či regionální pobočky organizací státní správy nutně musí sídlit v mezoregionálním 
centru. Modelovým příkladem může být již zmiňovaný způsob decentralizace státní moci 
v prostředí Irska, kde za účelem podpoření periferního irsko-jazyčného Gaeltachtu byly 
dislokovány některé resorty přímo z Dublinu do tamější oblasti. V prostředí řešeného území 
budiž příkladem rozvíjející se softwarová firma sídlící a produkující služby v obci Ktiš při 
severních hranicích VÚ.  

 

4.3.3 Zhodnocení vnitřní polarizace prostoru na základě výsledků censu 2001 

Výsledky analýzy dat ze zdroje SLDB v roce 2001 umožňují nejenom komparaci vývoje, nýbrž 
i vysvětlení a doložení trendů polarizace prostoru a také dokumentaci sice omezené, přesto 
alespoň minimální reakce na trend zcivilnění vojenského újezdu.  

Obr. 9: Demograficko-strukturální index obcí ve vztahu k průměru Česka, r. 2001 

Zdroj: vlastní výpočet, 2007 

Při zachování shodných intervalů míry perifernosti v závislosti na hodnotě DSI je možné 
sledovat celkový výrazný pokles hodnot demograficko-strukturálního indexu a v zásadě potvrdit 
trend prohlubující se perifernosti obcí sledovaného území a to nejen v případě obcí v zázemí 
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vojenského újezdu. Paradoxně nižších hodnot DSI dosahují obce šumavského pohraničí, 
zatímco Novohradské podhůří vykazuje hodnoty vyšší.  

Více je patrný prstenec periferních obcí obklopujících vojenský újezd a celkově je možné 
identifikovat zesilující trend polarizace prostoru.  

Jádrové oblasti zaznamenávají růst, přičemž zbytek území stagnuje nebo oslabuje. Hampl 
a kol. (1996) tento stav vysvětluje růstem významu makroregionální polohy a poklesem 
významu polohy mikroregionální. Takto lze vysvětlovat růst územní koncentrace v případě 
vysokých hodnot DSI v zázemí Českého Krumlova, Lipna či rozvojové osy podél komunikace 
I/3. Český Krumlov v transformačním období prošel výrazně dynamickým vývojem. Zajímavá 
je ovšem koncentrace zásadních transformačních změn téměř výhradně do města samotného bez 
výraznějšího vlivu na své zázemí. Pokud bychom hodnotili polarizaci zájmového území 
například dle ukazatelů pro rok 2008, pravděpodobně by bylo možné identifikovat proces 
prostorové difúze tohoto jevu přinejmenším v ohledu na suburbanizaci měst. To by se 
pravděpodobně nejvýrazněji projevilo v našem zájmovém území na příkladu obce Kájov při 
východní hranici vojenského újezdu. Tato obec vykazuje výrazný nárůst počtu trvale bydlících 
obyvatel a dominuje svojí rezidenční funkcí. Zlepšení pozice Lipna nad Vltavou lze vysvětlit 
změnou marketingu regionu a cílení nabídky služeb v turismu zejména do oblasti poptávky 
nizozemských a jiných zahraničních zákazníků a související strukturální proměnou územní 
dělby práce. 

Nejvíce patrné je nakonec utlumení subvencí a podpor hospodářsky slabým obcím a celková 
proměna funkční specifikace území.  

Nadprůměrné hodnoty DSI v případě vojenského újezdu jsou způsobeny zejména změnami 
v oblasti bydlení a funkčního využití objektů16. Z relativně četného zastoupení neobydlených 
domů v újezdu se v průběhu transformačního období stala téměř absolutně naplněná kapacita 
domů obydlených a byl redukován celkový počet evidovaných obyvatelných domů. Vzhledem 
k poměrně nízkému počtu domů ve vojenském újezdu nepovažujeme tuto proměnu 
za významnou a s ohledem na proces transformace armády lze souvislosti nalézat v oblasti 
profesionalizace a celkové redukce provozních nákladů17. Pokud bychom tyto změny 
investigativně objasnili a zohlednili v procesu analýzy vnitřní polarizace prostoru, výsledkem 
by byla pravděpodobně podobná pozice vojenského újezdu jako obcí s ním sousedících. 

V úvodu kapitoly avizovaný trend zcivilnění území vojenského újezdu na druhé straně 
dokládá právě výrazný nárůst hodnot DSI. V období mezi lety 1991 a 2001 došlo k zásadním 
změnám v oblasti využívaní vojenských území a přehodnocení potřebnosti využívání některých 
specifických vojensko-strategických prvků obrany. Nezanedbatelným projevem tohoto období 
                                                 
16 Na rozdíl od periferních území, které obecně vykazují i zvýšenou koncentraci rekreačních objektů, 
druhého bydlení (Fialová 2001), na území vojenského újezdu není tento jev prokazatelný také vzhledem 
k majetkoprávním podmínkám (viz následující poznámka pod čarou). 
17 Objekty a pozemky podle zákona č. 222/1999 Sb. jsou ve vlastnictví VÚ resp. Ministerstva obrany ČR, 
nejedná se tedy ve výše diskutovaném tématu o samovolný proces související například se strukturálními 
změnami, nýbrž s politikou využití objektů v gesci správy území vojenského újezdu. 
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byl také do roku 1991 realizovaný odsun sovětských vojsk, což se v případě vojenského újezdu 
projevilo právě až v hodnocení k roku 2001 (souvislosti nejsou samozřejmě demografického 
charakteru, nýbrž vojensko-strategického). 

Obr. 10: Demograficko-strukturální index obcí ve vztahu k průměru JČK, r. 2001 

Zdroj: vlastní výpočet, 2007 

Výsledné hodnoty agregátního ukazatele polarizace prostoru v porovnání s průměrem 
indexu DSI pro Jihočeský kraj (obr. 10) vykazují zmírňující efekt ve srovnání s hodnocením 
k průměru celého státu. Spolu s regionálními centry zaznamenávají nadprůměrné hodnoty i další 
přirozená mikroregionální centra. Pozici upevňuje lokální rozvojová osa podél toku Vltavy: 
Český Krumlov –  Frymburk resp. Vyšší Brod.  

Naopak stále výrazně periferní charakter i v rámci Jihočeského kraje mají obce obklopující 
vojenský újezd z jeho severní a západní části. Tyto obce podobně jako zbylé pohraniční 
šumavské obce na Vimpersku představují výraznou vnější periferii i Jihočeského kraje. 
K podobným závěrům došla i Novotná (2001).  

Pozice území vojenského újezdu v souvislosti s nadprůměrnými hodnotami DSI byla 
diskutována již v případě zhodnocení pozice v poměru k průměru státu a totéž lze dodat i pro 
případ krajské úrovně. Bylo by možné namítnout, proč právě území vojenského újezdu 
představuje vybrané modelové území pro hodnocení integrace marginálního území 
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do regionálního systému, když v prostředí zájmového území analyzovaných čtyř obvodů ORP 
by bylo možné identifikovat další problémová území. Odpověď je vcelku prozaická. Jiná území 
z hlediska hodnocení tvrdých dat vykazují rovněž nepříznivé hodnoty ukazatelů, ovšem naším 
cílem není analyzovat problémové oblasti Jihočeského kraje, ale soustředit se na jedinečné 
problémy Boleticka. Území vojenského újezdu a obcí v jeho zázemí vystupuje jako velmi 
specifická oblast v rámci regionálního systému nejen zkoumaného území či území Jihočeského 
kraje, nýbrž i v rámci celého státu. 

 

4.3.4 Hodnocení vývoje vnitřní polarizace prostoru mezi r. 1991 a 2001 

Obr. 11: Změna vnitřní polarizace prostoru zájmového území mezi lety 1991 a 2001 ve 
vztahu k Česku 

Zdroj: vlastní výpočet, 2007 

Výstup analýzy vývoje polarizace prostoru zájmového území lze interpretovat následovně: 
správní území obcí dosahující dle škály kartogramu (obr. 11) hodnot v kladném intervalu 
zaznamenala buďto stagnaci nebo poměrný růst centrality v opačném smyslu prohlubování 
perifernosti území. Je jisté, že co se týče centrality, lze tak označit pouze proces probíhající 
v souvislosti s centry mikroregionů I. stupně (dle metodiky sociálněgeografické regionalizace, 
Hampl a kol. 1978, 1987, 1996, 2005).  
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Dalším, pro potřeby konstrukce strategie rozvoje úžeji vymezeného zájmového území (VÚ 
Boletice + sousedící obce), zajímavým závěrem je výraznější prohloubení znaků perifernosti 
bývalého okresu Prachatice a opačný trend v případě nových obvodů ORP Kaplice a částečně 
Český Krumlov. Z těchto závěrů by bylo možné očekávat významnější možnost iniciace 
procesů rozvoje zájmového území právě ze zmíněných dvou resp. jednoho centra ORP. (Dle 
závěrů intenzivního výzkumu Seidla 2007 tomu tak ale zcela jednoznačně není.)  

Hodnoty extrémně vychýlené ve směru prohlubování či naopak snižování míry perifernosti 
představují pouze jednotlivé obce, u kterých došlo zejména vlivem regulací funkční specifikace 
staveb k výraznému nárůstu nebo poklesu neobydlených budov. Do této skupiny také patří 
území vojenského újezdu, pro který byla tato problematika diskutovaná již v předchozích 
subkapitolách.   

Důležitým závěrem je naznačení shodné míry nárůstu perifernosti u obcí při severní 
a západní hranici VÚ. Toto území je spolu se severovýchodním okrajem VÚ již diskutovanou 
bariéru regionu. Pomineme-li zhodnocení kladných výsledků změny hodnot DSI 1991–2001 
v případě Hořic na Šumavě, můžeme identifikovat druhé výrazně ztrácející území rovněž 
v zázemí vojenského újezdu. Tedy území v okolí Světlíku na Českokrumlovsku zmiňované 
v kapitole zabývající se polarizací prostoru v zázemí vojenských újezdů. 

Na závěr je dobré ještě identifikovat shluk obcí hodnocený v kladném spektru hodnotící 
škály v oblasti spojnice přibližně Netolice – okolí Vimperka. U tohoto shluku však již 
nepředpokládáme výraznou interakci s řešeným zájmovým územím.    

Zhodnocením vývoje vnitřní polarizace prostoru v rámci Jihočeského kraje s důrazem 
na zájmové území je možné identifikovat poněkud pozitivnější trendy. Vzhledem ke komparaci 
na mezoregionální úrovni relativně uzavřeného systému jižních Čech je v tomto případě 
dosahováno obecně příznivějších výsledků (obr. 12).  

Zázemí vojenského újezdu v mezoregionálních podmínkách dosahuje mírného zlepšení 
či alespoň vykazuje trend stagnace.  

Důležitá je ovšem i výsledná pozice vojenského újezdu, který vykazuje pozitivní trend 
v rámci polarizace prostoru (vysvětlením je již diskutovaná úprava funkční specifikace staveb). 

Naopak obce ležící na západ od vojenského újezdu Boletice včetně relativně populačně 
silného města Volary vykazují negativní trend vývoje. 

Na závěr je vhodné upozornit na způsob hodnocení vývojového trendu, kdy nám pro 
srovnání  posloužily jen výsledky reprezentující zejména transformační období. Přestože právě 
toto období je pro vývoj situace v polarizaci našeho zájmového území zásadní, jistě více 
vypovídající by bylo, pokud bychom mohli tuto analýzu provést i na základě výsledků příštího 
censu (2011). Lze předpokládat doložení změny probíhající v souvislosti s nastupujícím 
trendem zcivilnění bývalých či stávajících vojenských prostorů včetně hraničních pásem 
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a zároveň zohlednění změny v oblasti funkční specializace obcí sdružených ve svazku obcí 
Lipenska. 

Obr. 12: Změna vnitřní polarizace prostoru zájmového území mezi lety 1991 a 2001 
ve vztahu k Jihočeskému kraji 

 

Zdroj: vlastní výpočet, 2007 

 

4.4 Shrnutí 

Hodnocení vnitřní polarizace prostoru ve čtyřech obvodech ORP okresů Prachatice a Český 
Krumlov bylo realizováno pomocí agregátního ukazatele DSI a IPE na úrovni obcí I. stupně. 
Celkový pohled na polarizaci prostoru dokreslují doplňující ukazatele uvedené v příloze 
(příloha I až V). Hodnocení polarizace prostoru bylo provedeno k dvěma censům, přičemž 
komparace výsledků umožnila vystižení vývojového trendu především v důležitém období 
po roce 1991 (územní změny vymezení vojenských újezdů a transformace AČR). Výsledné 
hodnoty agregátních ukazatelů byly vztaženy k průměrným hodnotám a) Jihočeského kraje 
a b) Česka. Komparace na mezoregionální úrovni objasnila sice zjemnění extrémů dosažených 
výsledků, ale naopak umožnila zhodnocení pozice zájmového území v prostoru, pro který jsou 
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sestavovány základní krajské koncepční materiály, jakými jsou například Zásady územního 
rozvoje nebo Program rozvoje kraje. 

Z hodnocení vnitřní polarizace prostoru v roce 1991 ve vztahu k průměru státu je zřejmé 
silně podprůměrné postavení většiny ze 111 zkoumaných obcí jihozápadního pohraničí. 
V tomto případě také vojenský újezd vykazuje nejnižší sledované hodnoty ukazatele DSI. 
Podobně periferní charakter lze očekávat i v případě zbývajících vojenských újezdů s ohledem 
na pozici VÚ Boletice ve vztahu k republikovému průměru hodnot. Velmi nízkých hodnot DSI, 
tedy silného stupně perifernosti, dosahují také obce při severní hranici újezdu, což potvrzují 
i srovnání na úrovni mezoregionu. Obce situované při severní hranici vytvářejí spolu 
s vojenským újezdem významnou demograficko-strukturální bariéru regionu, ta je zesilována 
fyzickogeografickými aspekty a komunikační neexponovaností. Je rovněž možné identifikovat 
tvořící se prstenec obcí v zázemí vojenského újezdu, které více či méně vykazují vyšší stupeň 
perifernosti území.  

Přestože je území v zázemí vojenského újezdu relativně dobře dostupné, dosahují výsledky 
analýzy polohové exponovanosti velmi negativních hodnot. Samozřejmě důležitou roli 
v hodnocení polohové exponovanosti hrají v případě JZ pohraničí Česka významné vzdálenosti 
mezi regionálními centry i sídly obecně. Území vojenského újezdu spolu se zmiňovaným 
prstencem sídel leží v celkově periferním území ještě na pomyslném předělu mezi spádovým 
územím dvou základních komunikačních os území. 

Z hodnocení vnitřní polarizace prostoru v roce 2001 je možné vysledovat celkový výrazný 
pokles hodnot DSI a v zásadě potvrdit trend prohlubující se perifernosti obcí sledovaného území 
a to nejen v případě zázemí vojenského újezdu. Zároveň je stále více patrný prstenec periferních 
obcí obklopující vojenský újezd a celkově je možné identifikovat negativně působící trend 
polarizace prostoru. Výše uvedené závěry platí ve vztahu k celorepublikovému průměru. 
Naopak jádrové oblasti center okresů či obvodů ORP zaznamenávají růst a zbytek území 
oslabuje, což Hampl a kol. (1996) vysvětlují růstem významu makroregionální polohy 
a poklesem významu polohy mikroregionální. Pokud bychom v budoucnu hodnotili polarizaci 
zájmového území na základě stejných ukazatelů z výsledků příštího censu, pravděpodobně by 
bylo možné identifikovat proces prostorové difúze jevů zejména ve vztahu k procesu 
suburbanizace Českého Krumlova, který by se nejvíce projevil v obci Kájov v našem zájmovém 
území.   

Zhodnocení výsledků agregátních ukazatelů konstruovaných na základě dat zjištěných 
v censových letech 1991 a 2001 umožňuje potvrzení trendu stagnace či velmi slabého zlepšení 
míry perifernosti v zázemí vojenského újezdu pouze v mezoregionálních podmínkách. Pokud 
bychom obdobnou analýzu provedli na základě výsledků příštího censu, lze předpokládat 
pravděpodobně zmírňující trend polarizace prostoru v zájmovém území probíhající v souvislosti 
s nastupujícím trendem zcivilnění vojenského újezdu.   
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Kapitola 5 

Terénní šetření – výzkum kvalitativní povahy 

5.1 Nástroje a obecný úvod 

Předmětem výzkumu kvalitativní povahy byla analýza současných trendů vývoje především 
obcí bezprostředně sousedících s vojenským újezdem Boletice. Úroveň obecní byla rozšířena 
o hierarchicky vyšší úroveň obcí s rozšířenou působností, tedy informace zprostředkovali 
představitelé veřejné správy center obvodů ORP Prachatice a Český Krumlov. 
Na mezoregionální úrovni škálu informací rozšiřuje pozice příslušných odborných pracovišť 
krajského úřadu v Českých Budějovicích. Makroregionální úroveň poté reprezentují zejména 
pozice resortní. V tomto případě byly analyzovány oficiální obecně deklarované postoje 
jednotlivých resortů ve zkoumané tematice. Zároveň se v tomto ohledu odkazujeme na literaturu 
zabývající se tematikou využití prostorů vojenských újezdů především z biologického, 
ochranářského hlediska a hlediska strategicko-obranného. Klíčové jsou v tomto případě role 
ministerstva obrany a životního prostředí. Mimo oblast terénního výzkumu byly dále hodnoceny 
a analyzovány postoje a strategické dokumenty relevantních mikroregionálních svazků obcí. 

Samotný výzkumný záměr nepřímo navazuje na aktivity realizované v oblasti výzkumu 
veřejného mínění, prvního svého druhu, v oblasti vojenského újezdu Boletice v roce 2004 (Seidl 
2005). Tehdejšími cíli výzkumu byly především snahy nalezení odpovědí na otázky stability 
obyvatelstva samotného vojenského újezdu a dále zejména otázky podpory jednotlivých 
navrhovaných forem a nástrojů budoucího využití prostoru vojenského újezdu. Tento výzkum 
proběhl formou dotazníkového šetření. Konstrukce dotazníku s pracovním názvem „Dotazník 
pro obyvatelstvo regionu VÚ Boletice“ byl koncipován jako nástroj k získání nových a ověření 
stávajících poznatků o zkoumaném území vojenského újezdu. Cíl šetření spočíval v doplnění 
informací týkajících se socioekonomické sféry, stability obyvatelstva újezdu a představ 
o budoucnosti využívání území. Dotazník byl určen výhradně pro obyvatelstvo sídel Boletice, 
Polná na Šumavě, Květušín, Třebovice, Otice a Křišťanov (část) – tedy pro sídla spravovaná 
újezdním úřadem vojenského újezdu. Technika řešení přitom navozovala dojem sběru dat 
podobně, jako se tomu děje při sčítání lidí, domů a bytů a při analýze ekonomické úrovně 
obyvatelstva. Jednalo se o první pokus analyzovat vztah obyvatel ke specificky využívanému 
regionu Boleticka. 

Předchozí výše uvedená forma výzkumu umožnila definovat potenciál rozvoje prostoru 
vojenského újezdu a definovat nekonfliktní trendy rozvoje území především z pohledu obyvatel 
území, kterých se otázka budoucnosti využití vojenského újezdu bezprostředně dotýkala. Tyto 
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závěry ale zcela nenaplňují potřeby konstrukce koncepce rozvoje území, pouze jej doplňují 
o stanoviska veřejnosti a zohledňují konkrétní potřeby jednotlivých sídel vojenského újezdu. 
Naopak jsou ale velice cennými příspěvky dotvářející a tříbící názor a umožňující kvalitní 
definování budoucích cílů rozvoje. Na tomto místě je nutné upozornit na skutečnost, že právě 
takových závěrů se zásadním způsobem nedostává v níže diskutovaných koncepcích rozvoje 
území vojenského újezdu a lze je proto hodnotit za nekomplexní. Vzhledem ke skutečnostem, 
které se během periody 2004–2007 mezi realizací jednotlivých terénních výzkumů objevily, 
resp. nebyly naplněny (viz kap. 6.1), bylo nutné zabývat se vztahy samotného vojenského 
újezdu s okolím, tedy vlastním zázemím. Tyto budoucí cíle již navozují závěry bakalářské práce 
(Seidl 2005).  

Považujeme-li vojenský újezd za marginální oblast vyčleněnou z regionálního systému 
a naší snahou je zodpovězení výzkumné otázky, zda je možné podpořit integraci takového 
území, či zda toto území nadále segregovat, je nezbytně nutné zaměřit pozornost především 
na prostorové vztahy přinejmenším se sousedními správními celky. Nejlépe je řešit tuto 
problematiku na mikroregionální úrovni. Vzhledem ke geografické poloze VÚ nelze 
předpokládat organicky vznikající mikroregionální spolupráci v jeho zázemí, nýbrž nutnou 
spádovost jednotlivých municipalit k mikroregionálním centrům. Dále díky historicky 
podmíněným okolnostem vývoje osídlení oblasti JV Šumavy a Pošumaví není možné očekávat 
silné vazby v oblastech minimální hustoty osídlení. Důležitou roli zde sehrává i reforma 
územně-správní struktury, vlivem které v řešeném území vzniká mírná polarizace prostoru 
ve směru upevňujících vazeb na mikroregionální středisko Volary. Tyto faktory určují 
v podstatě cílovou oblast náplně kvalitativního výzkumu. 

 

5.1.1 Průběh terénního výzkumu 

Terénní výzkum proběhl formou řízených interview a anketního šetření, přičemž zásadním 
předpokladem úspěšné realizace výzkumu byla nutná přítomnost tazatele v terénu a osobní 
kontakt. Během získávání informací výše uvedenými postupy bylo dosaženo kumulace 
informací kvalitativní povahy významně rozšiřující spektrum a šíři úhlů pohledu na zkoumanou 
tematiku a zároveň bylo možné diskutovat tematiku tvorby strategického dokumentu rozvoje 
území, jejímž základním vstupem by měla být právě analýza výsledků výzkumu. Samotný 
výzkum proběhl v období září až listopad 2007. V první fázi byl realizován pilotní výzkum 
na hierarchicky nejvyšší úrovni resortů, ze které vyplynuly potřeby pro konstrukci souboru 
anketních otázek a upřesnění výzkumných okruhů řízených interview. Následovala etapa 
konkretizace a finalizace anketního dotazníku. Forma dotazníku vychází ze studia odborné 
literatury řešící problematiku regionálního rozvoje periferních oblastí a zároveň ze zkušeností 
získaných během terénních praxí uskutečněných v rámci studia na Katedře sociální geografie 
a regionálního rozvoje PřF UK v Praze. Byly použity jak otázky s předem nabídnutou škálou 
odpovědí (strukturované), tak otázky s možností volné odpovědi, tzv. otevřené otázky. Některé 
otázky byly formulovány za účelem získat informace o vnímání současné problematiky 
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VÚ Boletice volenými zástupci obyvatel obcí majícími možnost usměrnění rozvoje/vývoje 
regionu. Rozsah anketního šetření byl adekvátní požadovanému množství informací. 
Terminologicky byl přiměřený odborné specializaci cílové skupiny, přičemž závěry je možné 
vcelku jednoduše transformovat do oblasti výzkumu regionálního rozvoje, problematiky 
polarizace prostoru a strategického plánování a dlouhodobé udržitelnosti rozvoje především 
v souvislosti s problematikou využívání a pozice vojenských újezdů v regionálním systému. 
Nabízí se zde tedy i možnost zobecnění a hledání modelového přístupu k procesu integrace 
marginálních území.  

 

5.1.2 Profil dotazovaných 

Cílovou skupinu terénního výzkumu tvořili představitelé obcí sousedících, tedy tvořících 
společnou hranici, s vojenským újezdem Boletice. V úhrnu se jedná o představitele jedenácti 
obcí (v absolutní většině příslušní starostové obcí a měst), dále byli dotazováni odborní 
pracovníci vybraných odborů městských úřadů správních center ORP. V tomto případě cílová 
skupina zahrnovala specialisty z odborů územního plánu a regionálního rozvoje, případně 
strategického plánu, odboru životního prostředí a odboru cestovního ruchu. Na krajské úrovni 
tvořili cílovou skupinu opět odborní pracovníci referátů regionálního rozvoje, územního 
plánování, stavebního řádu a investic, cestovního ruchu a životního prostředí. Oblast 
mikroregionálních uskupení, regionálních rozvojových agentur a správy CHKO a NP Šumava 
byla řešena samostatně formou osobních kontaktů, studia zdrojů a literatury a odkazů 
příslušných členských obcí.  

Realizaci řízených interview předcházelo představení a specifikace tématu rozhovoru 
a výzkumného záměru a upřesnění termínu osobní návštěvy. Délka jednotlivých interview byla 
předem stanovena na šedesát minut, přičemž sběr odpovědí anketního šetření byl již do tohoto 
času zahrnut. Vzhledem k počtu dotazovaných a jejich územní působnosti byly mnohdy 
realizovány pouze jedno, max. dvě interview během jednoho dne. Některé termíny pracovních 
návštěv byly operativně změněny v závislosti na povinnostech jednotlivých dotazovaných 
a následně hledány nové varianty, přičemž bylo nakonec možné kompletovat celou škálu 
předem vybraných dotazovaných a naplnit tak podstatu výzkumného záměru v ohledu výběru 
cílové skupiny.  

 

Tab. 2: Cílová skupina řízených interview a souboru anketních otázek pro představitele 
veřejné správy obcí v sousedství VÚ Boletice a dalších úrovní veřejné správy 
Název správního / zájmového celku Místo / sídlo 
Městský úřad Volary, starostka Volary 
Městský úřad Horní Planá, starosta Horní Palná 
Obecní úřad Chvalšiny, starosta Chvalšiny 
Obecní úřad Černá v Pošumaví, starosta Černá v Pošumaví 
Obecní úřad Hořice na Šumavě, starosta Hořice na Šumavě 
Obecní úřad Kájov, starosta Kájov 
Obecní úřad Nová Pec, starostka Nová Pec 
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Obecní úřad Želnava, starosta Želnava 
Obecní úřad Zbytiny, starosta Zbytiny 
Obecní úřad Ktiš, starostka Ktiš 
Obecní úřad Křišťanov, starosta Křišťanov 
Městský úřad Prachatice, odbor stavební a ÚP, oddělení regionálního 
rozvoje Prachatice 

Městský úřad Prachatice, odbor cestovního ruchu Prachatice 
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí  Prachatice 
Městský úřad Český Krumlov, odbor ÚP a oddělení strategického 
plánu Český Krumlov 

Krajský úřad, Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování, stavebního řádu a investic České Budějovice 

Krajský úřad, Jihočeský kraj, odbor školství, kultury a cestovního ruchu 
oddělení cestovního ruchu České Budějovice 

Krajský úřad, Jihočeský kraj, odbor životního prostředí České Budějovice 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce rozvoje druhů sil – operační sekce Praha 
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany krajiny Praha 
Správa NP a CHKO Šumava Sušice, Vimperk 
 

 

5.1.3 Metodika hodnocení výsledků terénního výzkumu 

Vzhledem k různorodosti a povaze souboru dotazovaných byl zvolen následující postup při 
vyhodnocení výsledků a závěrů terénního výzkumu. Byl zohledněn účel potřeby aplikace 
výsledků do procesu tvorby strategického plánu pro potřeby destinačního managementu 
a rozvoje zájmového území. Cílová skupina byla rozčleněna podle stupně a vertikální úrovně 
správy území. Samostatně byly tedy hodnoceny výsledky za jednotlivá ORP a úroveň kraje 
a resortů, samostatně potom výsledky za jednotlivé obce. Smyslem výzkumu byla především 
také komparace ve vertikální ose úrovní správy území. Na toto byl brán zřetel a v závěru 
vyhodnocení výsledků výzkumu na úrovni obcí následuje doplnění o úroveň ORP, krajskou 
a případně resortní úroveň.   

