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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, Jan�ák 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 umož�uje snižování negativních 
vliv� marginalizovaných oblastí na své okolí a mnohdy je tomu tak i v opa�ném sm�ru 
p�sobení. Integrace z regionálního systému vy�len�ných oblastí rovn�ž napomáhá zvyšovat 
míru celospole�enské zodpov�dnosti za vývoj daného území. Tento proces také zvyšuje stupe� 
solidarity ve spole�nosti a v neposlední �ad� prohlubuje a rozši�uje škálu spole�enských vazeb 
v území. Problémy marginálních území jsou obecn� složit�jšího rázu než problémy periferií 
a v d�sledku toho je k jejich �ešení nezbytná vn�jší intervence (Chromý, Jan�ák 2005). 
Populace marginálních území mnohdy nemá dosta�ující politickou sílu pot�ebnou ke zm�n� 
trendu vývoje. Rovn�ž množství respektive podíl marginálních území na rozloze regionu je 
z podstaty významu pojmenování velmi malý až zanedbatelný. O to v�tší problém p�edstavuje 
jejich existence nebo tím složit�jší problémy jsou v nich generovány. 

Tak jako je k �ešení problém� marginálních oblastí nezbytný zásah vn�jších �initel�, je 
vznik marginálních oblastí podmín�n zlomovými, mnohdy politickými rozhodnutími, která mají 
zásadní význam pro budoucí postavení území v regionálním systému. Stejným zp�sobem lze 
charakterizovat i genezi problematiky segregace respektive integrace vojenských újezd� 
do regionálního systému. Za modelové území jsme proto vzhledem k vysoké dynamice zm�n 
vývoje zvolili území jiho�eského Vojenského újezdu Boletice a jeho zázemí.  

Území vojenských újezd� vzhledem k pozici na okraji zájmu ve�ejnosti po dlouhá léta 
ztrácela p�irozené sociální, kulturní, historické a ekonomické vazby na své okolí. Naopak se 
stala úto�išt�m sv�ta na �lov�ku nezávislém, tedy ostrov� nové navracející se divo�iny 
uprost�ed kulturní krajiny. Ovšem díky p�etrvávající pam�ti krajiny a teprve v d�sledku zm�ny  
celospole�enského uspo�ádání po roce 1989 na sebe tato v mnohém jedine�ná území znovu 
upozornila a za�ala p�edstavovat nové volné kapacity pro rozvoj spole�nosti. 

O to více jsou tato území choulostiv�jší na jakýkoliv zásah z vn�jšku a jejich budoucí vývoj 
je nutné pe�liv� zvažovat. Je d�ležité vnímat všechny klady a zápory možných zm�n využití. 
V sázce totiž není jen zapomenutá zem� bez lidí, ale v sázce je obraz ve�ejného zájmu. Cht�li 
bychom proto upozornit na procesní nedostatky a analyzovat p�í�iny, které mohou objasnit 
a up�esnit vhodnost postupu p�i zp�tném za�le�ování a „zcivil�ování“ t�chto území 
do regionálních struktur. V neposlední �ad� je zájmem autora prohloubit dlouhodobé úsilí 
ve studiu problematiky týkající se existence vojenských újezd� a z�ásti tak navázat na výsledky 
bakalá�ské a dalších prácí zam��ených na území Vojenského újezdu Boletice (Seidl 2005, 2007). 
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Kapitola 1 

Stanovení cíl�, metodika práce 

1.1 Stanovení cíl� a výzkumných otázek 

Regionální rozvoj1 p�edstavuje pom�rn� složitou strukturu jev� a �inností majících nej�ast�ji 
za cíl zlepšení obecných socioekonomických podmínek v regionu. Vedle toho environmentální 
ochrana si klade za své zásadní priority ochranu a tvorbu kvalitního životního prost�edí nejen 
pro dané ekosystémy, nýbrž i pro úsp�šný vývoj spole�nosti. Regionální rozvoj nelze 
uskute��ovat na úkor exploatace nebo nadm�rného využívání zdroj� bez toho, aby bylo o tyto 
zdroje náležit� pe�ováno a jejich stav byl dlouhodob� udržitelný. K udržitelnosti vývoje 
bezesporu p�ispívá i stabilita populace v regionu. Oblast vojenských újezd� prošla b�hem své 
historie n�kolika zásadními demografickými, sociálními a kulturními zm�nami. Tato práce si 
proto za prioritu klade studium problematiky stability regionu vymezeného vlastním vojenským 
újezdem a s ním sousedícími obcemi. Dále chceme zodpov�d�t otázku, zda lze aplikovat 
postupy dlouhodob� udržitelného rozvoje v tomto regionu. Nedílnou sou�ástí práce je potom 
diskuze st�et� jednotlivých zám�r� využití tohoto území. A v neposlední �ad� je naším cílem 
diskutovat otázku marginality a perifernosti území na p�íkladu 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 p�edstavuje komparativní analýza sou�asných trend� rozvoje obcí 
v sousedství vojenského újezdu ve vazb� na jeho využití a identifikace sty�ných ploch 
a hlavních odlišností se zám�ry správy vojenského újezdu. Cílem je zárove� analyzovat zám�ry 
regionálního rozvoje modelové oblasti na r�zných stupních ve�ejné správy: úrovních obcí, 
mikroregion�, obvod� obcí s rozší�enou p�sobností, krajské úrovni a úrovni vládních resort� 
(MO, MŽP, MMR). 

V obecné rovin� bychom potom cht�li p�ipravit podklady pro možnou komparaci proces� 
konverze a obecn� proces� vývoje vojenských území s vybranými prostory v �esku, 
na Slovensku a obecn� na evropské úrovni. Cílem by potom bylo nalezení obecného modelu 
vývoje pro inspiraci p�i koncipování návrh� socio-prostorové integrace území vojenského 
újezdu Boletice do regionálního systému. Pokusíme se také o deskripci vývoje n�kterých 
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 t�eba diskutovat i roli Národního parku Šumava a obecn� roli ochrany 
p�írody. 

Otázka regionálního plánování v sou�asnosti op�t nabývá na významu. Ze zkušeností 
v zahrani�í je patrné, že metodiku strategického plánování je vhodné aplikovat i v p�ípad� 
vojenských území. Proto bude naší snahou na p�íklad� Boleticka vytvo�it modelový p�ípad 
strategie regionálního rozvoje tohoto (v mnohém specifického) území. A to s v�domím, že 
vojenský újezd z�stává ve stávajících správních hranicích a pod sou�asným typem správy 
území. 

Výzkumné otázky proto formulujeme následovn�:  

1. Lze území vojenského újezdu považovat za marginální území? Pokud ano, lze jeho 
marginalitu považovat za trvalou nebo �asov� 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 p�i koncipování strategií dlouhodob� udržitelného rozvoje regionu?  

4. Jak vnímají tento potenciál jednotlivé stupn� ve�ejné správy (obce, ORP, kraj, stát)? 

5. Jaký je rozpor doposud navrhovaných zám�r� rozvoje �ástí vojenského újezdu s legislativní 
ochranou životního prost�edí a s p�edpoklady trend� regionálního rozvoje území z pohledu 
krajské úrovn� ve�ejné správy?  

6. Je možné inspirovat se pr�b�hem konverze bývalého Vojenského újezdu Dobrá Voda pod 
civilní správu s ohledem na sou�asné využití jeho území a jeho správu?    

 

1.2 Metodika práce, pracovní postupy 
Geografie se b�hem svého vývoje jakožto v�dní disciplíny st�ídav� p�iklání na stranu 
idiografického �i naopak nomotetického pohledu na studium území. V žádném p�ípad� nelze 
upírat exkluzivitu v rámci idiografie, ovšem zobecn�ním a generalizací je možné dostát 
obecných zákonitostí platných v širokém m��ítku. Je tedy vhodné kombinovat p�ístupy 
extenzivního výzkumu ústícího v nomoteti�nost s p�ístupy intenzivního výzkumu, které mají 
za cíl deskriptivnost a idiografii. Otázkou u druhého p�ístupu bývá jeho míra p�enositelnosti, 
proto kombinace obou p�ístup� je vhodn�jší a v souvislosti s myšlenkami kritického realismu 
poskytuje komplexn�jší odpov�
 na problematiku. Proto i tato práce kombinuje oba p�ístupy.  

V rámci extenzivního výzkumu hodláme využít statistické analýzy dostupných dat cens� 
a obdobn�, jak to u�inil Kosti� (2004) na p�íkladu vnit�ní periferie st�edo�esko-jiho�eského 
pomezí, analyzovat proces polarizace území v sousedství vojenského újezdu Boletice. 

Výzkum kvalitativní povahy je založen na bázi primárních dat získaných prost�ednictvím 
strukturovaných interview s p�edstaviteli místní správy na r�zných hierarchických úrovních, 
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a záv�rech vlastního anketního šet�ení. Výzkum prob�hl na podzim r. 2007 formou osobních 
návšt�v u starost� a odborných pracovník� ve�ejné správy2. 

Metodou komparace se budeme snažit podchytit hlavní zákonitosti konverze vojenských 
území a nalézt tak model aplikovatelný na prost�edí �ešeného území. 

Ve �tvrté �ásti práce bude užito metodiky strategického plánování k dosažení a sestavení 
strategického plánu rozvoje modelového území. Budou diskutovány alternativní možnosti 
využití území z pohledu jednotlivých aktér� regionálního rozvoje a stanoveny klady a zápory 
jednotlivých návrh�. 

Poslední �ást je v�nována hodnocení vliv� koncepce na životní prost�edí a zdraví 
obyvatelstva procesem SEA dle zákona �. 100/2001 Sb., v pozd�jších úpravách, se z�etelem 
na oblast hodnocení vliv� koncepce na soustavu Natura 2000. Hodnocení je p�edstaveno 
v obecné podob�. Na specifické úrovni je pak p�edloženo primární zjednodušené zhodnocení 
doposud navržených variantních �ešení využití �ástí území vojenského újezdu a predikce 
posouzení vliv� koncepce na soustavu Natura 2000 pro výsledné stanovisko. 

Samotný záv�r studie se v�nuje výstup�m a shrnutí p�edchozích kapitol a zodpov�zení 
hlavních výzkumných otázek a objasn�ní zásadního problému oblasti, tj. otázky segregace resp. 
integrace území do regionálního systému.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Popis šet�ení je blíže specifikován v kap. 5. 
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Kapitola 2 

Diskuze literatury a pramen� 

Teoreticko-metodologická východiska našeho výzkumu lze rozd�lit do n�kolika sm�r�. 
Vzhledem k specifi�nosti zkoumaného území a jeho postavení v regionálním systému a naopak 
jeho obecným charakteristikám a defini�ním znak�m umož�uje diskutovat prameny nejmén� 
ve dvou základních okruzích, z nichž první p�edstavují 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 dopl�uje diskuze 
pramen�, které se vztahují p�ímo ke zvolené tematice výzkumu, tedy problematice existence 
území se specifickým militárním režimem, p�ípadn� jejich konverze a otázkám environmentální 
ochrany v t�chto prostorech.  

 

2.1 Teoretická východiska v oblasti studia polarizace prostoru 

Hovo�íme-li o postavení konkrétního územního celku v regionálním systému, máme na mysli 
útvar s ur�itým stupn�m homogenity/heterogenity v oblasti jednotících znak�. Je vhodné takový 
útvar vymezit v��i svému okolí, proto nezbytn� uvažujeme o jeho ohrani�ení, tedy procesu 
umož�ujícím vyjád�ení exkluzivity. Obecn� lze prostor �lenit podle �ady zvolených relevantních 
ukazatel� a s nimi souvisejících limit�. Podstatná je také m��ítková úrove� pohledu. Prostor je 
tedy tímto zp�sobem polarizován a výsledný popsaný stav �asto závisí práv� na zvolených 
indikátorech a smluvených limitech.  

Téma polarizace prostoru prostupuje nap�í� geografií. S diverzifikací a polarizací prostoru 
souvisí nep�eberné množství výzkumných otázek. Diverzifikace na rozdíl od nivelizace je 
motorem rozvoje poznání a rozvoje spole�nosti obecn�. Prostor samoz�ejm� velmi významn� 
determinuje p�írodní i sociální a kulturní systémy, p�sobení je v tomto p�ípad� obousm�rné. 
Proto lze považovat otázku polarizace prostoru za zásadní pro pochopení budoucího vývoje 
nejen ve spole�nosti. Otázky globalizace na jedné stran� zjem�ují disparity, na stran� druhé ale 
práv� �asto nep�ímo upozor�ují na problémy vznikající v ur�itých typech území, ohrani�ených 
regionech (oblasti se specifickým zp�sobem �ízení). 

Existuje �ada faktor�, které ur�ují postavení v samotném polarizovaném prostoru a ovliv�ují 
vývoj a potenciál území v oblasti budoucího rozvoje. Význam t�chto faktor�  spo�ívá v délce 
p�sobení (dlouhodobé, st�edn�dobé, krátkodobé), záleží také na velikosti územních jednotek, 
na jejich �ádovostní úrovni. Podstatná je i závislost na povaze jev� a proces�. Rozlišujeme 
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procesy obecné a naopak místn� unikátní, specifické. Polarizaci ovliv�ují faktory objektivní 
povahy: a) fyzickogeografické, b) geometrické, c) ekonomické, d) sociáln�-demografické, 
e) ekologické, f) kulturní, g) náboženské, h) politické a jiné (Havlí�ek, Chromý, Jan�ák, Marada 
2005). Zatímco faktory subjektivní povahy p�edstavují nap�íklad oblast subjektivního vnímání 
polarizace prostoru jeho obyvateli, investory nebo nap�íklad návšt�vníky, ztotožn�ní se 
s regionem, míru sounáležitosti a regionální identitu. Jsou tedy d�ležité pro iniciaci aktér� 
rozvoje p�ímo z vnit�ku.  