Analýza kvalitativních dat v závěru spočívá ve srovnání a vytváření kategorií v duchu 
sociálního konstruktivismu, který předpokládá relativní existenci množství sociálních realit, 
uznává vzájemné vytváření vědění poznávajícího a poznávaného v průběhu výzkumu a usiluje 
o porozumění subjektivním významům respondentů. Existuje zde také významný projev 
recipročního vytváření  a sdílení významů mezi tazatelem a respondentem během sběru dat. 

Pokud je cílem získat podrobné informace metodikou řízeného rozhovoru, může být 
do výzkumu zahrnut jen malý počet respondentů, v našem případě pouze představitelé 
sousedících obcí vojenského újezdu, protože důkladná interview poskytují bohatší materiál než 
výsledky dotazníků, obtížné je ale pak vzájemné srovnání (Giddens 1999). 
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5.2 Obsah a výsledky řízených interview a anketního šetření 

Dotazník sestavený pro potřebu anketního šetření tvoří celkem 25 otázek seskupených 
do několika tematických okruhů. Modelový dotazník je součástí příloh diplomové práce. 
Interview bylo strukturováno v souladu s níže uvedenými tematickými okruhy anketního 
šetření.  

a) identifikační údaje 

b) prioritní oblasti regionálního rozvoje 

c) bariéry regionálního rozvoje 

d) institucionální spolupráce a využívání metod strategického plánování  

e) stabilita oblasti a potenciál rozvoje 

f) regionální vztahy ve vazbě na existenci vojenského újezdu 

g) podpora trendů vývoje a využití potenciálu území vojenského újezdu 

 

5.2.1 Identifikační údaje 

Tento okruh otázek zahrnoval základní identifikační údaje o obci a představiteli veřejné 
správy, případně jeho postavení v hierarchii daného odborového pracoviště příslušného úřadu. 
V případě obecní úrovně tvořili 100% podíl dotazovaných starostové, v případě městských 
úřadů obcí III. stupně vedoucí odborní pracovníci, podobně tomu tak bylo i v případě krajského 
úřadu. Resortní úroveň, jak již bylo uvedeno, byla reprezentována vysokými státními úředníky 
v pozicích relevantních sekcí nebo odborů. 

 

5.2.2 Prioritní oblasti regionálního rozvoje 

V tomto tematickém okruhu otázek byly diskutovány prioritní oblasti regionálního rozvoje 
a hodnocena jejich závažnost pro nasměrování budoucího vývoje obce resp. ORP či kraje. 
Předložené oblasti rozvoje cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, rozvoje venkova 
a zemědělství, zlepšení stavu dopravy a infrastruktury, podpora výrobní sféry, stimulace 
sociálního rozvoje a řešení otázky nezaměstnanosti byly jednoznačně hodnoceny jako zásadní 
pro rozvoj území (výběr témat regionálního rozvoje vycházel ze zkušeností např. terénních 
šetření v rámci projektů výzkumu pohraničí atp.) a jejich rozlišení je předmětem následujícího 
komentáře, blíže tab. 3.  
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Tab. 3: Hodnocení důležitosti témat regionálního rozvoje v obcích v sousedství VÚ 
Boletice a dalších příslušných úrovních veřejné správy (podzim 2007) 
  CH HS HP CP KR KT ZB VO ZE NP KA PT CK KU
CR 1 4 1 1 4 1 2 2 3 2 7 2 1 2
OZP  2 2 6 2 1 4 1 3 4 4 1 3 4 7
VEZE 3 1 5 5 2 6 5 7 5 6 6 4 5 6
DOP 4 3 3 4 5 2 3 4 2 1 2 1 3 1
VS 6 5 7 7 7 7 4 6 6 3 4 5 7 3
SR 7 6 4 3 3 5 6 5 7 5 3 7 2 4
NEZ 5 7 2 6 6 3 7 1 1 7 5 6 6 5

Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 
Poznámka: Nejnižší hodnota představuje zásadní prioritu;  
CR = cestovní ruch; OZP = ochrana životního prostředí; VEZE = venkov a zemědělství; DOP = doprava; 
VS = výrobní sféra; SR = sociální rozvoj; NEZ = nezaměstnanost 
KT = Ktiš; ZB = Zbytiny; VO = Volary; ZE = Želnava; NP = Nová Pec; KA = Kájov; CH = Chvalšiny, HS = 
Hořice na Šumavě, HP = Horní Planá, CP = Černá v Pošumaví, KR = Křišťanov, PT = ORP Prachatice; 
CK = ORP Český Krumlov; KU = Krajský úřad JČK 
 
Tab. 4: Výsledné hodnocení důležitosti témat regionálního rozvoje v obcích v sousedství 
VÚ Boletice a dalších příslušných úrovních veřejné správy (podzim 2007) 

  

Obce 
celk. 

Pořadí 
v 

obcích 
PT CK KU Úrovně 

celkem

Pořadí 
úrovní 
celkem

Váha 
obce

Váha 
PT 

Váha 
CK 

Váhy 
celk. 

Vážené 
pořadí 

důležitosti 
/ mimo 

kraj 
CR 28 1 2 1 2 33 1 280 9,6 4,8 294,4 1
OZP  30 2 3 4 7 44 3 300 14,4 19,2 333,6 2
VEZE 51 5 4 5 6 66 4 510 19,2 24,0 553,2 4
DOP 33 3 1 3 1 38 2 330 4,8 14,4 349,2 3
VS 62 7 5 7 3 77 7 620 24,0 33,6 677,2 7
SR 54 6 7 2 4 67 5–6 540 33,6 9,6 573,6 6
NEZ 50 4 6 6 5 67 5–6 500 28,8 28,8 557,6 5

Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 
Poznámka: Nejnižší hodnota představuje zásadní prioritu;  
Vážené pořadí představuje hodnotu vzniklou součtem hodnoty ORP násobené podílem počtu obyvatel 
obcí Prachaticka a Českokrumlovska z celkového počtu obyvatel a násobkem celkové hodnoty podílu 
všech obyvatel u hodnoty „obce celkem“. 
CR = cestovní ruch; OZP = ochrana životního prostředí; VEZE = venkov a zemědělství; DOP = doprava; 
VS = výrobní sféra; SR = sociální rozvoj; NEZ = nezaměstnanost 
Zkratky názvů obcí viz tab. 3; PT = ORP Prachatice; CK = ORP Český Krumlov; KU = Krajský úřad JČK 
 

Z hodnocení priority vybraných témat regionálního rozvoje jasně vyplývá potřeba 
koncentrace záměrů regionálního rozvoje na oblast cestovního ruchu a to na všech správních 
úrovních. V případě komparace Prachaticka a Českokrumlovska lze vysledovat specifické 
postoje představitelů obcí Křišťanov a Želnava na Prachaticku a Hořic na Šumavě v případě 
Českokrumlovska, kteří cestovní ruch nemají jako naprostou prioritu. Vysvětlením může být 
postavení v sídelním systému (Křišťanov, problémy s registrací obce), orientace ekonomické 
aktivity – primární sektor (Hořice) a geografická poloha omezená legislativní ochranou přírody 
a krajiny a hranicí VÚ v kombinaci s tranzitní polohou (Želnava). Mezi zkoumanými obcemi 
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má výsadní postavení obec Kájov, která vystupuje jako suburbium Českého Krumlova 
s výraznou rezidenční funkcí.  

U hodnot položky ochrana životního prostředí panuje nesoulad v případě celkového 
hodnocení významnosti. Lze jej vysvětlit postojem krajské úrovně. Pro podobné případy bylo 
použito metody vážení pořadí popsané v poznámce tab. 4. (Regulační síla center ORP je vůči 
obcím I. a II. stupně velmi nízká a pozici krajské úrovně lze jen obtížně srovnávat.) 
Představitelé obcí a úrovně ORP si jasně uvědomují důležitost kvality životního prostředí 
jakožto lokalizačního předpokladu (Mariot 1983) v turismu. Prioritně hodnotí tuto položku 
hlavně představitelé obcí Křišťanov a Zbytiny (severní periferní oblast při hranicích VÚ), 
u Kájova lze hledat souvislost s rezidenční funkcí a dostupností Českého Krumlova. Naopak 
menší důležitost hodnocené položce přisuzuje Horní Planá, disponující kvalitním přírodním 
zázemím hledající rozvojové možnosti v oblastech cestovního ruchu řešením problematiky 
nezaměstnanosti vzniklé v důsledku strukturálních změn.  

Zkoumaná položka tématu dopravní dostupnost je obecně hodnocena jako velmi důležitá 
a lze ji spolu s cestovním ruchem a životním prostředím spojit do souboru zásadních priorit 
regionálního rozvoje oblasti obcí sousedících s vojenským újezdem Boletice. Odlišnosti lze 
nalézt u obcí mimo hlavní dopravní osy a s nízkou hustotou zalidnění (např. Křišťanov). 
V těchto obcích je zcela samozřejmá nutnost dopravy individuální. Podobně u velmi dobře 
dostupných a hierarchicky výše postavených sídel není doprava prioritou. Obecně lze říci, že 
právě vlivem polohy vojenského újezdu jako komunikační bariéry zvyšující deviatilitu dopravní 
sítě, jsou obce v jeho sousedství paradoxně dobře napojeny na hlavní komunikační osy, zejména 
potom jižní část řešeného území v oblasti Lipenska. Naopak komunikační síť v rámci/napříč 
řešeným územím je výrazně potlačena. 

Oblast podpory rozvoje venkova obecně a údržby krajiny resp. zemědělství není hodnocena 
jako zcela důležitá. Hodnocení ORP nebo krajské úrovně přikládá tématu vyšší váhu z pohledu  
koordinace vývoje mezoregionu. Budoucnost v této oblasti shledávají pouze dvě obce: Hořice 
na Šumavě především díky podílu zemědělské půdy v bilanci land use a Křišťanov směřující 
k trendům dlouhodobě udržitelného rozvoje (DUR) a ekoformám údržby krajiny včetně 
podpory ekofarem a ekoproduktů. 

Oblast podpory rozvoje výrobní sféry s výrazným odstupem od prioritních témat 
nepředstavuje důležitou položku v regionálním rozvoji dle odpovědí respondentů. Výjimku 
tvoří například obec Nová Pec a Zbytiny, kde tato oblast představuje zásadnější téma s cílem 
udržení stability populace obce v návaznosti na lidský kapitál obyvatelstva. 

Rozvoj sociálního a lidského kapitálu je identifikován jako důležitý pouze v obci Křišťanov 
a Černá v Pošumaví, Kájov a ORP Český Krumlov. Stupně priority u ostatních respondentů 
nejsou již významné. Tato skutečnost je v případě periferních území se snahou orientace 
na oblast služeb alarmující a zaslouží si zvýšenou pozornost. Mnohdy záleží na schopnostech 
představitelů obcí prosazovat například nové trendy vývoje a inovace ve stabilních vzorcích 
chování jednotlivých obcí. 
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Poslední téma boje s nezaměstnaností je vnímáno jako zásadní zejména v městských sídlech 
Horní Planá a Volary. Souvislosti lze hledat právě v pozici v regionálním systému a sociální 
stabilitě sídla. Obecně je ale tato oblast hodnocena všemi respondenty v průměru za nepříliš 
zásadní téma. 

Další otázkou tohoto bloku byla škála hodnocení důležitosti témat vybraných za účelem 
zjištění podpory buďto a) stability obyvatelstva obce formou podpory rozvoje obecního nebo 
jiných forem bydlení, b) obecní podpory dojížďky za prací a vzděláváním nebo naopak 
c) koncentrace na oblast cestovního ruchu jakožto prioritní složky rozvoje oblasti, tedy podpory 
orientace rozvoje služeb za účelem uspokojení potřeb zákazníka daného regionu (návštěvníka). 
V neposlední řadě d) odlišná orientace na relativně nově se prosazující trend dlouhodobé 
udržitelnosti. Tento trend umožňuje sloučení všech zmíněných prioritních oblastí. Podpora 
takového směru se ukázala jako nepříliš významná v poměru ke zbylým prioritním oblastem, 
přesto výjimky poukazují na zacílení hledání nového variantního přístupu k řešení problematiky 
regionálního rozvoje v periferních oblastech či hospodářsky slabých regionech. 

Tab. 5: Hodnocení důležitosti témat vývoje regionální stability v obcích v sousedství VÚ 
Boletice a dalších příslušných úrovních veřejné správy (podzim 2007) 
  CH HS HP CP KR KT ZB VO ZE NP KA PT CK KU
RB 4 2 3 1 4 1 1 3 1 3 1 3 1 3
PD 2 3 4 3 2 4 4 4 2 2 2 4 2 2
TU 1 4 2 2 3 3 3 2 3 1 4 1 3 1
DUR 3 1 1 4 1 2 2 1 4 4 3 2 4 4

Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 
Poznámka: Nejnižší hodnota představuje zásadní prioritu;  
RB = priorita rozvoje obecního a jiných forem bydlení; PD = podpora dojížďky za prací a vzděláním; TU = 
podpora rozvoje forem turismu; DUR = orientace na témata dlouhodobé udržitelnosti 
Zkratky názvů obcí jsou vysvětleny v poznámce tab. 3; PT = ORP Prachatice; CK = ORP Český Krumlov; 
KU = Krajský úřad JČK 
 
Tab. 6: Výsledné hodnocení důležitosti témat vývoje regionální stability v obcích 
v sousedství VÚ Boletice a dalších příslušných úrovních veřejné správy (podzim 2007) 

  

Obce 
celk. 

Pořadí 
v 

obcích 
PT CK KU Úrovně 

celk. 

Pořadí 
úrovní 
celk. 

Váha 
obce

Váha 
PT 

Váha 
CK 

Váhy 
celk. 

Vážené 
pořadí 

důležitosti 
/ mimo 

kraj 
RB 24 1 3 1 3 31 1 240 14,4 5,2 259,6 1
PD 32 4 4 2 2 40 4 320 19,2 10,4 349,6 4
CR 28 3 1 3 1 33 2 280 4,8 15,6 300,4 3
DUR 26 2 2 4 4 36 3 260 9,6 20,8 290,4 2

Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 
Poznámka: Nejnižší hodnota představuje zásadní prioritu;  
Vážené pořadí představuje hodnotu vzniklou součtem hodnoty ORP násobené podílem počtu obyvatel 
obcí Prachaticka a Českokrumlovska z celkového počtu obyvatel a násobkem celkové hodnoty podílu 
všech obyvatel u hodnoty „obce celkem“. 
RB = priorita rozvoje obecního a jiných forem bydlení; PD = podpora dojížďky za prací a vzděláním; TU = 
podpora rozvoje forem turismu; DUR = orientace na témata dlouhodobé udržitelnosti 
Zkratky názvů obcí jsou vysvětleny v poznámce tab. 3; PT = ORP Prachatice; CK = ORP Český Krumlov; 
KU = Krajský úřad JČK 
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Hodnocení výše prezentovaných kvantifikovaných ukazatelů lze provést formou srovnání 
priorit na jednotlivých hierarchických úrovních správy území. Určení pořadí důležitosti v tomto 
případě není zcela objektivní. Nejoptimálnější způsob interpretace nabízí srovnání váženého 
pořadí důležitosti souboru obcí a postojů centra ORP a doplnění komentářem pozice krajské 
úrovně k dané tematice. Správní úrovně zkoumaného území vnímají jako zásadní pro udržení 
stability obcí v souvislosti s regionálním rozvojem prioritu rozvoje obecního a jiných forem 
bydlení. Naopak podporu dojížďky za zaměstnáním a vzděláváním s ohledem na finanční 
možnosti obcí nejsou ochotny podporovat nebo pouze omezeně. Příčinu lze najít i ve snaze 
podpory lokálních možností namísto podpory spádovosti do jiných center. Podpora rozvoje 
forem turismu v této souvislosti jako možného východiska pro udržení stability obcí je 
hodnocena až v pořadí za orientací na témata dlouhodobé udržitelnosti vývoje obcí / regionu. 
V případě dlouhodobé udržitelnosti lze nalézt, až na výjimky, vzácnou shodu ve stupni 
důležitosti (viz tab. 6), přesto výpovědi získané v rámci hodnocení předchozí otázky „prioritní 
oblasti regionálního rozvoje“ toto nepotvrzují a vysvětlením může být stupeň formálnosti 
a popularity pojmu dlouhodobá/trvalá udržitelnost. Pozitivně lze naopak hodnotit míru 
uvědomování si důležitosti dlouhodobého měřítka pro plánování vývoje obcí. To se zdá být 
dobrým předpokladem i pro případ koncepčního uvažovaní v souvislosti s vývojem integrace 
vojenského újezdu do regionálního systému. Pozice kraje je v tomto případě zcela odlišná. 
Vyzdvihuje roli rozvoje forem turismu jako nástroje zvýšení stability oblasti, poté podpory 
dojížďky obyvatel a nakonec rozvoje bydlení a dlouhodobé udržitelnosti. Z této pozice lze 
vyčíst jistou míru pragmatičnosti a časové limitace v souvislosti s politickou působností 
a výsledky uskutečněnými během toho období. 

Z analýzy získaných odpovědí na třetí doplňující otázku týkající se realizace konkrétního 
zásadního programu či aktivity od r. 1989 v oblasti výše uvedených témat předchozí otázky 
jasně vyplývá koncentrace podpory aktivit do oblastí základní obecní infrastruktury a dopravní 
obslužnosti. Rok 1989 byl zvolen jako mezník především hned z několika zřejmých a zároveň 
podstatných důvodů. Především jsou to důvody historicko-politické, kdy během 
transformačního období oblast JZ pohraničí Česka prodělala výraznou nejen ekonomickou, 
ale i socio-kulturní proměnu. Vliv na to má například také stupeň industrializace pohraničí nebo 
nivelizační charakter regionální politiky v totalitním období či zesílení izolační funkce hranice 
po 2. světové válce. Zásadním faktorem ovlivňujícím budoucí vývoj území okresů Prachatice 
a Český Krumlov byla právě proměna vlivu státní hranice (blíže v kapitole 2). Uvažujeme-li 
obdobnou funkci hranice v rámci vojenského újezdu, lze hledat inspiraci v pohraničních 
oblastech, které prioritní oblasti regionálního rozvoje by bylo pravděpodobně nevhodnější 
podpořit, aby stav uvnitř vojenského újezdu vyvážil stav za jeho hranicí. Lze předpokládat, že 
vývoj během integrace takového marginálního území by mohl mít podobný scénář, přestože zde 
důležitou úlohu sehrává zejména kulturní a sociální spjatost atp. Paralely můžeme najít mezi 
postavením obcí zasahujících do pohraničních pásem v regionálním systému před rokem 1989 
a pozicí sídel uvnitř vojenských újezdů v současné době. Nehledejme zde ideologické 
souvislosti, nýbrž praktické okolnosti zejména v regionální politice a také bezesporu v oblasti 
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ochrany životního prostředí. Následující shrnující výčet podpořených témat regionálního 
rozvoje v obcích a obvodech obcí s rozšířenou působností se zřetelem na řešenou oblast 
Boleticka a sousedících obcí vypovídá o stavu vybavenosti v těchto základních oblastech, 
předpokladech úspěšného rozvoje území s převažujícím přírodním potenciálem využitelným 
zejména v cestovním ruchu.  

Obce se soustředily zejména na řešení dlouholetých nedostatků v oblasti základní obecní 
infrastruktury a dopravní dostupnosti, dále řešily vzrůstající poptávku po kvalitě bydlení 
v obcích a s tím spojené investice do obecního majetku. Toho bylo mnohdy dosaženo převodem 
nemovitostí do soukromého vlastnictví. Některé obce si záhy uvědomily problémy spojené 
s nabídkou nemovitostí na realitním trhu a využíváním objektů pro výstavbu apartmánových 
domů. Podpora rozvoje turismu byla a nadále je sycena zejména z pozice kraje a podporou 
regionálního marketingu i z pozice svazků obcí. Zásadní úlohu (mnohdy nedoceněnou) zde 
sehrála pozice Národního parku Šumava iniciujícího řadu produktů CR. Ve dvou případech se 
lze také setkat s interpretací stagnace obce.  

Závěrem lze potvrdit potřebu podpory rozvoje základní obecní infrastruktury a složky 
bydlení, coby prvotního cíle rozvoje území vojenského újezdu v případě jeho konverze resp. 
integrace do regionálního systému. Výzkum (Seidl 2005) potvrzuje pochopitelnou 
nedostatečnou škálu služeb poskytovaných v rámci VÚ, naopak kvalitní komunikační 
infrastrukturu a zcela odlišnou politiku rozvoje bydlení. 

Dotvoření objektivního pohledu na podporu témat regionálního rozvoje s aplikačními cíli 
pro tvorbu strategického plánu rozvoje území v další části práce dokreslují analyzované 
odpovědi na otázku týkající se problematiky dlouhodobé udržitelnosti vývoje obce a výsledků 
činnosti v této oblasti. Mnohdy bylo pouze zjišťováno, zda se touto problematikou příslušná 
obec zabývá nebo ji jen monitoruje. Zda lze s jistou mírou tolerance potvrdit určitý stupeň 
zájmu o tuto oblast zejména mezi obcemi, majícími závažnější existenční potíže. Naopak 
zajímavé je zjištění, kdy v případě periferních obcí při severní hranici vojenského újezdu je tato 
tematika vnímána zcela jednoznačně jako určující budoucí vývoj obce. Toto samozřejmě 
souvisí i s populační velikostí obcí, přesto lze vysledovat zajímavý trend právě v této části 
řešeného území. Některé obce jako Horní Planá nebo Chvalšiny zpracovaly nebo zpracovávají 
strategické plány rozvoje území, přičemž témata spojená s přívlastkem „eko“ jsou odkazována 
zejména na správy legislativně chráněných území a ponechány jejich iniciativě. Podobně 
v případě města Volary odkazujícího se na pozici NP Šumava a jeho iniciativu. Naopak nelze 
v jeho případě opomenout rozvinuté odpadové hospodářství jako i v některých dalších obcích. 
Geografická poloha Šumavy a především fyzickogeografické charakteristiky umožňují realizaci 
záměrů budování solárních kolektorů. Příkladem může být obec Bušanovice v Pošumaví, která 
v roce 2007 instalovala svého času největší solární stanici v Česku. Jsou obce, které otázky 
dlouhodobé udržitelnosti pouze monitorují nebo je zcela neřeší. Většina obcí ale přistupuje 
k problematice rozvoje ad hoc přístupem nebo suplují oblast dlouhodobé udržitelnosti z pozice 
členů svazku obcí, jež zpracovává strategii rozvoje území. Trend podpory dlouhodobě 
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udržitelného rozvoje lze vysledovat paradoxně u nejperifernějších obcí (př. Křišťanov) 
podporujících zmíněné formy výroby energie, ekozemědělství atp. Jen mizivé procento 
respondentů uvedlo důležitost budování regionální/obecní identity obyvatel jako základ pro 
dlouhodobě udržitelný rozvoj jejich obce. Tato skutečnost souvisí s kvalitou lidského kapitálu 
v území, s kvalitami představitelů obcí a obecně s vazbami obyvatelstva k regionu (viz příloha 
I až V). 

 

5.2.2.1 Kategorizace 1 

Komparací získaných výsledků a kategorizací cílové skupiny výzkumu v okruhu otázek 
„prioritní oblasti regionálního rozvoje“ je možné vyčlenit skupinu obcí směřujících v tématech 
regionálního rozvoje k podpoře rozvoje forem cestovního ruchu a řešení problému 
nezaměstnanosti rozvojem služeb turismu (obce Horní Planá, Nová Pec, Chvalšiny či Černá 
v Pošumaví včetně podpory ORP Prachatice a krajské úrovně). Druhou výraznou skupinu lze 
identifikovat na základě podobné orientace na podporu zejména rozvoje forem bydlení 
za účelem stabilizace populace obce a rozboru otázek dlouhodobé udržitelnosti včetně aplikace 
ekoprojektů (obce Křišťanov, Zbytiny, Ktiš, případně Volary mající ale výraznější prioritu 
v oblasti řešení míry nezaměstnanosti podobně jako Horní Planá). Obce jako Kájov nebo Hořice 
na Šumavě představují solitéry mající specifické priority. Kategorizace je tedy velice obtížná 
a neostrá, přesto na základě výzkumu lze usuzovat formy podpory případné integrace 
marginálního území vojenského újezdu do regionálního systému. První skupina obcí 
představuje soubor, u kterého lze očekávat větší zájem na dramatičtějším a zásadním zvratu 
ve využití území VÚ, přičemž druhá skupina by pravděpodobně nebyla významným iniciátorem 
změn a hledala by spíše alternativy k navrhovaným směrům rozvoje první skupiny. 

 

5.2.3 Bariéry regionálního rozvoje 

V tomto tematickém okruhu otázek bylo snahou identifikovat důležité překážky/bariéry 
regionálního rozvoje a také objasnit roli prostoru vojenského újezdu a zda jej lze považovat za 
takovou formu bariéry či naopak. Druhá varianta spíše vypovídá o potvrzení specifického 
postavení v regionálním systému, s nímž „bylo nutné se v případě sousedních obcí vyrovnat.“ 

Jak je patrné z tab. 7, představuje zcela zásadní překážku rozvoje obcí objem obecního 
rozpočtu. Lze předpokládat mírné zlepšení dle nového zákona o rozpočtovém určení daní 
v platném znění k roku 2008. Omezení se na problém nedostatku financí na realizaci záměru je 
široce rozšířený a jediným východiskem je integrace do svazku obcí, jimiž jsou obce členy. 
Z pohledu správní úrovně ORP a kraje je zásadní překážkou kvalita dopravní dostupnosti 
regionu a v podstatě jeho periferní poloha mimo hlavní dopravní osy. Pozitivním ve smyslu 
vytyčení nového problémového uzlu je hodnocení kvality lidského kapitálu jako překážky 
budoucího rozvoje obce, lze tedy očekávat snahu změny stavu v takových správních území 
(tab. 7). Častým tématem diskusí je míra legislativní ochrany životního prostředí a kulturních 
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památek. Území řešeného regionu je z tohoto pohledu velmi limitováno. Převážná část území 
leží jednak v chráněných krajinných oblastech, částečně NP, a prostor VÚ je předmětem 
ochrany EVL a PO soustavy Natura 2000. Druhá strana mince je často nedoceněná zejména 
v ohledu na hodnoty, které tato legislativní ochrana spravuje a zprostředkuje obcím, situovaným 
v těchto oblastech, specifickou formu marketingu a labelingu, jedinečného zvýhodnění v oblasti 
rozvoje turismu. Zarážející je potom zjištění z analýzy výsledků této otázky, které jasně hovoří 
o pozici vojenského újezdu v této problematice. Nepředstavuje naprosto žádnou bariéru rozvoje 
v hodnocení respondentů z řad starostů a odborných pracovníků vyšších územně správních 
celků.     

Tab. 7: Hodnocení zásadních překážek rozvoje v obcích v sousedství VÚ Boletice 
a dalších příslušných úrovních veřejné správy (podzim 2007) 
  CH HS HP CP KR KT ZB VO ZE NP KA PT CK KU
RO x     x  x x x x x x     x
LO x   x     x           
VÚ                      
LK         x   x          
jiné   x   x  x   x  x x x x

Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 
Poznámka:  
RO = rozpočet obce; LO = legislativní ochrana životního prostředí a kulturních památek; VÚ = 
přítomnost/sousedství s vojenským újezdem; LK = rozvoj lidského kapitálu 
Zkratky názvů obcí jsou vysvětleny v poznámce tab. 3; PT = ORP Prachatice; CK = ORP Český Krumlov; 
KU = Krajský úřad JČK 
 

Ve snaze nalézt souvislosti právě s pozicí vojenského újezdu byla položena doplňující 
otázka řešící důvody vzniku popsaných bariér rozvoje a hledající odpověď na otázku, zda 
příčiny mohou souviset s existencí vojenského újezdu. Rovných 50 % respondentů se vyslovilo 
ve smyslu existující souvislosti s vymezením a funkčním využitím vojenského újezdu. 
Odůvodnění bylo hledáno v oblastech historicko-politických, periferní polohy, kterou 
přítomnost vojenského újezdu umocňuje nebo pouze zkušenostmi z komunikace na komunální 
úrovni. Naopak polovina respondentů souvislosti nenachází a jejich pozice v regionálním 
systému nebo čistě geografická poloha neumožňuje díky vysokému stupni diferenciace jejich 
kategorizaci, klastrování. Vysvětlení postoje v této otázce je možné také vysvětlit zkušeností 
s prosazováním nejrůznějších rozvojových záměrů ve vztahu k prostoru VÚ nebo naopak skepsí 
a rezignací na možnost změny. 

Další otázka tohoto okruhu nalezla odpověď na problematiku vojenského újezdu jakožto 
bariéry resp. možného impulsu rozvoje území obcí a vyšších územně správních celků. Z obr. 13 
plyne závěr, že vojenský újezd je vnímán jako překážka/bariéra rozvoje regionu 
v 50 % odpovědí respondentů. Přibližně 1/3 jej tak nehodnotí. Jsou to obce na jeho 
severozápadním pomezí a obec Kájov, podobně centra příslušných ORP. Co se týče možného 
impulsu rozvoje, vnímají tak vojenský újezd 3/4 respondentů, přičemž uvádějí podmínky řešení 
formou komplexních rozvojových záměrů, uvádějí možnosti vyřešení otázek nezaměstnanosti 
a důležitost iniciace místních obyvatel. V několika případech se ale omezují pouze na mediálně 
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diskutované projekty lyžařských areálů bez širších souvislostí. Dokonce byl uveden případ 
možného konkurenčního prostředí ke stávající nabídce produktů CR. 

Obr. 13: Představuje VÚ Boletice bariéru nebo naopak může být impulsem rozvoje  obcí 
v jeho sousedství a dalších příslušných úrovních veřejné správy? (podzim 2007) 
 

 

Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 
 
5.2.4 Institucionální spolupráce a využívaní metod a nástrojů strategického 
plánování  

Tento tematický okruh otázek poskytuje vysvětlení potřeby využívání koncepčního přístupu 
k řešení problematiky regionálního rozvoje obcí sousedících s vojenskými újezdy obecně, 
objeví-li se iniciativa ať již konverze prostoru vojenského újezdu pod civilní správu nebo čistě 
záměr využití jeho části pro komerční účely. Absence jednoznačně ratifikované ucelené 
koncepce/strategie rozvoje území navozuje dojem nepřipravenosti a mnohdy neprůhlednosti 
aktivit jednotlivých iniciátorů. Přístup ad hoc neumožňuje spolupráci v širším měřítku, ale 
umožňuje prosazování zájmu určité skupiny, ať již svazku obcí, ekonomických subjektů nebo 
konkrétních zájmových skupin. V tomto ohledu je nutná diskuse se všemi dotčenými účastníky, 
jimiž především musí být obce v těsném sousedství vojenského újezdu, neboť jich se 
bezprostředně dotýkají navrhované aktivity nebo opatření. 

 

 

 

 

 

 

Je vojenský újezd Boletice 
bariérou  rozvoje obcí v jeho 
zázemí a vyšších územně 
správních celků?

není 
bariéra

36%

nesp.
14%

je 
bariéra

50%

Může představovat vojenský 
újezd Boletice impuls rozvoje 
sousedících obcí 
a vyšších územně správních 
celků?

nesp.
14%nemůže 

být 
impuls
14%

může 
být 

impuls
72%



Tomáš Seidl: Proces integrace marginálního území do regionálního systému – příklad VÚ Boletice 
  
 

67

Tab. 8: Hodnocení formální nebo faktické institucionální spolupráce v obcích 
v sousedství VÚ Boletice a dalších příslušných úrovních veřejné správy (podzim 2007) 
    CH HS HP CP KR KT ZB

formální   x  x x x  Spolupráce 
faktická x  x x  x x

RRA Šum. RERA
Šum./ 
RERA Šum.

Šum./ 
RERA Šum. Šum.

Svazek obcí 
Vltava Lip. Lip. Lip. Lip.

Lip./ 
Prach. Hor.Vl.B.

Euroregion ne ne ano ne ne   ano
Poradenská centra min.  ano ne ano   ano

    VO ZE NP KA PT CK KU
formální x  x x     Spolupráce 
faktická x x x x x x x

RRA RERA 
Šum./
RERA Šum.  Šum.

Šum./
RERA Šum./RERA

Svazek obcí Hor.Vl. 
B. 

Hor.Vl.
B.

Lip./Hor.
Vl. B. Vltava Prach.

m+o 
JČK m+o JČK

Euroregion ano ne ano ano ano ano  
Poradenská centra ano    ano ano ano

Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 
Poznámka: Zkratky názvů obcí jsou vysvětleny v poznámce tab. 3; PT = ORP Prachatice; CK = ORP 
Český Krumlov; KU = Krajský úřad JČK 
 

Obce jsou především členy dobrovolných svazků obcí, pomocí kterých vystupují například 
na krajské úrovni z výhodnější pozice nebo mohou společně dosáhnout na určité dotační tituly. 
Řešené území lze rozčlenit do několika mikroregionálních uskupení. Důležitou roli zejména 
v případě integrace marginálního území vojenského újezdu může sehrát zejména svazek obcí 
Lipenska, který sdružuje podstatnou část cílové skupiny výzkumu. Blíže je analyzován 
v kapitole zabývající se diskusí a komparací stávajících strategických přístupů k rozvoji 
regionu. Podporu tvorby strategií z úrovně integrace v ERN Šumava pravděpodobně nelze 
očekávat. Naopak obce ve většině využívají poradenských služeb a spolupracují s regionálními 
rozvojovými agenturami (jmenovitě RERA České Budějovice a Regionální rozvojová agentura 
Šumava). Například RRA Šumava se sídlem ve Stachách zřídila svoji pobočku v obci 
Chvalšiny, čímž může pokrýt potřebu spolupráce v JV části Šumavy. Formálnost resp. 
faktičnost míry spolupráce přibližuje tab. 8.  V minulém roce byl zároveň ustanoven nový Svaz 
obcí NPŠ umožňující zlepšení komunikace mezi obcemi uvnitř národního parku. Mohl by 
ze své pozice také významně zasáhnout do tvorby strategie integrace marginálního území 
vojenského újezdu? Naopak jiná mikroregionální struktura s názvem Polečnice sdružující obce 
v zázemí vojenského újezdu při jeho JV hranici v nedávné minulosti zanikla. 

Zájem sdružovat se do mikroregionálního svazku za účelem řešení budoucího rozvoje území 
v sousedství VÚ (např. formou spolupráce na tvorbě SP) má minimální podíl respondentů. Další 
organizační struktura je podle nich zbytečná, zatímco jiná využitelná (Lipensko) již existuje 
a není problém přizvat k procesu řešení takového tématu i další obce.  
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Řízená interview dále poskytla odpovědi na otázku, co představuje společné hlavní cíle 
rozvoje území mikroregionálních svazků a zda má členství v nich nějaké konkrétní přínosy 
či dopady. 

Tab. 9: Hodnocení dopadů a přínosu členství v regionálních sdruženích a svazcích 
v obcích v sousedství VÚ Boletice a dalších příslušných úrovních veřejné správy 
(podzim 2007) 
  CH HS HP CP KR KT ZB VO ZE NP KA PT CK KU
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Přínos v 
oblasti 
turismu ne ano ano   ne ano  ano ano ne ne ano ne 

(KÚ 
nezpracovává 

pro území 
žádnou 

koncepci)
Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 
Poznámka: Zkratky názvů obcí jsou vysvětleny v poznámce tab.3; PT = ORP Prachatice; CK = ORP 
Český Krumlov; KU = Krajský úřad JČK 
 

Nejdůležitějším tématem vzájemné spolupráce se zdá být schopnost čerpání z dotačních 
titulů zejména v oblasti údržby a výstavby základní infrastruktury. Zmiňován je také efekt 
upevnění regionální provázanosti či efekt vyššího regionálního významu a marketingu regionu. 
Přínos v oblasti turismu se nejeví jako podstatný, přesto v polovině případů doprovází členství 
ve svazku obcí dopad právě na rozvoj oblasti cestovního ruchu. To mimo jiné potvrzuje 
důležitost mikroregionální struktury při tvorbě koncepce rozvoje cestovního ruchu území. 
Významnou roli v rozvoji turismu v území může sehrát také destinační management  (Pásková 
2006, 2007). 

Podpoření výzkumného tvrzení o potřebě užití nástroje strategického plánování dokazují 
výsledky analýzy další výzkumné otázky. Využívání nástrojů strategického plánování je 
v řešeném území minimální a omezuje se jednoznačně na populačně největší sídla – město 
Horní Planá má zpracovanou strategii rozvoje města od roku 2002 (DHV CR 2002) a město 
Volary v současné době strategický plán rozvoje zpracovává. V případě Volar by měl zahrnovat 
celé administrativní území. Podobně je ve stavu rozplánování příprava strategických dokumentů 
v obcích Chvalšiny, Hořice na Šumavě, Želnava. Zejména populačně slabé obce realizaci 
ze zřejmých důvodů nepovažují za důležitou. Někteří se odkazují na mikroregionální strategie. 
Na krajské úrovni se v době realizace terénního výzkumu finalizovala příprava dokumentu 
Programu rozvoje kraje, jehož verze je dále předmětem rozboru a komparací v kapitole 
věnované strategickým dokumentům a hodnocení trendů regionálního rozvoje.   
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Schopnosti čerpat prostředky z veřejných rozpočtů v rámci dotačních titulů vystihuje 
následující otázka tohoto tematického okruhu. S výjimkou zadlužené obecní pokladny obce 
Nová Pec využívá možnosti podávání projektových přihlášek za účelem kofinancování naprostá 
většina správních úrovní. Z toho možnosti zdrojů evropských strukturálních fondů využívají 
zejména centra ORP a samozřejmě krajská úroveň, ale i více než třetina obcí sousedících 
s vojenským újezdem. Ostatní obce tuto aktivitu plánují v současném plánovacím období EU 
2007–2013, chtějí využít zejména operačních programů v oblasti životního prostředí a dopravní 
infrastruktury a národních podpůrných fondů (SFŽP, SFRB). 

Doplňující informace k tématu institucionální spolupráce a využívání aktivit podporujících 
regionální rozvoj poskytují odpovědi na otázku č. 10 souboru anketních otázek pro představitele 
veřejné správy území v sousedství vojenského újezdu (viz příloha VII). Více než 
70 % respondentů uvádí, že vyžívá Programu obnovy venkova zejména pro relativně nenáročné, 
přesto v souvislosti s budováním regionální identity a stabilizace populace důležité oblasti 
investičních akcí. Naopak poloha v pohraničí a možnost využívání iniciativy INTERREG je 
mimo města Volary, Horní Planá a obec Ktiš nevyužitá18. Platí to zejména pro iniciativu 
INTERREG IIIA, které lze využít například v oblasti pořizování územně-plánovací 
dokumentace nebo oblasti infrastruktury. Příkladem také může být svazek obcí Lipenska 
podporující takto infrastrukturu cestovního ruchu. 

 

5.2.5 Stabilita oblasti a potenciál rozvoje 

Potenciál rozvoje vojenského újezdu definuje již na základě podrobné situační analýzy 
práce Seidla (2005). Podrobnější analýzy zejména přírodní a krajinné složky tohoto potenciálu 
analyzují přední biologové jako například V. Grulich, A. Pavlíčko, A. Vydrová a další. 
V současné době je možné se setkat s iniciativou zejména soukromých poradenských 
společností v oblasti regionálního rozvoje, které reagují na poptávku zejména krajské úrovně 
JČK a svazku obcí Lipenska a představují tak potenciál rozvoje řešeného území. Například 
spol. Cassia (Cassia 2007) vyzdvihuje na jedné straně přírodní hodnoty území, naopak na straně 
druhé hovoří o zdevastovaném území mimo jiné po činnosti československé, sovětské 
a nakonec české armády. Domníváme se, že území vojenských újezdů představují naprosto 
odlišný prvek regionální struktury s charakteristikami zcela se odlišujícími od okolního území. 
Jejich potenciál spočívá především v jejich jedinečnosti a prakticky výhradně v jejich přírodních 
hodnotách včetně hodnot edukativního charakteru a to v oblastech historicko-politických 
a kulturně-krajinářských. Petříček hovoří v případě vojenských újezdů o územích 
s alternativním stupněm ochrany životního prostředí (např. Petříček 2007). Domníváme se, že se 
v podstatě jedná i jakousi obdobu struktury národního parku v jeho čistě přírodní podobě. 
Obyvatelé vojenského újezdu si tuto jedinečnost uvědomují a mnohdy se staví skepticky 

                                                 
18 Obce rezignují na tuto iniciativu. Z obou stran není opětován dostačující zájem o spolupráci. Roli 
mohou hrát historická a kulturní pozadí soužití etnik. Roli také dozajista sehrává období, které přerušilo 
veškeré vazby na obou stranách hranice. 
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k navrhovaným záměrům regionálního rozvoje. Je nutné podotknout, že podobně uvažují 
i obyvatelé obcí sousedících bezprostředně s tímto územím. Proto je nezbytně nutné směřovat 
pozornost právě na možnosti, které tyto obce v zázemí mohou nabídnout v případě cíleného 
rozvoje území vojenského újezdu. Právě ony by nejspíše nesly největší zátěž spojenou 
s využitím tohoto specifického území a musí si také sami určit limity tohoto rozvoje. 

S jakýmkoliv stupněm rozvoje tohoto území je možné očekávat narušení stávající stability 
regionu. Nehodnotíme zde kvalitativní charakter této stability, nýbrž možný trend vývoje. 
Anketní šetření veřejné správy obcí sousedících s vojenským újezdem a dalších úrovní místní 
správy jednoznačně potvrzuje stabilitu těchto obcí, případně regionu z pohledu center ORP nebo 
krajské úrovně. Téměř 80 % respondentů potvrzuje stabilitu regionu, ale zároveň mnohdy uvádí 
tvrzení, že ne/existence vojenského újezdu stabilitu neohrozí. Lze se setkat s častým názorem, 
že stabilita regionu se samotným vojenským újezdem nesouvisí. Řešení problémů je tedy nutné 
hledat v území mimo samotný vojenský újezd a otázku jeho využitelnosti pro regionální rozvoj 
řešit až jako sekundární téma. Naopak pouze ve dvou až třech případech z celkového počtu 
odpovědí se setkáváme v rámci analýzy výsledků výzkumu s názorem, že území v zázemí 
vojenského újezdu je jeho fungováním destabilizováno. (Jeden z těchto tří případů zmiňuje 
působení jednotek AČR a jejich vazbu na regionální ekonomiku.)  

Potenciál vojenského újezdu je obecně známý, v rámci výzkumu proto bylo vhodné pokusit 
se nalézt a definovat potenciál obcí sousedících s VÚ a určit, jakým způsobem by jej bylo 
možné v souvislosti se zpřístupňováním území újezdu využít. 

 

5.2.5.1 Kategorizace 2 

Obce na jižním okraji VÚ (Horní Planá, Černá v Pošumaví, Želnava, Nová Pec) vnímají 
potenciál svého území jako velmi výrazný především ve formě zázemí pro tvrdé formy 
cestovního ruchu typu lyžařské areály uvnitř VÚ. Naopak obce při severní a východní hranici 
VÚ svůj potenciál spatřují v možnosti nabídnutí zázemí měkkým formám CR (formy 
průvodcovství, ubytovací možnosti atp.)  Třetí skupinu představují obce, které vnímají potenciál 
jejich správního území jako minimální nebo doposud tuto otázku neřešily a nemají jasná 
stanoviska v tomto ohledu (Hořice na Šumavě, Volary, Kájov) Podobně hodnotí území 
na Prachaticku i centrum ORP, přičemž nepřisuzuje území VÚ výrazný potenciál pro regionální 
rozvoj v zázemí vojenského újezdu. Chybí zde například ucelená propagace území. Krajská 
úroveň vnímá výrazný potenciál v možnosti nabídky pracovní síly, pokud ovšem nebude záměr 
využití území VÚ generovat zaměstnanost v sousedících obcích, nebude efektivní. 

Závěrečným tématem tohoto okruhu je otázka přírodního potenciálu. Je spíše bariérou 
(s ohledem na vrstevnatost legislativní ochrany území) nebo impulsem a marketingovým 
přínosem pro rozvoj území?  
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Obr. 14: Představuje legislativní ochrana území VÚ Boletice (silný přírodní potenciál) pro 
obce v jeho sousedství a další příslušné úrovně veřejné správy bariéru rozvoje nebo 
naopak? (podzim 2007) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 
 

Z obr. 14 je patrná míra uvědomění si přírodních hodnot území vojenského újezdu 
a možnost budování marketingu území zejména v oblasti turismu na těchto hodnotách. Postoj 
definovaný jako nutnost ochrany přírodního potenciálu vypovídá o jakési neutralitě postoje, 
avšak společensky více přijatelné variantě než postoj podpořený téměř třetinou respondentů, 
tedy představováním formy bariéry pro koncepční práci nebo záměry regionálního rozvoje.  

 

5.2.6 Regionální vztahy ve vazbě na existenci vojenského újezdu 

Prostor vojenského újezdu Boletice lze charakterizovat jako výrazně periferní až marginální. 
Splňuje základní podmínky typické minimálně pro periferní území. Marada a Chromý (1999) 
charakterizují periferii jako území ležící mimo ekonomicky intenzivně využívané oblasti 
a vyznačují se odlehlostí od sídelních center, špatnou dopravní dostupností a malou hustotou 
zalidnění. Boleticko vykazuje: 

 Nízkou hustotu zalidnění. 

 Nedostatečnou integraci v rámci sídelního systému. 

 Oblast odlehlou od velkých sídelních jednotek. 

 Nedostatečnou infrastrukturu, špatnou dopravní dostupnost. 

 Vyšší míru nezaměstnanosti. 

 Území mimo ekonomicky intenzivně využívanou oblast. 

Předmětem tohoto okruhu otázek kvalitativního výzkumu byl záměr odhalit způsob 
percepce území spravovaných územních celků v souvislosti se sousedstvím s existujícím VÚ. 
Druhá část tohoto okruhu se dotkla aktuálního tématu příprav vybudování protiraketového 
radaru armádou Spojených států amerických ve VÚ Jince ve Středočeském kraji. Pro podporu 
tohoto záměru byla mimo jiné zřízená speciální meziresortní komise mající za cíl řešit otázky 
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regionálního rozvoje v silně periferním území při hranicích středočeského vojenského újezdu. 
Tato komise navrhla formou přímých dotací řešit tuto otázku, což představuje s ohledem 
na existenci relativně podobných území v okolí VÚ v Česku divergenční trend vývoje 
a podporu zvyšování polarizace mezi takto definovanými územími. 

Obr. 15: Percepce otázky perifernosti/marginality obcí v rámci ORP a ČR v sousedství VÚ 
Boletice a možnosti změny situace zlomovým projektem (podzim 2007) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 
 

Obr. 15 poskytuje odpověď na oblast percepce území pohledem hráčů, představitelů 
a správců území. Je vhodné doplnit pozici center ORP, které jejich správní území ve vazbě 
na polohu VÚ Boletice vnímají jako periferní v případě Prachaticka a vysoce polarizované 
a hospodářsky slabé v případě Českokrumlovska. Naopak krajská úroveň tuto charakteristiku 
neuvažuje a území za periferní nepovažuje, srovnává jeho problémy obdobným způsobem jako 
problematiku existence Národního parku Šumava a jeho komunikaci s obcemi v jeho území. 
Časové omezení perifernosti řešeného území se odvíjí od postoje k možnosti realizace 
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konkrétního zlomového projektu/situace, která může nastat například realizací navrhovaného 
areálu zimních sportů nebo prosté integrace území do regionálního systému. Jako zlomovou 
situaci shledává celkem 57 % respondentů omezení legislativní ochrany životního prostředí 
v území a prosazení některého z projektů výstavby areálu zimních sportů (ať již dříve Chlum, 
Hochficht/Smrčina, propojení s Kramolínem nebo projekt Špičák). 

Co se týče přímé státní intervence obcím v zázemí VÚ Jince, je tento postup vnímán velice 
negativně. Obdobná forma podpory měla být realizována plošně územím takto definovaným 
s ohledem na jejich rozvojové možnosti – s takovým postupem by souhlasila polovina 
respondentů, naopak zbylá polovina vnímá přímé dotace jako nesystémový krok a s jejich 
poukázáním obcím by nesouhlasila. Odkazují se na podporu vlastních aktivit namísto 
direktivních nařízení z vyšších úrovní veřejné správy. Tím se opět přibližujeme analýze 
předchozí otázky a je zde možné identifikovat určitou paralelu v oblasti omezení působnosti 
legislativy ochrany území.  

 

5.2.7 Podpora trendů vývoje a využití potenciálu území vojenského újezdu 

Tento okruh otázek je podstatný pro dotvoření obrazu potřeb a podpory směrů rozvoje 
území obcí a vyšších územně správních celků v souvislosti s návrhem strategických cílů rozvoje 
území boletického vojenského újezdu.  

Tab. 10 vyjadřuje postoj sousedících obcí a vyšších územně správních celků k názoru, zda 
by se příslušná samosprávní jednotka měla rozvíjet v těsné souvislosti (koexistenci) 
či využíváním vojenského újezdu.  

Možnost rozvoje území obcí sousedících s vojenským újezdem je reálná za předpokladu 
splnění některých uvedených podmínek v poznámce tab. 10. Respondenti se k tomuto tématu 
staví kladně, přestože je možné se setkat již i s určitou skepsí k prosazování dalších nových 
záměrů. Je vhodné odlišit míru požadavků/podmínek, zejména obcí při severní hranici 
vojenského újezdu, které nekladou přílišný důraz na prosazování komerčních záměrů jako 
v případě jižní části řešeného území. 

Vyjádření postoje k možnému zrušení či vymezení hranic VÚ Boletice je patrné z obr. 16. 
Polovina respondentů souhlasí se současným vymezením, pouze by uvítala kvalitnější formu 
spolupráce v prostoru tvořeném jejich správními územími a vojenským újezdem. Očekávají také 
silnější projevy synergických efektů například v souvislosti se zmiňovaným silným přírodním 
a prostorovým potenciálem území využitelným v turismu. Změnu vymezení/zmenšení podílu 
ploch se strategickou funkcí AČR vyžadují zejména obce prosazující vznik zimních sportovních 
areálů, případně dalších navazujících aktivit. 
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Tab. 10: Vyhodnocení postoje k rozvoji obce / území vyšších územně správních celků 
v koexistenci či využíváním území VÚ Boletice (podzim 2007) 
  CH HS HP CP KR KT ZB VO ZE NP KA PT CK KU
Určitě ano     x x  x    x     x x
Po splnění 
podmínek   x    x  x           
Není jisté x               x   
Ne           x x   x     
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Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 
Poznámka: Zkratky názvů obcí jsou vysvětleny v poznámce tab. 3; PT = ORP Prachatice; CK = ORP 
Český Krumlov; KU = Krajský úřad JČK 
 

Obr. 16: Vyjádření postoje k možnému zrušení či vymezení VÚ Boletice v obcích v jeho 
sousedství a vyšších úrovních správy území (podzim 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 
 

Podporu trendů vývoje řešeného území a využití potenciálu vojenského újezdu dostatečně 
charakterizují odpovědi na otázku, které projekty využití území VÚ by příslušné správy území 
podpořily. Osm z jedenácti sousedících obcí s vojenským újezdem upřednostňuje vznik 
lyžařského areálu. Zdá se být nedůležité, pokud vznikne v prostoru Špičáku nebo Smrčiny. 
Polovina respondentů uvádí jako přínosné aktivity šetrné formy turismu, z toho pouze podporu 
šetrných forem uvádí jen tři obce při severovýchodní hranici VÚ. Téměř polovina obcí by 
přivítala možnost znovuosídlení bývalých zaniklých sídel, včetně úrovně ORP Český Krumlov, 
paradoxně město Horní Planá tuto variantu nepodporuje – ze zřejmých konkurenčních důvodů. 
Podobně i úroveň ORP Prachatice shledává možnost konkurenčního prostředí v souvislosti 
s navrhovaným projektem Špičák. S projektem lyžařského areálu jednoznačně nesouhlasí tři 
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obce. Další podporovanou aktivitou je rozvoj agroturistiky a rodinných farem dle 
hornorakouského vzoru.  

Pro územně plánovací dokumentaci dle platného stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je 
definována povinnost její tvorby pro všechny obce s výjimkou vojenských újezdů, pro které tuto 
aktivitu zajišťuje příslušný újezdní úřad vojenského újezdu v gesci Ministerstva obrany. 
Sousedící obce tedy nemohou svými návrhovými stavy zasahovat na území VÚ. V opačném 
případě je vymezené kilometrové ochranné pásmo. Prostor vojenského újezdu v územně 
plánovací dokumentaci řeší v současné době pracovní skupina Odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic krajského úřadu JČK. Bližší analýza následuje 
v kapitole komparující jednotlivé přístupy a možné scénáře vývoje řešeného území. Na základě 
této skutečnosti nelze analyzovat šíři připravenosti územně plánovací dokumentace jednotlivých 
obcí pro otázky regionálního rozvoje v souvislosti s ohraničením VÚ. Určující jsou zde ZÚR 
JČK jako územně nadřazený dokument.  