Polarizací prostoru se zabývají teorie regionálního rozvoje, které rovn�ž syntetizují záv�ry 
v této oblasti, p�i�emž operují s pojmem nerovnost v ohledu na územní segmentaci. První 
výrazná skupina teorií zabývajících se polarizací prostoru je skupina tzv. lokaliza�ních teorií. 
Již po�átkem 19. stol. diskutuje geometrické pojetí polarizace nap�íklad von Thünen (Blažek, 
Uhlí� 2002). Christaller na p�íkladu sídelní struktury Bavorska v roce 1933 p�edstavuje koncept 
TCM (teorie centrálních míst). Specifikuje jádrové zóny, na základ� kterých je možné 
implicitn� odvozovat oblasti periferní. Pro periferii ale shledává za ur�ující hlavn� vzdálenost, 
p�i�emž neuvažuje o vývojových principech a procesech zap�í�i�ujících polaritu v prostoru 
(Blažek, Uhlí� 2002). Výrazným impulsem pro rozvoj ekonomicko-geografických teorií 
regionálního rozvoje je období kvantitativní revoluce a zejména 50. a 60. léta 20. stol. Ve sv�t� 
dochází k prohlubování rozdíl� mezi regiony, pozornost je koncentrována i na �ádovostn� nižší 
úrovn�. Do pop�edí se dostává oblast regionální politiky. Skupina teorií vznikajících v tomto 
období zd�raz�uje podstatu polarity jádra a periferie. Souhrnn� jsou tyto teorie nazývány 
skupinou teorií jádro-periferie. Perroux �i Boudeville významn� p�isp�li teorií pól� r�stu. 
Anglosaskou školu geografie potom zastupují v tomto období zejména Myrdal a Hirschman 
(1957 a 1958). Významné je tvrzení o pot�ebnosti regionálních disparit, které jsou podstatné pro 
budoucí rozvoj (Blažek, Uhlí� 2002). Za Guru polarizace prostoru lze považovat M. Friedmanna 
a jeho obecnou teorii polarizovaného vývoje (1966). Friedmann zmi�uje efekty dominance, 
vazby, psychologický, informa�ní a moderniza�ní efekt, souhrnný dopad všech faktor� tvo�í 
zárodek polarity, nap�tí v prostoru (Blažek, Uhlí� 2002). Friedmann poprvé zavádí pojmy jádro 
a periferie a definuje jádro jako uzel s �ídícími funkcemi a potenciálem pro tvorbu inovací. 
K ší�ení inovací potom dochází prost�ednictvím difúze do mimojádrových oblastí. Koncept 
inova�ní difúze rozpracovává již švédský sociální geograf Hägerstrand v diserta�ní práci The 
innovation diffusion as a spatial process. Friedmann dále rozlišuje �ty�i fáze vývoje polarity. 
V 1. fázi existují lokální ekonomické struktury i v preindustriálním období, v 2. fázi dochází 
k vytvá�ení polarity a dichotomie jádro–periferie, dochází k divergenci. Ve 3. fázi se p�esouvá 
kapitál do periferie (difúzní procesy aktivizující periferii) a následn� ve �tvrté fázi m�že dojít 
ke konvergenci a vým�n� informací/myšlenek (Hampl 2001). Friedmann nap�tí, polaritu 
v prostoru doporu�uje �ešit decentralizací moci z jádra. Fungujícím p�íkladem m�že být p�ípad 
decentralizace �ídících funkcí v rámci Irska do d�íve zaostávajících oblastí bilinguálního 
Gaeltachtu. Univerzitní Galway nebo nap�íklad Castlebar v county Majo posilují pozici díky 
decentralizovaným vládním resort�m. Podobn� m�že za p�íklad sloužit podpora vzniku 
výzkumných a high-tech center v kraji Norrbotten ve švédském Laponsku, kde mimo 
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vzd�lávacích institucí je zde situován i jeden z mála nemilitárních kosmodrom� v Evrop�. 
Novým impulsem je rozší�ení polárního konceptu J(jádro)–P(periferie) ke kontinuu jádro–
semiperiferie–periferie, se kterým p�ichází 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 problém�. Marginalitu nelze ozna�it za absolutní, „má 
charakter relace, ve které je nutné definovat, co se nachází na okraji v��i �emu“ (Cudlínová 
a kol. 1999, s. 7). Geografové i ekonomové n�kdy odlišují oblasti periferní a marginální. 
Zatímco periferní oblasti jsou vnímány jako geometricky vzdálené od centra, marginální jsou 
vy�len�né z regionálního systému (Chromý, Jan�ák 2005).  

Dichotomii jádro–periferie obohacuje o další dimenzi rozší�ení práv� ve sm�ru periferie–
marginalita. Zde se poprvé konceptuáln� setkáváme s diskusí a vymezením oblastí s mnohem 
siln�jšími hodnotami perifernosti p�echázející v tém�� komplexní izolovanost a s tím souvisí 
i celá �ada sekundárních problém�. Marginalitu identifikuje a spolu s periferností diskutuje 
Andreoli (1994). Marginální území vnímá jako území vy�len�né z ekonomického systému, 
které si ovšem samo není schopné pomoci, proto navrhuje pomoc, intervenci z vn�jšího 
prost�edí. Marginální území se nacházejí vn� hospodá�ských, politických a sociálních vazeb. 
Marginalita je podle Andreoliho sou�ástí kontinua J(jádro)–S(semiperiferie)–P(periferie)–
M(marginalita). Nelze než souhlasit s tímto rozší�ením. Lze jej však dále roz�lenit?  Jsou 
marginální oblasti natolik specifické, že je vhodné je definovat samostatn� a stejn� tak je 
i odlišnými p�ístupy zkoumat? Pravd�podobn� by posta�ila dichotomie J–P a tato území 
bychom �ešili ve smyslu výzkumu periferních území. P�esto marginalita p�edstavuje zejména 
v globalizovaném sv�t� 21. století výrazné specifikum, které p�ímo vybízí k diskusi nad jeho 
vývojem. Práv� proto i tato práce navazuje na �adu již obhájených tematicky podobných 
diplomových prací na Kated�e sociální geografie a regionálního rozvoje P�F UK, ale s rozdílem 
výb�ru stupn� perifernosti zkoumaného území a jeho postavení v regionálním systému. Území 
vojenských újezd� p�edstavuje oblast doposud nep�íliš „probádanou“ a v ohledu na vzr�stající 
tlak na využívání území je laborato�í nejen ekologie obecn�, ale zejména i sociální geografie. 
Dokladem jsou nap�íklad práce Poštolky (1993, 1998), Baxy (2006), Seidla (2005) �i Ženíškové 
(2006). Problém spo�ívá v úhlu zkoumání reality a �asovém vymezení, p�i�emž perifernost 
podobn� jako marginalita jsou do zna�né míry relativními pojmy. Bartoš a kol. definuje vznik 
marginálních oblastí jako d�sledek kombinace spole�enských a p�írodních podmínek. Jde podle 
n�j v�tšinou o horské a podhorské oblasti vzdálené od produk�ních center spole�nosti. 
V p�ípad� sousedství stát� s r�zným politickým z�ízením, jsou to i oblasti p�íhrani�ní (Bartoš 
a kol. 1999 cit. v Cudlínová 1999). Takto charakterizovaná marginální zóna s vlivem hrani�ních 
efekt� v�rn� charakterizuje nap�íklad Vojenský újezd Boletice a jeho historicko-politickou roli. 
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Protipólem marginálních oblastí jsou potom jádrová území (geoekonomická jádra: nap�. 
vymezení „modrého banánu“ – ekonomicky nejsiln�jší pás v hust� zalidn�ném území osy 
Middlands–Padánie – Brunet, ed. 1989 cit. v Hampl 2001). Celá �ada dalších zahrani�ních 
autor� (Cullen, Jussila, Leimgruber, Majoral, Mehertu, Pretes, Schmidt, Sommers a jiní) se 
zejména od 80. a 90. let 20. stol. orientuje na problematiku periferií, vzr�stající zájem 
dokumentuje i Albertovská, Slupská �i Brn�nská škola a aktivity �ady regionálních 
geografických pracoviš	 v �esku, nap�íklad v Plzni �i Ústí nad Labem, (Jan�ák a kol. nap�. 
v Novotná 2005). Leimgruber (1994, 1998) vnáší do studia marginálních oblastí sociální prvky, 
klade d�raz na lidská rozhodnutí. Rozlišuje �ty�i základní typy marginálních oblastí: 
1) geometricky determinovanou marginální zónu, 2) ekonomicky determinovanou, kdy je 
d�ležitá správná volba indikátor� a možné trade offs, 3) ekologicky determinovanou marginální 
zónu, kdy ekologická marginální zóna je �asto totožná s ekonomickým jádrem v ohledu 
na exploataci zdroj� a kvalitu životního prost�edí. �tvrtý typ je sociáln� determinovaná 
marginální zóna, kde v marginálním území je nedostate�n� vyvinutý nebo p�erušený 
socializa�ní proces (Leimgruber v Jussila, Leimgruber, Majoral 1998). Dle této kategorizace 
p�edstavuje vojenský újezd opak ekologické marginální zóny, ale siln� sociální a do ur�ité míry 
ekonomickou marginální zónu. Geometrická determinace je odvislá od lokalizace. 
V makrom��ítku nelze jednozna�n� potvrdit souvislost. Vojenské prostory se �asto nacházejí 
i v t�sném sousedství jádrových oblastí, naopak v širším území potom roste konektivita 
a deviatilita dopravní sít�.  

Problematika perifernosti/marginality úzce souvisí s otázkami regionálního rozvoje, 
p�ípravy strategií rozvoje území, souvisí také s otázkami dlouhodobé udržitelnosti vývoje 
a �erpání zdroj�, nebo	 práv� okrajové, slab� integrované oblasti bez významných silových 
pozic v politickém a sociálním systému, jsou nejvíce náchylné k destruktivním zp�sob�m 
exploatace zdroj�, to nejen materiálních, nýbrž i sociáln�-kulturních. Cudlínová o území 
na okraji ekonomického zájmu spole�nosti, nap�íklad vojenských újezdech, tvrdí, že vyžadují 
zvláštní p�ístup, pokud jde o nastartování jejich ekonomického života. „Existuje nebezpe�í, že 
zásahy navržené z centra, tedy vn� území, nep�inesou o�ekávané zlepšení“ (Cudlínová [2007]). 
V souvislosti s udržitelností rozvoje �eší otázku perifernosti a marginality spole�n� s Bartošem, 
Kušovou, T�šitelem, kdy stanovují indikátory a vymezuje marginální území (Cudlínová a kol. 
1999, Cudlínová, T�šitel 2000). Existenci marginálních území potom p�isuzují nedostate�n� 
funk�ní regionální politice nebo ekonomické síle celého území, v n�mž bylo umožn�no 
vzniknout marginální oblasti. P�ítomnost marginální oblasti upozor�uje na výrazné disparity 
v území a vypovídá o neudržitelnosti jeho rozvoje. M�lo by být zájmem spole�nosti, vzhledem 
k zajišt�ní udržitelnosti vývoje, marginální oblasti do regionálního systému integrovat. 

Na tuto problematiku lze nahlížet také ze sociologického pohledu, což dokumentuje zájem 
�eské sociologické školy (Musil, Illner od 80. let.). Vstup socio-kulturního hodnocení poukazuje 
na kvalitativní stránku prost�edí a zd�raz�uje tak m�kké faktory. Musil (1988) užívá 
kvantitativních metod ke stanovení generelových jednotek, shluk� území obcí. V podstat� 
vymezuje podobn� jako Illner vnit�ní problémové periferie. St�žejním v oblasti hodnocení 
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perifernosti resp. centrality je geografický p�ístup, práce autor� Hampla, Gardavského, Kühnla: 
Regionální struktura a vývoj systému osídlení (1987). Auto�i vymezují hlavní koncentra�ní 
st�ediska a koncentra�ní osy jako exponovaná území, implicitn� odvozují neexponované zóny. 
V analýze užívají agregátní ukazatele polohy a významového postavení v sociogeografickém 
systému (tvo�í je indikátory vzdálenosti a návaznosti v��i hlavním centr�m, velikost a význam 
osídlení daného st�ediska a velikost osídlení v okolí). Hampl rozši�uje v oblasti základního 
výzkumu (teorie geografických systém�, sociáln�geografická regionalizace, vývoj systému 
osídlení) v prost�edí �eské transformace geografický pohled na organizaci spole�nosti také 
pouze v �eské republice (Hampl 2005). Hampl v teorii hierarchie reality zd�raz�uje tvorbu 
nových nositel� diferenciace, kde u vývojov� nižších jev� dochází prost�ednictvím difúzních 
proces� k postupnému poklesu rozdíl� mezi regiony (1998 cit. v Blažek, Uhlí� 2002). Role 
lidského kapitálu v procesu integrace marginálních nebo periferních území do regionálního 
systému je podstatná nejen z pohledu iniciace aktér� rozvoje, nýbrž i v dlouhodobé perspektiv� 
stability sídelního systému. Hampl (2003) typologizuje periferie na p�íkladu Karlovarska, kdy 
rozlišuje tzv. klasickou periferii a nov� vznikající periferii v pr�b�hu 20. století. Iniciace 
lidského kapitálu, jakožto zásadního nástroje rozvoje spole�nosti resp. regionu závisí na úrovni 
organizace spole�nosti. Hampl tedy konceptuáln� rozlišuje �ty�i úrovn�: 1) ekologickou, 
ve které dochází k interakci objekt� p�írodních a spole�enských, 2) sídeln�-produk�ní, 
tj. interakci spole�enských a spole�enských objekt� (je charakterizována sídelní hierarchií), 
3) komunitární organiza�ní úrove� reprezentovanou práv� lidským kapitálem, který podobn� 
jako ve 4. Hamplov� institucionální úrovni sociálního kapitálu nemá prostorovou pravidelnost. 
Lidský kapitál lze tedy „lé�it“ vzd�laností, je ovšem v oblasti vzd�lanosti vázán na sídeln� 
produk�ní úrove�. Lidský kapitál je vlastností jedinc�, p�i�emž sociální kapitál charakterizují 
korpora�ní schopnosti a vede až k získávání administrativní funkce (Hampl 2003).   

Studiem regionálních rozdíl� se v sou�asnosti zabývají geografové v postkomunistických 
zemích v souvislosti s transforma�ním obdobím a s tím spojenou zm�nou spole�enského 
uspo�ádání. Nemén� d�ležitým faktorem zájmu je také Dota�ní politika Evropské unie. 
Marginální území jsou ve vazb� na lidský kapitál handicapována i v oblasti �erpání finan�ní 
pomoci. V t�chto územích špatn� funguje sociální spolupráce, od které se odvíjí schopnost 
iniciace rozvoje. Projekty jsou poté administrovány z vn�jšku a mnohdy nenapl�ují primární 
pot�eby místní komunity. Marginální území vojenských újezd� je p�íkladem oblastí 
s nedostate�nou provázaností a slabou schopností udržování a zvyšování lidského kapitálu. 
�eská geografie se vzhledem k okrajovosti a historickým aspekt�m (totalitní režim, „studená 
válka“, „železná opona“) v�novala otázkám integrace vojenských újezd� do regionálního 
systému jen okrajov�. Tento zám�r bohužel není zájmem ani v sou�asném spole�enském 
systému. (Výzkum byl v podstat� umožn�n, s výjimkou n�kterých biologických studií, až 
po roce 1989), proto se zam��uje na oblasti periferní, p�ípadn� pohrani�ní, které v mnohém 
spl�ují požadavky na definování periferií. Zárove� se orientuje na pomoc strukturáln� 
postiženým region�m, mezi které se mnohdy �adí i konverzi prod�lávající bývalé vojenské 
újezdy Ralsko a Mladá (blíže kap. 6). Stávající vojenské újezdy ale p�edstavují jiná území než 
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výše zmín�ná. Vyžadují zcela specifický p�ístup/management území i vzhledem k budoucímu 
možnému vývoji. Jedním z cíl� této práce je objasnit tvrzení o marginalit� t�chto území 
na p�íkladu Vojenského újezdu Boletice. P�edem lze formulovat tvrzení, že toto území 
p�edstavuje vysoký rozvojový potenciál pro okolní region a jeho marginalita m�že být jen 
do�asná. �asové m��ítko závisí na celospole�enských hodnotách, kvalit� iniciátor� regionálního 
rozvoje (kvalit� lidského a sociálního kapitálu) a kvalit� strategií regionálního rozvoje, které 
budou toto území uvažovat. Tomuto pohledu se velmi p�ibližuje Schulerova a Nefova teorie 
pyramidy moci (1983 cit. v Havlí�ek, Chromý, Jan�ák, Marada 2005). Oba auto�i nehledají 
dichotomii mezi dv�ma extrémy, nýbrž nahlíží na regionální systém jako na kontinuum 
otev�ené zm�nám v �ase. Žijeme v dob�, kdy komunikace s armádními složkami nep�edstavuje 
nep�ekonatelnou bariéru a spolupráci lze doložit i na p�íkladech z oblasti ochrany životního 
prost�edí, kdy se postupn� da�í dokazovat jedine�né kvality t�chto území a vojenské újezdy se 
proto staly „Alternativními chrán�nými územími“ naší zem� (Pet�í�ek, Plesník 2007) 
a unikátností ekosystém� by sm�le mohly konkurovat legislativn� zakotveným existujícím 
zvlášt� chrán�ným územím.  

Pozice vojenských újezd� v regionálním systému úzce souvisí s politickým p�ístupem 
k problematice periferií. Podle politologického p�ístupu (Barša, Strmiska 1999) p�edstavuje 
periferie neprivilegované území, (pod-)�ízenou oblast, s výraznou odlišností, závislostí. Naopak 
centrem je lokalita privilegovaná, soust�e
ující moc a kontrolu nad spravovanými územími, 
jsou zde p�ijímána rozhodnutí a utvrzuje se zde ceremoniemi vztah k �ízeným jednotkám (lze 
tak charakterizovat pod�ízenost v rámci vztahu vojenský újezd–resort obrany státu).  

Polarizace prostoru je dále detailn�ji diskutována ve studiích �ady autor� p�edevším 
v souvislosti s �ešením a výzkumem pohrani�ních oblastí. Tematiky se navzájem výrazn� 
prolínají a dopl�ují. �eské pohrani�ní v obecné poloze analyzují publikace „Geografická 
analýza pohrani�í �eské republiky“ nebo „Reflexe regionálního rozvoje �eského pohrani�í“, 
jejichž editorem je M. Je�ábek (1999, 2001) a na jejichž vzniku se podílela �ada autor� 
na p�íslušných regionálních geografických pracovištích. Za jednu z nejd�ležit�jších zdrojnic 
považuji publikaci �eské pohrani�í – bariéra nebo prostor zprost�edkování? kolektivu autor� 
Je�ábek, Dokoupil, Havlí�ek a kol. (2004). V této práci se zabýváme územím, které spl�uje ob� 
již výše zmín�né charakteristiky, a to jak jistý stupe� perifernosti, tak p�íslušnost území 
do souvislého p�íhrani�ního pásma, umocn�ného blízkým stykem státních hranic t�í stát�. 
Vymezení pohrani�í lze z pohledu polarity jádra a periferie v podmínkách �eska pozorovat jako 
ne p�íliš výrazné. Vliv na to má nap�íklad stupe� industrializace pohrani�í nebo niveliza�ní 
charakter regionální politiky v totalitním období. P�edevším politické zm�ny po ukon�ení 
2. sv�tové války vedly k zesílení izola�ní funkce hranice (Hampl 2000) a k nastartování 
specifických vývojových proces�, jejichž d�sledky jsou v území dosud patrné v sociáln� 
kulturní oblasti, v krajin� atp. (Chromý 2000). Zájmové území se do ur�ité míry výrazn� 
odlišuje od stávajících �eských periferií i p�íhrani�ních oblastí svým statutem a jistou 
výjime�ností i v rámci �eské republiky. Jeho charakteristika v porovnání s geograficky 
blízkými i historicky podobn� se vyvíjejícími oblastmi je odlišná a opírá se o zna�nou míru 
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specifi�nosti, a	 už v rámci správním nebo socioekonomickém, nebo	 se jedná o území 
vojenského újezdu, které zárove� leží v prostoru p�i n�kdejší tzv. „železné opon�“. Míra 
perifernosti území a jeho polohy v��i jádru regionu na jedné stran�, stejn� jako jeho lokalizace 
v pohrani�ní oblasti na stran� druhé, velice �asto zásadn� determinují sou�asný stav i vývoj 
daného území ve sfé�e socioekonomické resp. regionálního rozvoje. Perifernost území �asto 
ur�ují i jiné podn�ty, zejména geografická poloha. Dalším podstatným prvkem jsou mimo jiné 
fyzickogeografické podmínky. N�kte�í auto�i vnímají periferní regiony s omezenou pracovní 
p�íležitostí, protože jsou vzdálené od pracovního trhu, mají rozptýlenou populaci, jsou závislé 
na jednom zdroji a jsou omezované fyzickým prost�edím. Marada a Chromý (1999) ozna�ují 
periferii jako území ležící mimo ekonomicky intenzivn� využívané oblasti a vyzna�ující se 
odlehlostí od sídelních center, špatnou dopravní dostupností a malou hustotou zalidn�ní, 
nedostate�n� integrované do v daném míst� a �ase dominujících struktur, proces� a systém�. 
Marada (2001) p�itom klade v�tší d�raz na výzkum kvantitativní povahy. Chromý spolu 
Havlí�kem (2001) dále rozlišují �ty�i abstraktní vývojové typy polarity v prostoru (obr. 1). 
Nejprve ozna�ují vyvíjející se typ, kdy jádro i periferie se navzájem pozi�n� oddalují (p�íklad je 
vzr�stající dominanci metropolitních areál�). Druhým typem je stagnující vývoj polarity 
v prostoru. P�íkladem mohou být na makroúrovni státy jako N�mecko, Švédsko nebo Rakousko, 
které intervenují, aby dosáhly povzbudivého vývoje v jádru i periferii. Na mikroúrovni takto 
m�žeme ozna�it nap�íklad obvody obcí s rozší�enou p�sobností (nap�. typu Milevska) atp. 
T�etím p�íkladem je ubývající typ (nap�. pozice Slovenska v rámci �eskoslovenska a jeho vývoj 
od 50. let 20. stol.). V tomto p�ípad� je již nastartována dynamika vývoje. Ideálním p�ípadem je 
potom �tvrtý typ, nivelizující tendence. Pravd�podobn� lze ale tvrdit, že niveliza�ní proces 
v jedné lokalit� mívá sou�asn� projev na vzr�stající polarit� v lokalit� jiné spjaté s p�vodním 
jádrem. Havlí�ek a Chromý definují periferní území jako „specifická území s poruchou 
funk�n�-prostorové struktury a sociáln�-prostorových vztah�, které jsou výsledkem 
nerovnom�rn� p�sobících vzájemn� se podmi�ujících sociálních, ekonomický, politických, 
kulturních i fyzickogeografických faktor�“ (Havlí�ek, Chromý 2001, s. 2).  

Obr. 1: Abstraktní vývojové typy polarizace prostoru 

 
Zdroj: Havlí�ek, Chromý (2001) 
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Možná extrémním p�íkladem m�že být pohled neoliberálního myšlenkového proudu, kdy 
marginální oblast sama p�estane plnit základní funkce pro fungování spole�nosti a území poté 
nabude zcela výjime�ného postavení a za�ne skýtat nové progresivní možnosti využití 
odpovídající pot�ebám nastupující postmoderní spole�nosti (Gazenbeek 2005).  

Souhrnem lze ozna�it za podstatné trendy zap�í�i�ující polarizaci prostoru A) obecné 
trendy, jako jsou industrializace, urbanizace, p�irozená závislost na fyzickogeografických 
podmínkách atp. B) specifické rysy jsou potom jedine�né pro konkrétní území a jsou jimi 
procesy jako redukce sídelní struktury, vliv hranic a procesy vysídlení resp. dosidlování, vývoj 
administrativního �len�ní, postkomunistická transformace a evropská integrace, p�ípadn� zm�ny 
funk�ního využití území (z obranné na jinou). Záv�rem je tedy možné identifikovat rozdíl mezi 
periferií a marginálním územím ve stupni integrace území v širší oblasti, kdy periferie je 
napojena na funk�ní socio-ekonomicko a socio-kulturní sí	, p�i�emž marginální region není 
v oblasti integrovaný. Pozice regionu Boletice z pohledu prostupnosti a n�kterých 
socioekonomických charakteristik je tedy zna�n� marginální.  

 

2.3 Teoretická východiska v oblasti studia fenoménu hranice 

2.3.1 Aplikace studia pohrani�í na p�íkladu vlivu hranice vojenského újezdu 

Ve studiu p�íhrani�ních region� lze podle Hampla rozlišit dva základní aspekty: 1) hrani�ní 
efekty (mající vliv na ob� strany hranice) a 2) periferní polohu (v��i komu je periferní) (Hampl 
2000). Havlí�ek up�es�uje, že hrani�ní efekty odlišují pohrani�í od vnitrozemí, �ímž p�ispívají 
k polarizaci prostoru (Havlí�ek 2005). Hranice, jakožto formy bariéry, jednozna�n� determinují 
socioekonomické a socio-kulturní procesy probíhající v prostoru. P�estože je v sou�asnosti v EU 
trendem odbourávat státní hranice jako bariéry komunikace a rozvoje, jiné hranice se naopak 
formují, neovliv�ují výrazn� obchod a ekonomiku obecn�, ale podn�cují uv�domování si ur�ité 
regionální p�íslušnosti a identity. �esko p�istoupilo spolu s n�kterými novými �leny Evropské 
unie do tzv. Schengenského prostoru od prosince 2007 a mohlo by se proto zdát, že funkce 
hranic ztratí sv�j p�vodní význam. Je ale z�ejmé, že regiony ležící nejen p�i státní hranici jsou 
tímto faktorem determinovány a odlišují se od ostatních v �ad� socioekonomických, kulturních 
a historických ohled�. Podobn� se velmi výrazn� 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 p�íhrani�ních oblasti p�istupovat z r�zných m��ítkových 
úrovní. Je�ábek, Dokoupil, Havlí�ek a kol. (2004) diferencují �eské pohrani�í takto: podle 
historického vývoje vztah� se sousedním regionem vy�le�ují zvláš	 �esko-bavorské a �esko-
rakouské pohrani�í, které bylo reprezentované neprostupnou bariérou. Jiný pohled je ur�en 
faktorem nového osídlování. M�žeme takto vymezit rovnom�rn� osídlované území po obou 
stranách hranice po 2. sv�tové válce (Polsko), pohrani�í se symetrickým p�vodním osídlením 
po obou stranách hranice (Slovensko) a nov� osídlovaná území p�i hranici s Rakouskem 
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a N�meckem. V p�ípad� ORP �eský Krumlov, který p�iléhá k hranici Rakouska, konkrétn� 
spolkové zemi Horní Rakousko, je patrn� vhodné vedle srovnání s jinými regiony �esko–
rakouského p�íhrani�í jeho za�azení do regionu Šumava, tady bavorského pohrani�í, což lze 
podložit zejména územní návazností, intenzitou osídlení a sou�asnou rozvojovou dynamikou 
(Hampl 2000). V rámci studia pohrani�í �eska lze podle Chromého (cit. v Je�ábek a kol. 1999) 
v obecné poloze identifikovat tyto znaky: 

��periferní poloha ve vztahu k centru 

��specifické p�írodní a klimatické podmínky 

��socio-kulturní diskontinuita zp�sobená historickým vývojem 

Tyto znaky spolu se specifiky vymezení marginálních území tvo�í z boletického vojenského 
újezdu velice p�itažlivou laborato� výzkumu socioekonomické integrace do regionálního 
systému. Existence samotného Vojenského újezdu Boletice p�edstavuje formu bariéry, území 
výrazn� se vymezující v��i svému okolí. P�estože na okraji jeho území p�ímo neprochází státní 
ani krajská hranice, v mnohém jeho vlastní újezdní hranice p�edstavuje výraznou linii 
diskontinuity v širším regionu. Navíc je obecn� situace v území podle Dostála a Hampla (2000 
cit. v Havlí�ek 2005) podmín�na kombinací polohových a místních faktor� – proto lze rozlišit 
prostorové a socioekonomické bariéry a jejich kombinaci, kterou p�edstavuje práv� území 
vojenského újezdu. V posledních n�kolika letech byl soust�ed�n relativn� intenzivní tlak 
na zp�ístupn�ní n�kterých okrajových oblastí v rámci vybraných vojenských újezd� na území 
�eska. Výsledkem je kompromis a speciální režim permeability hranice s cílem umožnit 
penetraci bariéry v mnohé se nelišící od zcela uzav�ených hrani�ních pásem na �eské 
a moravské hranici p�ed rokem 1989, které m�ly mimochodem podobný p�írodní vývoj jako 
území VÚ (Wieser 2006).  

 

2.3.2 Vliv hrani�ních efekt� v integra�ním procesu 

Proces integrace3 je primárn� ovlivn�n atributy integrace, d�vody a množstvím aspekt�, které 
k integraci vedou. �ehák rozlišuje také hloubku integrace a to podle míry zm�ny v díl�ím 
aspektu integrace nebo podle ireverzibility uskute�n�né integra�ní zm�ny (�ehák 2004). Míru 
ireverzibility m�že v p�ípad� našeho zájmového území ovlivnit zp�sob nového využití území. 
Souhlasíme také s �ehákem, že integraci m�že ovlivnit míra spontaneity nebo náro�nosti 
regulace. Oba tyto faktory jsou op�t v p�ípad� �ešení procesu integrace vojenského újezdu 
do regionálního systému zásadní, a	 již ve form� legislativní ochrany prost�edí, koncep�ních 
nástroj� nebo v�le ve�ejnosti a její participace. Integra�ní proces v prost�edí vojenského újezdu 
má spíše prostorový než socioekonomický charakter pro území samotné, ovšem m�že mít 
významný socioekonomický charakter práv� pro své zázemí. 