Z výše analyzovaných okruhů otázek vyplývá zájem na využití potenciálu VÚ 
pro koncipování strategie využití území zejména pro aktivity v oblasti turismu a jeho 
doprovodných oblastí služeb. V případě zájmu konverze území nebo jeho části je vhodné nejen 
studovat obdobné procesy, které již proběhly v rámci konverzí vojenských prostorů Česka, ale 
také v rámci Střední Evropy, případně EU. Paradoxně 93 % respondentů uvádí negativní 
odpověď v souvislosti s hledáním inspirace a zkušeností u srovnatelných území, dokonce ani ne 
v případě bývalého újezdu Dobrá Voda, nyní zcela integrovaného do NPŠ, jehož geografické 
charakteristiky se v mnohém nelišily od boletického újezdu. 

Podobně vyplývají závěry z otázky znalosti a využívání široce přijaté, meziresortně 
ratifikované a realizované studie Polyfunkčního využití území vojenského újezdu Boletice 
(Geovision 2005). Celé dvě třetiny respondentů závěry této studie nezná, pouze více než 1/3 je 
studovala a potvrzuje znalost tohoto dokumentu. Dále jedna čtvrtina respondentů hodnotí tuto 
studii za nepodstatnou a bez výrazných přínosů pro region, naopak 14 % ji schvaluje a věří 
v její efektivnost. Tato čísla hovoří o výrazné neschopnosti komunikace uvnitř řešeného území 
a neochotě realizace kompromisů.   

Doplňující údaje poskytuje poslední otázka anketního šetření, ve které respondenti 
posuzovali reprezentativnost vlastních výpovědí v souvislosti s předpokládaným stavem 
veřejného mínění obyvatelstva správního území. Téměř dvě třetiny respondentů uvádí spíše 
silnou nebo jednoznačnou podporu obyvatelstva spravovaného území – tj. cca 76,6 % obyvatel 
řešeného území obcí sousedících s VÚ Boletice. Reprezentativními shledávají i svá stanoviska 
úrovně center ORP a kraje. Střídmější odhad deklaruje 36 % respondentů dotazovaných obcí – 
tedy reprezentace cca 23,4 % obyvatel řešeného území. Tyto obce uvažují poměrnou část 
odlišnosti názorů obyvatel svého správního území. Tento závěr ukazuje v případě analýzy 
celého kvalitativního šetření na velice hrubou, přesto deklarovanou míru reprezentativnosti 
výsledků (tedy min 77 %).   
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5.3 Shrnutí 

Analýza výsledků intenzivního výzkumu slouží jako jeden ze základních předpokladů a vstupů 
pro tvorbu návrhu strategie pro potřeby destinačního managementu a rozvoje zájmového území. 
Cílová skupina respondentů tvoří důležitou úroveň empirického výzkumu zjišťování postoje 
a připravenosti místních obyvatel resp. důležitých „hráčů“ ke změně využívání území. 

 Následující výčet vyjadřuje problémy, potřeby a postoje respondentů zastupujících místní 
obyvatelstvo a zájmy společnosti ve veřejné správě území. Míra reprezentativnosti je vyjádřena 
v předcházející kapitole. Výsledky intenzivního výzkumu tedy poskytují tyto závěry: 

 Z hodnocení priorit vybraných témat regionálního rozvoje jasně vyplývá potřeba 
koncentrace aktivit a záměrů do oblasti cestovního ruchu. 

 Podpora rozvoje rezidenční funkce území má zatím smysl pouze v případě obcí 
v zázemí Českého Krumlova, zároveň představitelé malých obcí zdůrazňují důležitost 
podpory obecního a jiných forem bydlení za účelem udržení stability sídel. 

 Představitelé úrovní veřejné správy si zřetelně uvědomují důležitost kvality životního 
prostředí jakožto lokalizačního předpokladu turismu. 

 Naopak uvědomování si potřeb rozvoje sociálního a lidského kapitálu je deklarováno 
pouze několika málo představiteli obcí. Tento předpoklad úspěšného rozvoje regionu 
je tedy značně podceňován podobně jako důležitost budování regionální identity. 

 Silné kořeny má adorace trhu a pocit, že trh vše vyřeší. V území bez dostatečně 
vybudované identity je tento postoj v ohledu na profit lokálního obyvatelstva 
nebezpečný. Rozvoj totiž může následovat deziluze. 

 Výrazný problém představuje sezónní nezaměstnanost v populačně silnějších sídlech 
Horní Planá a Volary. 

 Z výpovědí respondentů lze identifikovat jistý stupeň formálnosti vnímání pojmů 
dlouhodobá udržitelnost. Naopak severní část zájmového území vnímá výrazný 
potenciál spravovaného území v souvislosti s dlouhodobou udržitelností rozvoje. 

 Města i obce nejčastěji delegují resp. očekávají zdroj iniciativy v oblastech dlouhodobé 
udržitelnosti rozvoje ze strany správy zvláště chráněných území. 

 V souvislosti s konverzí částí území VÚ je nutné koncentrovat podporu do oblastí 
rozvoje základní obecní infrastruktury a kvality bydlení. 

 Obce zájmového území je možné kategorizovat do dvou skupin podle podpory míry 
dynamičnosti konverze území vojenského újezdu. První skupina zastává názor potřeby 
zlomového projektu, který by zvrátil polarizaci území, druhá skupina naopak není 
významným iniciátorem změn a hledala by spíše alternativní způsoby využití území. 
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 První skupinu představují obce při jižní hranici VÚ spatřující svůj největší potenciál 
v podobě zázemí pro realizaci tvrdých forem turismu, naopak druhou skupinu tvoří 
obce severní části zájmového území spatřující potenciál v realizaci šetrných forem CR. 

 Respondenty je potvrzována přítomnost komunikační bariéry mezi hlavními „hráči“ 
v území a nekvalitní forma spolupráce. S tím souvisí i nekoncepčnost řešení, kdy 
na jedné straně stojí obce prosazující záměry, které není možné dle platné legislativy 
akceptovat a naopak záměry občanských sdružení, správy a ochrany životního 
prostředí jsou považovány za nedostatečné a neschopné řešit ekonomické problémy 
regionu. 

 Naopak existence vojenského újezdu není jednoznačně považována ze bariéru rozvoje 
regionu. Tak se vyslovila polovina představitelů veřejné správy regionu. Rovněž celé 
tři čtvrtiny z nich považují zcivilnění částí VÚ za výrazný impuls rozvoje. 

 Lze se setkat s častým názorem, že stabilita zájmového území nesouvisí se samotným 
vojenským újezdem. Řešení problémů je nutné hledat mimo VÚ a otázku využitelnosti 
jeho území řešit až jako druhotné téma. 

 U skupiny představitelů obcí prosazujících razantní změnu funkčního využití území 
VÚ je zřejmá skepse a rezervovanost k politice ochrany životního prostředí 
realizované správou NP a CHKO Šumava resp. legislativní ochranou soustavy Natura 
2000. Je zároveň podceňována role těchto institucí při tvorbě image regionu 
a marketingu území v prostředí turismu. Někteří představitelé omezují podobu razantní 
změny funkčního využití území na realizaci záměru výstavby lyžařského areálu. 

 Naopak více než dvě třetiny respondentů si uvědomují možnost marketingu produktů 
cestovního ruchu založeném na jedinečnosti přírodních hodnot území VÚ, ale 
v rozporu s tím požadují téměř dvě třetiny respondentů omezení legislativní ochrany 
životního prostředí v území jako impuls změny vývoje. 

 Absence obecné podpory koncepčního dokumentu řešícího komplexně změnu využití 
okrajových částí vojenského újezdu ve vazbě na rozvoj okolních obcí navozuje dojem 
nepřipravenosti a netransparentnosti aktivit jednotlivých iniciátorů. V souvislosti s tím 
je deklarována široká nevůle sdružovat obce do nového účelového svazku obcí, jenž by 
mohl řešit politiku využití okrajových zón VÚ. Je odkazováno na již existující 
strukturu svazku Lipenských obcí. 

 Nebude-li jakýkoliv záměr realizovaný v souvislosti s využitím okrajových zón VÚ 
generovat nabídku pracovních příležitostí pro místní obyvatelstvo, bude 
z mezoregionální úrovně hodnocen jako neefektivní. 

 Hledání inspirace v modelových projektech a geneticky podobných územích 
nepotvrdila téměř absolutní většina respondentů. 
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Kapitola 6 

Komparace scénářů vývoje a záměrů regionálního rozvoje 
ve vojenských územích na jednotlivých měřítkových 
úrovních  

6.1 Úvod, vývoj problematiky využívání zájmového území Boleticka 
v období 2005–2008 

V období mezi závěrem zpracování studie „Potenciál rozvoje příhraničního regionu Boletice“ 
(Seidl 2005) a zde předkládané práce věnující se procesu integrace marginálního území 
do regionálního systému na příkladu VÚ Boletice došlo k několika zásadním posunům v oblasti 
tvorby koncepcí a ve sporech o budoucnost vojenského újezdu. I z tohoto důvodu práce plynule 
navazuje na studii z roku 2005 a rozšiřuje ji o řadu zásadních aspektů. Mimo jiné komparuje 
zcela nově předložené záměry regionálního rozvoje a koncepční materiály, poukazuje na jejich 
nedostatky a rozšiřuje pohled na zkoumanou realitu o prvky regionální spolupráce v rámci šířeji 
vymezeného zájmového území, dále o proces územní integrace a roli strategického plánování 
včetně procesu hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva dle zákona 
č. 100/2001 Sb. Vojenský újezd Boletice je ze všech českých vojenských újezdů 
nejdiskutovanějším územím s největší dynamikou rozvoje a případných změn funkčního využití 
(neuvažujeme-li proces vybudování radarové základny ve Vojenském újezdu Brdy). Za tuto 
pozici vděčí především své geografické poloze a geomorfologickým charakteristikám. V rámci 
Evropy se jedná o jeden z nejvíce členitých vojenských prostorů. Podobná území v obdobné 
výměře lze nalézt již jen na Slovensku. Právě díky zmíněným charakteristikám a v souvislosti se 
změnami vojenskostrategických poměrů v rámci Evropy po konci tzv. „Studené války“ je také 
jedním z nejvíce vyhledávaných vojenských výcvikových prostorů mezi členskými státy 
NATO. Pro české území obecně platí, že členitá území, nejčastěji pohraničních pohoří jsou 
oblastmi s největší druhovou diverzitou a tudíž podléhají územní ochraně podle z. č. 114/1992 
Sb., ve znění pozdějších úprav, ale právě díky reliéfu představují území nejvíce vyhledávaná 
pro realizaci nejrůznějších forem sportů a cestovního ruchu. 

Mezi zásadní posuny v problematice integrace vojenského újezdu do regionálního systému 
mezi lety 2005 až 2008 patří zejména několik výsledků a závěrečných deklarací na poli 
monitoringu a mapování přírodních hodnot území. Jsou jimi: 

 15. 12. 2004 byla vládou ČR zřízena Ptačí oblast (SPA, český ekvivalent PO) Boletice 
na ploše přesahující výměru vojenského újezdu (23 546 ha); dále také PO Šumava; 
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 v závěru roku 2004 (22. 12. vláda schválila národní seznam evropsky významných 
lokalit) byla vyhlášena legislativně chráněná území Evropsky významné lokality (SAC, 
český ekvivalent EVL) Boletice (20 348 ha) a EVL Polná (0,64 ha) v zájmovém území, 
dále v širším zázemí plošně významná EVL Šumava, EVL Blanský les a při východním 
okraji vojenského újezdu plošně malá EVL Svatý Kříž; 

 v červnu 2005 byla oblast téměř poloviny vojenského újezdu (10 803 ha) zapsána 
na mezinárodní seznam botanicky významných území IPA Boletice; 

 na základě finálních fází mapování soustavy Natura 2000 bylo v území vojenského 
újezdu vymezeno 41 jádrových zón na ploše 1 788 ha (Vydrová 2007), pro které byly 
vzneseny požadavky na ochranu formou maloplošných ZCHÚ, I. zón CHKO nebo 
smluvní ochrany území; 

 rezoluce konference o Ochraně přírody a krajiny ve vojenských újezdech ČR přijatá 
AČR a zástupci státních subjektů i nevládních organizací včetně odborníků z vysokých 
škol i vědecké obce (3. a 4. května 2006, Libavá) opravňují k tvrzení, že vojenské 
újezdy se stávající vojenskou činností jsou Alternativními velkoplošnými chráněnými 
územími přírody a krajiny. 

Na poli regionálního rozvoje a realizace rozvojových koncepcí, přípravě projektových 
dokumentací a záměrů majících bezprostřední vliv na území Vojenského újezdu Boletice nebo 
přímo souvisejících s jeho existencí a funkčním využitím došlo k následujícímu vývoji: 

 návrh Programu rozvoje Jihočeského kraje pro období 2007–2013 je předmětem 
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (proces SEA). Závěr 
zjišťovacího řízení byl vydán MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, 
oddělení SEA v červnu 2007. V současné době probíhá etapa zveřejnění návrhu 
koncepce včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Veřejné projednání na KÚ JČK proběhlo 6. 2. 2008 s výsledným návrhem souhlasného 
stanoviska zpracovatele SEA pro příslušný úřad posouzení – MŽP. (Případné 
předpokládané schválení programu by mělo proběhnout v dubnu 2008.) Pro nalezení 
blízké souvislosti s řešenou tematikou integrace zájmového území do regionálního 
systému lze využít Programu rozvoje Jihočeského kraje, který nespecifikuje počet 
navrhovaných areálů zimních sportů ani jejich lokalizaci v kraji. Krajský úřad se dále 
zavazuje k přípravě kroků pro jejich nalezení, odkazuje se přitom na Zásady územního 
rozvoje Jihočeského kraje;  

 zásady územního rozvoje Jihočeského kraje podle nového Stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. nahrazující ÚP VÚC by mohly být schváleny a vyhlášeny v květnu 
2008 (eia.cenia 2008). V tomto dokumentu především je obsažen záměr vynětí části 
vojenského újezdu pod civilní správu s cílem vybudování lyžařského areálu. Změny se 
týkají především jeho lokalizace, územních požadavků a celkové změny koncepce 
a posunu od původně navrhované varianty Chlum k nynější variantě Špičák. 
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V souvislosti s rozvojem zimních sportů v zájmovém území dále figuruje v Zásadách 
územního rozvoje Jihočeského kraje projekt zimního areálu Hochficht – Smrčina;  

 Ministerstvo obrany, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj 
a Jihočeský kraj deklarovaly ve věci civilního využití území Vojenského újezdu 
Boletice „společný postup v oblasti zpřístupnění části území Špičák VÚB pro veřejnost 
s cílem přispět k rozvoji cestovního ruchu v jihočeské části Šumavy.“ (Deklarace 
o společném postupu ve věci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice, 
24. 5. 2006, viz příloha XIII (dále jen Společná deklarace); 

 v závěru roku 2005 byla dokončena studie polyfunkčního využití území VÚ Boletice, 
jejímž zadavatelem bylo Ministerstvo obrany. Tato studie počítá se zachováním celého 
vojenského újezdu ve stávající výměře, přičemž navrhuje částečné zpřístupnění 
okrajových zón VÚ pro účely využití v měkkých formách cestovního ruchu; 

 výnos Újezdního úřadu vojenského újezdu Boletice ze dne 1. 7. 2006 umožňuje 
zpřístupnění okrajových částí VÚ pro měkké formy cestovního ruchu. Správa VÚ tím 
sleduje nejen zlepšení životních podmínek občanů, ale také přispívá k další 
demokratizaci činnosti MO ČR a vytváří příznivé podmínky pro využití veřejností 
okrajových částí vojenského újezdu Boletice (příloha XIV); 

 Výnos č. 2025-25/2007 (příloha XII) Újezdního úřadu vojenského újezdu Boletice 
umožňuje další změnu v oblasti vstupu na území vojenského újezdu od 1. 1. 2008. 
Tentokrát se zpřístupněné okrajové zóny otevírají pouze sezónně a to pro plošně 
neomezený vstup. V případě prvního výnosu byly vymezeny jen trasy komunikací 
pro pěší a cyklisty, nikoliv plochy, rovněž včetně časového omezení; 

 byla zvolena jiná lokalita (prosinec 2005) pro záměr vybudovat regionální areál zimních 
sportů v oblasti zájmového území. Bylo upuštěno od navrhovaného areálu v oblasti hor 
Chlum a Velký Plešný v severozápadní části vojenského újezdu (zejména z důvodu 
legislativních obtíží při prosazování záměru na úkor přijatých opatření na ochranu druhů 
a stanovišť soustavy Natura 2000 a vymezení systému ÚSES, kdy tyto prvky ochrany 
životního prostředí nejsou v případě hory Špičák zastoupeny v takové míře, přesto 
existují. Důležitá je i vazba na území Hornoplánska, alternativnost k projektu Smrčina 
a propojení zimní turistické nabídky v oblasti Lipenska). V souvislosti se změnami 
klimatu je také podstatná dostupnost zdrojů vody, která je pro budoucí provoz takového 
areálu vzhledem k nutnosti umělého zasněžování nezbytná, přičemž v případě hory 
Špičák jsou její zdroje snadněji dostupné; 

 aktualizace Analýzy existence vojenských újezdů z hlediska porovnání potřeb armády 
a stanovených ekonomických kritérií z 1. 3. 2007 zpracovaná MO ČR počítá s využitím 
všech stávajících vojenských újezdů na území Česka pro zabezpečení výcviku 
ozbrojených sil. Z vojenského hlediska je nutné zachovat všech pět vojenských újezdů. 
Shodně je hodnoceno ekonomické hledisko. Pro problematiku integrace zájmového 
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území do regionálního systému jsou důležité výstupy řešící požadavky okolních obcí 
a dalších subjektů na změny hranic nebo zrušení vojenských újezdů. Většina požadavků 
okolních obcí je řešena zpřístupněním okrajových částí pro civilní veřejnost. Další 
požadavky lze podle studie následně řešit změnou hranic, požadavky na zrušení 
vojenských újezdů nelze akceptovat, to vše za předpokladu zachování současného 
managementu ploch vedených v seznamu EVL; 

 na Ministerstvo obrany ČR a újezdní úřady byly dle § 78a Z. č. 218/2004 Sb. 
delegovány pravomoci v oblasti environmentální politiky a výkonu státní správy 
pro území vojenských újezdů z gesce Ministerstva životního prostředí ČR. Újezdní 
úřady nově vykonávají státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny v rozsahu 
působnosti obecních úřadů, ORP i krajů, není-li k ní příslušné MO ČR (blíže kap. 8.1.1); 

Naopak v období mezi lety 2005 až 2008 nebyla realizována žádná koncepce, která by:  

– zahrnovala potřeby rozvoje a provázanost takové koncepce se všemi obcemi 
sousedícími s vojenským újezdem (Koncepce Svazku obcí Lipenska nelze v tomto 
ohledu považovat za jednotící, toto sdružení je zapojeno zejména do rozvoje obcí 
Lipenska s orientací pouze na cestovní ruch, přičemž prostor Boleticka si vyžaduje 
komplexnější a vlastní specifický postup zapojující aktéry nejen z úrovně obecní, ale 
také krajské, úrovně správ velkoplošných chráněných území, vědecké obce 
a v neposlední řadě resortu Ministerstva obrany); 

– zohledňovala pozice veřejnosti žijící v samotném vojenském újezdu s výjimkou využití 
výsledků studie Potenciál rozvoje příhraničního regionu Boletice (Seidl 2005); 

– nebyla předložena žádná relevantní komplexní ekonomická rozvaha zahrnující nejen 
ekonomické zisky z případných realizovaných záměrů v území vojenského újezdu, ale 
také kalkulaci dopadů a vlivů těchto záměrů nejen na životní prostředí a zdraví obyvatel 
(výjimkou je v tomto ohledu kalkulace nákladů na zrušení či změnu vymezení 
a konverzi části území újezdu pod civilní správu předložená Ministerstvem obrany). 

 

6.2 Komparace trendů využívání vojenských území na mezinárodní 
úrovni 

6.2.1 Program LIFE 

Evropská komise (Environment DG) se v rámci programu LIFE III již dlouhodobě zabývá 
financováním projektů v oblasti životního prostředí. Současně od roku 1992 je v Evropské unii 
implementovaná soustava Natura 2000. Tato soustava se stala dle závěrů summitu v Göteborgu 
v roce 2001 hlavním nástrojem zabraňujícím ztrátě biodiverzity v horizontu roku 2010. Sekce 
programu LIFE Nature je nástroj Evropských společenství financující projekty související právě 
s implementací Natury 2000. Tento nástroj byl pro ilustraci využit v plánovacím období 2000–
2006 v celkem 800 projektech, přičemž do roku 2006 mělo 28 z nich vojenskou dimenzi 
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(Gazenbeek 2005). Velkoplošná území vojenských prostorů představují v zemích Evropské unie 
často nejcennější příklad habitatů v daných zemích, jelikož rozloha je důležitou podmínkou pro 
dynamiku populací mnoha druhů (Gazenbeek 2005). V plánovacím období 2007–2013 je 
financování projektů v oblasti životního prostředí prováděno integrovaným přístupem. Jeho 
součástí se stal finanční nástroj program LIFE+, úzce zaměřený na životní prostředí. Program 
nahrazuje některé dřívější environmentálně cílené programy. Díky tomuto nástroji zle čerpat 
v rámci Česka alokovanou částku pro roční období ve  výši cca. 3,5 mil EUR, tj. téměř 100 mil. 
Kč, přičemž výběr projektů bude realizován na evropské úrovni. Program LIFE+ Nature je 
zaměřen na kofinancování nejlepších příkladových projektů, které přispívají k implementaci 
Směrnice o ptácích (79/409/EEC) a Směrnice o stanovištích (92/43/EEC), tedy soustavy Natura 
2000. Maximální podíl kofinancování může dosáhnout až 75 % v případě zacílení na prioritní 
typy evropských stanovišť nebo jen druhů. Tohoto finančního nástroje již bylo v případě 
zahraničních vojenských území, stávajících i bývalých, využito pro celou řadu projektů 
souvisejících s tematikou ochrany životního prostředí, ale i komunikace s veřejností a umožnění 
rozvoje forem cestovního ruchu a přístupu do území. 

Podobně jako Evropská unie se i orgány NATO, divize Division of Scientific and 
Environmental Affairs, konkrétně již zmiňovaná komise CCMS (Committee on Challenges 
of Modern Society – Výbor pro výzvy moderní společnosti), zabývají environmentálními 
otázkami. V roce 2002 byla například uspořádána bilaterální konference NATO a Evropské unie 
týkající se environmentální politiky. Dále NATO přijala v roce 2003 dokument MC 469 NATO 
military principles and policies for environmental protection nebo později například NATO 
Agreement 7141 EP o ochraně životního prostředí během operací a cvičení NATO.  

Tab. 11: Základní parametry ploch vojensko-strategické funkce a trendy jejich využití 
po roce 1989 ve vybraných zemích západní Evropy ve srovnání s následnickými státy 
bývalého Československa 

  

Původní 
plocha VS 
funkcí (km2) 

Stávající 
výměra ploch 
VS funkce 
(km2)*** 

Podíl sítě 
Natura v 
území 
(%) 

Podíl ploch 
VS funkce 
na rozloze 
státu (%) 

Nizozemsko 600 400 50 1 
Belgie . 250 70 0,8 
Dánsko . 710 45 1,6 
Francie . . . 0,5 
Itálie . . . 0,6 
UK . . . 1 
Česko 1774 1297 68 1,6 
Slovensko 874 541* 39** 1,1 
Československo 2648 x x 2 

Zdroj: Upraveno dle Gazenbeek (2005), Ministerstvo obrany SK (2007) a Komár (1993) 
Poznámka: Přes neúplnost a přibližnost údajů tabulka ilustruje základní poměry a trendy v řešené 
tématice (viz také příloha IX). 
* – rozloha bez VO Javorina  
** – dle podkladů Ministerstva obrany SK  
*** – stav v období 2005 až 2007 
VS funkce – vojensko strategická funkce 
UK – Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
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Základní charakteristikou sítě Natura 2000 je její lokace ať již ve zcela konzervovaných 
územích nebo právě v územích s multifunkčním využitím, mezi která patří i vojensky využívaná 
území. Síť Natura proto tvoří významný podíl ploch ve stávajících a bývalých vojenských 
prostorech Evropské unie. Po roce 1989 v důsledku společenských a politických změn došlo 
v západní Evropě, podobně jako v Evropě  střední i východní, k významné redukci ploch 
s vojenskostrategickou funkcí. Přehled a srovnání trendů vývoje umožňuje předchozí tabulka. 

Z tab. 11 je zřejmé, že podíl ploch vojensko-strategické funkce se v prostoru západní 
i střední a východní Evropy snížil. NATO/CCMS uvádí rozlohu území, která prošla konverzí 
v bývalém tzv. „východním bloku“ v rozsahu cca 10 000 km2. Do budoucna lze stále více 
předpokládat i rozvoj v oblasti dělby práce mezi evropskými vojenskými cvičišti. Pro řadu 
západoevropských profesionalizovaných armád je zejména z ekonomických důvodů příznivější 
realizovat výcvik svých jednotek na území některých států bývalého „východního bloku,“ které 
nabízejí možnost využívání zcela ideálních prostorů s dostatečnou kapacitou a rozlohou cvičišť. 
Je proto obvyklé, že armády některých západoevropských zemí pravidelně cvičí ve vojenských 
újezdech nebo vojenských obvodech v Česku, Polsku nebo na Slovensku. Tento trend bude mít 
pravděpodobně vzrůstající tendenci a lze jej proto považovat za zásadní pro koncipování 
strategií využití českých vojenských újezdů, kdy příjmy z pronájmů cvičišť plynou přímo 
do státního rozpočtu. V mnoha takto zcela nově využívaných územích je soustava Natura 2000 
podstatným faktorem určujícím management území. Podobný trend je patrný i v zemích bývalé 
evropské patnáctky19. Soustava Natura 2000 je zde zastoupena v takové míře také z důvodu, že 
mnohé vojenské prostory v těchto zemích vznikly v hospodářsky nevýznamných oblastech, 
mnohdy nevhodných i pro zemědělskou produkci. Představovaly marginální oblasti již v době 
jejich vzniku. Tamější vývoj je odlišný od vývoje v Česku, ovšem výsledný stav po desetiletích 
užívání vojenskými silami je velmi podobný. Ve všech dominují přírodní hodnoty území.  

Nástroj LIFE umožňuje v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000 ve vojenských 
územích podporu následujících sedmi klíčových oblastí (Gazenbeek 2005): 

1. Plánování managementu ploch a území 

2. Šetrné formy výcviku (environmental training)  

3. Restaurace habitatů 

4. Recurring management (ve smyslu návratu) 

5. Komunikování s veřejností a aktéry regionálního rozvoje 

6. Přístup a rekreace (kontrola a průvodcovství) 

7. Výměna zkušeností 

                                                 
19 Rozšíření EU v roce 2004 o země tzv. nové periferie zahrnovalo s výjimkou Kypru a Malty země 
bývalého tzv. „východního bloku“ včetně Pobaltí, kde vznik vojenských území byl ovlivněn zcela 
odlišnými podmínkami než v západní Evropě. Jmenovitě dopady odsunů původního obyvatelstva 
v pohraničních územích a rozsáhlých územích Polska, dále potom významný vliv armády v pobaltských 
republikách a jejich strategická poloha v rámci Sovětského svazu atp. 
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Ve vazbě na oblast regionálního rozvoje jsou z výše uvedených významná témata č. 5, 6 a 7. 
Důraz ve sféře komunikace s veřejností (forma public relations) a významnými aktéry 
regionálního rozvoje a politiky je kladen zejména na komunikování ekologických hodnot 
vojensky využívaných území. Zejména s ohledem na vzrůstající zájem o území ze strany 
veřejnosti a v důsledku toho zvyšující se návštěvnosti. Sféra začleněná pod bod č. 6 věnující se 
veřejnému přístupu a penetraci hranic či jejich permeabilitě je závažná z hlediska inspirace 
vzorovými příklady. Výměna zkušeností je nezastupitelným požadavkem v rámci zvyšování 
kvality připravovaných projektů nebo koncepcí. Tato sféra je bohužel v českých poměrech silně 
podhodnocená, o čemž svědčí i závěry našeho terénního výzkumu (blíže kap. 5).  

Studie Life, Natura and the military (2005) představuje řadu vzorových projektů 
realizovaných v bývalých nebo stávajících západoevropských vojensky využívaných územích. 
Jeden z těchto projektů řeší britskou vojenskou oblast The Salisbury Plain. Při příležitosti 
semináře LIFE Nature Project Seminar autoři došli k sérii závěrů a doporučení (Gazenbeek 
2005), které mohou být inspirativní pro koncipování strategie rozvoje území vojenského újezdu 
Boletice a jeho bezprostředního zázemí. Jsou jimi: 

 přijetí konzervační strategie ministerstvem obrany členských zemí ve spolupráci 
s předními ekology a biology; 

 nutnost zajistit soulad ministerstev životního prostředí a obrany; 

 podporovat princip partnerství při řešení této problematiky; 

 zvýšení povědomí o konzervačním managementu – přijetí integrovaných plánovacích 
systémů (například s využitím nástrojů GIS); 

 uvedení konceptu Únosné kapacity v praxi; 

 jasné definování důvodů konzervačních přístupů; 

 rozvíjet praktická řešení namísto teoretických modelů; 

 umožnit realizaci více typů managementu území – realizovat zonaci rekreačního 
využití, umožňovat přístup, ale tam, kde je to možné usměrňovat tlak, který je tímto 
způsobem na území vyvíjen; 

 sdílet příkladné zkušenosti. 

Čili stále je možné identifikovat tematické okruhy jako jsou ekologie, partnerství, veřejná 
podpora nebo dlouhodobý rozvoj v problematice využívání vojenských území. Podobná témata 
řeší i seminář „Nature in Defence – Sustainable Nature Management on Military Areas in the 
Natura 2000 Network“ (2005). Pokračuje tedy realizace strategie tzv. decommitment20, kdy 
území dříve vojensky využívaná jsou mnohem více veřejnosti dostupná ovšem za předpokladů 
respektování a ochrany přírodních hodnot v územích vytvořených. Projekty využívající nástroje 

                                                 
20 Decommitment lze vyložit jako proces konverze resp. postup svěření vojenského majetku pod civilní 
správu. 
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programu LIFE v celkem osmi příkladech konverze vojenského majetku měly za cíl konzervaci 
a usnadnění rozvoje forem turismu (Gazenbeek 2005). 

 

6.3 Komparace trendů využívání stávajících a bývalých vojenských 
území na úrovni Česka, příklad VÚ Boletice 

Od roku 1989 se zájem o studium prostředí vojenských újezdů v Československu, později 
Česku pochopitelně zvyšoval, přičemž byl cílený zejména na oblast environmentálních hodnot 
území, životního prostředí. Do té doby byl prakticky omezen na ojedinělá mapování 
biodiverzity území, zatímco výsledky nebyly mnohdy vůbec zveřejněny. Prvotním výsledkem 
snažení v transformačním období byla podrobná zpráva uveřejněná v podobě publikace edice 
Světového svazu ochrany přírody (IUCN) Tanks and Thyme, která se zabývala zejména 
biodiverzitou v bývalých sovětských vojenských oblastech střední Evropy. Následovaly také 
relativně obsáhlé monotematické geograficky zaměřené sborníky Geografie – ČGS věnované 
zprvu území VÚ Hradiště (V. Král, A. Komár, V. Poštolka, F. Rubeš, P. Valtr) později zejména 
procesům konverze bývalých VÚ Ralsko a Mladá (A. Komár, V. Poštolka, M. Honců, 
P. Kozel). Předmětem analýz byly biologické, krajinářské a demografické poměry území. 
Dařílková hodnotila příspěvky územního plánování a regionální politiky v procesu konverze 
a revitalizace území Ralska (Dařílková, 1998). Komár (1993, 1998) se v této problematice 
dlouhodobě věnuje postavení armády jakožto významného aktéra ve všech výše zmíněných 
oblastech lidské činnosti. Revitalizací a možnostem využití zejména území bývalých 
vojenských újezdů se zabývala řada autorů. Z pohledu regionálního rozvoje umožňuje zejména 
pohled geografie syntetizující a komplexní závěry, například V. Poštolka proto upozorňuje na 
dostupné a použitelné zdroje finanční podpory konverze především z oblasti nejrůznějších 
státních podpůrných programů, zároveň zdůrazňuje podíl celé země na transformaci bývalých 
vojenských území (Poštolka 1993, 1998).  

 

6.3.1 VÚ Dobrá Voda, unikátní případ konverze nebo obecný model? 

Zrušení tří bývalých tzv. sovětských vojenských újezdů v Česku – Ralska, Mladé a Dobré Vody 
bylo realizováno na základě usnesení vlády ČSFR 5. 9. 1991 (Petříček, Plesník 2007). 
Předmětem diskusí, výzkumů a koncepcí se staly zejména prostory Ralsko a Mladá, kde 
ekologické škody způsobené zejména sovětskými vojsky představovaly zásadní limity 
budoucího využití. V těchto územích bylo po zrušení VVP možné zaznamenat vývojově 
podobný proces k procesu dosídlování českého pohraničí v poválečných letech. Nestabilita 
populace, majetkové ztráty a nekoncepčnost rozvoje vedla k návrhům záměrů, které by patrně 
měly nevratné dopady zejména na dochované ekosystémy. Od roku 1993 byly Terplanem 
a dalšími architektonickými ateliéry zpracovány ÚP těchto území včetně hodnocení EIA, dále 
byla nastartována privatizace vojenského majetku a v rámci české regionální politiky byly 
definovány hlavní podpůrné programy revitalizace VVP Ralsko a Mladá (po boku např. 
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Programu regionální podpory malého a středního podnikání nebo Programu obnovy venkova) 
(MMR ČR 2006). Diskuse procesů konverze těchto bývalých újezdů není předmětem 
předkládané práce, ale je vhodné zmínit tyto procesy v komparaci s vývojem třetího 
ze zrušených vojenských újezdů. Šumavský újezd Dobrá Voda byl automaticky začleněn 
do struktury v témže roce založeného Národního parku Šumava. Vývoj tohoto území je tedy 
zcela odlišný a umožňuje zhodnocení účinnosti realizovaných kroků v procesu integrace 
do regionálního systému. Samotné konverzi v případě VÚ Dobrá Voda nepředcházely 
socioekonomické studie možných dopadů, přestože hodnocení environmentálních složek území 
bylo provedeno např. Mackovčinem (Správa NP a CHKO Šumava 2007). Zda existoval veřejný 
nebo expertní zájem převodu území pod civilní správu není jednoduché potvrdit, významným 
důvodem byla ale zejména geopolitická situace a geografická poloha, podobně jako v případě 
později ustanoveného NP Podyjí v bývalém hraničním pásmu tzv. Železné opony. Navíc 
v oblasti již od roku 1963 existovala CHKO (blíže kap. 4.1.1) a lze doložit snahy o založení NP 
(Správa NP a CHKO Šumava 2007). Navíc v případě území Dobré Vody v souvislosti se 
začleněním do národního parku byla nastolena metodická forma spolupráce (inspirace) 
v metodice konverzí vojenských území v Německé spolkové republice. Na území někdejšího 
újezdu Dobrá Voda dle nařízení vlády a mimo režim VÚC Šumava od roku 1992 nepanuje jiný 
režim a management území než ve zbytku národního parku. Podle správy NP a CHKO Šumava 
by také do určité míry bylo možné hledat inspiraci konverzí VÚ Dobrá Voda v současných 
problémech kolem využití území VÚ Boletice (minimálně poučení nebo model konverze). Dle 
závěrů našich zjištění však aktéři regionálního rozvoje v oblasti Boleticka zcela rezignovali 
na etapu hledání zkušeností nejen v prostředí Česka, nýbrž i ve srovnatelných podmínkách 
v zahraničí (blíže kap. 5.2.7).  

Tato subkapitola připravuje podklady pro možnou komparaci procesů konverze a obecně 
procesů vývoje vojenských území s vybranými prostory v Česku, na Slovensku a obecně 
na evropské úrovni a nalezení obecného modelu vývoje. 

 

6.3.2 Příklad VÚ Boletice 

Trendy zcivilnění vojenských území spojené s procesy transformace, profesionalizace 
a obecně demokratizace AČR se objevují právě ve spojitosti s konverzí několika vojenských 
újezdů již od počátku 90. let. K celkovým změnám přispívá i plošný transfer vojenského 
majetku a pozemků především ve vnitřních městech Česka k civilnímu využití. K takovým 
plochám se mnohdy přistupuje jako ke specifickému typu brownfields (blíže v kap. 2.5.3). 
Společným jmenovatelem v argumentaci k návrhům dalších konverzí vojenských újezdů je 
zejména jejich plošná velikost v souvislosti s plánovanou velikostí AČR, kterou MO ČR odmítá 
v odkazu na potřeby armády a koncentraci aktivit právě do vojenských újezdů za cenu 
odstoupení celé řady maloplošných vojenských prostorů v zázemí měst a zrušení velkého 
množství vojenských posádek (Kozel 2005, Analýza existence vojenských újezdů MO ČR 
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2007). Pro srovnání jsou plošné a absolutní údaje o redukci vojenských území uvedeny 
v tab. 12. 

Tab. 12: Redukce výcvikových zařízení v závislosti na reorganizaci ozbrojených sil AČR 

  Stav 
1990 

Stav 
2008 Výhled 2012 Rozloha území převedených pod 

civilní správu k r. 2008 (km2) 
Velkoplošné VÚ 8 5 5 478
Maloplošné 
střelnice mimo VÚ 66 5 3
Posádková 
cvičiště 86 13 11 60
Celkem x x x 538

Zdroj: Upraveno dle Analýza existence vojenských újezdů MO ČR 2007 
Poznámka: Tabulka vyjadřuje územní průmět dislokace hlavních sil AČR do blízkosti jednotlivých 
vojenských újezdů. 
 

V souvislosti s mapováním biodiverzity pro potřeby implementace soustavy Natura 2000 
v Česku byly zjištěny v případě všech vojenských újezdů výrazné kvalitativní hodnoty 
životního prostředí v plošně nestandardním rozsahu. Boletický újezd především, vzhledem 
k reliéfu, poutá pozornost investorů, developerů, urbanistů a dalších aktérů regionálního rozvoje 
zejména ve vazbě na možnost rozvinutí koncepce řešení problematiky nezaměstnanosti v širším 
regionu formou vybudování zimních sportovních středisek s cílem prodloužení zimní turistické 
sezóny. O tom svědčí i společná deklarace postupu ve věci zcivilnění části vojenského újezdu 
(Společná deklarace 2006). Ovšem závěry předních ekologů definují předmětné území jako 
mimořádně hodnotné a upozorňují na vhodnost současného managementu území realizovaného 
AČR, přičemž podporují environmentálně šetrné způsoby využívání okrajových částí újezdu 
v součinnosti s postupy MO ČR (Výnos 2025/25 2007, Výnos ÚÚřVÚ Boletice 2006). 
„Vzhledem k tomu, že vojenské využívání území již není v zásadním rozporu se zájmy 
na ochranu vegetace a fytogenofondu, lze jednoznačně považovat současný způsob využití 
tohoto území za optimální“ (Grulich 2007, s. 101). Grulich na základě biologických výzkumů 
dále předkládá závěry, že VÚ Boletice představuje jedno z botanicky nejcennějších krajinných 
komplexů v Česku (Grulich 2007). Zásadní jsou v tomto ohledu i výsledky aktivit v oblasti 
implementace sítě Natura 2000, v zásadě prvního možného zhodnocení přírodního potenciálu 
území, které bylo dlouhá desetiletí nemožné nebo neveřejné. Aktivita Ministerstva obrany ČR 
v této problematice vyústila ve zpracování koncepčního materiálu VÚ Boletice – studie 
polyfunkčního využití, která umožňuje realizovat započatý trend zcivilňování za předpokladu 
zachování dominantní vojensko-strategické funkce území s důrazem na konzervační přístup 
v ochraně přírody a krajiny. 

Naproti sobě tedy v případě Boleticka stojí zejména zájmy ochrany přírody a krajiny 
a zájmy ekonomické. Pozice Ministerstva obrany ČR je v tomto případě sjednocující. Nejen 
závěry Analýzy existence vojenských újezdů z hlediska porovnání potřeb armády a stanovených 
ekonomických kritérií deklarují vstřícný přístup k řešení otázek:  

 požadavků okolních obcí (krajů) na zpřístupnění některých prostorů; 
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 zachování dosavadního způsobu hospodaření zabezpečující prioritu výcviku 
při zachování bezpečnostních a protihlukových zón21; 

 zabezpečení rovnováhy mezi intenzitou vojenského využívání, hospodářskou 
činností a dodržením zásad ochrany přírody a krajiny; 

Tímto sekundárně umožňuje správa vojenského újezdu resp. MO ČR řešit aktivity 
podporující sociální a ekonomický rozvoj okolních obcí. Na jedné straně deklaruje společný 
postup v procesu využívání jižní okrajové části újezdu s cílem vybudování ekonomického 
záměru na území vojenského újezdu a na druhé straně zároveň potvrzuje potřebnost využívání 
vojenského újezdu a kladně hodnotí spolupráci s ekology vyúsťující v koncepci zcivilňování 
okrajových částí vojenského újezdu a podpoře šetrných forem turismu.  

Předmětem hodnocení je zde zejména fungující přírodní prostředí jedinečného významu, 
které není nikterak internalizováno v ekonomických rozvahách. Relativizované návrhy šetrného 
způsobu využívání možná nepřinášejí okamžitý zisk, ovšem mohou mít obrovskou katarzní 
hodnotu a cesta k nim je už sama o sobě významná a napovídá o stupni vyspělosti veřejné 
debaty a veřejně deklarovaného zájmu22. Komparaci je v tomto případě nutné vyhledávat 
v zahraničí, neboť české podmínky ji až na výjimky téměř nenabízejí. 

 

6.4 Komparace scénářů vývoje a záměrů regionálního rozvoje 
v území VÚ Boletice a zájmového území 

6.4.1 Úroveň krajská 

Z pohledu krajské úrovně správy území celého kraje je jednoznačně ospravedlnitelný postoj 
k řešení problematiky polarizace prostoru v obvodech ORP Český Krumlov a Prachatice. Tyto 
vstupní důvody potvrzuje analýza polarizace prostoru kvantitativní povahy provedená pomocí 
agregátních ukazatelů DSI a IPE v kapitole 4. Krajská politika v tomto případě staví 
na základních koncepčních nástrojích umožňujících s dostatečným časovým a věcným 
předstihem korigovat budoucí vývoj území. Hlavními koncepčními nástroji na mezoregionální 
úrovni jsou Zásady územního rozvoje, tedy územně-plánovací dokumentace a dále obecně 
koncepce (např. ve smyslu dokumentu Programu rozvoje kraje). Bořecká považuje 
za komplikovaný postup, pokud v území již existují jednotlivé koncepční nástroje a územní plán 
(ÚP) má být teprve zpracován. Podle autorky by se koncepční nástroje měly logicky stát 
podklady pro zpracování ÚP, ale vzniká potom problém závaznosti těchto koncepcí (Bořecká 
2007). Koncepce mají iniciační charakter, za splnění určitých podmínek na sebe mohou vázat 

                                                 
21 Podstata plošné a územní izolace vojensko-strategických činností je nezbytná i z důvodu zabezpečení 
minimalizace negativních vlivů činnosti na zdraví obyvatelstva (v kontextu hodnocení EIA). 
22 Ochrana veřejných zájmů v území je hájení zájmů společnosti na takovém uspořádání území a na 
takových změnách v jeho využití, které slouží k naplňování cílů trvale udržitelného rozvoje (Ústav 
územního rozvoje 2002). 
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i rozvojovou podporu (Bičík, Perlín 2006). Způsob projednání a schválení strategického 
dokumentu upravuje  z. č. 128/2000 Sb. o obcích (obdobně i zákon o krajích). Zákon neuvádí 
povinnost vyhlásit závazné části například vyhláškou obce nebo kraje. „Schválení strategie má 
poté podobu deklarace a politická reprezentace se tímto krokem přihlašuje k navržené podobě 
sociálního a ekonomického rozvoje svěřeného území“ (Bičík, Perlín 2006). Domníváme se, 
že v případě zájmového území, je i přes výše uvedené podmínky a na základě předložených 
závěrů výzkumů kvantitativní povahy a závěrů terénního výzkumu v této studii doplněné 
hlavními vstupními předpoklady v oblasti vojenského využívání území a požadavků na ochranu 
přírody a krajiny, vhodné řešit využití okrajových částí vojenského újezdu ve vazbě na okolní 
správní území obcí koncepčním nástrojem povahy strategie rozvoje území. Podobně i Bořecká 
zdůrazňuje, že nelze brát VÚ jako uzavřený prostor bez vazeb na okolí (Bořecká 2007). Taková 
strategie, která by zohledňovala primárně rozvoj oblastí uvolněných MO ČR ve vazbě na okolní 
obce s výjimkou záměru vybudování střediska zimních sporů vázaného obslužně na město 
Horní Planá však doposud nevznikla.  

Program rozvoje Jihočeského kraje (PR JČK) (proces schvalování blíže v kap. 6.1) operuje 
s využitím území vojenského újezdu na značně obecné úrovni. Ze samotného dokumentu lze 
odvozovat nejsilnější vazbu na prioritní osu č. 6 PR JČK –  Cestovní ruch, přírodní a kulturní 
atraktivity.  

Tab. 13: Výběr relevantních závěrů analýzy SWOT Jihočeského kraje v PR JČK 2007–
2013 pro proces integrace řešeného marginálního území do regionálního systému 
S   

  
Tradice, odbornost a vysoký potenciál Jihočeské univerzity a ústavů AV ČR v oblasti 
ekologie, biologických a biomedicínských oborů, trvale udržitelného rozvoje a zemědělství

  
Vysoký rozvojový potenciál cestovního ruchu;  zachovalá, ekologicky hodnotná a 
turisticky atraktivní příroda a kulturní krajina, s velkou koncentrací historických památek 

W   
  Socioekonomické disparity mezi jednotlivými částmi kraje 
  Nedostatečná infrastruktura pro volnočasové aktivity 
  Sezónně nevyvážená nabídka cestovního ruchu 
O   

  
Trvale udržitelné využití přírodních atraktivit a kulturního dědictví pro rozvoj cestovního 
ruchu, včetně lázeňství  

  Tvorba nových a inovace stávajících produktů cestovního ruchu 

  
Vyvážený rozvoj chráněných území a dalších ekologicky nezatížených a přírodně 
cenných oblastí při zachování přírodního bohatství a udržitelného rozvoje  

  Revitalizace části vojenského výcvikového újezdu Boletice  
T   

  
Pomalé zavádění managementu CR a přetrvávající nejasnosti v rozdělení kompetencí 
v oblasti CR 

  Nesoulad mezi rozvojovými záměry a zájmy ochrany přírody 
  Urbanizace volné krajiny (mimo území určená k zástavbě ÚPD) 

Zdroj: Upraveno dle Program rozvoje Jihočeského kraje 2007–2013 
Poznámka: Potenciální vazba důležitá v procesu integrace řešeného marginálního území je odlišena 
kurzívou. 
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Socioekonomický profil kraje definuje rozvoj cestovního ruchu jako „územně 
diferencovaný s výraznou sezónností, přičemž je limitován nedostatečně rozvinutou základní 
a doplňkovou infrastrukturou, nevyhovující dopravní dostupností, omezeným rozsahem 
a kvalitou služeb“ (PR JČK 2007). 

Aktivity navržené k naplňování Opatření jednotlivých Prioritních os vycházejí ze SWOT 
analýzy, ze které lze odvodit i vazbu na aktivity podporované v zájmovém území. Tab. 13 
představuje výběr některých závěrů SWOT analýzy PR JČK s přímou vazbou na rozvoj Boletic 
a zájmového území a s potenciální vazbou která by podle nás měla být především zohledněna 
v procesu integrace marginálního území do regionálního systému.  

Naším cílem zde není zpochybnění závěrů SWOT analýzy, naopak nalezení jejích vhodných 
relevantních závěrů, majících vztah k řešené problematice. Domníváme se, že závěry označené 
v tab. 13 kurzívou je vhodné zohledňovat a upřednostňovat v procesu integrace řešeného území 
do regionálního systému. Veškeré položky tab. 13 potom umožňují predikci scénáře vývoje 
zájmového území. Predikci dále umožňuje také analýza aktivit naplňujících jednotlivá opatření 
zejména Prioritní osy č. 6 PR JČK (tab. 14). 

Tab. 14: Výběr relevantních aktivit naplňujících Opatření Prioritní osy č. 6 – Cestovní 
ruch, přírodní a kulturní atraktivity PR JČK 2007–2013 pro proces integrace řešeného 
marginálního území do regionálního systému 
Opatření Aktivita naplňující Opatření 
6.1   

  
Podpora využití vojenských areálů či budov na území Jihočeského kraje 
uvolněných pro civilní účely, zejména pro sportovní, kulturní vyžití a pro vzdělávání.

  
Vybudování regionálního areálu zimních sportů a rekreace, dalších sportovních 
a turistických zařízení na území Jihočeského kraje. 

  Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení určených pro zimní turistiku. 
6.2   
  Podpora rozvoje zážitkové turistiky. 

  
Podpora rozvoje agroturistiky a dalších šetrných forem CR (např. aktivní zapojení 
do ochrany přírody). 

6.3   
  Podpora šetrného využití přírodního bohatství v produktech CR. 
6.4   

  
Podpora využívání destinačního managementu pro koordinaci, podporu  i rozvoj 
CR v  Jihočeském kraji. 

Zdroj: Upraveno dle Program rozvoje Jihočeského kraje 2007–2013 
Poznámka: Potenciální vazba důležitá v procesu integrace řešeného marginálního území je odlišena 
kurzívou. 
 

Domníváme se dále, že aktivity označené v tab. 14 kurzívou je vhodné zohledňovat 
a upřednostňovat v procesu integrace řešeného území do regionálního systému. Ostatní aktivity 
potom umožňují predikci scénáře vývoje zájmového území. Samozřejmě je možné aktivity 
navzájem kombinovat a podněcovat tvorbu synergických efektů, ovšem ne ve všech případech 
je kombinace a soulad možný, naopak mnohdy se dané aktivity vylučují. 
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V souvislosti s predikcí (extrapolací) scénáře vývoje řešeného území je nutné zohlednit 
společně deklarovaný postup hlavních aktérů rozvoje/využití území vojenského újezdu 
(Společná deklarace 2006) (blíže kap. 6.1 a příloha XIII) Třetím zásadním prvkem umožňujícím 
predikci scénáře vývoje jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (kap. 6.1). 

Predikce scénáře vývoje je tedy primárně omezena na výše zmíněné dokumenty. Z nich je 
zřejmá vůle změny funkčního využití části vojenského újezdu především za účelem vybudování 
střediska zimních sportů s vazbou na zázemí města Horní Planá. Přínos záměru je jednoznačně 
orientovaný na rozvoj tvrdých forem cestovního ruchu s cílem snížení sezónní nezaměstnanosti.    

  

6.4.2 Úroveň obvodů obcí s rozšířenou působností  

Nejen dle závěrů intenzivního výzkumu je zřejmé, že tato správní úroveň rezignuje na možnost 
ovlivnění vývoje zájmového území například formou integrace řešeného marginálního území 
do regionálního systému (blíže například kap. 5). 

 

6.4.3 Úroveň mikroregionální a obecní  

Na obecní úrovni v současnosti nefiguruje s výjimkou města Horní Planá (DHV CR 2002) jiná 
obec zájmového území, která by jasně deklarovala koncepční postup v procesu integrace 
řešeného území (části území) do regionálního systému. Důležitou roli zde sehrávají svazky obcí. 
Jednoznačně nejaktivnějším v tomto ohledu je Svazek Lipenských obcí (podíl členů zájmového 
území ve svazku vyjadřuje tab. 8) představující strategii rozvoje území členských obcí, ve které 
je obsažena problematika využití stávajícího vojenského újezdu. Naopak Svazek obcí 
Prachaticka (SPR Dobrovolného svazku Prachaticko 2005–2010), podobně jako zbývající 
v území zastoupené svazky, vlastní strategií pro zájmové území neřeší.  