                                                 
3 Procesem integrace je v geografii mín�no zejména sjednocování, propojování spolu s ší�ením 
spojujících znak�, nap�. prostorovou difúzí (�ehák 2004). 
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Hranice vojenských újezd�, uzav�eného charakteru (dle Maiera 1990 cit. v Dokoupil 2004), 
byla donedávna významnou bariérou v území ovliv�ující hospodá�ský rozvoj p�íhrani�ních 
oblastí a izolovala sousední systém (resp. systém od subsystému). V poslední dob� se však stává 
omezen� permeabilní. Prochází tedy sou�asn� s procesem integrace území dynamickým 
vývojem, který by se m�l v budoucnu odrazit na postavení sousedících obcí v regionálním 
systému. Je možné proto p�ehodnotit i vliv hrani�ních efekt�. Tyto hranice m�žeme ozna�it 
za hranice politické, vymezené fixní linií, jsou tedy výsledkem právního aktu (Dokoupil 2004). 
Je�ábek (1999) v souvislosti s politickou hranicí vymezuje t�i základní oblasti politické hranice, 
které lze identifikovat i v prost�edí vojenského újezdu. Jsou jimi hrani�ní linie, p�íhrani�ní 
okrajové území a hrani�ní zóny. Nap�íklad pro ú�ely územního plánování p�esahuje hrani�ní 
zóna újezdu jeden kilometr do správních území sousedících obcí. Újezdní hranice jsou tedy 
hranicemi antropogenními (um�lými) a dle genetických faktor� je m�žeme ozna�it jako typ 
hranic p�ekrývajících (dle Šindlera 1986, 1996, Ante 1981 cit. v Dokoupil 2004, kte�í dále 
vy�le�ují typy antecedentní, subsekventní �i reliktní). Vznikly politickým rozhodnutím (r. 1950) 
a p�ekryly tak p�vodní teritoria. Typologie hranic podobn� jako marginalita nemusí být 
absolutní, �ehož je dokladem prom�na funkce hranice újezdu od bariérové ke kontaktní. 

Funkce hranice se p�irozen� odráží i na vývoji osídlení a demografickém vývoji. Je-li státní 
hranice (újezdní hranice) bariérou, lze o�ekávat její negativní p�sobení na strukturu 
obyvatelstva v p�íslušném regionu. Umož�uje-li však zachovávat p�irozené interakce 
a nenarušovat komunikaci mezi ob�ma stranami, nejen lidskou, ale i ekonomickou a profesní, 
p�sobí na obyvatelstvo podobn� nenásiln�, jako nap�íklad administrativní hranice na nižší 
hierarchické úrovni. Dokonce v n�kterých p�ípadech umoc�uje výjime�nost n�kterého regionu 
a zvyšuje jeho hodnotu. Jmenujme nap�íklad regiony z obou stran státních hranic v oblastech 
národních park� a význa�ných oblastí cestovního ruchu.  

Politické vymezení hranice újezdu má úzkou souvislost s kulturn�-historickými aspekty 
vývoje daného území. Podle Chromého historické vymezení, které již dnes administrativn� 
neexistuje nese ur�itou stopu a jeho efekty jsou patrné i nadále. Jedná se nap�íklad o hranice 
protektorátu �echy a Morava (Chromý 2004). V p�ípad� Boleticka se jedná o kulturní 
diskontinuitu vývoje osídlení. Podstatná je i subjektivní identifikace s p�íhrani�ním prostorem. 
Identitu pohrani�í lze vyjád�it tedy existencí hrani�ních efekt� v daném regionu, které jsou 
subjektivn� vnímány. Neboli je možná identifikace s p�íhrani�ním regionem na základ� jeho 
specifi�nosti zap�í�in�né p�sobením hrani�ního efektu (podobn� Dokoupil 2004). Vnímání 
blízkosti k tak specifickému území, jakým je vojenský újezd, nebo dokonce ztotožn�ní se 
a hledání regionální identity i p�es naprosto zp�etrhané historické vazby a kulturní odkazy, m�že 
být zásadním impulsem p�i nastartování procesu integrace.  

Charakter a síla hrani�ního efektu podle Dokoupila (2004) závisí na typu hranice a její 
funkci. M�la-li tedy doposud hranice VÚ uzav�ený charakter, zvyšovala význam bariérového 
hrani�ního efektu. Naopak nový trend zcivil�ování území vede k posílení významu kontaktního 
hrani�ního efektu snižujícího polarizaci prostoru. Je tedy možné o�ekávat zvrat polarizace 
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prostoru v zájmovém území? Pravd�podobn� tomu tak m�že být v souvislosti s mírou 
otev�enosti hranice. Zp�sob zp�ístupn�ní okrajových �ástí vojenského újezdu v ur�itém �asov� 
omezeném režimu m�že vést k tzv. koncentra�nímu hrani�nímu efektu, soust�e
ujícímu 
procesy pouze do vybraných sm�r� (Dokoupil 2001). Zp�ístupn�ní konkrétní okrajové �ásti 
újezdu bude mít podobu koncentra�ního hrani�ní efektu v p�íslušném prost�edí 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 ozna�it hrani�ní efekt zp�sobený hranicí VÚ jako areálový (Seger, Beluszky 1985 
cit. v Dokoupil 2000) (obr. 2/1), kdy hranice odd�lovala dva funk�n� odlišné prostory, nap�íklad 
i s odlišným využitím zem�. Umožn�ním využívat okrajové �ásti újezdu pro civilní využití bude 
nabývat na významu efekt kontinuální (obr. 2/2). V jeho p�ípad� nebude již hranice p�sobit jako 
d�lící linie na prvky environmentálního charakteru (Dokoupil 2004), které mohou být 
smyslupln� využity v oblasti integrovaného turismu. Posun nebo zm�nu vymezení hranic 
vojenského újezdu m�že též ilustrovat efekt politicko-historický (Seger, Beluszky 1985 cit. 
v Dokoupil 2000) (obr. 2/3). Posun hranice zde �asto souvisí s mocenskými snahami (p�eneseno 
do souvislosti se zájmovým územím m�že ilustrovat nap�íklad vy�le�ování n�kterých katastr� 
újezdu ve prosp�ch sousedících obcí). 

Obr. 2: Hrani�ní efekty identifikovatelné v p�ípad� VÚ Boletice od roku 2005 

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

 

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

Úrove� diskuse pramen� a teoretických východisek se rovn�ž zam��uje 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 rozši�ován o p�ívlastek trvale, což není v�cn� 
správn� z pohledu vývoje, kde nelze považovat nic za p�ímo trvalé. Je tedy užíváno bu
 pouze 
výrazu udržitelný rozvoj nebo dlouhodob� udržitelný rozvoj. Dlouhodob� udržitelný rozvoj 
(DUR) je „takový zp�sob rozvoje, který uspokojuje pot�eby p�ítomnosti, aniž by oslaboval 
možnosti budoucích generací napl�ovat jejich vlastní pot�eby“ (Naše spole�ná budoucnost, 
WCED, 1987 cit. v Evropská charta pro udržitelný cestovní ruch v chrán�ných oblastech, 
Europarc Federation 2002). Podmínkou rozvoje je zachování možností rozvoje, základní 
možností je p�itom zachování p�írodních podmínek v místním m��ítku i v celé biosfé�e. Sociální 
ekologie definuje udržitelný rozvoj jako „komplexní soubor strategií, které umož�ují pomocí 
ekonomických prost�edk� a technologií uspokojovat lidské pot�eby, materiální, kulturní 
i duchovní, p�i plném respektování environmentálních limit�; aby to bylo v globálním m��ítku 
sou�asného sv�ta možné, je nutné redefinovat na lokální, regionální i globální úrovni jejich 
sociáln�-politické instituce a procesy“ (Rynda cit. v Cenia 2008). Kvalita ve�ejné správy (resp. 
sociálního kapitálu, viz dále v textu) je potom ur�ující pro koncipování udržitelného rozvoje 
v dostate�n� funk�ní podob� za dodržení jeho základních princip�. Pásková a Zelenka rozlišují 
dvojí pojetí udržitelnosti rozvoje: 1) v podob� procesní definice spat�ují udržitelný rozvoj jako 
symbiózu lidské spole�nosti s životním prost�edím hledající rovnováhu rozvoje spole�nosti 
a um�lých a p�írodních ekosystém�, 2) v podob� systémové definice tvrdí, že „udržitelný rozvoj 
je podmín�n takovou zm�nou materiálových a energetických tok� mezi lidskou spole�ností, 
um�lými a p�irozenými ekosystémy, která povede k dynamické rovnováze bez katastrofických 
výkyv� a nevratných negativních zm�n v celém systému biosféry“ (Pásková, Zelenka 2002). 
Ve vztahu k území je dlouhodob� udržitelný rozvoj p�edm�tem zájmu a cílem územního 
plánování. Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ozna�uje udržitelný 
rozvoj za jeden z hlavních cíl� dosažení obecn� prosp�šného souladu ve�ejných a soukromých 
zájm� na rozvoji území. Za tím ú�elem sleduje spole�enský a hospodá�ský potenciál rozvoje. Je 
vhodné dodat, že p�írodní potenciál v podstat� odsouvá jako sekundární aspekt. Cílem 
územního plánování je ale podle zákona též vytvá�ení p�edpoklad� pro výstavbu 
a pro udržitelný rozvoj území, spo�ívající ve vyváženém vztahu podmínek pro p�íznivé životní 
prost�edí, pro hospodá�ský rozvoj a pro soudržnost spole�enství obyvatel území. 

Principy udržitelného rozvoje obsahuje nap�. dokument Agendy 21, podporující udržitelný 
rozvoj na místní úrovni s aktivním zapojením ve�ejnosti. Obsah tohoto strategického dokumentu 
napl�ují nap�íklad regiony, obce �i m�sta sdružená v Národní síti zdravých m�st �R, p�i�emž 
mohou být p�íkladem pro koncipování strategie rozvoje území Boleticka, p�ípadn� 
v minimalistické verzi alespo� obcí v zázemí vojenského újezdu. Principy DUR jsou dle 
Agendy 21 následující:  

��propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prost�edí; 
�ešení zohled�ující pouze jednu nebo dv� z nich není dlouhodob� efektivní 
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��dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je t�eba zvažovat z hlediska dlouhodobých 
dopad�, je t�eba strategicky plánovat 

��kapacita životního prost�edí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí 
pot�ebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a zne�išt�ní všeho druhu 

��p�edb�žná opatrnost - d�sledky n�kterých našich �inností nejsou vždy známé, nebo	 
naše poznání zákonitostí fungujících v životním prost�edí je stále ješt� na nízkém stupni, 
a proto je na míst� být opatrní 

��prevence - je mnohem efektivn�jší než následné �ešení dopad�; na �ešení problém�, 
které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem v�tší množství zdroj� (�asových, 
finan�ních i lidských) 

��kvalita života - má rozm�r nejen materiální, ale také spole�enský, etický, estetický, 
duchovní, kulturní a další, lidé mají p�irozené právo na kvalitní život 

��sociální spravedlnost - p�íležitosti i zodpov�dnost by m�ly být d�leny mezi zem�, 
regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného 
rozvoje; proto je až do jejího odstran�ní naše odpov�dnost spole�ná, ale diferencovaná. 
Sociálnímu pilí�i udržitelného rozvoje se p�ikládá stále v�tší význam a udržitelný rozvoj 
je �ím dál �ast�ji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci 
ekologické únosnosti Zem�." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení 
zlepšení sociálních podmínek. 

��zohledn�ní vztahu "lokální - globální" - �innosti na místní úrovni ovliv�ují problémy 
na globální úrovni - vytvá�ejí je nebo je mohou pomoci �ešit (a naopak) 

��vnitrogenera�ní a mezigenera�ní odpov�dnost (�i rovnosti práv), tj. zabezpe�ení 
národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech sou�asných i budoucích 
generací na zdravé životní prost�edí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální 
povinnosti k budoucím generacím  

��demokratické procesy - zapojením ve�ejnosti již od po�áte�ní fáze plánování 
vytvá�íme nejen objektivn�jší plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci 

Zohledn�ní minimáln� princip� dlouhodobé perspektivy, prevence, vztahu lokální – 
globální a zejména demokratických proces� by tedy m�lo být zásadní pro koncepci rozvoje 
území, které stojí na startovní �á�e a lze jej stále ješt� dostate�n� vhodn� a jednodušeji 
sm�rovat, než v okamžiku akcelerace naplánovaných zm�n, jako je tomu v p�ípad� území 
vojenských újezd�. 

P�edpoklady pro udržitelný rozvoj mají charakter schopnosti nalezení rovnováhy mezi 
aspekty/pilí�i (environmentálním, sociálním, ekonomickým) rozvoje spole�nosti. 
Up�ednostn�ním jednoho z aspekt� dochází k narušení rovnováhy a rozvoje negativních 
vliv�/substituci jednoho ze základních kapitál� spole�nosti a území jiným (blíže v podkapitole 
Role lidského kapitálu). Internalizace hodnot životního prost�edí v ekonomické rozvaze je 
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možná p�i �íselném vyjád�ení jednotlivých prvk� udržitelnosti. Systém ukazatel� p�edstavuje 
nap�íklad model �eckého statistického ú�adu (Vlaxos 2005) nebo metody diskutované dále 
v této kapitole. 

 

2.4.2 Role turismu v regionálním rozvoji 

Turismus je „komplexní spole�enský jev shrnující aktivity ú�astník� cestovního ruchu. Je 
to souhrn proces� budování a provozování za�ízení se službami pro ú�astníky cestovního ruchu 
v�etn� souhrnu aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajiš	ují, aktivit spojených 
s využíváním, rozvojem a ochranou zdroj� pro cestovní ruch, souhrn politických a ve�ejn�-
správních aktivit a reakce místní komunity a ekosystému na uvedené aktivity (Pásková, Zelenka 
2002). 

Pásková (2003) definuje p�edpoklady rozvoje turismu jako souhrn antropogenních 
a p�írodních aspekt� v�etn� synergických vazeb utvá�ených podmínkami pro rozvoj cestovního 
ruchu. P�edpoklady rozvoje turismu lze také primárn� rozlišit na lokaliza�ní, selektivní 
a realiza�ní (Mariot 1983). V našem p�ípad� dominují lokaliza�ní, tedy vysoké p�írodní 
hodnoty. Naopak selektivní a realiza�ní jsou siln� podhodnoceny. Realiza�ní p�edpoklady jsou 
v p�ípad� zm�ny využití po dlouhou dobu izolovaného území zásadní, jelikož 
za nejvýznamn�jší považujeme informa�n�-komunika�ní p�edpoklady pro rozvoj turismu 
na území vojenského újezdu, tyto p�edpoklady m�že ovlivnit kvalitní destina�ní management5. 

Potenciál zájmového území pro pot�eby turismu lze podle Šípa (1998, 2005) definovat 
na t�ech úrovních. Primárním potenciálem je p�írodní prost�edí, sekundárním potom nabídka 
služeb a terciální potenciál p�edstavuje funk�ní destina�ní management území. Potenciál území 
je tedy podle Šípa latentním stavem, p�i�emž záleží na strategii a úrovni destina�ního 
managementu, jakým zp�sobem a tempem je aktivován (Pásková 2003). Pásková rovn�ž tvrdí, 
že potenciál území pro rozvoj turismu je schopnost primárních zdroj� na území destinace 
p�itahovat ur�itý objem návšt�vnosti a podporovat tak rozvoj turismu, resp. regionu (Pásková 
2003). K aktivaci potenciálu rozvoje cestovního ruchu m�že dojít n�kolika zp�soby, d�ležité je 
zapojení místní komunity v procesu. V opa�ném p�ípad� m�že docházet k celé �ad� negativních 
vliv� na místní komunity a obecn� socio-kulturní prost�edí (odhlédneme-li od vliv� na životní 
prost�edí) (blíže nap�. Doxey 1975, Plog 1973, Pásková 2003 a další). V p�ípad� vojenského 
újezdu a zvýšení propustnosti hranice lze nejsiln�jší tlak p�edpokládat v nástupních místech 
cestovního ruchu6 (tedy sousedících obcích). V p�ípad� níže ve studii posuzovaných zám�r� 
rozvoje území VÚ se hovo�í o rozm�ln�ní zát�že projevy turismu v území. Vezmeme-li v úvahu 
�asoprostorové rezervy pro oblast rozvoje aktivit spojených s turismem, musíme jednozna�n� 

                                                 
5 Podrobn�ji v kapitole 7.1.4. 
6 Zpravidla v�tší sídelní útvar umož�ující nástup do oblasti nebo podoblasti cestovního ruchu. Obvykle 
leží na hlavní dopravní trase, má vyhovující ob�anské vybavení a m�že být též cílem rekreace 
a cestovního ruchu (Ústav územního rozvoje 2008). 
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dosp�t k záv�ru, že n�které oblasti jsou nad míru zat�žovány vlivy cestovního ruchu 
na prost�edí, zatímco jiné mají ur�ité rezervy. Únosnost zatížení území je dána potenciálem 
a únosnou kapacitou území, p�i�emž potenciál je nezbytné aktivovat v jeho únosné mí�e, což je 
v sou�asné dob� v silách spole�nosti pro p�ípad rozvoje okrajových �ástí vojenského újezdu.  

 

2.4.3 Únosné zatížení území 

Únosné zatížení území definuje zákon o ochran� p�írody a krajiny (z. �. 114/1992 Sb.) jako 
takové zatížení území lidskou �inností, p�i kterém nedochází k poškozování životního prost�edí, 
zejména jeho složek, funkcí ekosystém� nebo ekologické stability (únosné kapacity území) 
(Braniš a kol. 1999). Kapacitou území se rozumí míra antropogenního zatížení, která 
nevykazuje negativní dopady na smluvený stupe� ochrany konkrétního kapitálu území. 
Únosnost je potom maximální možná míra zatížení daného území antropogenními vlivy, neboli 
také míra územní zát�že. Limitní míra územní zát�že je potom stav, kdy ješt� nedochází 
k trvalému snížení hodnot složek p�írodního a socio-kulturního prost�edí, které jsou všeobecn� 
považovány za podstatné a pot�ebné zachovat. V oblasti cestovního ruchu jsou t�mito aktivitami 
mín�ny zejména aktivity související s jednotlivými formami cestovního ruchu (CR), kdy ješt� 
nedochází ke snížení kvality destina�ních zdroj� (Pásková 2007). Pásková a Zelenka dodávají, 
že ekologicky únosné zatížení území by m�lo být významným faktorem p�i posuzování investic 
(EIA) a regionálním plánování (Pásková, Zelenka 2002). D�ležité je kalkulovat se schopností 
autoregenerace destina�ních zdroj� resp. zohled�ovat zájmy ochrany p�írody a krajiny, pé�e 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 tvo�í stranu nabídky. Poptávka tedy m�že p�evyšovat 
nabídku, cílem je zde ale nezvyšovat nabídku, ale rozší�it nabídku tak, aby bylo možné cílen� 
operovat se 100% �asoprostorovou využitelností, což je i podstatou destina�ního managementu 
(Pásková 2003). 

Je-li naším zám�rem spolupracovat na možnosti využití území VÚ Boletice v oblasti 
turismu v jeho sofistikovaných a integrovaných, m�kkých formách (organizace v rámci 
edukativních program� nebo naopak jeho �istá forma blížící se ni�ím neovliv�ovaným 
požitk�m z návšt�vy kvalitního p�írodního prost�edí, p�ípadn� s využitím certifikovaných 
pr�vodcovských služeb), je vhodné uvažovat absorpce-schopnost území a realizovat p�echod od 
limitace rozvoje k p�ijatelnosti. Tedy uvažovat nejen kvantitativní ukazatele, ale i kvalitativní 
ukazatele návšt�vnických program�. 

 Dynamiku destina�ního prost�edí ovliv�ují zm�ny zp�sobené cestovním ruchem. Rámec 
sledování tohoto vývoje nabízí koncept životního cyklu destinace (Life Cycle Assessment – 
LCA). Pásková (2003) formuluje na základ� p�ístupu Butlera (1980), Noronha (1976) a Ploga 
(1973) šest fází rozvoje destinace (obr. 3). Je z�ejmé, že zájmové území resp. jeho cílová složka 
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– okrajové zóny vojenského újezdu stojí ve fázi objevení až vtažení (p�edevším díky procesu 
zp�ístup�ování n�kterých �ástí území). Dynamika vývoje ale m�že dosáhnout extrémních 
hodnot p�edevším díky specifikám sou�asné socioekonomické marginalizace zájmového území 
nebo zp�sobu konverze pod civilní správu. Fázi rozvoje m�žeme ovlivnit koncipováním vhodné 
strategie rozvoje destinace a institucionalizace procesu. Bude-li trend v závislosti 
na nekoncep�nosti �ešení sm��ovat v etap� institucionalizace destinace k úpadku, lze 
z dlouhodobého hlediska konstatovat minimální p�ínos zám�ru pro udržitelnost rozvoje. Naopak 
ovládnutím fáze v kritickém rozmezí únosné kapacity území je možné stabilizovat vývoj 
destinace, p�ípadn� jej adaptovat nebo omladit. Ve fázi institucionalizace je d�ležitá role 
destina�ního managementu, zatímco ve fázi rozvoje je zásadní místní kontrola (m�žeme ji 
vztahovat i k proces�m hodnocení vliv� zám�ru metodikou EIA a SEA).   

Obr. 3: Koncept životního cyklu destinace  
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Zdroj: Pásková (2003) dle Butler (1980), Plog (1973), Noronha (1976) 

 

2.5 Environmentální ochrana území 

2.5.1 Hodnocení d�sledk� koncepcí a zám�r� na soustavu Natura 2000 

Nejd�ležit�jším aspektem ochrany životního prost�edí v zájmovém území je vedle obecné 
ochrany životního prost�edí a legislativn� hluboko zakotvené ochrany zvlášt� chrán�ných území 
ochrana vymezení soustavy Natura 2000. Jakákoliv koncepce nebo zám�r, který m�že 
samostatn� nebo ve spojení s jinými významn� ovlivnit území evropsky významné lokality 
(EVL) nebo pta�í oblasti (PO), podléhá hodnocení jeho d�sledk� na toto území. Hodnocení 
vliv� koncepcí a zám�ru na životní prost�edí a ve�ejné zdraví se opírá o ustanovení 
z. �. 114/1992 Sb., ve kterém je jasn� definován postup hodnocení. Po procesní stránce se 
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naturové hodnocení �ídí zákonem �. 100/2001 Sb. o hodnocení vliv� na životní prost�edí. 
Hodnocení vliv� na soustavu Natura 2000 bývá sou�ástí bu
to procesu SEA (Strategic 
Environmental Assessment7), v p�ípad� koncepcí jako sou�ást vyhodnocení SEA, nebo 
v p�ípad� projektového zám�ru �i ur�itého stupn� územn�-plánovací dokumentace procedury 
posuzování EIA (Environmental Impact Assessment8) jako sou�ást oznámení, dokumentace 
nebo posudku EIA. 

Je z�ejmé, že vedle možných omezení regionálního rozvoje ze strany ochrany životního 
prost�edí, nabízí koncept sít� Natura 2000 také možnosti koncipování a realizaci dlouhodob� 
udržitelných produkt� rozvoje území. Tato území v sob� spojují principy ochrany p�írody 
a krajiny s kulturními, sociálními a ekonomickými požadavky (Bruls, Busser, Tuunter 2004).  

 

2.5.2 Oce�ování environmentálních náklad� jako sou�ást hodnocení vliv� 
zám�r� a koncepcí 

Tržní oce�ování se týká komodit vyjád�itelných v p�ímých užitných hodnotách. Naopak 
mimotržní oce�ování je aplikovatelné na komodity netržních zdroj�. Mezi n� pat�í složky 
životního prost�edí. Ekonomie a ekologie se v�nuje tomuto zhodnocení vstup� již �adu let, 
problém pravd�podobn� stojí na stran� ekonomie, která se nesnaží zakomponovat mimotržní 
hodnoty do komplexních kalkulací nákladov� ziskové analýzy (CBA analýza). Existuje 
množství metodik oce�ování. Pro pot�eby navození diskuse nad pot�ebností implementace 
tohoto procesu v rámci hodnocení p�ínosu zám�r� navržených k realizaci v zájmovém území 
vojenského újezdu budeme diskutovat jen n�kolik málo p�íklad�.  

Zprvu je nutné zd�raznit, že oce�ování nevy�íslitelných a um�le nenahraditelných proces� 
v živé p�írod� je do jisté míry zavád�jící a m�lo by být nedotknutelnou morální hodnotou 
spole�nosti akceptovat tuto skute�nost p�i hodnocení nejr�zn�jších rozvojových zám�r�. Seják  
a kol. (1999) upozor�uje na nemožnost poskytnutí uceleného seznamu služeb p�írody 
pro �lov�ka, který zná pouze zlomek vztah� a zákonitostí ve fungování, že hodnota ekosystém� 
je neomezená, nebo	 tvo�í nezbytné podmínky pro život a nakonec uvádí, „že pokud jsou služby 
p�írody nenahraditelné, nemá také smysl je kvantifikovat“ (Seják a kol. 1999 cit. v Soukupová 
2005). Seják dále doporu�uje p�ístup, který oce�ování složek životního prost�edí vztahuje 
k prostoru, území, což je rozhodující aspekt geografického p�ístupu ve zkoumání reality. 

N�kolik pramen� uvádí vhodnost použití tzv. hesenské metody p�i oce�ování hodnot 
životního prost�edí (nap�. Seják 1999, Seják, Dejmal 2003, Cudlínová [2007], Soukopová 2005) 
v p�ípad� hodnocení p�ínosu konkrétního investi�ního zám�ru i vzhledem k biogeografické 

                                                 
7 Proces SEA hodnotí koncepce vymezené zákonem, které mohou významn� ovlivnit životní prost�edí. 
Týká se nap�íklad strategií rozvoje území v�etn� koncepcí rozvoje cestovního ruchu. 
8 Hodnocení vlivu na životní prost�edí. Provádí se pro zákonem stanovené investi�ní zám�ry (tj. ty, které 
mohou významn� ovlivnit životní prost�edí). Dokumentace EIA zkoumá projekt z hledisek vlivu 
na ekosystémy, vlivu na antropogenní systémy, vlivu na obyvatelstvo, velkoplošných zásah� do krajiny 
(ÚÚR 2008). 
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blízkosti �eska a oblasti zrodu metodiky. Soukopová (2005) zd�raz�uje zakotvení hesenské 
metody v legislativ� Spolkové republiky N�mecko od konce 90. let 20. stol., kdy umož�uje 
hodnotit zm�ny ekologických funkcí území zap�í�in�ných lidskou �inností. Hesenská metoda je 
založena na p�edpokladu vynakládání prost�edk� na obnovu a revitalizaci9 p�írodních funkcí, 
které byly narušeny nebo zni�eny lidskou �inností. Výše t�chto prost�edk� je porovnávána 
s ekologickým užitkem oce�ovaného p�irozeného10 ekosystému a preferencemi lidí pro tento 
ekosystém (Soukopová 2005). Sou�ástí této metody je hodnocení metodikou bodování osmi 
ekologických charakteristik zjišt�ných pro každý biotop v území. Výsledný bodový zisk 
každého biotopu je p�evád�n do pen�žní hodnoty násobením bodu pr�m�rnými náklady obnovy 
p�írodních zdroj� (Soukopová 2005). Ekonomické zhodnocení zm�ny využití ploch Vojenského 
újezdu Boletice provedlo také MO �R (2007). Mimo vojenských aspekt� využívání území 
a náklad� spojených s procesem zciviln�ní území zohled�uje rekultivace a sanace území, ale 
také výši ušlého zisku z hospoda�ení subjektu Vojenských les� a statk�, s.p. v území. 
V souvislosti se zám�rem vybudování lyža�ského areálu v oblasti Boleticka rovn�ž Cudlínová 
doporu�uje zahrnout hodnotu poškozených nebo ovlivn�ných biotop� a jejich funkcí tímto 
zám�rem do CBA analýzy (Cudlínová [2007]). Internalizace ekologických p�ínos� ekosystém� 
do analýzy náklad� a zisk� umož�uje pohled na ekonomický zám�r i z dlouhodob�jší 
perspektivy pro spole�nost a vytvá�í novou úrove� posouzení vhodnosti díl�ích navržených 
zám�r� �i strategií. 