Dokument Strategie rozvoje Lipenska spolu se studií „Lipensko – dovolená bez stresu“ 
představuje kompilaci strategické vize, cílů a priorit oblasti cestovního ruchu přijatou svazkem 
obcí v roce 2004. Naplňování vize a cílů je realizováno zejména přípravou tzv. integrovaného 
projektu (Lipensko – dovolená bez stresu) s partnery JČK a Lipno Servis, s.r.o., která v oblasti 
Lipenska patří mezi největší poskytovatele služeb v cestovním ruchu (lipensko.cz 2007). 
Situační analýzu regionu prezentuje „Profil regionu Lipenska“ (lipensko.cz 2007), ze které je 
zřejmá problematická situace regionu v oblasti sezónní nezaměstnanosti, vybavenosti lidským 
kapitálem, vybavenosti infrastrukturou cestovního ruchu a střety zájmů regionálního rozvoje, 
navazující na historicky podmíněné důsledky polarizace prostoru pohraničí a s tím související 
ochranu přírody a krajiny v současné době (viz např. příloha X – Limity života a rozvoje 
Lipenska). Priority rozvoje mikroregionu jsou definovány obecně, přesto vyhovujícím 
způsobem. Avšak výrazným způsobem neuvažují problematiku integrace boletického 
vojenského újezdu nebo jeho okrajových částí do mikroregionu. Tato zájmová oblast je tedy 
řešena zejména v části „Lipensko – dovolená bez stresu.“ Cestovní ruch v regionu Lipenska je 
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identifikován jako významná ekonomická oblast s významným potenciálem pro úspěšný rozvoj 
lokality (lipensko.cz 2007), proto je mu přikládán největší význam. Hodnocení potenciálu je 
v tomto případě rozvinuto i na oblast VÚ Boletice (Cassia Development & Consulting – 
Vyhodnocení potenciálu využití VVP Boletice pro rozvoj Lipenska [2007]). Tato studie 
zdůrazňuje, že „území VÚ disponuje velmi unikátními přírodními podmínkami, které by mohly 
vytvořit další nabídku právě např. pro období jara a podzimu a přilákat tak do regionu 
návštěvníky v tomto období.“ Není tedy z dostupných podkladů, koordinátora a organizátora 
přípravných prací zejména za dotčené obce svazku, zcela jasné, zda potenciál VÚ umožní 
prodloužení turistické sezóny na Lipensku zejména v požadovaném zimním období. Jmenovitě 
toto období řeší studie „Lipensko – zimní turistická sezóna“ (viz příloha XI – koncept řešení) 
(Atelier 8000 s.r.o. a Lipno Servis s.r.o. např. 11/2005 cit. v obcan.ecn.cz 2007). Zde je možné 
identifikovat zacílení opět téměř výhradně na oblast rozvoje forem cestovního ruchu 
realizovaných v zimním období a požadavky na vybudování příslušné související infrastruktury. 
Variantní řešení není předloženo ani uvažováno. Výše uvedený postup dle výstupu Svazku 
Lipenských obcí podporují všichni členové svazku a jednomyslně jej schvalují (lipensko.cz 
2007). Naopak občanská sdružení Calla a Česká společnost ornitologická vydaly ke studii 
„Lipensko – zimní turistická sezóna“ vlastní stanovisko a hodnocení (viz příloha XVI: „Studie 
navrhuje z hlediska ochrany přírody a národní i evropské legislativy zcela mimořádné a velmi 
těžko průchodné aktivity (rozsáhlé zásahy v 1. a 2. zóně národního parku a 3. a 4. zóně CHKO, 
úprava hranic CHKO, likvidace různých typů stanovišť v rámci soustavy Natura 2000, výrazné 
ovlivnění předmětných druhů v ptačí oblasti včetně rozsáhlé likvidace jejich stanovišť, 
využívání území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma apod.). Prosazování 
varianty lyžařského centra Špičák, jako z hlediska ochrany přírody méně problematické 
ve srovnání s variantou Chlum, lze považovat za vysoce kontroverzní“ (obcan.ecn.cz 2007). 
Stanoviska dotčených orgánů státní správy a jiných územně příslušných orgánů nejsou k tomuto 
postupu známé, neboť ze zákona nejsou požadovány. Doposud se jedná pouze o deklaraci 
politického zájmu, ne posouzení vlivů konkrétního záměru. 

Závěrem je možné potvrdit soulad v oblasti podpory rozvoje forem cestovního ruchu 
v zájmovém území na úrovni krajské a mikroregionální. Scénář vývoje lze tedy predikovat 
(extrapolovat) obdobným způsobem jako v případě hodnocení krajské úrovně. Ovšem stále zde 
existují komplikované a legislativně značně nejasné formy postupu prosazování cílů 
mikroregionu i konkrétních navrhovaných záměrů.       

 

6.4.4 Úroveň průniková, komparace dvou základních dosavadních přístupů 
k integraci území do regionálního systému 

V úvodu komparace dvou základních rozvojových dokumentů je nutné zohlednit následující 
vstupní podmínky. V souvislosti s deklarovaným postupem ve věci civilního využití části VÚ 
Boletice (Společná deklarace 2006) je nutné vzít v úvahu problematiku změny hranic 
vojenského újezdu. Právní aspekt rušení části vojenského újezdu si vyžaduje mimo jiné 
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zpracování a přijetí zvláštního zákona, který bude řešit majetkoprávní vztahy a upravovat 
následnou správu území včetně integrace příslušné oblasti do regionálního systému.  

Proces integrace vybraného území (v případě postupu dle Společné deklarace se jedná 
o cca 17 % výměry stávajícího VÚ, viz mapa v příloze XIII) představuje také náklady spojené s: 

 rekultivací a sanací území 

 pyrotechnickým průzkumem a očistou území  

 změnou hranic území 

 následným zajištěním plnění vojenské funkce území v jiném prostředí 

Kalkulace vycházející z výše uvedených základních parametrů poskytuje Analýza existence VÚ 
z hlediska porovnání potřeb armády a stanovených ekonomických kritérií. Shrnující kalkulaci 
nákladů dle ekonomického rozboru přibližuje tab. 15.  

Tab. 15: Odhad nákladů spojených s procesem integrace/konverze části území 
vojenského újezdu v Česku dle kalkulace Ministerstva obrany ČR, 2007 
Navržený parametr Okolnosti Odhad nákladů 
Hydrogeologický průzkum   řád jednotek mil. 
Pyrotechnický průzkum při změně hranic  cca 30 mil. 
Pyrotechnická sanace 64 000Kč/ha cca 250 mil. 
Rekultivace a sanace lokální rozdíly řád desítek mil. 
Náklady spojené s využitím jiných 
prostorů pro vojenskou činnost 

položka za 2 roční cykly pro 
potřeby pouze jedné roty řád desítek mil. 

Zdroj: Upraveno dle Analýza existence VÚ z hlediska porovnání potřeb armády a stanovených 
ekonomických kritérií 2007 
Poznámka: Prezentované navržené parametry vyjadřují pouze základní požadované činnosti související 
s procesem integrace části vojenského újezdu do regionálního systému pod civilní správu území. 
 
Rámcový odhad celkových nákladů integrace části území formou vynětí z VÚ lze odvinout 
od odhadu nákladů prezentovaných v tab. 15. Je nutné respektovat místní specifika území 
a další možné souvislosti. Přesto je nezbytné začlenit do ekonomických rozvah náklady spojené 
s procesem konverze stejně jako internalizaci hodnot poškozených nebo ohrožených biotopů 
procesem rozvoje území ve vazbě na realizaci navrhovaných záměrů. Minimálně tyto parametry 
by měla obsahovat nákladově zisková analýza (Cost Benefit Analysis). Dle Analýzy existence 
VÚ (2007) je při řešení tohoto procesu nutné zohlednit nejen a) vojenská hlediska, 
b) ekonomická hlediska, ale i c) hlediska požadavků sousedících obcí, d) řešení restitučních 
nároků, e) veřejného mínění obyvatel zájmového území a f) ochrany přírody a krajiny. 

 

6.4.4.1 Zimní sezóna versus polyfunkční využití území   

Prvním přístupem k řešení problematiky integrace území vojenského újezdu do regionálního 
systému je projekt prezentovaný studií „Lipensko – zimní turistická sezóna“ podporovaný 
Svazkem Lipenských obcí a Jihočeským krajem. Druhým přístupem je potom „Rozvojový 
koncept cestovního ruchu“ obsažený v návrhové části studie „VÚ Boletice – studie 
polyfunkčního využití území“ (Geovisin 2005), který je ve dokumentu ztotožňován se 
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strategickými cíli rozvoje turistického regionu Šumava definovanými Růžičkou a Krejzou 
v roce 2001. 

Studie polyfunkčního využití vymezuje, při respektování využití VÚ Boletice pro výcvik vojsk 
a mezinárodních zájmů ochrany přírody, území, kde je možné situovat vhodné aktivity 
cestovního ruchu. Stanovuje limity využití území VÚ a způsoby a podmínky pro trvalé 
zpřístupnění některých částí VÚ. V nezpřístupněných územích potom umožňuje realizaci 
exkurzní aktivity formou jednorázových akreditovaných vstupů. Dále navrhuje formy 
propagace (podobně je tento postup diskutován ve výsledcích příkladových studií programu 
LIFE Nature viz kap. 6.2.1). Nakonec zdůrazňuje vymezení ochranářsky významných ploch 
a návrh managementu. Výše uvedené závěry studie lze proto hodnotit i v rámci přínosu 
pro navazující sídelní strukturu jako záměry umožňující dlouhodobě udržitelný rozvoj obcí 
v souladu s PR JČK. 

Velmi podrobné a věcné zhodnocení přístupu prezentovaného naopak ve studii „Lipensko – 
zimní turistická sezóna“ nabízí například Cudlínová [2007]. Zdůrazňuje potřebu prohloubení 
analýzy sociálně-ekonomických dopadů záměru (podobně též Seidl 2005). Cudlínová dále 
specifikuje návrhy na a) rozbor místního potenciálu obyvatel (zapojení do územní dělby práce), 
b) možnosti zapojení místních podnikatelů, c) rozbor finanční situace regionu (volný finanční 
kapitál v místě a jeho možné příjemce) a závěrem anketní průzkum návštěvníků v regionu. „Bez 
informací získaných z empirického výzkumu by mohl být záměr lyžařského areálu zasazen 
do sociálního vakua a efektivnost jeho fungování může být ohrožena“ (Cudlínová [2007]). 
Podle Cudlínové také obecně platí, že „turismu jako alternativě ekonomického rozvoje 
marginálního venkovského prostoru odpovídá spíše forma měkkého nebo integrovaného 
turismu23 než turistika koncentrovaná do několika míst a hotelů. To platí obzvláště v případě 
cenné oblasti, jako VÚ Boletice rozhodně je“ (Cudlínová [2007]). 

Na řadu předložených návrhů studie Cudlínové odpovídají i závěry této práce, především 
v oblasti empirického výzkumu připravenosti místní a regionální veřejné správy území 
na změny využití území. Závěry této práce rovněž v souladu s návrhy studie Cudlínové 
umožňují kvalitativní analýzu situace v regionu a odhalují potenciální konflikty mezi aktéry 
regionálního rozvoje v území. Dále potom naše práce v aplikační rovině umožňuje začleněním 
principů dlouhodobé udržitelnosti rozvoje regionu v oblasti celkové analýzy možností rozvoje 
zájmového území. Cudlínová rovněž navrhuje ekonomicky ohodnotit přírodní území dotčené 
realizací záměru lyžařského areálu využitím hesenské metody s použitím metody podmíněného 
oceňování CVM a rázu krajiny podle metodiky Löw, Míchal (Cudlínová [2007]). V této 
souvislosti se zdá být také vhodná Metoda hodnocení funkcí lesa vyvinutá Vyskotem (2003) 

                                                 
23 Integrovaný turismus lze chápat podobným způsobem jako koncept šetrného turismu (kap. 7.1.3.1). 
Integrovaný turismus představuje novou formu turismu uvažující místní komunitu a podmínky místního 
rozvoje. Je dále definován jako forma turistiky navazující na ekonomické, sociální, kulturní, přírodní 
a lidské zdroje daného území. Je přirozenou součástí života území a místní populace, naopak není vnější 
službou turistům, ale vnitřní charakteristikou ekonomiky (SPRITE-QLK5-CT-2000-01211 cit. 
v Cudlínová [2007]). 
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užívaná MŽP (Soukopová 2005). Tato metoda umožňuje vyjádření mimoprodukční funkce lesa 
peněžními ukazateli využitím vážení mimoprodukční funkce lesa faktorem společenské potřeby. 
Vzhledem k vysoké míře zalesnění území je zřejmý její užitek při kalkulaci nákladů a zisků 
realizace záměru. 

Žádný z posuzovaných dokumentů neobsahuje prvky strategického plánování v přímé vazbě 
na území vojenského újezdu. Tudíž neobsahují ani prostor pro politickou diskusi 
(zprostředkovaně též občanskou diskusi) nad jednotlivými cíli a opatřeními či aktivitami 
naplňujícími cíle. Právě tato skutečnost nás vedla ke koncipování strategického dokumentu 
jakožto primárního koncepčního dokumentu v procesu využití území VÚ Boletice s cílem 
zajistit přínos všem obcím sousedícím přímo s vojenským újezdem, tedy námi vymezeném 
zájmovém území. Cílem bylo v této primární fázi návrhu strategie začlenit do procesu tvorby 
strategického plánu rozvoje území také aktéry regionálního rozvoje přímo v území. Na základě 
empirických studií se nám podařilo zohlednit postoje místního obyvatelstva vojenského újezdu 
a názory veřejné správy zájmového území. Strategický dokument jsme vytvářeli v souladu 
s deklarovanými potřebami vojenského využití území VÚ a požadavky na ochranu životního 
prostředí (v mezinárodním měřítku), tedy základními zákonnými normami v daném postupu.  
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Kapitola 7 

Využití geografického potenciálu zájmového území 

7.1 Využití nástroje strategického plánování při tvorbě koncepce 
rozvoje forem cestovního ruchu 

7.1.1 Řešené území 

Problematika ekonomického využití potenciálu území újezdu především v oblasti terciérního 
sektoru hospodářství je diskutována v posledních přibližně pěti letech především s ohledem 
na limity environmentální a bezpečnostně-strategické. Diskutovány jsou nejčastěji pouze ad hoc 
návrhy a projekty bez silné opory v předcházející koncepci rozvoje území, případně strategii 
socioekonomického rozvoje území vytvořené ve spolupráci hlavních aktérů lokálního 
a regionálního rozvoje24. Konsenzu je dosahováno v odlišných horizontálních i vertikálních 
úrovních (orgány OPK a MO ČR versus KÚ a obecní samospráva) a shoda rozhodně neprochází 
napříč spektrem nejdůležitějších hráčů na poli rozhodování o využití území  v regionu. 

Neshody je možné identifikovat i v oblasti prostorové neprovázanosti jednotlivých návrhů 
využití. K výše uvedenému problému neshody, který sám o sobě neumožňuje další postup 
v jednání, by nebylo třeba dodávat jakákoliv stanoviska a jejich přednesení by mohlo být 
uskutečněno až po nastolení určitého způsobu koncepční komunikace na úrovni jednotlivých 
stran. Hovoříme zde především o zájmech bezpečnostně-strategických na úrovni republikové, 
dále o zájmech ochrany přírody a krajiny ve všech jejích složkách na úrovni republikové, ale od 
roku 2005 i mezinárodní v souvislosti s přijetím a implementací soustavy Natura 2000. 
V neposlední řadě jde o problematiku na úrovni regionální a lokální v zastoupení 
mikroregionálních sdružení obcí a krajské správě území. Působnost jednotlivých návrhů tak 
potom nachází podporu a opodstatnění v jednotlivých sdruženích obcí, které ovšem byly 
zpočátku bází pro spolupráci na úrovni projektů, které zprvu nedeklarovaly žádný programem 
využití prostoru VÚ Boletice. Tento prostor je nutné řešit komplexně na všech hierarchických 
úrovních a s podporou všech zúčastněných stran minimálně v oblasti zhodnocení rozsahu 
dopadů navrhovaných záměrů. Je tedy nutné vymezit oblast, které se případně návrhy 
                                                 
24 Rozvoj jako proces je způsob, jakým mohou být dosaženy určité podmínky společenské existence. 
Běžně je proces rozvoje spojován s ekonomickým růstem, blahobytem a modernizací. Nejčastěji se 
objevuje v šesti navzájem propojených souborech: úroveň materiální produkce a spotřeby; změny 
v úrovni materiální produkce a spotřeby; technologie materiální produkce a spotřeby; technologické 
změny; vázané sociální, kulturní a politické změny; distribuce nákladů a zisků produkce a spotřeby 
(Johnston (ed.) 1981). Na proces rozvoje lze pohlížet z řady často zcela odlišných úhlů. Důležitým 
aspektem je územní/prostorový průmět procesu, který geografie nejčastěji spojuje s vymezením regionu.  
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bezprostředně týkají a pro které budou mít závažné dopady. Zde můžeme konstatovat, že takové 
vymezení doposud neproběhlo a znovu se lze vrátit ke kritice ad hoc návrhů bez širších 
sociálních, ekonomických a environmentálních souvislostí. 

Návrh řešení této zásadní problémové úrovně spolupráce lze nalézt v čistě pragmatickém 
vymezení území v rámci spolupráce sousedících obcí po obvodu hranice VÚ Boletice, poté lze 
řešit komplexně celé takto vymezené území na regionální úrovni a operovat vymezeným 
řešeným územím i v rámci národní úrovně správy území v oblasti přípravy koncepcí rozvoje 
území (podobně jako tomu je nyní v případě zřízení Komise pro rozvoj obcí Brdska).  

Hodnoty řešeného území, tedy využitelný potenciál je podrobně diskutován například 
ve výše zmíněných studiích (Seidl 2005 a 2007). Kvality především environmentálního 
charakteru zmiňuje řada špičkových odborníků v oboru a jsou právoplatně zohledněny 
v dokumentech týkajících se vyhlášení zejména EVL Boletice. Vyhlášení lokalit do soustavy 
Natura 2000 se právně opírá o novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 

V souvislosti s řešením problematiky konverze vojenských území lze chápat proces 
označovaný v anglické terminologii jako tzv. decommitment – čili restrukturalizaci území pod 
civilní státní správu jako soustavu procesů navazujících primárně na předem stanovenou 
koncepci a program organizace takového procesu. Snahy o definování potenciálu území 
konkrétního vojenského újezdu v minulosti v českém prostředí lze nalézt například v případě 
VÚ Hradiště. Jedná se ale o koncept urbanisticko ekologické povahy řešící pouze území 
samotného újezdu bez širších územních vztahů. Zvážení přirozeného přírodního potenciálu 
území (při zhodnocení urbanistickém, krajinářském a ekologickém) mělo za cíl zajištění 
„alternativní diferencované exploatace různorodými požadovanými aktivitami“ (Valtr 1993). 
Vstupní etapa studie Potenciální exploatace Doupovských hor z roku 1990 řešila adekvátní 
ochranu zdrojů minerálních a obecně vodních zdrojů, vymezení turistických tras, 
ekozemědělské alternativní způsoby hospodaření a environmentální ochranu. Dále vymezovala 
cíle řešení podílu a ekologické zátěže jednotlivými požadovanými činnostmi v území, včetně 
stanovení potřebných limitů a regulativů k zamezení neuvážených vstupů. Stanovila aktivity: 

 ochranu nejcennějších přírodních území 

 ekologicky přijatelné využívání výcvikových ploch zvláštního využití 

 rozšíření ploch pro využití v alternativním zemědělství 

 určení lokalit pro rozvoj CR 

 ochranu a šetrné využívání přírodních zdrojů 

Řadu výše uvedených priorit lze považovat za relevantní i pro řešení v procesně podobném, 
avšak v časovém posunu diskutovaném zcivilnění Boleticka s rozdílem míry naplnění 
stanovených aktivit. 
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7.1.2 Role lidského kapitálu 

Role lidského kapitálu je zásadní při tvorbě a implementaci jakékoli koncepce vývoje území. 
Tím více, pokud se jako v tomto případě jedná o výrazně periferní území, které lze definovat 
jako marginální. Tento fakt umocňují i specifické demografické podmínky regionu, kdy 
centrální oblast  řešeného území je téměř neobydlená a severní část řešeného území vykazuje 
výrazné znaky perifernosti.  

Veškerý ekonomický rozvoj regionu je nutné v počátcích koncipovat v rámci možností 
a limitů řešeného regionu a zohledňovat tři základní pilíře trvalé udržitelnosti rozvoje. Bez 
konkrétních reálných přínosů pro lokální obyvatelstvo nemá jakýkoliv odlišný vývoj 
od stávajícího stavu území smysl. Přírodní potenciál, který je téměř jediným a nenahraditelným 
vkladem regionu je součástí celkového kapitálu území a je tedy vhodné tuto skutečnost jasně 
deklarovat a v koncepci ji zohledňovat. 

Model čtyř kapitálů (Four Capitals Model) ve smyslu nástroje přípravy rozvojové strategie 
je v podstatě rozšířením tří pilířů udržitelného rozvoje (environmentálního, sociálního 
a ekonomického). V tomto modelu je oddělena individuální složka (vzdělání, zdraví 
obyvatelstva, schopnosti, inovace) od ekonomického a sociálního pilíře. Je tak umožněno 
definovat ekonomický pilíř v kontextu infrastruktury, obchodu, nemovitostí, zatímco sociální 
potom v kontextu vztahů mezi jednotlivci a ve společnosti (schopnost tvorby sítí, funkce 
institucí atp.) Environmentální pilíř zůstává zachovaný. 

Udržitelným lze charakterizovat rozvoj regionu za předpokladu konstantního vývoje nebo 
nárůstu všech dílčích kapitálů. Udržitelnost lze zároveň rozlišit dle míry její síly. Slabé 
udržitelnosti je dosahováno zvýšením podílu jednoho z kapitálů za cenu snížení jiného. Silná 
udržitelnost je výsledkem přispívání dílčích kapitálů k celkovému blahobytu dílčími způsoby, 
přičemž není možná replikace či substituce jednotlivých kapitálů.    

Dle modelu čtyř kapitálů (4K) (SRDTOOLS 200725) lze definovat kapitál v kategorii: 

 man made capital (člověkem vyprodukovaný, např. komunikace, infrastruktura) 

 nature capital26 (přírodní kapitál, např. míra biodiverzity) 

 human capital (lidský kapitál, tj. vzdělání, motivace, pracovní schopnosti, příspěvek 
k ekonomickému rozvoji) 

 social capital27 (sociální kapitál na společenské úrovni, např. soudržnost, angažovanost 
ve veřejném životě, participace, schopnost tvořit sítě) 

                                                 
25 Methods and tools for evaluating the impact of cohesion policies on sustainable regional development 
26 Souhrn všech přírodních zdrojů, které poskytují lidské společnosti různé služby a statky. Protipól 
k ekonomické kategorii kapitálu (souhrn výsledků lidské práce ve formě zařízení a informací – je 
předpokladem i výsledkem ekonomické činnosti a tvorby zisku) (Braniš a kol. 1999). 
27 Sociální kapitál lze definovat jako složku sociálních jevů a procesů v určitém území (např. životní 
úroveň obyvatel, vývoj vzdělanosti apod.), které činí území způsobilým k rozvoji nebo plnění určité 
funkce (VÚVA 1983 cit. v Ústav územního rozvoje 2008). 
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Obecně bývá cílem veřejné intervence zvýšení kvality určité sféry reality, resp. kapitálu. 
Existují zákonné nástroje pro evaluaci těchto intervencí a hodnocení negativních dopadů 
či případných snižujících tendencí na některý ze zbylých kapitálů. Příkladem jsou procesy EIA 
(Environmental Impact Assessment), SEA (Strategic Environmental Assessment) nebo HIA 
(Health Impact Assessment). Podobně, jako je součástí procesu hodnocení vlivů koncepce 
na životní prostředí proces zhodnocení souladu navrhovaných cílů koncepce s hierarchicky nebo 
tématicky blízkými koncepcemi pro dané území, je součástí metodiky využívající model 4K 
analýza konzistentnosti strategických cílů srovnávaných strategických dokumentů. Dále je 
rozlišena míra zacílení priorit na zvýšení jednotlivých kapitálů. 

Tento rozpor, kdy možnost zvýšení některého z kapitálů má za následek snížení jiného, lze 
označit jako trade-off, implicitně tedy můžeme vymezit proces synergie, tedy nárůst obou 
kapitálů. Mělo by být explicitně bráno v úvahu, že téměř veškerý rozvoj s sebou přináší určitý 
negativní dopad. Je tedy vhodné uvažovat jednotlivá trade-offs procesu. Existuje jich často celá 
řada na různých hierarchických úrovních (lokálních, regionálních a nadregionálních). Zvýšení 
jednoho ze 4 kapitálů v řešeném území Boletic bude bezesporu mít jistý trade off, zvláště, 
zvážíme-li vstupující environmentální hodnoty území. Výrazným negativním vlivům je možné 
čelit i předchozí analýzou únosnosti, zátěže příp. únosné kapacity území. Hovoříme zde 
zejména o oblasti turismu, který se s řadou vázaných činností jeví jako alternativa v procesu 
integrace marginálního území do regionálního systému. 

 

7.1.3 Únosnost a kapacita území pro rozvoj turismu 

Z praxe je zřejmé, že cestovní ruch představuje nástroj využitelný ke snižování nerovnoměrnosti 
regionálního rozvoje z předpokladu aktivace potenciálu území pro rozvoj turismu. Potenciál 
území pro rozvoj CR v zájmovém území Boleticka lze aktivovat v únosné míře tehdy, pokud 
potenciál resp. strana poptávky nepřevyšuje stranu nabídky, tady kapacitu území (blíže 
v kapitole 2.4.3). Únosnou kapacitu potom může řešit například ekologický model DPSIR, který 
analyzuje vliv lidských aktivit na životní prostředí (Pásková 2003). Operuje s veličinami jako je 
hnací síla rozvoje, zátěž území, stav v území, dopad na lokalitu a odezva. Model nelze pojímat 
jen jako zobecnění negativních dopadů forem CR na životní prostředí, které mnohdy převyšují 
pozitivní hodnoty vyjádřené např. krajinotvorným působením. Často CR teprve zhodnocuje 
sníženou atraktivitu prostředí. Nejen kvantita ve smyslu statistiky návštěvnosti území společně 
s výší příjmů v lokální ekonomice je vypovídající o úspěšnosti záměru. Zejména ale kvalita 
návštěvníků a návštěvnických programů a produktů CR upřednostněných v rámci destinačního 
managementu ovlivňuje absorpceschopnost území. Zde lze identifikovat styčné body s teorií 
využití čtyř kapitálů a koncentrovat se na iniciaci těchto kapitálů především z prostředí 
lokálních iniciativ.   
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7.1.3.1 Rozvoj šetrných forem turismu 

V současné době navíc dobíhá na území biosférické rezervace Šumava (obr. 18) projekt 
Programu pro životní prostředí OSN (UNEP) a  Světového fondu pro životní prostředí – Global 
Environmental Facility (GEF) financovaný Světovou bankou, který nese název "Šetrný turismus 
– šance pro biosférickou rezervaci Šumava" (Silovský, Šternberk 2006). Hlavním garantem 
české části projektu je Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice. 
Partnerem projektu je Správa NP a CHKO Šumava. Hlavním cílem projektu je dle Prováděcí 
směrnice pro grantové schéma (rras.cz 2007) podpora přiměřených ekonomických aktivit 
v chráněném prostředí jakožto součást ochrany přírody a krajiny. Lze zde identifikovat soulad 
s konceptem biosférických rezervací (Man and Biosphere, Sevilla 1995). Cílem fungující 
biosférické rezervace je nejen ochrana biodiversity, ale i zabezpečení vědeckého a odborného 
výzkumu, vzdělávání, osvěty  a podpora udržitelného rozvoje (env.cz 2007). V tomto kontextu 
je projekt zaměřen na podporu šetrných forem turismu28.  