Zna�ná �ást území vojenského újezdu je pokryta lesy, nabízí se proto také vhodnost 
zakomponování další metody oce�ování funkce ekosystému. Mimotržní metodika hodnocení 
mimoproduk�ních funkcí lesa (Vyskot 2003) zam��ená na oce�ování PUPFL je využívána 
v praxi Ministerstvem životního prost�edí. Mimoproduk�ní funkce lesa jsou rozlišeny 
do n�kolika kategorií, p�i�emž autor dle Soukopové (2005) navrhuje vážení funkcí faktorem 
intenzity spole�enské pot�eby zohled�ující aktuální spole�enské požadavky (Soukopová 2005). 
Domníváme se, že nap�íklad výše diskutovaná oce�ování funkcí ekosystém� by m�la hrát 
nezastupitelnou roli v diskusi nad budoucím využitím okrajových �ástí vojenského újezdu. 
Do budoucna je nap�íklad možné si p�edstavit v oblasti hospoda�ení na pozemcích ur�ených 
k pln�ní funkce lesa zisk z hospodá�ské �innosti, kterou stojící les nebo jiný fungující 
ekosystém p�ináší pro spole�nost v daném území, regionu. Bereme-li v úvahu množství uhlíku, 
které je schopna horská smr�ina deponovat b�hem jednoho roku života, dosp�jeme k poznatku, 
                                                 
9 Revitalizací je mín�na „obnova, oživení poškozené, nefunk�ní entity, a její uvád�ní do stavu blízkého 
jeho p�vodní funkci, jejich vazbám na okolí. V kulturní krajin� jsou to postupy, které obnovují komplexní 
funk�nost a návaznosti všech p�írodních složek, nejlépe s postupnou obnovou místn� p�vodních 
ekosystém�“ (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. P�estože 
území vojenského újezdu prod�lalo v posledních n�kolika desetiletích zna�né zm�ny land use, ústup 
socioekonomické síly a nástup p�írodních a politických sil, nelze podle Lapky tvrdit, že se jedná o území 
bez pam�ti, ale byla zde dovršena snaha o likvidaci kulturních struktur (Lapka v Spurný (ed.) 2006). 
Biologické studie naopak dokládají v zájmovém území p�ítomnost p�írodních až p�írod� blízkých 
ekosystém� (Pavlí�ko 1997, 2000, Vydrová, Pavlí�ko 1999, Grulich 2004, 2007, Grulich, Vydrová 
2004a,b, Vydrová 2007). 
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že mezi nejv�tší význam les� pat�í také zejména funkce obrovských uložiš	 polutant�. Podobn� 
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 p�ístupu k oce�ování funkcí ekosystém� nabízí 
možnost nahlížet na území bývalých nebo procesem konverze procházejících vojenských území 
i jako na oblast transformujících se brownfields. Obecn� je pod pojmem brownfield mín�no 
opušt�né nebo pochybn� využívané území, vztahující se svým p�vodem k období 
industrializace od po�átku 19. století a v našem p�ípad� až po konec 80. let 20. století (Nový 
2002). Jedná se o výrobní plochy, za�ízení železnice, p�ístavy apod. N�které zem� zahrnují 
do tohoto pojmu i opušt�né vojenské základny, areály a další vojenské prostory. Naopak v USA 
je tak ozna�ováno pouze území kontaminací zat�žující životní prost�edí. V prost�edí stávajících 
a bývalých �eských vojenských újezd� lze hovo�it o plochách využívaných zejména sov�tskou 
armádou v oblasti Ralska a Mladé, naopak Dobrá Voda s výjimkou dopadových ploch st�elnic 
nedisponuje žádnou takovou lokalitou. Maudrová (2004) uvádí pojetí definice brownfields 
z pohledu r�zných institucí s ohledem na zemi p�vodu. 

��USA (Environmental Protection Agency) – brownfields jsou opušt�né nebo málo 
využívané pozemky, na kterých existuje reálné nebo pravd�podobné zne�išt�ní 
životního prost�edí. 

��UK (The National Land Use Database) – brownfields p�edstavují 5 r�zných typ� ploch, 
budov s odlišným potenciálem pro další rozvoj. 

��N�mecko (Deutsch Umwelt Agentur) – definují brownfields jako opušt�né �ásti p�dy, 
které nemohou být ekonomicky využívány vzhledem k jejich ekologickým 
a ekonomickým rizik�m. 

Definice brownfields podobn� jako marginálních území není zcela konkrétní a stále se 
vyvíjí. Postupn� je mezi tento typ  ploch za�azována celá �ada území a zdá se, že mnohdy se 
zcela neztotož�ují s p�vodním zám�rem tohoto pojmenování. To se d�je podle mého názoru 
i v p�ípad� vojenských brownfields. P�esto jsou vojenské brownfields v podmínkách �eska 
v literatu�e zmi�ovány, ale jedná se vesm�s o lokality menšího rozsahu než celé vojenské 
újezdy. Revitalizace brownfields probíhají v n�kterých zemích EU za nutné podpory státu. 
V�tšinou je ale výsledkem snažení komer�ní využití. V p�ípad� boletického vojenského újezdu 
p�edstavují zásadní brzdu veškerých diskutovaných i hypotetických projekt� plochy fungujících 
st�elnic a jiná strategická území v rámci celé oblasti. Dekontaminace od eventuáln� se 
vyskytující nevybuchlé munice p�edstavuje extrémní zát�ž nejen pro státní rozpo�et, �ili 
jakýkoliv pokus o realizaci investi�ního zám�ru, a	 už bude podporován všemi aktéry 

                                                 
111 ha vzrostlé smr�iny je schopen deponovat až 8 t uhlíku. 
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regionálního rozvoje, bude vyžadovat spolupráci ve�ejného a p�ípadn� soukromého sektoru. 
Obecn� brownfields p�sobí pro potenciální investory ned�v�ryhodn� p�edevším díky 
neut�šenému stavu. Ve fázi p�estavby území mají významnou funkci startovní projekty, 
schopné vyvolat multiplika�ní efekt. Tedy schopnost vyvolat výstavbu dopl�kových funkcí. 
V literatu�e se objevuje termín jádro kondenzace neboli ostr�vky pozitivní deviace (Jackson 
2002). Vyvstávajícím problémem m�že být potenciální vznik brownfields na území Boleticka 
p�i nevhodném managementu území, nap�íklad p�i nevhodné restrukturalizaci celého území. 
Koncepce volené p�i konverzi brownfields jsou �asto velmi podobné postup�m typickým pro 
výstavbu na zelené louce, tedy roz�len�ní území na ucelená staveništ�, což podle Nového 
(2002) není p�íliš úsp�šný postup. Nový dále uvádí p�ístup tzv. „evolu�ní strategie“. Konverze 
je zde chápána jako postupná metamorfóza. Tato strategie je schopna vst�ebat specifika 
brownfields, ale je to strategie velmi dlouhodobá. Dalším p�ístupem je zcela nevhodný 
tzv. „oportunní p�ístup“ konverze, kdy orgány správy území zcela rezignují na možnost 
postupovat podle ucelené koncepce a v podstat� legalizují spontánní výstavbu iniciovanou 
silným investorem. Mnohdy se snaží zp�tn� takto realizovaný projekt zahrnout do dodate�n� 
vzniklého konceptu. Tato strategie vyžaduje dodate�né investice spojené s p�izp�sobováním 
prvotní nekontrolované fázi, zapo�até 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 vn�jší periferie bychom mohli dle Dokoupila (2004) ozna�it 
za plánovací region (�i region problémový), vymezený pro konkrétní praktický úkol. Tímto 
úkolem je proces integrace marginálního území do regionálního systému na p�íkladu 
Vojenského újezdu Boletice, politické periferie mající z hlediska státní správy výlu�né 
postavení (Chromý, Jan�ák 2005). Jako nejvhodn�jší vzhledem k popisovanému procesu se jeví 
vymezení zájmového území vojenského újezdu spole�n� s obcemi, které s ním p�ímo sousedí 
a p�sobí na n� hrani�ní efekty. V bakalá�ské práci (Seidl 2005) jsme se v�novali definici 
potenciálu rozvoje samotného vojenského území, p�i�emž touto studií bychom cht�li p�isp�t 
k rozší�ení zájmu o území navazující na již d�íve analyzované. Vzhledem k nutn� existujícím 
�i nov� vznikajícím vazbám obcí sousedících s vojenským újezdem je vhodné analyzovat 
možnost jejich podílu a zapojení do procesu rozvoje okrajových �ástí újezdu. A	 již bude 
zvolena jakákoliv strategie postupu p�i konverzi (zciviln�ní), jsou obce v sousedství 
prostorovými a správními jednotkami, které ponesou tíhu nebo zisk z možné zm�ny funk�ního 
využití území vojenského újezdu. 

Zájmové území je tedy pro ú�ely této práce vymezeno na základ� p�edchozích 
socioekonomických rozbor�, situa�ní analýzy a syntézy obsažené v pracích Potenciál rozvoje 
p�íhrani�ního regionu Boletice (Seidl 2005) a Geografický potenciál regionu Boletice (Seidl 
2007). Zájmové území zahrnuje oblast samotného VÚ Boletice v�etn� správních území obcí 
sousedících s VÚ a sdílejících tak spole�nou administrativní hranici (obr. 4 a 5). Vý�tem jsou to 
obce: K�iš	anov, Zbytiny, Volary, Nová Pec, Želnava, Horní Planá, �erná v Pošumaví, Ho�ice 
na Šumav�, Kájov, Chvalšiny, Ktiš náležející do správní struktury obvod� obcí s rozší�enou 
p�sobností Prachatice a �eský Krumlov. 

V následujících kapitolách navazujeme na analytickou a syntetickou �ást studie Seidla 
(2005) v�novanou situa�ní analýze zájmového území s d�razem na území vojenského újezdu. 
Rozši�ujeme ji o analýzu vnit�ní polarizace prostoru zájmového území, kde se snažíme 
vystihnout také trendy a tendence ovliv�ující polarizaci. Rovn�ž analyzujeme polohovou 
exponovanost zájmového území a postoje aktér� regionálního rozvoje v území. Spole�n� 
s odkazem na výše provedené analýzy a studii se dále odkazujeme na výsledky situa�ních 
a SWOT analýz koncep�ních dokument� zpracovaných pro území obcí v zájmovém území, 
p�ípadn� analýz dokument� PR J�K (Krajský ú�ad J�K 2007), Strategického plánu rozvoje 
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dobrovolného svazku obcí Prachaticka, Profilu regionu Lipenska, Strategii rozvoje m�sta Horní 
Planá (DHV 2002), Návrh sociáln� ekonomické analýzy k projektu výstavby lyža�ského areálu 
Špi�ák (Cudlínová [2007]), Vize, poslání a strategické cíle Národního parku Šumava (NPŠ 
2005), Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let (Bi�ík, Perlín 
a kol. 2007) a další koncep�ní a analytické materiály (viz Seznam pramen� a použité literatury). 

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

 

Zdroj dat: Arc�R 500 

Z teoretického hlediska pro úplnost a pot�eby konstrukce návrhu strategie pro pot�eby 
destina�ního 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 jedine�ných dochovaných ekosystém� v centrální �ásti zájmového území  

Státní vlastnictví pozemk� uvnit� vojenského území, spolupráce resort� obrany a ochrany ŽP 

Národní park, Chrán�né krajinné oblasti, Sí	 Natura 2000 jako nositelé zna�ky kvality 
a atraktivity krajiny zájmového území  

Slabé stránky zájmového území: 



Tomáš Seidl: Proces integrace marginálního území do regionálního systému – p�íklad VÚ Boletice 
  
 

33

P�erušení kontinuálního vývoje systému osídlení historicko-politickými zásahy 

Nep�íznivá vzd�lanostní struktura zájmového území a s ní související sezónní nezam�stnanost 

P�ítomnost bariér v úrovni komunikace a sdílení informací mezi aktéry regionálního rozvoje 

Nízká úrove� infrastruktury (nejen cestovního ruchu) jako projev polarizace prostoru 

P�íležitosti zájmového území: 

Spolupráce ve�ejných vzd�lávacích a výzkumných institucí a institucí ochrany životního 
prost�edí s institucemi zabývajícími se CR (podnikatelský sektor) – generování nových 
pracovních p�íležitostí, rozvoj v�dy a výzkumu v oblasti interakce spole�nost – ŽP 

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

Spolupráce subjekt� cestovního ruchu v území – rozvoj destina�ního managementu  

Rozvoj ekologicky šetrné výroby energie (solární a zdroje biomasy) 

Hrozby zájmového území: 

Odliv vzd�laných mimo region 

Ztráta kontroly nad místními zdroji 

Chyb�jící nebo invariantn� koncipované vize rozvoje zájmového území 

Nesoulad mezi rozvojovými zám�ry a zájmy ochrany životního prost�edí 

Obr. 5: Vymezení zájmového území v rámci Jiho�eského kraje, r. 2008  

 
Zdroj dat: Arc�R 500 
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Kapitola 4 

Polarizace prostoru zájmového území 

4.1 Úvod 

Jedním z hlavních cíl� diplomové práce je posouzení, zda Vojenský újezd Boletice p�edstavuje 
marginální oblast, p�i�emž okolní obce tvo�ící s ním spole�nou hranici a p�edstavující území, 
které m�že být bezprost�edn� ovlivn�no procesy probíhajícími v rámci správy území 
vojenského újezdu, lze charakterizovat jako periferní území.  

 

4.1.1 Polarizace prostoru v zázemí vojenských území 

D�ležitým aspektem vzniku vojenských výcvikových prostor� a st�elnic v minulosti byla 
zejména geografická poloha (nízká exponovanost území, odlehlost, nízká hustota osídlení, ale 
zejména po roce 1945 až 1946 pozice v regionálním systému ovlivn�ná politickými a socio-
demografickými procesy a zm�nami). Podobn� jako vznik vojenského výcvikového prostoru 
Boletice, pozd�ji vojenského újezdu Boletice, lze sledovat vývoj obdobných funk�n� 
specializovaných území v rámci �eska. S výjimkou VÚ Brdy a plošn� mén� významného VÚ 
B�ezina zbylá území vojenských újezd� vznikla v prost�edí významn� ovlivn�ném vále�ným 
a povále�ným vývojem. Vojenské újezdy, jako zvláš	 vy�len�ná území pro pot�eby obrany 
státu, byly ve stávajících hranicích z�ízeny na základ� zákona o vojenských újezdech 
�. 169/1949 Sb. Lokace vojenských újezd� byla z�ejmá minimáln� ze dvou základních d�vod�.  

Prvním d�vodem bylo využití oblastí ovlivn�ných odsunem �eských N�mc� z �eského 
pohrani�í. Tato území byla odsuny obyvatel (obyvatelstva nejen n�meckého, ale zprvu také 
�eského) mnohdy zcela destabilizována a vzhledem k tém�� absolutní v�tšin� obyvatelstva 
n�mecké národnosti odsunutého po druhé sv�tové válce mimo území �eskoslovenska, byla tato 
území extrémn� �ídce zalidn�na a �elila zprvu neregulovanému vývoji a snahám o nové osídlení 
pohrani�í12. Podrobn� je tato etapa vývoje �eského pohrani�í analyzována z pohledu 
dosídlování nap�. autorským kolektivem �apky, Slezáka a Vaculíka (2005). Auto�i rozlišují 
etapy zem�d�lského a nezem�d�lského osídlování, p�i�emž území sou�asných �i bývalých 

                                                 
12 Hrani�ní pásmo tzv. železné opony sahalo v n�kterých p�ípadech až do vzdálenosti 15 km od státní 
hranice – p�íklad bývalého VÚ Dobrá Voda. Podobn� jako marginální území lze považovat za extrémní 
p�ípad periferie, tvo�ilo pás podél hranice tzv. dva km široké zakázané pásmo, které bylo zcela 
nep�ístupné a uzav�ené pro ve�ejnost a prakticky vy�len�né z regionálního systému.   
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vojenských újezd� se také dotkly procesy reemigrace a usídlování zahrani�ních krajan�. To 
platí zejména pro oblast bývalého VÚ Ralsko.  

                                                

Druhým d�vodem lokace vojenských újezd� a území p�edevším do jihozápadních 
pohrani�ních oblastí byla blízkost tzv. železné opony. Pomineme-li existenci hrani�ního pásu 
železné opony v ší�ce až n�kolika kilometr� od státní hranice, který mimochodem p�edstavoval 
území v mnoha ohledech velmi podobné sou�asným vojenským újezd�m, vznikly po roce 1945 
v blízkosti bavorské hranice celkem t�i resp. �ty�i vojenské újezdy. VÚ Boletice a VÚ Hradišt� 
jsou doposud v p�vodní vým��e využívány A�R, VÚ Dobrá Voda se stal v roce 1991 sou�ástí 
nov� vzniklého NP Šumava13, ovšem dle souladu s vojenskou doktrínou byla jeho 
vojenskostrategická funkce ukon�ena k  31.12. 1992 (Komár 1993). Poslední �tvrtý újezd nesl 
pojmenování Prameny a byl v roce 1954 zrušen záhy po svém vzniku (r. 1950) a dislokován 
práv� do oblasti Doupovských hor. Region Doupovských hor, Boleticku geneticky podobné 
oblasti z kulturn�-historického pohledu vývoje a v nedávné minulosti též vývoje p�írodního 
a krajiná�ského, mapuje p�i p�íležitosti �ty�iceti let existence vojenského újezdu v tomto území 
a jeho vy�len�ní z regionálního systému Sborník �GS z roku 1993, Podrobn�ji v p�ísp�vcích 
Komára, Krále, Poštolky, Rubeše, Valtra (1993) rovn�ž dále citovaných v rámci této studie. 

Hrani�ní pásmo železné opony na �eské stran� m�lo vlastní ekvivalent v podob� pohrani�ní 
oblasti Bavorského svobodného státu, ve kterém zmín�né oblasti p�edstavovaly výrazn� 
periferní území �erpající pomoc následn� i z program� EU. „Pocit stále p�ítomné hrozby byl 
zejména v padesátých letech všudyp�ítomný. Bavorské pohrani�í se ocitlo p�ed pomyslnou zdí 
na konci sv�ta – u mrtvé hranice“. Takto charakterizuje vliv hranice Jílek, Jílková a kol. (2006), 
kte�í dále hovo�í o p�irozeném narušení tradi�ních kontakt� se sousedem a následném zp�etrhání 
vazeb následkem povále�ných let. Z jedné strany prakticky od�íznuté bavorské pohrani�í se 
nemohlo obejít bez centrální pomoci. Na n�mecké stran� vznikala �ada státních program� 
na podporu region� u železné opony. Spo�ívaly v podpo�e podnikání, levných p�j�kách, 
úlevách na daních a ve snaze zlepšit stav dopravní infrastruktury (výstavby silnic). V rámci 
podpory perifernímu území bylo nutné po�ítat nejen s nízkou kupní silou místního obyvatelstva, 
ale i se specifickými p�írodními podmínkami. Podpora �eského pohrani�í byla realizována 
v n�kolika kvalitativn� odlišných etapách až od roku 1953. Po�ínaje rokem 1969 se podpora 
koncentrovala do pohrani�ního pásma obcí, avšak v�cn� se rozší�ila od díl�ích problém� 
k �ešení komplexních témat, nap�. bytové výstavby, mzdových preferencí, nábor� atp. (Chromý 

 
13 Snahy o vyhlášení národního parku v oblasti Šumavy lze dokumentovat už v r. 1911 – Je�ábk�v návrh 
v zemském sn�mu CK Rakousko-Uherska.  Pozd�ji v r. 1939 navrhuje vyhlášení národního parku 
berlínský profesor Eichhorn. Podobné snahy jsou zaznamenány paradoxn� i v období druhé sv�tové 
války. Ryze �eský návrh pochází z roku 1946 z návrhu profesora Komárka. Výrazným mezníkem je 
v d�sledku aktivity �eských p�írodov�dc� po�átek 60. let a následn� vznik velkoplošného ZCHÚ na ploše 
163 000 ha. 27. 12. 1963. V roce 1968 se op�t objevuje návrh z�ízení národního parku na Šumav�. Není 
p�ijat a naopak na n�mecké stran� je vyhlášen jako v�bec první v N�mecku NP Bayerischer Wald r. 1970. 
Snahy o vznik NP pokra�ují v podob� podání návrh�, p�ijetí územního plánu a následn� r. 1989 p�ijetí 
usnesení vlády o z�ízení NP Šumava a stanovení harmonogramu p�ípravných prací s cílem vyhlášení NP 
k 31. 3. 1990. Následn� je národní park vyhlášen až 20. 3. 1991 dle na�ízení vlády �. 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, p�i�emž ke stabilizaci území došlo jen 
v oblastech podpory pr�myslové výroby. Chromý dále zmi�uje obnovení a koncentraci státních 
subvencí (ve form� �ízené migrace, podpory individuální bytové výstavby, rozvoji 
infrastruktury) do jihozápadního pohrani�í p�edevším z vojensko-politických d�vod�. Postavení 
vojenských újezd� bylo do zna�né míry marginalizováno a podpora sociáln�-ekonomické sféry 
byla výhradn� v kompetenci resortu obrany státu. V n�meckých pohrani�ních oblastech 
v návaznosti na projekty budování infrastruktury probíhaly také procesy posilování vojensko-
strategické pozice. V padesátých letech byly postaveny vysíla�e/vojenské v�že na horách 
v pohrani�í (Hoher Bogen 1952, Dilberg 1955, Ochsenkopf 1950 �i Velkém Javoru). Podobn� 
vznikala i sí	 elektronické ochrany státní hranice s N�meckou spolkovou republikou v podob� 
sít� vojenských v�ží v prostoru Šumavy a �eského lesa. V 60. a 70. letech tak vznikly vojenské 
stanice na vrcholech Dyleni, Havranu, Velkém Zvonu, �erchov� a Poledníku (viz fotop�íloha 
20–22). Poslední jmenovaný vrchol m�l výsadní postavení v tom smyslu, kdy jeho zázemí tvo�il 
práv� rozlehlý vojenský újezd Dobrá Voda, který m�l za hlavní cíl odd�lit oblast vojenské 
stanice na vrcholu hory od zbytku pohrani�í. Všechny zmín�né objekty byly utajovány a byl 
k nim znemožn�n p�ístup. Doposud to platí nap�íklad také o objektu na Velkém Zvonu. Zbylé 
objekty byly po roce 1989 p�edm�tem diskusí nad koncepcí jejich využití14. Jejich osud je 
s výjimkou zmi�ovaného Poledníku, který se stal sou�ástí národního parku spolu s p�iléhajícím 
územím vojenského újezdu, tristní a dosud nevy�ešený. Paralely lze op�t hledat ve zp�sobech 
využití �ady objekt� a území opušt�ných armádou a procesem konverze nov� spravovaných 
místní civilní správou. Jmenujme nap�íklad známé procesy konverze újezd� v Mladé �i Ralsku 
(Da�ílková 1998; Komár 1998a,b; Poštolka 1998), objekty bývalých rot pohrani�ní stráže 
v nep�ístupném hrani�ním pásmu a jeho blízkosti a aktuáln� potom období váhání a problém� 
s využitím majetk� p�evedených pod civilní správu v �ad� posádkových m�st �eska. 

Naopak p�íklad Poledníku a bývalého VÚ Dobrá Voda lze považovat ze veskrze modelový 
postup konverze majetk� a území s bývalou vojensko-strategickou funkcí alespo� v prost�edí 
�eska v pozitivním slova smyslu. Objekt na Poledníku získala v roce 1997 správa NP a CHKO 
Šumava a upravila jej pro pot�eby využití ve�ejností (NP Šumava 2007). Na evropské úrovni 
v rámci zemí bývalé evropské patnáctky je zp�sob konverze a proces� využití bývalých 
vojenských území pon�kud sofistikovan�jší a efektivn�jší než postupy aplikované ve v�tšin� 
�eských p�ípad�. Rozbor je sou�ástí kapitoly 6.2. 

P�elomovým obdobím ve vývoji polarizace prostoru �eského pohrani�í se z�etelem 
na oblasti vojenských újezd� a jejich zázemí lze považovat po�átek 90. let po�ínaje rokem 
1991. �eskoslovenská armáda do té doby využívala 12 VÚ s celkem �trnácti VVP na území 
o rozloze tém�� 2 650 km2, což p�edstavovalo p�ibližn� 2 % rozlohy státu, p�i�emž plochy 
s výhradní vojensko-strategickou funkcí z toho tvo�ily cca 25 % (Komár 1993). Pro srovnání 
jsou v tab. 11 uvedeny podíly vojenských území na rozloze vybraných stát� NATO. Souvislosti 
s vývojem polarizace prostoru lze nacházet zejména s procesem ochodu sov�tských vojsk 

                                                 
14 Likvidace železné opony za�ala již 11. 12. 1989 (Jílek, Jílková a kol., 2006) 
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z území �eskoslovenska. Samoz�ejm� ve vazb� na celospole�enský proces demokratizace 
a p�echodu k tržnímu zp�sobu hospodá�ství byly analyzovány pot�eby využití území vojenských 
újezd� �eskoslovenské armády, pozd�ji A�R. Procesem konverze15 prošla celá �ada oblastí 
s vojenskostrategickým využitím nejen v bývalém „východním bloku“, nýbrž i ve státech 
organizovaných ve struktu�e NATO. Obecn� procesy konverze vojenských újezd� v první 
a �áste�n� také druhé polovin� devadesátých let �ešila nap�íklad za t�mito ú�ely vzniká komise 
NATO/CCMS (Committee on Chalanges of Modern Society). Zprávy o její �innosti 
v souvislosti s vývojem využití území bývalých �eských vojenských újezd� detailn� popisuje 
nap�íklad speciáln� pro tyto ú�ely sestavené �íslo Sborníku �GS z roku 1998. Podobn� se tato 
problematika objevuje i v celé �ad� studií, ale zejména pouze s environmentálním obsahem. 
Vzhledem k vojensko-politické exkluzivit�  vojenských újezd� nebyla socioekonomická sféra 
p�edm�tem výzkum� do roku 1989 tém�� v absolutní mí�e, také pozd�ji byla �ešena jen 
okrajov�, p�esto osmdesátá léta p�edstavovala období s komplexn�jším p�ístupem k vyhotovení 
geografických podklad� pro území vojenských újezd�. Konec 50. let si totiž sice vyžadoval 
zpracování územních generel�, ovšem jejich záv�ry nebyly napln�ny. Nap�. je znám generelní 
plán Zvelebení zem�d�lského, lesního a vodního hospodá�ství vojenských výcvikových 
prostor� z roku 1959 (Komár 1993). 

Zásadními zm�nami využití vojenských území je opušt�ní a zciviln�ní celkem t�í 
velkoplošných vojenských újezd� (Ralsko, Mladá a Dobrá Voda). Pro pot�eby komparace je 
v p�ípad� analýzy polarizace prostoru v zázemí vojenských újezd� a konkrétn� pro p�ípad �ešení 
problematiky integrace VÚ Boletice do regionálního systému nejvhodn�jší sledovat zm�ny 
v rámci území bývalého újezdu Dobrá Voda, tvo�ícího výraznou �ást západo�eské �ásti vysoké 
Šumavy.   

Nová fáze ve vývoji využití vojenských majetk� a území za�íná s obdobím transformace 
A�R. Vstupem do Severoatlantické aliance (1999) a v souvislosti s procesem profesionalizace 
armády je redukován nejen po�et maloplošných vojenských za�ízení, nýbrž je také analyzována 
pot�ebnost využití vojenských újezd� (nejnov�jší analýzy toho rázu pocházejí z let 2005 
a 2007). V roce 1999 byl zárove� schválen nový zákon o zajiš	ování obrany �eské republiky 
�. 222/1999 Sb., který ve své šesté �ásti podává základní ustanovení o vojenských újezdech. 
V souvislosti s �ešením tématu diplomové práce je na tomto míst� vhodné zopakovat jeden 
ze základních vstupních p�edpoklad�, uvažující tvrzení o pot�ebnosti zachovat stávající po�et 
p�ti vojenských újezd� na území �eska, p�i�emž diskuse o jejich územní redukci m�že probíhat 
na úrovni vymezení ur�itých okrajových �ástí vojenských újezd�, kde m�že být pozm�n�n 
pr�b�h hranice újezdu ve prosp�ch okolních civilních území (Analýza existence VÚ z hlediska 
porovnání pot�eb armády a stanovení ekonomických kritérií 2007). V podstat� tato deklarace je 
výslednou reakcí na proces sílící tendence zciviln�ní vojenských újezd�. Obecn� lze tuto 
tendenci vnímat v p�ípad� všech p�ti újezd� v �esku, nejsiln�jší a nejvíce podporované je toto 
                                                 
15 Konverzi vojenských území lze chápat proces ozna�ovaný v anglické terminologii jako tzv. 
decommitment,  výsledkem jsou tzv. decommissioned military sites – �ili restrukturalizovaná území 
procházející procesem integrace do struktur regionálního systému pod civilní správu (LIFE III+). 
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snažení práv� v p�ípad� Vojenského újezdu Boletice. I toto je jeden ze závažných d�vod�, 
na základ� kterého dokazujeme pozici tohoto území v regionálním systému ve smyslu 
marginality a snažíme se identifikovat a regulovat proces integrace toho území do regionálního 
systému. Zárove�  jako vhodný objas�ující nástroj v rámci zvolené metodiky se jeví analýza 
procesu vnit�ní polarizace prostoru zájmového území. 