Obr. 17: Vymezení konceptu šetrného turismu v kontextu kulturních, socioekonomických 
a environmentálních aspektů regionálního rozvoje 

 

Zdroj: Seidl (2008) 

Zejména aktivity naplňující globální cíl projektu UNEP–GEF, tedy „zvýšení ekonomické 
výkonnosti cestovního ruchu využitím a dalším rozvojem dostupného potenciálu a tím docílení 
zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu na meziregionální úrovni, při 
respektování zájmů ochrany přírody a krajiny a dalších složek životního prostředí“ (Prováděcí 
směrnice pro grantové schéma, 2007), mohou směrovat regionální rozvoj v zájmovém území 
v intencích dlouhodobé udržitelnosti. Zároveň by tento projekt mohl dokázat, že podmínky 

                                                 
28 „Šetrný turismus je speciální forma cestovního ruchu charakteristická svým ohleduplným chováním 
k přírodně hodnotným oblastem, která uchovává životní prostředí a udržuje blahobyt místních obyvatel.“ 
(The International Ecotourism Society cit. v Seidl 2008). 
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stanovené ochranou přírody nemusí být zásadně omezující. Níže navržená strategie rozvoje se 
tedy v souladu a inspiraci s cíli a opatřeními tohoto programu snaží naplňovat zejména principy  
biosférické rezervace, kterým je i regionálně rozvojový princip. Důležitá je v této souvislosti 
oblast propagace šetrných forem využívání území pro rozvoj cestovního ruchu a celkově 
marketing území, ke kterému se snaží přispět i vznikající síť Center šetrné turistiky 
či Ministerstvo životního prostředí (blíže např. Seidl 2008).  

Obr. 18: Vymezení zájmového území vůči Biosférické rezervaci Šumava, r. 2008 

 

Zdroj: Regionální rozvojová agentura Šumava (2008) 

 

7.1.4 Role destinačního managementu 

Management představuje systém teoretických a praktických řídících znalostí, dovedností 
a činností. Představuje proces s propojením funkcí jako je plánování, organizování, 
rozhodování, motivování, komunikování a důležitá je zde i kontrola realizace projektů, evaluace 
vynaložených finančních prostředků. Management úzce souvisí s ekonomickými aspekty 
řízeného subjektu. Cílem je řídit subjekt za účelem zhodnocení. Zhodnocení můžeme vnímat 
buďto jako pouze finanční nebo jako zhodnocení potenciálu pro navazující procesy. 

Díky cestovnímu ruchu lze generovat příjmy na základě propagace idiografičnosti některého 
segmentu krajiny, přírodního dědictví. Turismus se jeví jako jediný hojně využívaný nástroj, 
neboť v jiných oblastech lidské činnosti často nejsou internalizovány externality úspěchu toho 
určitého odvětví. Příkladem může být profit subjektů podnikajících v oblasti například hi-tech, 
kdy úspěch subjektu je dán zejména i kulturním pozadím lokality, ve které působí. S kulturním 
pozadím souvisí například lidský kapitál. Mnohdy ani turismus nezačleňuje do svého rozpočtu 
náklady na rozvoj, zachování kulturního dědictví, bohatství území a pouze těží z jeho „jména“ 
a image. Role destinačního managementu by měla tyto externality přiznat a zajistit návrat části 
zisku do toho, co bylo dosud využíváno bez tržní ceny (tradice, ráz). 

Destinační management užívá nástrojů strategického plánování a následně zajišťuje 
marketing a komunikační strategie destinace (včetně SEA), vytváří profil destinace (vnímejme 
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kulturu a kulturní dědictví v kontextu územní příslušnosti), dále vytváří strategie tvorby image 
a monitoruje vývoj a dopad cestovního ruchu. Destinačního managementu lze využít 
i v koordinaci aktivit poskytovatelů služeb v regionu ve vazbě na využití kulturního nebo 
kulturněhistorického potenciálu. Je dobré opět zmínit i význam  přírodního/krajinného dědictví 
jako součásti komplexního pohledu na problematiku. 

 

7.1.5 Principy teorie institucionalizace regionu 

Využití principů institucionalizace regionu a procesu formování územních identit pro aplikační 
rovinu přípravy strategie pro potřeby destinačního managementu a rozvoje zájmového území 
vychází z teoretických rámců Paasiho teorie institucionalizace regionů (The institucionalization 
of regions). Výše uvedené teoretické rámce a jejich aplikace v prostředí Česka jsou diskutovány 
v Chromého studiích Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů 
(Chromý 2003) či Regional identity activation of territorial communities of peripheral regions 
(Chromý, Janů 2003), ze kterých jsou čerpány podněty pro potřeby této práce. 

Naším zájmovým územím je struktura obcí obklopující centrálně situovaný vojenský újezd. 
Mnohdy takto vymezené území nazýváme regionem, přičemž se v podstatě nejedná ani o region 
staticky chápaný jako homogenní, natožpak o region heterogenní vztahový, jehož funkčnost je 
založena na polaritě středisko – zázemí, resp. Jádro – Periferie. V takových regionech funguje 
vztahová podmíněnost a dochází k integraci vnitřními procesy. Příkladem může být nodální 
region s vnitřně integrovaným dojížďkovým regionem. Nejobvyklejší variantou v systému je 
pak vztahový region s homogenními zónami. Ani takový nelze obecně pro případ zázemí 
vojenských újezdů dostatečně objektivně vymezit. Vztahovost a síla vazeb je příliš slabá 
a mnohdy nestabilní až sezónní. Identifikace podle územní intenzity výskytu reprezentativních 
jevů, jakými jsou například silné fyzickogeografické faktory v souvislosti s podmíněností nízké 
integrity dané vnějšími podmínkami, není také příliš vhodná. I přestože zájmové území 
sjednocuje zejména environmentální problematika a úrovně její ochrany. Inspiraci pro takto 
vymezené zájmové území pro potřeby definování strategických cílů rozvoje lze nalézt například 
v přístupu Paasiho, který chápe region jako výraz časoprostorově specifických vztahů 
vytvořených během vývoje společnosti (1986 cit. v Chromý 2003). Rozvoj regionu tedy souvisí 
s jeho historií, tradicemi a dělbou práce ve společnosti. Problém potom představují regiony se 
transformující nebo vznikající (Chromý 2003). Naše zájmové území je z tohoto pohledu nejen 
transformující se region, ale do jisté míry snad i region vznikající, omezeně vztahový. Integruje 
jej provázanost historicko-politického vývoje a funkční dělba práce spojená zejména v minulosti 
s vazbami újezdu na zázemí v podobě dislokovaných hospodařících VSL s.p. a vojenských 
posádek a celé řadě zpracovatelských závodů. Historický vývoj není třeba příliš rozvádět (blíže 
např. v Seidl 2005), přesto zásadní pro vývoj regionu byly změny organizace společnosti 
především v poválečném období až do doby vzniku újezdu. I v tomto případě je podobnost 
vývoje a provázanost centrálně položeného újezdu s okolními obcemi velmi silná. 
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Chromý označuje za jeden z aspektů formování regionální identity aspekt geografický, 
prostorový, představující vztah obyvatel ke geografickému prostředí, k regionu v němž žijí. 
Problém nastává v případě českých pohraničních území a zejména území vojenských újezdů 
s kontinuitou osídlení a „pamětí společnosti“, podobně jako s tím blízce související pamětí 
krajiny. (Ta nadále přetrvává, ovšem funkcí vojenského újezdu v zásadně pozměně podobě. Viz 
např. fotopříloha 1 až 22). Chromý dále označuje při formování územní identity za klíčovou roli 
přírodních podmínek a krajiny jako výsledku soužití člověka s přírodou. I v tomto případě nelze 
stavět na prakticky žádných pevných základech z důvodu absolutní výměny obyvatelstva 
vojenských újezdů a ztrátě nositelů identity v území (příznačný je například podíl rodáků 
v území dokreslující tuto problematiku, příloha III). Přesto ale existence vojenských újezdů 
v regionálním systému, lépe po boku okolního regionálního systému, trvá již téměř 60 let a lze 
tedy předpokládat nově se formující pocit sounáležitosti s takovým územím i přes jeho 
specifické funkční využití. Období jeho politické a společenské izolace bylo natolik dlouhé 
(1950–1989, 1991 nebo 2005 – závisí na úhlu pohledu jeho možné integrace – politické změny 
roku 1989, změny funkční – odchod sovětských vojsk nebo zvýšený zájem o přírodovědné 
studium území či závěrem vyvrcholení snah o civilní zpřístupnění území od roku 2005–2006) 
a procesy výměny obyvatelstva a krajinných změn natolik zásadní, že původní pozice 
v regionálním systému již nemůže být obnovena. Za období existence vojenského újezdu se 
vytvořila již poněkud specifická identifikace s tímto územím. Vzhledem k jeho izolaci je 
otázkou, jaký vztah by zaujalo obyvatelstvo žijící v jeho blízkosti k prostředí zpřístupněnému 
a bezprostředně tak navazujícímu na jejich životní areál? Z výzkumu veřejného mínění 
a řízených interview s představiteli veřejné správy (Seidl 2004, 2007) je zřejmé silné vědomí 
environmentálních hodnot území vysídleného újezdu (blíže v kapitole 5). Lze jej proto 
vztahovat právě k aspektu přírodních a krajinných podmínek při formování územní identity 
obyvatel žijících v zázemí újezdu.  

Územní identitou je podle Paasiho (1986 cit. v Chromý 2003)  nezaměnitelnost, shodnost, 
jednota a harmonie v chování obyvatel území v konkrétním čase. Podstata formování územní 
identity je dána dvěma pilíři: tedy vazbou k území a také zakotveností v čase, samostatným 
navazujícím problémem je vymezení hranic resp. ohraničení území určité identifikace (Chromý 
2003). Dle Paasiho (1986 cit. v Chromý, Janů 2003) je evidentní důležitost regionální identity 
v procesu institucionalizace regionu, který autor rozlišuje do čtyř etap:  

 modelování jeho prostorových forem 

 formování symboliky regionu 

 rozvoj institucí 

 integrace/zakotvení regionu do regionálního systému a regionálního povědomí 
společnosti  

Institucionalizaci potom stejný autor chápe jako „socio-prostorový proces, během něhož 
vzniká prostorová jednotka jako část prostorové struktury společnosti a stává se viditelnou 



Tomáš Seidl: Proces integrace marginálního území do regionálního systému – příklad VÚ Boletice 
  
 

104

a jasně identifikovatelnou v různých sférách sociální praxe a sociálního povědomí“ (Paasi 1986 
cit. v Chromý 2003). Formování regionu (v našem případě dle výše uvedeného vymezení) je 
ovlivněno iniciativou aktérů v území, tvorbou image regionu včetně jeho mediální 
a společenské prezentace (i formou propagace a loga, názvu, symbolů území) a působnost nebo 
vytvoření regionálních institucí. Tyto prvky proto zohledňujeme v navržené strategii rozvoje 
zájmového území. Roli institucí zohledňujeme především návrhem institucionalizace 
destinačního managementu území po boku managementů vojensko-strategických funkcí 
a environmentálních funkcí území. Podobně jako instituce působící v cestovním ruchu 
prezentují nejen sebe, ale především nabízené produkty pod specifickými logy a označeními, 
zároveň instituce na ochranu životního prostředí velmi výrazně přispívají k prezentaci, 
propagaci a formování identity určitého území. Zářným příkladem je značka národního parku, 
která území propůjčuje jedinečnost a výrazně jej odlišuje nejen od případné konkurence, ale 
také v celém regionálním systému. Krajina (např. národního parku) se stává symbolem regionu 
a představuje prostředek k identifikaci obyvatel (Chromý 2003). Tyto instituce jako například 
správy ZCHÚ mají nezastupitelný význam v řízení regionu. Podobně jako se podílejí na chodu 
Národního parku Šumava Vědecká rada parku nebo Svaz obcí NPŠ, podílejí se tyto správní 
instituce i na chodu celého regionu. Důležité pro zajištění udržitelnosti vývoje a prospěchu 
z realizovaných záměrů (nejen investičních) je povzbudit rozvoj místních společenstev 
(a to především z řad aktérů v obcích sousedících s vojenským újezdem) a umožnit tak jejich 
zapojení do procesů rozvoje území. To platí v případě diskusí nad vývojem vojenských území 
dvojnásob. A to nejen proto, že právě nositelé identity v těchto územích již nejsou přítomni 
a není tudíž místních obyvatel, kteří by hájili zájmy „svého“ regionu. Tato společenstva potom 
mnohdy zastupují například subjekty z jiných oblastí zainteresovaných v dané problematice. 
Mnohdy jsou potom výsledky hodnoceny nechvalně: „o nás, bez nás“.  

V souladu s Paasiho čtvrtou etapou institucionalizace regionu chápeme proces zakotvení 
regionu tvořeného zájmovým územím v regionálním systému jako výsledný produkt. Není tedy 
žádoucí generovat nové administrativní jednotky nebo nové role ve správě území. Cílem je tedy 
vybudování identity, rozpoznatelnosti zájmového území v regionálním systému. Region jako 
kulturní realita je totiž založena na symbolech (Chromý 2003). Tento cíl lze následně rozšířit na 
úroveň všech stávajících pěti vojenských újezdů v Česku a v souladu se závěry Konference 
o ochraně přírody a krajiny ve vojenských újezdech „Libavá 3. – 4. 5. 2006“  prezentovat tato 
území jako alternativní velkoplošná chráněná území s jedinečným přírodním potenciálem 
využitelným pro okolní sídla v podobě zajištění šetrných forem turismu. 

 

7.1.6 Role strategického plánování 

Předkládaný návrh strategie využití zdrojů území se opírá o analytickou a syntetizující část 
publikovanou ve výše zmíněných studiích (Seidl 2005, 2007), je zde identifikován stav 
a podchycen potenciál, a provedeny nezbytné analýzy, včetně analýzy SWOT. Vhodnou 
součástí strategie pro její konkrétnější zacílení by měla být i propracovaná analýza potenciální 
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únosnosti zátěže území CR. Rozměry únosnosti zátěže CR jsou charakteru fyzického, 
ekologického, ekonomického, institucionálního, socio-kulturního i psychologického. Výstupem 
by proto měly být definice varujících jevů a procesů na vymezených lokalitách, stanovení 
konkrétních měřitelných ukazatelů včetně jejich kritických hodnot a výsledný návrh 
managementu, případná zonace území (Pásková, 2003). Podobně byla např. zpracována zonace, 
resp. vymezení tzv. jádrových zón v rámci stanovení požadavků k ochraně životního prostředí 
a s tím souvisejícího managementu území uvnitř EVL Boletice a Polná (blíže např. Vydrová 
2007).  

Strategické plánování (odvozeno od termínu strategie29) je dlouhodobý proces určující směr 
vývoje a jeho optimalizaci. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, poukazuje 
na zásadní úkol strategie regionálního rozvoje, kdy poskytuje potřebná východiska a stanovuje 
rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních strategických plánů. Strategický plán lze 
podle Maiera považovat za „výchozí plánovací dokument, slučující složky sociálního, 
ekonomického a územního rozvoje. Vyjadřuje na základě předchozích analýz rozvojovou 
politiku a cíle rozvoje“ (1997 cit. v Ústav územního rozvoje 2008). Strategický plán je 
vhodným nástrojem k definování vizí vývoje území a zároveň definování globálních cílů, 
případně dílčích cílů a opatření/aktivit vedoucích k naplnění konkrétní vize. Strategický plán 
zohledňuje získání finančních zdrojů, časový rámec realizace navržených aktivit 
a institucionální zajištění realizace. Strategický plán rozvoje území, případně rozvoje turismu 
jako segmentu socioekonomické složky rozvoje území, by měl vycházet z iniciativy ve smyslu 
bottom-up, tedy identifikaci problémů na nejnižší úrovni a na základě analýz umožnit jejich 
obrazné překlopení do struktury projektů řešících tyto jednotlivé problémy (Vozáb, Srb, Berman 
Group 2007).  

Námi zvolený metodický postup užívá kombinace dvou základních metod strategického 
plánování, tedy expertní a komunitní metody. Během terénního průzkumu bylo užito prvků 
komunitní metody například formou řízených interview a anketních dotazníků, ovšem bez 
moderace skupinového setkání nebo brainstormingu. Následující etapa zpracování návrhu 
strategického dokumentu vychází ze závěrů extenzivních a intenzivních výzkumů realizovaných 
v zájmovém území a je prováděna převážně expertní metodou. Reálnost předkládané koncepce 
je závislá na ochotě realizovat navržené aktivity a naplňovat příslušné cíle. Zohledněna byla 
základní kritéria selektivnosti a provázanosti, přičemž celým dokumentem prolíná jednotná vize 
deklarovaná v úvodu. Naopak koncepci lze považovat za otevřený dokument. Úspěšnost 
realizace strategie, tedy její reálnost, je možné monitorovat a sledovat naplňování jednotlivých 
cílů na základě bodů obsažených v koncepci umožňujících hodnocení. Strategie regionálního 
rozvoje  je považována za střednědobý dokument, který formuluje přístup správy území 
k podpoře regionálního rozvoje,  poskytuje potřebná  východiska a  stanovuje rozvojové cíle 
a zásady pro vypracování regionálních programů rozvoje (z. č. 248/2000 Sb. cit. v Bičík, Perlín 
                                                 
29 Strategie je považována za dlouhodobý záměr činnosti k dosažení určitého cíle (Akademický slovník 
cizích slov 2000). 
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2006). Autoři dále definují strategický plán jako „program rozvoje mikroregionu, který je 
zaměřen na identifikaci a využití místních zdrojů a směřuje k podpoře požadovaných nebo 
chybějících aktivit v regionu ze zdrojů regionu“ (Bičík, Perlín 2006, s. 17). Cílem je tedy 
zejména využití místního lidského a sociálního kapitálu při dlouhodobě udržitelném 
zhodnocování přírodního kapitálu území. 

Zpracování strategie rozvoje území pro širší region si vyžaduje formalizování svazku obcí 
tvořících zájmové území podle zákona č. 128/2000 Sb. Zpracování a přijetí takové strategie 
souhlas všech zainteresovaných členů svazku obcí, který pro potřeby této práce nebyl dosažen, 
přesto předložená strategie představuje minimálně variantní řešení zvolené tématiky, ne-li zcela 
pilotní pokus v rámci zvoleného zájmového území. Nejblíže odpovídající svazek obcí 
zájmovému území se jeví Svazek obcí Lipensko, který má ovšem vlastní strategii rozvoje 
založenou na poněkud odlišné vizi koncipované zejména pro obce v zázemí lipenské vodní 
nádrže, nikoliv například pro obce přiléhajících vojenskému újezdu ze severu. 

 

7.2 Návrh strategie pro potřeby destinačního managementu 
a rozvoje zájmového území 

STRATEGIE DLOUHODOBÉHO ROZVOJE FOREM ŠETRNÉHO TURISMU 
A LOKÁLNÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ VE VZATHU K VÚ BOLETICE, 

PRO POTŘEBY DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU 

 

Cílová skupina 

Předkládané vize, poslání, cíle a opatření představují doporučení pro destinační management 
území Boleticka vymezeného v současných hranicích vojenského újezdu Boletice a prstence 
správních území obcí přiléhajících k hranici vojenského újezdu v celé její délce. Výčtem jsou 
to obce: Křišťanov, Zbytiny, Volary, Nová Pec, Želnava, Horní Planá, Černá v Pošumaví, 
Hořice na Šumavě, Kájov, Chvalšiny, Ktiš. Takto vymezené území podléhá územní správě 
na úrovni místní veřejné správy obcí, resortní organizaci státní správy – Správě NP a CHKO 
Šumava a správě území VÚ v gesci Ministerstva obrany, místní působnosti Újezdního úřadu 
vojenského újezdu. Přijetím tohoto dokumentu se výše zmíněné obce a orgány státní správy 
hlásí k naplňování obsahu myšlenek dlouhodobě udržitelného rozvoje území, prosazovaní 
a realizaci destinačního managementu pro zájmové území Boleticka. 

 

Poslání území Boleticka 

Centrální oblast regionu – Vojenský újezd Boletice plní funkci výcviku ozbrojených sil Armády 
ČR. Je nedílnou součástí území státu s vazbami na okolní prostředí. Současné hranice, 
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pravomoci a povinnosti územní správy a další ustanovení jsou definovány na základě zákona 
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 

 

Území VÚ Boletice je zpřístupněno v okrajových lokalitách (příloha XII – Výnos č. 2025-
25/2007 o volném zpřístupnění okrajových část VÚB civilní veřejnosti a příloha XIV – režim 
zpřístupnění) vymezených ve vztahu k dominantní funkci území a na základě studie VÚ 
Boletice – studie polyfunkčního využití území zpracované v návrzích respektujících 
bezpečnostní podmínky, ochranné podmínky EVL Boletice a Ptačí oblasti Boletice a ochranné 
podmínky CHKO Šumava. 

 

Cílem zpřístupnění území je podporovat formy trvale udržitelného rozvoje především v území 
obcí přiléhajících vojenskému újezdu. Šetrný turismus na hranicích vojenského újezdu a v jeho 
zpřístupněných lokalitách generuje příjmy pro obyvatelstvo obcí v zázemí vojenského újezdu 
a posiluje jeho vazby a schopnosti integrace do regionálního systému.  

 

Posláním regionu Boletice je vytvořit specifické podmínky návštěvnosti jednoho 
z nejzachovalejších přírodě blízkých území středoevropského významu mimo oficiální strukturu 
ZCHÚ v prostředí alternativní ochrany přírody a krajiny – Vojenském újezdu Boletice. 

 

Cílem efektivního fungování regionu Boletice je iniciovat využití přírodního potenciálu území 
a vytvořit startovací podmínky pro rozvoj, popřípadě znovuoživení kulturního dědictví širšího 
zázemí vojenského újezdu především ve spolupráci s obyvatelstvem obcí v zázemí VÚ Boletice.   

 

Území je součástí mezinárodně vyhlášené biosférické rezervace Šumava. Část území zaujímá 
CHKO a NP Šumava. Centrální oblast regionu je součásti soustavy Natura 2000, konkrétně 
EVL Boletice a Ptačí oblasti Boletice, dále potom Botanicky významného území IPA Boletice. 

 

Vize území Boleticka 

 

Vojenský újezd Boletice umožňuje nahlédnout do laboratoře ekologie krajiny a nabízí styk 
s projevy života v jeho nejčistších formách v území bez veškerých ekologických zátěží 
s výjimečnou historií osídlení a využití země a ojedinělou výměnou vlivu lidského fenoménu 
a bioty ve „vládě“ nad krajinou. Boletice představují ostrov „nové“ divočiny uprostřed Evropy. 
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Zázemí VÚ Boletice v podobě infrastruktury a lidského kapitálu obyvatelstva jednotlivých sídel 
chce umožnit rozvoj šetrných forem turismu a to především jeho edukativní náplň, zážitkovou 
a terapeutickou náplň ve zcela unikátním přírodě blízkém prostředí se zaměřením 
na pozorování samovolného přírodního vývoje. Respektování současného stavu území nabízí 
společnosti do budoucna nedocenitelné služby ve formě produkce zdravých životních 
podmínek.. 

 

Realizační infrastruktura 

Nabízí se možnost využití potenciálu nově vznikajících Center šetrné turistiky (CŠT). CŠT mají 
za cíl prosadit základní standardy šetrného pohybu v přírodě. Aktivizovat oblast 
environmentálního vzdělávání a informačně-poznávacích funkcích. Dále se snaží 
implementovat Evropskou chartu udržitelného cestovního ruchu ve zvláště chráněných 
územích. Tato instituční podpora je schopna v souladu se záměry Strategie udržitelného rozvoje 
ČR, Státní politiky životního prostředí a Koncepcí státní politiky cestovního ruchu iniciovat 
spolu se zástupci veřejné správy a občanské sféry vznik zájmového sdružení participujících obcí 
a zahájit programovou činnost destinačního managementu (DM) území podmínečně 
lokalizovaného v řešeném území.   

 

Realizační infrastruktura strategických cílů je založena na fungování DM území ve vazbě 
na spolupráci se správami území vojenského újezdu a NP a CHKO Šumava jakožto logistické 
podpory realizace konkrétních projektů. 

 

Strategické osy a dílčí cíle území Boleticka do roku 2020 

 

1. DESTINAČNÍ MANAGEMENT (DM) 

 1.1 Spolupráce s CŠT 

 1.2 Iniciace vzniku oddělení destinačního managementu v regionu 

 1.3 Podpora šetrného turismu v BR Šumava 

2. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUM 

 2.1 Propagace šetrného turismu v regionu 

 2.2 Monitoring a analýza dopadů CR na území 

 2.3 Spolupráce s regionálními vzdělávacími institucemi 

3. CERTIFIKCE (EKOLABELING) PRODUKTŮ 
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 3.1 Podpora zavedení certifikace stávajících bioproduktů a ekologicky šetrných 
služeb v regionu 

 3.2 Podpora vzniku nových produktů kvalitním informačním zázemím 
i v ohledu na možnost získání dotací a podpory z fondů  

4. PODPORA ROZVOJE VENKOVSKÉHO PROSTORU 

 4.1 Rozvoj lidského kapitálu a potenciálu venkovského obyvatelstva 

 4.2 Průvodcovská činnost 

 4.3 Spolupráce s institucemi ochrany přírody a krajiny a mezinárodní výměna 
zkušeností 

5. VZTAHY S REGIONEM, SPOLUPRÁCE S VÚ A NP A CHKO ŠUMAVA 

 5.1 Prohloubení regionální identity obyvatelstva  

 5.2 Prostřednictvím DM iniciovat vznik platformy pro spolupráci subjektů 
působících ve službách v regionu 

 5.3 Prohloubení spolupráce mezi správou obcí a ZCHÚ a VÚ    

 

Dílčí cíle a opatření, kroky k jejich realizaci, realizačními týmy (RT) 

 

1. DESTINAČNÍ MANAGEMENT 

 1.1 Iniciace vzniku oddělení destinačního managementu v regionu 

 1.1.1 Zřízení o.p.s. s cílem finančně zajistit vznik odd. DM 

 1.1.2 Prostředky pro zřízení získat z poplatku členských obcí sdružení 
území Boleticka 

 1.1.3 Delegovat destinačnímu managementu pravomoci v oblasti PR, 
tvorby image a mediální prezentace, vytvoření profilu destinace 
a připravení návštěvnického managementu území 

Realizační tým (RT) komise zřízená sdružením obcí Boleticka 

 1.2 Spolupráce s CŠT 

 1.2.1 Při fungování českobudějovické pobočky CŠT rozvinout 
spolupráci s  veřejností regionu Boletice a místní veřejnou správou 
formou seminářů 

 1.2.2 Výměna zkušeností a informací s nově vznikajícím DM území 
Boleticka  
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RT komise a DM  

 

 1.3 Podpora šetrného turismu v BR Šumava 

 1.3.1 Sladění DM regionu Boletice s managementem BR Šumava 

 1.3.2 Spolupráce na realizaci opatření Průvodcovská činnost osy 
Podpory rozvoje venkovského prostoru 

RT  DM a Správa NP a CHKO Šumava 

 

2. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUM 

 2.1 Propagace šetrného turismu v regionu 

 2.1.1 Realizace vzdělávacích seminářů za účasti odborníků z praxe 
a nabídka zkušeností z jiných regionů (zahraničí) 

 2.1.2 Realizace environmentální výchovy v místních školách se 
zaměřením na specifiku regionu 

 2.1.3 Nabídka služeb a produktů v prostředí VÚ na ekonomickém 
principu. Pořádání exkurzí do terénu pro širokou veřejnost 

RT  DM, Správa NP a CHKO Šumava, ZŠ v regionu 

 2.2 Monitoring a analýza dopadů CR na území 

 2.2.1 V návaznosti na realizaci destinačního managementu území 
monitorovat a analyzovat dopady CR 

 2.2.2 Měření únosné kapacity lokalit a míry nasycení 

 2.2.3 Operativní regulace návštěvnosti v závislosti na biologických 
cyklech krajiny  

RT  DM, Správa NP a CHKO Šumava a Výzkumná pracoviště 
regionálních univerzit 

 2.3 Spolupráce s regionálními vzdělávacími institucemi 

 2.3.1 Realizovat praxe studentů 

 2.3.2 Praktické využít závěrů odborných a studentských vědeckých 
prací 

 2.3.3 Realizovat exkurze do výzkumných lokalit pro zájemce z řad 
široké veřejnosti 
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 2.3.4 Podporovat vznik image regionu – laboratoře ekologie krajiny, 
ostrova nové divočiny uprostřed Evropy 

RT  DM, a Výzkumná pracoviště a regionální univerzity, příslušné 
odbory nebo zodpovědné osoby zastupitelstev za oblast školství 
a vzdělávání 

 

3. CERTIFIKACE (EKOLABELING) PRODUKTŮ 

 3.1 Podpora zavedení certifikace stávajících bioproduktů a ekologicky 
šetrných služeb v regionu 

 3.1.1 Realizace seminářů v oblasti bioprodukce potravin a ekologicky 
šetrných služeb jako pilířů tvorby image DM regionu 

 3.1.2 Prosazovat internalizaci produkčních schopností krajiny 
do nákladově ziskových analýz 

 3.1.3 Informační podpora a školení místní veřejné správy 

 3.2 Podpora vzniku nových produktů kvalitním informačním zázemím  
i v ohledu na možnost získání dotací a podpory z fondů  

 3.2.1 Informační podpora DM  

RT  DM 

 

4. PODPORA ROZVOJE VENKOVSKÉHO PROSTORU 

 4.1 Rozvoj lidského kapitálu a potenciálu venkovského obyvatelstva 

 4.1.1 Propagace jedinečnosti území především v samotném regionu, 
budování lokální identity obyvatelstva a sounáležitosti s řešenými 
problémy  

 4.2 Průvodcovská činnost 

 4.2.1 Zavedení systému speciálně proškolených místních průvodců 
s patřičnou certifikací, inspirace projektem T4N (Tourism for nature) 

 4.2.2 Nabízení služeb souvisejících s návštěvností zpřístupněných 
území VÚ na ekonomickém principu prodeje produktu návštěvníkovi 

 4.2.3 Výměna zkušeností s NP Šumava a zejména zahraničním 

 4.3 Spolupráce s institucemi ochrany přírody a krajiny a mezinárodní 
výměna zkušeností 

  RT DM, MŽP, MaB, Správa NP a CHKO Šumava 
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5. VZTAHY S REGIONEM, SPOLUPRÁCE S VÚ A NP A CHKO ŠUMAVA 

 5.1 Prohloubení regionální identity obyvatelstva  

 5.1.1 Výše uvedenými vzdělávacími programy rozšiřovat povědomí 
o regionu 

 5.1.2 Budovat ve spolupráci s DM výjimečný image regionu 

 5.2 Prostřednictvím DM iniciovat vznik platformy pro spolupráci subjektů 
působících ve službách v regionu 

 Koordinovat využití jednotlivých oblastí v zázemí VÚ v závislosti 
na únosné kapacitě území a umožnit tak participaci více subjektů  

 5.3 Prohloubení spolupráce mezi správou obcí a ZCHÚ a VÚ 

 Pořádat pravidelná setkání zástupců správ území a zainteresované 
veřejnosti  

  RT DM, komise, správy území 

(Nedílnou součástí strategie ve výhledu by měl být i navazující proces monitoringu 
naplnění cílů a opatření.) 

 

7.3 Shrnutí 

Implementace této strategie je možná až v případě nalezení požadované úrovně spolupráce 
identifikovaných aktérů regionálního rozvoje území. Přesto je vhodné se touto problematikou 
zabývat již nyní a využívat nástroje, jakým je i strategický plán pro definování jasné koncepce 
vývoje území. Jedině tak lze zajistit dlouhodobou užitnost přírodního kapitálu území a zamezit  
nekontrolovatelnému a nekoordinovanému rozvoji majícímu časově a prostorově omezený 
ekonomický přínos.  

Dobře řízený rozvoj turismu v území s nezbytným ekonomickým pozadím realizace jeho 
forem (zpoplatnění vstupu a služeb obecně) zajistí sice nižší, avšak alternativní 
a celospolečensky přijatelnější míru ekonomického růstu lokalit. Samozřejmě je nutné chápat 
poskytování služeb spojených s návštěvností jedinečných území jako službu založenou 
na principu nákupu a prodeje výsledků práce péče o dané území (podobně jako tomu je 
v případě mnohých národních parků za hranicemi Česka). Prodejem doposud paradoxně 
samozřejmých služeb v podobě čistého životního prostředí regenerujícího prostředí nutného pro 
úspěšný rozvoj společnosti by se měla zahlazovat propast mezi přínosem tvrdých a měkkých 
forem turismu pro společnost a konkrétní region. Navíc zpoplatněním služeb v duchu šetrného 
turismu nejsou prohlubovány sociální rozdíly ve společnosti, naopak sociálně méně silná 
skupina si spíše dovolí nákup produktu z oblasti šetrného turismu.  
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Kapitola 8 

Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné 
zdraví 

8.1 Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 
procesem SEA dle z. č. 100/2001 Sb., v platném znění 

8.1.1 Hodnocení vlivů koncepce na soustavu a lokality Natura 2000 

Současná legislativa vymezuje záměry a koncepce, jejichž realizace by mohla výrazně ovlivnit 
životní prostředí a veřejné zdraví a které je nutné z tohoto hlediska posoudit. Koncepce jsou 
předmětem posuzování procesem SEA (Strategic Environmental Assessment). Touto metodikou 
jsou posuzovány koncepce, strategie, politiky, plány a programy veřejné správy a zejména 
koncepce spolufinancované z prostředků fondů EU, je-li podmínkou zpracování a kladné 
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí. Koncepce (resp. záměry v případě hodnocení 
EIA) mohou mít vedle předpokládaných přímých také nepřímé vlivy. Součástí posouzení je 
stanovení vlivů na všechny přítomné složky životního prostředí v posuzovaném území včetně 
přírodních zdrojů, hmotného majetku a kulturních památek. Další součástí posouzení bývá 
návrh preventivních opatření k minimalizaci nebo úplnému vyloučení negativních vlivů 
na životní prostředí. Hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví se 
opírá o ustanovení z. č. 114/1992 Sb., ve kterém je jasně definován postup hodnocení. Jakákoliv 
koncepce, záměr, plán, projekt, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně 
ovlivnit území evropsky významné lokality (EVL) nebo ptačí oblasti (PO), podléhá hodnocení 
vlivů na soustavu Natura 2000. Naturové hodnocení může být také součástí posuzování 
procesem EIA v případě určitého stupně územně-plánovací dokumentace.  

 K vydání stanoviska ke koncepcím a záměrům z hlediska vlivu na EVL a PO je kompetentní 
orgán státní správy. Může jím být:  

 mimo území NP a CHKO a pozemky určené k obraně státu (PUOS) Krajský úřad 

 správy velkoplošných zvláště chráněných území 

 na území vojenských újezdů újezdní úřad (ÚÚřVÚ) 

 na území ostatních PUOS Ministerstvo životního prostředí 

 příslušné mohou být všechny orgány najednou.  
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Na základě kapitoly 6 jsou předmětem posouzení základní koncepční dokumenty Program 
rozvoje kraje a Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, které budou mít bezprostřední vliv 
na budoucí využití území vojenského újezdu. Ve vztahu k deklarovanému záměru využití 
okrajových částí VÚ v civilním režimu, případně vynětí jihozápadní části VÚ dle Společné 
deklarace (2006), je zřejmá s ohledem na stav životního prostředí a stupeň jeho legislativní 
ochrany na území vojenského újezdu povinnost zhodnocení důsledků koncepce na soustavu 
a lokality Natura 2000 (Věstník MŽP 2007).  

 Mezi základní požadavky při hodnocení záměrů nebo koncepcí patří vyhodnocení vlivů na 
celistvost (integritu) lokality a vlivy na předměty ochrany konkrétní lokality. Hodnocení záměru 
a koncepce probíhá se zřetelem k předmětu ochrany, tedy druhů ptáků (v PO) nebo typům 
evropských stanovišť a evropsky významným druhům (v EVL). Cílem jejich ochrany je 
například v případě EVL zajištění nezhoršování stavu jejich předmětů ochrany (z. č. 114/1992 
Sb.). Celistvostí je míněna nejen integrita topografická, geografická, ale též časová či populační. 
(Věstník MŽP 2007). Veškerá tvrzení uvedená v naturovém hodnocení jsou odborně kvalitními 
podklady a jsou zdůvodněna zpracovatelem, tedy příslušně autorizovanou osobou. Pokud se 
ve zjišťovacím řízení vydaném příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny k oznámení 
koncepce nebo záměru potvrdí významné vlivy na soustavu nebo lokality Natura 2000, jsou 
v závěru zjišťovacího řízení vzneseny požadavky na zpracování dalších variant. Naopak 
ustanovení § 45i, z. č. 114/1992 Sb., v platném znění, stanoví, že záměr či koncepci lze povolit 
či schválit v případě, kdy negativní vlivy jsou vyloučeny. 

 

8.1.2  Právní ochrana a predikce posouzení vlivů koncepce na síť a lokality 
Natura 2000 

Vzhledem k míře obecnosti z hlediska geografické lokalizace jednotlivých rozvojových 
opatření koncepčního dokumentu Programu rozvoje kraje není možné ve většině případů 
identifikovat jednotlivé vlivy koncepce. Váha tedy spočívá na posouzení vlivů koncepce 
na soustavu a lokality Natura 2000 v procesu posuzování územně plánovací dokumentace 
v podobě Zásad územního rozvoje kraje. Rovněž v ohledu na zákonné normy na ochranu 
soustavy a lokalit Natura 2000 přítomných v centrální části zájmového území (VÚ Boletice) 
nelze předjímat souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody k návrhům lokalizovaným 
do prostoru vojenského újezdu (viz příloha VI). Respektive nelze předpokládat jednoznačné 
vyloučení negativních vlivů na integritu a předmět ochrany Natura 2000 v souvislosti 
s koncepcí rozvoje turismu obsaženou např. ve studii Lipensko – zimní turistická sezóna 
s průmětem do zásad územního rozvoje (příloha X a IX). Na základě výše uvedených 
skutečností bylo proto v rámci této práce přistoupeno k procesu přípravy variantního řešení 
využití okrajových částí vojenského újezdu ve vazbě na rozvoj sousedících obcí. Proto je rovněž 
předkládáno alternativní řešení v podobě návrhu koncepčního materiálu reagujícího na potřebu 
rozvoje forem turismu v zájmovém území. Je volen přístup přípravy koncepčního dokumentu 
pro potřeby destinačního managementu a rozvoje zájmového území (viz kapitola 7). V podstatě 
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se jedná o koncepci programu rozvoje cestovního ruchu v daném území, resp. zmenšenou 
obdobu regionální politiky zaměřenou na určitou problémovou oblast.  

V případě zájmového území, konkrétně území vojenského újezdu, je nutné nastolit věcnou 
a produktivní diskusi mezi všemi aktéry rozvoje území a hledat možná, ekologicky přijatelná 
a kompromisní řešení pro rozvoj turismu v území. Například v případě VÚ Brdy je v rámci 
studie „Analýza cestovního ruchu na Příbramsku“ navrhován postup zpracování územních 
plánů obcí v sousedství VÚ a vytvoření Plánu rozvoje území Brd a Podbrdska, který by měl 
za cíl přinést dlouhodobější vizi a strategii rozvoje regionu (Vágner a kol. 2007). Při navrhování 
a projektové přípravě konkrétních rozvojových záměrů turismu v našem zájmovém území je 
nezbytné zohlednit vliv na předmět ochrany konkrétní dotčené lokality Natura 2000 (blíže např. 
Vydrová 2007, Kloubec, Hora 2007 a další). Zhoršení stavu předmětu ochrany není zákonem 
přípustné. Obecně jsou pro území soustavy Natura 2000 přijatelné a vhodné zejména šetrné 
(udržitelné) formy turismu (European Commision – Environment DG 2001), v tomto smyslu se 
vyjadřují k využívání území VÚ Boletice rovněž Kloubec a Hora (2007). Infrastruktura pro 
rozvojové aktivity turismu v územích soustavy Natura 2000 musí respektovat ochranné 
podmínky a management území. Statut mezinárodního významu oblasti, daný začleněním 
regionu do soustavy Natura 2000, nejen že podtrhuje atraktivitu a hodnoty příslušného regionu, 
ale zajišťuje právě dlouhodobé uchování atraktivit turismu před poškozením a znehodnocením 
(Machar v eia.cenia.cz 2008). K poškozování evropsky významných lokalit přitom nedochází 
při řádném hospodaření prováděném v souladu s platnými předpisy – zákon o ochraně přírody, 
lesní zákon, vodní zákona některé další, mezi které lze řadit i činnosti prováděné v souladu se 
zákonem o obraně (Kotek 2007).  
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Závěr 

 
Následující závěrečná část práce shrnuje nejdůležitější poznatky zjištěné ve výzkumu procesu 
integrace území Vojenského újezdu Boletice do regionálního systému. Rovněž podává ucelenou 
odpověď na hlavní výzkumné otázky. 

Integrace marginálních území do regionálního systému je procesem ve veřejném zájmu, 
neboť snižování počtu těchto území vypovídá o větší sociální a ekonomické kohezi rozvoje 
společnosti (Cudlínová 1999). Marginální území také mnohdy představují bariéry regionálního 
rozvoje a to z několika zásadních důvodů. Marginální území na rozdíl od území periferních lze 
považovat za zcela vyčleněná z regionálního systému. Jejich problémy jsou hlubšího rázu 
a k řešení je nezbytný zásah vnějšího činitele (Chromý, Jančák 2005). K vyčlenění může 
docházet například vlivem politických rozhodnutí. Podobně tomu bylo i v případě vymezování 
území pro vojensko-strategické účely. Zásadní vliv na okolní sídelní systém a ekonomiku 
regionu mají potom hraniční efekty spojené s vymezením takových území. Naopak území 
pro potřeby obrany státu bývají často řídce zalidněna, což s určitým stupněm intenzity využití 
území umožňuje přirozený nerušený vývoj ekosystémů. Vykazují značné ekologické hodnoty 
pro celou společnost a jsou proto předmětem legislativní ochrany životního prostředí. Tedy 
bariérou regionálního rozvoje zázemí marginálních oblastí mohou být i úzké mantinely 
nastavené společenskou dohodou o ochraně přírodních a krajinných hodnot takových území.  

Za marginální oblasti lze považovat území vojenských újezdů, která spolu s navazující 
správní strukturou tvoří jedinečnou laboratoř geografického výzkumu socioekonomické 
integrace území do regionálního systému. Za modelové území jsme proto vzhledem k vysoké 
dynamice změn zvolili jihočeský Vojenský újezd Boletice a jeho zázemí. 

Naším cílem bylo především zjistit, zda lze území vojenského újezdu opravdu považovat 
za marginální oblast. A pokud ano, zda je možné jeho marginalitu označit za trvalou nebo 
časově omezenou? Užili jsme metodiky kvantitativního hodnocení vnitřní polarizace prostoru 
na úrovni správních celků obcí I. stupně v předem vymezeném území. V kvantitativním 
hodnocení jsme použili konstrukce agregátního ukazatele, demograficko-strukturálního indexu 
(DSI). (Index DSI je zkonstruován jako prostý aritmetický průměr čtyř dílčích indexů, které 
jsou tvořeny ukazateli hustoty zalidnění, podílu ekonomicky aktivních na trvale bydlícím 
obyvatelstvu, podílem zaměstnaných v primárním sektoru hospodářství a podílem 
neobydlených domů na celkovém počtu domů v území). Výsledné nízké hodnoty indexu DSI 
charakterizují stupeň perifernosti území. Dospěli jsme k závěrům, které území vojenského 
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újezdu řadí mezi oblasti s nejnižšími sledovanými hodnotami indexu DSI a vypovídají tak 
o vysokém stupni perifernosti  území vojenského újezdu ve vztahu k mezoregionu i celému 
státu. Dále zejména obce situované při severní hranici újezdu vytvářejí spolu s vojenským 
újezdem významnou demograficko-strukturální bariéru regionu. Ta je zesilována 
fyzickogeografickými aspekty a komunikační neexponovaností. Komparací hodnot indexu DSI 
vypočítaných na základě údajů z censů 1991 a 2001 jsme analyzovali trend vývoje polarizace 
prostoru. Byl tak identifikován tvořící se prstenec obcí v zázemí vojenského újezdu, které více 
či méně vykazují vyšší stupeň perifernosti. Vojenský újezd spolu se zmiňovaným prstencem 
obcí leží dle výsledků dále aplikované analýzy polohové exponovanosti v neexponovaném 
území na pomyslném předělu mezi spádovým územím dvou důležitých komunikačních os. 
Na základě vyhodnocení vývojového trendu hodnot indexu DSI mezi censy 1991 a 2001 lze 
identifikovat proces prohlubující se perifernosti zájmového území ve vztahu k makroregionu. 
Naopak stagnaci či mírné snížení stupně perifernosti sousedících obcí lze identifikovat 
v poměru k průměrným hodnotám ukazatele pro mezoregion.   

Časovou omezenost marginality vojenského újezdu jsme se proto také snažili mimo jiné 
zodpovědět pomocí analýzy výsledků terénního šetření provedeného formou strukturovaných 
interview. Vybraná cílová skupina respondentů byla tvořena představiteli veřejné správy 
na obecní – lokální, mikroregionální a mezoregionální úrovni a úrovni resortní. Představovala 
tak jednu z významných složek struktury empirického výzkumu zjišťování postoje 
a připravenosti místních obyvatel resp. důležitých „hráčů“ ke změně využívání území 
vojenského újezdu. Marginální postavení vojenského újezdu uvnitř periferního území ilustruje 
právě míra perifernosti území újezdu společně s bariérovým hraničním efektem újezdní hranice 
působícím především na své civilní zázemí. Hraniční efekt hranice újezdu prochází v současné 
době dynamickým vývojem. Do roku 2006 měla hranice charakter uzavřené politické hranice 
s areálovým hraničním efektem oddělujícím dva funkčně odlišné prostory. S probíhajícím 
procesem zvyšování permeability hranice se zvyšuje význam kontaktního hraničního efektu. 
Integrační proces v prostředí vojenského újezdu má spíše prostorový než socioekonomický 
charakter pro území samotné, ovšem může mít významný socioekonomický dopad právě 
pro své zázemí. Po roce 1991 stále více zesilují tendence zcivilnění vojenských území. 
Vyvstává otázka, zda lze očekávat zvrat vývoje polarizace prostoru samotných újezdů a obcí 
v jejich zázemí. Pravděpodobně tomu tak může být v souvislosti s mírou otevřenosti hranice 
a marginalita vojenských újezdů tak může být časově omezená. Zpřístupnění určité okrajové 
části újezdu bude mít podobu koncentračního hraničního efektu, soustřeďujícího procesy 
do vybraných směrů (Dokoupil 2004) v území v zázemí újezdu s pozitivními vlivy 
na socioekonomickou sféru obcí. Naopak negativní vlivy mohou souviset s únosnou mírou 
zatížení území v souvislosti s negativními projevy turismu.  

Potenciál zájmového území, tj. odpověď na další výzkumnou otázku, lze hledat, jak bylo 
v této práci popsáno, v množství unikátních přírodních hodnot. Jedná se o laboratoř ekologie 
krajiny. Pro resort obrany naopak představuje významný vojensko-strategický potenciál 
zejména pro potřeby využití ve struktuře obrany NATO. Domníváme se, 
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že fyzickogeografického primárního potenciálu zejména v oblasti turismu lze využít 
za předpokladu aktivace terciálního potenciálu území v podobě fungujícího destinačního 
managementu. S ohledem na principy ochrany přírodních a krajinných hodnot lze potenciálu 
území využít pro koncipování strategie dlouhodobě udržitelného rozvoje regionu a to zejména 
ve vazbě na šetrný turismus. Nabízí se jedinečná možnost regulovat tento vývoj od samého 
počátku životního cyklu destinace. Doposud totiž zázemí vojenského újezdu s výjimkou 
provázanosti v oblasti primárního sektoru hospodářství nebylo vázáno na rozvoj území 
vojenského újezdu. Nyní představuje potenciál ve formě kapacity realizačních předpokladů pro 
rozvoj turismu v území újezdu. Výše popsaným způsobem je vnímán potenciál na úrovni obcí 
I. stupně. Úrovně obvodů ORP rezignují na možnost definování potenciálu či jeho využití. 
Naopak pro krajskou úroveň správy území jsou určující především lokalizační předpoklady 
oblasti pro rozvoj tvrdých forem turismu a tím vyřešení problému sezónní nezaměstnanosti.  

 Na výzkumné otázky, zda vojenský újezd představuje bariéru či impuls rozvoje zájmového 
území a jak je vnímán potenciál vojenského újezdu na jednotlivých stupních veřejné správy, 
odpovídají závěry intenzivního výzkumu (terénního šetření). Ty nám rovněž umožnily naplnit 
cíl deskriptivní povahy v podobě komparace současných trendů rozvoje obcí v sousedství 
Vojenského újezdu Boletice. Jedním z výsledků je mimo jiné kategorizace obcí do dvou skupin 
podle podpory stupně dynamičnosti konverze/zcivilnění území vojenského újezdu 
a geografického potenciálu území. První skupina zastává názor potřeby zlomového projektu, 
který by zvrátil polarizaci území. Naopak druhá skupina není významným iniciátorem změn 
a hledala by spíše alternativní způsoby využití území. Míra podpory dynamiky procesu 
zcivilnění závisí ve velké míře na geografické poloze dané obce vůči území navrženému 
Jihočeským krajem k vynětí z vojenského újezdu. Respondenty je také potvrzována přítomnost 
komunikační bariéry mezi hlavními „hráči“ v území. S tím souvisí i nekoncepčnost řešení, kdy 
na jedné straně stojí obce prosazující záměry, které není možné dle platné legislativy ochrany 
životního prostředí akceptovat. Na opačném straně potom stojí záměry občanských sdružení 
a správy a ochrany životního prostředí, jež jsou považovány za nedostatečné a neschopné řešit 
ekonomické problémy regionu. Tři čtvrtiny respondentů považují zcivilnění částí vojenského 
újezdu za výrazný impuls rozvoje jejich obcí. U skupiny představitelů obcí prosazujících 
razantní změnu funkčního využití území vojenského újezdu je zřejmá rezervovanost k politice 
ochrany životního prostředí realizované správou NP a CHKO Šumava resp. legislativní 
ochranou soustavy Natura 2000. Je zároveň podceňována role těchto institucí při tvorbě image 
regionu a marketingu území v prostředí turismu. Někteří představitelé dokonce omezují podobu 
razantní změny funkčního využití území na realizaci záměru výstavby lyžařského areálu.  

Hledání inspirace v modelových projektech a geneticky podobných územích nepotvrdila 
téměř absolutní většina respondentů. Tím jsme také nalezli odpověď na výzkumnou otázku, zda 
je možné se inspirovat průběhem konverze bývalého šumavského Vojenského újezdu Dobrá 
Voda pod civilní správu s ohledem na současné využití jeho území a správu. Inspirace je 
procesně možná, ovšem naprosto opomíjená.     
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Součástí práce je rovněž diskuze vhodnosti jednotlivých záměrů využití území VÚ Boletice 
umožňující odpověď na poslední výzkumnou otázku. Zásadním rozporem doposud navržených 
záměrů rozvoje VÚ Boletice je neprovázanost řešení s podstatou péče a legislativními normami 
na ochranu životního prostředí. Ve většině případů analyzovaných variant řešení rozvoje území 
VÚ Boletice nebylo možné identifikovat vlivy na životní prostředí a to především z důvodu 
míry obecnosti návrhů. Váha rozhodnutí o přijatelnosti navrhovaných záměrů tedy spočívá 
na posouzení vlivů koncepcí na soustavu a lokality Natura 2000 silně zastoupené v řešeném 
území. V zásadě můžeme tvrdit, že nelze předjímat souhlasné stanovisko orgánu ochrany 
přírody k návrhům lokalizovaným do prostoru vojenského újezdu. Respektive nelze 
předpokládat jednoznačné vyloučení negativních vlivů na integritu a předmět ochrany soustavy 
Natura 2000 v souvislosti s koncepcí rozvoje turismu obsaženou např. ve studii „Lipensko – 
zimní turistická sezóna“ s průmětem do Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.  

Na základě výše uvedených skutečností bylo proto v rámci této diplomové práce 
přistoupeno k přípravě alternativního řešení k doposud nabízeným variantám využití okrajových 
částí vojenského újezdu aplikací principů dlouhodobé udržitelnosti rozvoje. Předložené 
alternativní řešení je založeno na metodice strategického plánování a přípravě koncepce 
reagující na potřebu rozvoje forem turismu v zájmovém území s důrazem na rozvoj 
destinačního managementu. V podstatě se jedná o koncepci programu rozvoje cestovního ruchu 
v zcivilněném území vojenského újezdu, resp. zmenšenou obdobou regionální politiky 
zaměřenou na určitou problémovou oblast. Alternativnost spočívá v nabízených opatřeních 
a krocích k realizaci definovaných cílů. Ty se odlišují od doposud nabízených variant například 
zohledňováním principů institucionalizace regionu. V současné době vznikající návrhy rozvoje 
území vojenského újezdu opomíjejí důležitost role nejen destinačního managementu, 
ale i provázanosti navrhovaných řešení s potřebami většiny obcí sousedících s vojenským 
újezdem.  

V obecné rovině jsme rovněž připravili podklady pro budoucí možnou komparaci procesů 
konverze a trendů vývoje vojenských území v Evropě s vybranými prostory v Česku 
a na Slovensku. Dále by bylo z hlediska výzkumu procesu integrace marginálních území 
do regionálního systému vhodné pokusit se nalézt obecný model vývoje konverze vojenských 
území pro inspiraci při koncipování návrhů postupu socio-prostorové integrace území 
vojenského újezdu Boletice. Prozatím je možné potvrdit trend směřující k podpoře právě 
měkkých, šetrných forem turismu ve vojensky využívaných územích západní Evropy. Dalším 
důležitým úkolem by mohlo být komplexní zhodnocení vlivů námi předkládané koncepce 
rozvoje zájmového území na životní prostředí a veřejné zdraví procesem SEA.  

Na závěr této práce je vhodné znovu zdůraznit, že Vojenský újezd Boletice je natolik 
specifickým a jedinečným územím, které si rozhodně zaslouží vysoce odborný a pečlivě 
zvážený přístup v procesu jeho rozvoje podpořený širokou akademickou obcí a v neposlední 
řadě též místním obyvatelstvem.  

 