Na záv�r této �ásti je vhodné upozornit na specifi�nost demograficko-strukturálních 
charakteristik území mezi Horní Planou, �eským Krumlovem, Volary a Prachaticemi 
p�edevším po odsunu p�vodního p�evážn� n�mecky hovo�ícího obyvatelstva, p�i�emž území 
z�stalo tém�� neosídlené. Podobný vývoj a kulturn�-demografické charakteristiky nabízí 
srovnání s oblastí bezprost�edn� navazující JV od boletického vojenského újezdu, oblastí 
v okolí Sv�tlíku na �eskokrumlovsku, tedy sou�ásti popisovaného polarizovaného prostoru JZ 
�eského pohrani�í. Tato oblast se v mnohém neliší v rámci situa�ní analýzy území od struktury 
VÚ Boletice s tím rozdílem, že je b�žn� p�ístupná a spravovaná civilní správou území. Bližší 
pohled nabízí detailní situa�ní analýza území Vojenského újezdu Boletice (Seidl 2005). Území 
�eskokrumlovska je obecn� hodnoceno podle exponovanosti jako výrazn� periferní (Hampl, 
Gardavský, Kühnl 1987). Dnes stále p�edstavuje z pohledu územního rozvoje území definované 
jako hospodá�sky slabé (Politika územního rozvoje �R). Ve Strategii regionálního rozvoje �R 
2007 je už �ešeno jen okrajov�.   

Snahou výše uvedeného vý�tu fakt� bylo objasnit a p�iblížit d�vody vývoje polarizace 
prostoru zázemí vojenských území. Následující subkapitola se tedy v�nuje procesu vnit�ní 
polarizace prostoru v rámci zájmového území ve vztahu k procesu integrace VÚ Boletice 
do regionálního systému. 

 

4.1.2 Sou�asné trendy a tendence ovliv�ující polarizaci prostoru zájmového 
území 

Celá �ada d�íve publikovaných zejména geografických a sociologických prací, zabývajících se 
polarizací prostoru nejen v �eském pohrani�í, dokládá perifernost zájmového území. Vý�tem 
zmíníme jen nap�íklad práce Blažka, Hampla, Havlí�ka, Chromého, Illnera, Je�ábka, Jan�áka, 
Marady, Musila, Novotné a dalších. Perifernost území �eskokrumlovska a Prachaticka není 
proto nutné nikterak opakovan� dokazovat. Naším cílem ovšem není potvrzení míry perifernosti 
území obcí v sousedství vojenského újezdu jakožto obcí náležejících do regionálního systému 
jižních �ech, v n�mž obecn� pohrani�í p�edstavuje periferní území. Naším cílem ani není 
doložit vývoj polarizace tohoto území v transforma�ním období.  Náš cíl p�edstavuje dokázat 
procesem analýzy vnit�ní polarizace prostoru výsadní pozici Vojenského újezdu Boletice 
v rámci zájmového území. Zárove� bychom cht�li objasnit vliv hranice takového území 
na pozici okolních obcí v regionálním systému. Domníváme se, že p�edevším vzhledem 
ke specifi�nosti využití vojenských území jejich hranice mají zejména negativní vliv na své 
zázemí v podob� posílení bariérového hrani�ního efektu a perifernosti.  
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Z kapitoly v�nované diskuzi hrani�ních efekt� vyplývá náš postoj k samotné hranici 
vojenského újezdu, kterou bylo možné donedávna ozna�it za hranici uzav�enou, politickou 
s p�ekrývajícím genetickým faktorem, p�i�emž nebylo možné dle studovaných zdroj� 
jednozna�n� ur�it typ p�íhrani�ního regionu p�iléhajícího vojenskému újezdu. Bylo možné 
pouze doložit význam bariérového hrani�ního efektu a s ním souvisejícího posílení periferního 
efektu (Hampl 2000) pro území sousedící s vojenským újezdem jakožto diferencující aspekt 
ve studiu pohrani�í vojenských újezd�. Lze tedy navrhnout zám�r prohloubit studium vlastností 
a dopad� existence konkrétních typ� hranic vojenských území na p�íslušný regionální systém. 
V p�ípad� VÚ Boletice se nabízí ozna�it hrani�ní efekt jako efekt areálový, odd�lující dva r�zné 
funk�ní prostory – standardní sídelní systém ovlivn�ný historicko-politickým vývojem a prostor 
p�evládající vojensko-strategické funkce, nov� také funkce ochrany p�írody a krajiny (Pet�í�ek 
2007). P�ibližn� od roku 1991 lze sledovat již výše popsané tendence zciviln�ní vojenských 
prostor�. Až teprve v posledních p�ti letech se však objevují nám�ty uvažující zrušení 
vojenských újezd�, p�i�emž mají sv�j p�vod v iniciativ� místních samospráv, p�ípadn� krajské 
úrovni ve�ejné správy. Tyto tendence vyústily podle našeho názoru k nutnosti zacílit výzkum 
p�edevším do oblasti koncep�ní p�ípravy možných funk�n�-prostorových zm�n v území, na což 
reagovala i práce Seidla (2005) zpracovaná na Kated�e geografie Západo�eské univerzity 
v Plzni. Od roku 1989 konstantn� vzr�stá zájem o studium území vojenských újezd� a prostor� 
obecn� z pohledu biolog� a ekolog�. Tento zájem rozhodn� není masovou záležitostí, což 
dokládá nap�íklad omezená škála výzkumu nap�íklad v oblasti land-use a land-cover 
realizována pouze Laborato�í geoinformatiky, Fakulty životního prost�edí ÚJEP. Pokud ovšem 
záv�ry pouze p�evážn� biologických studií mají nalézat odpov�di na otázky možného využití 
území újezd�, p�i�emž se snaží koordinovat a zmír�ovat n�které �ist� ekonomické zám�ry, není 
pravd�podobn� možné nalézt konsenzus a spole�né �ešení. Geografický p�ístup umož�uje 
komparaci, generalizaci a hodnocení možných scéná�� vývoje zárove�. Výsledkem �asto 
nekoordinovaného snažení jsou environmentáln� p�ijatelné, p�esto ekonomicky neperspektivní 
projekty, které na jedné stran� umožnily zejména v posledních letech zmírn�ní p�edevším výše 
diskutovaných negativních hrani�ních efekt�, ovšem kontroverzní zám�ry využití vojenských 
újezd� stále ovliv�ují d�ní v jejich zázemí. V p�ípad� VÚ Boletice nastartovala proces integrace 
území Studie polyfunk�ního využití území (Geovision 2005). Studie umožnila koncep�ní posun 
významu hranice v podob� bariéry k její penetraci. Hranice vojenského újezdu zvýšila díky 
zm�n� režimu na ní svojí permeabilitu a umožnila vývoj sm��ující k ur�itému stupni integrace 
území do regionálního systému. Podobný vývoj zvýšení permeability hranice lze sledovat 
i v p�ípad� zbylých �ty� VÚ v �esku. Tento trend nadále pokra�uje a lze jej doložit nejen 
aktivitou na úrovni krajské iniciativy, p�ípadn� resortní deklarace (Deklarace o spole�ném 
postupu MO, MŽP, MMR a J�K ve v�ci civilního využití území VÚ Boletice 2006), ale také 
iniciativ z úrovn� ÚÚ�VÚ resp. Ministerstva obrany (Výnos �. 2025-25/2007 o zp�ístupn�ní 
dalších okrajových území VÚ Boletice s platností od 1. 1. 2008). Tento trend vzhledem 
k doložitelným proces�m zm�n v obdobných územích zemí západní Evropy bude mít patrn� 
zesilující tendenci. 
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4.2 Metodika 

K výše navržené analýze vnit�ní polarizace prostoru využijeme vhodný postup a metodiku 
�ešení této problematiky obsažený v diplomové práci Kosti�e (2004). Kosti� analyzoval vnit�ní 
periferní území pomezí dvou kraj�, konkrétn� Jiho�eského a St�edo�eského, 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 zám�ru analýzy vývoje v p�ípad� zázemí 
Boletic minimáln� pro období od roku 1991, je tato komparace vhodným zdrojem záv�r�. 
Samoz�ejm� zajímavé by bylo komparaci t�chto dvou zdrojových cens� rozší�it o údaje 
z budoucího SLDB 2011. Naopak více retrospektivní pohled vzhledem k výše popsaným 
okolnostem a trend�m vývoje není nutný a pravd�podobn� málo vypovídající vzhledem 
k obecné nivelizaci a shodným vzorc�m socio-prostorového uspo�ádání JZ pohrani�í 
�eskoslovenska p�ed rokem 1989. Podobn� jako Kosti� i my zkoumáme zájmové území 
na úrovni obcí I. stupn� na základ� konstrukce ukazatel� ze socioekonomických 
ukazatel� dostupných ze SLDB 1991 a 2001.  

Mezi jednotlivými censy došlo k zásadní zm�n� po�tu obcí v rámci celého státu a údaje 
ze s�ítání v roce 1991 nejsou zcela komparovatelné s údaji získanými v roce 2001. Dle p�ehledu 
územních zm�n mezi roky 1991 a 2001 musela být nejprve data p�epo�tena na územní 
vymezení obcí k roku 2001. 

Pro následující operaci korela�ní analýzy jednotlivých ukazatel� za ú�elem odstran�ní 
duplicity jejich vypovídací schopnosti byly vybrány ukazatele hustoty zalidn�ní, index zm�ny 
po�tu obyvatel, index stá�í, podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva na trvale bydlícím 
obyvatelstvu, podíl zam�stnaných v primárním sektoru hospodá�ství na celkovém po�tu EAO 
a podíl neobydlených dom� na celkovém po�tu dom�. Vzájemná závislost ukazatel� byla 
analýzou v rozhraní software SPSS 11.0 odhalena zejména mezi indexem stá�í a indexem 
zm�ny po�tu obyvatel. Zvolili jsme obdobný postup vy�len�ní obou t�chto index� 
z následujících analýz podobn� jako Kosti�, který p�íhodn� komentuje duplicitu vypovídací 
schopnosti v souvislosti s v�kovým složením obyvatelstva, které dokresluje i podíl EAO 
a v p�ípad� indexu zm�ny po�tu obyvatel závislost vývoje po�tu obydlených dom� �i hustoty 
zalidn�ní. 

Zbývající �ty�i ukazatele pro naše pot�eby dostate�n� hodnotí míru perifernosti území: 

hustota zalidn�ní (obyvatel/km2) p�edstavuje základní ukazatel rozdílu jádrových a periferních 
území, p�i�emž nižší hodnota zna�í vyšší míru perifernosti; 

podíl EAO (v�etn� nezam�stnaných, žen na mate�ské dovolené do t�í let v�ku dít�te) na trvale 
bydlícím obyvatelstvu (%) p�edstavuje ukazatel, který v p�ípad� nízké hodnoty vypovídá 
o nízkém ekonomickém potenciálu obce, tedy zna�í perifernost území; 

podíl zam�stnaných v primárním sektoru hospodá�ství (lesnictví, zem�d�lství a vodní 
hospodá�ství) na po�tu EAO (%) vypovídá o mí�e perifernosti v ohledu na vyšší míru 
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koncentrace na odv�tví zem�d�lství a lesnictví, p�i�emž v oblastech vyššího zastoupení 
primárního sektoru �asto chybí �i jsou výrazn� mén� zastoupeny jiné sektory hospodá�ství 
a s p�ípadným úpadkem primárního sektoru nastává nestabilita a mnohdy dlouhodobá nebo 
sezónní nezam�stnanost (v našem p�ípad� velmi vhodný ukazatel v ohledu na existenci a provoz 
významných zam�stnavatel� jako VLS s.p. nebo odvozených zpracovatelských závod�); 

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

Z výše jmenovaných ukazatel� byly nejprve sestaveny díl�í indexy vyjad�ující postavení 
dané obce vzhledem k 1) celostátnímu pr�m�ru daného ukazatele a 2) k pr�m�rné hodnot� 
za J�K. Pr�m�r�m krajské i státní úrovn� byla p�i�azena hodnota 100. Následn� byl sestaven 
demograficko-strukturální index (DSI) jako prostý aritmetický pr�m�r získaných �ty� díl�ích 
index�. 

Vysoké hodnoty výsledného DSI indikují vyšší stupe� centrality, naopak nižší hodnoty DSI 
indikují perifernost obce.  Z postupu je z�ejmé, že pro periferní obce platí charakteristiky nízké 
hustoty zalidn�ní, nízkého podílu EAO, vysokého podílu zam�stnaných v primárním sektoru 
hospodá�ství a vyšší podíl neobydlených dom�. 

Všechny indexy i výsledný DSI byl tedy vypo�ítán pro celkový po�et 111 obcí ve �ty�ech 
obvodech obcí s rozší�enou p�sobností (Vimperk, Prachatice, �eský Krumlov a Kaplice) pro 
jednotlivé censovní roky 1991 a 2001 a dále také ve srovnání s pr�m�rnými hodnotami pro kraj 
a celý stát. Vývojový aspekt potom vystihuje srovnání hodnot mezi jednotlivými roky 1991 
a 2001 pro díl�í srovnávací úrove�. 

Konstrukce druhého syntetického ukazatele – indexu polohové exponovanosti (IPE) spo�ívá 
dle metodiky Kosti�e ve vytvo�ení ukazatele zahrnujícího faktor 1) polohy v��i hierarchicky 
vyšším centr�m osídlení jako faktoru mezopolohy a 2) polohu v��i hlavním dopravním tah�m 
jako faktoru makropolohy. Faktor mezopolohy byl p�itom zkonstruován jako pr�m�r 
vzdáleností a) obecního ú�adu obce od m�sta s více než dv�ma tisíci obyvateli (p�edpoklad 
zaru�ení dostupnosti základních služeb a možnosti zam�stnání) a b) vzdálenosti obecního ú�adu 
od centra obvodu ORP. Faktor makropolohy potom p�edstavuje vzdálenost v��i hlavním 
dopravním tah�m v �ešeném území, kterými byly zvoleny komunikace I. t�ídy �. I/4 a I/3 
spojující zájmové území a	 již s centrem mezoregionu, makroregionu nebo hrani�ním 
p�echodem tranzitního charakteru. Význam železnice nebyl v konstrukci indexu zohledn�n 
p�edevším z d�vodu okrajového využití pro pot�eby dojíž
ky za prací a službami v �ešeném 
území a vzr�stajícího sezónního významu zejména pro pot�eby turismu.  

Výsledný IPE tvo�í sou�et hodnot pro faktory mezopolohy a makropolohy, p�i�emž vyšší 
hodnota indikuje nižší míru polohové exponovanosti obce. Tento index má za cíl vyjád�ení 
vyšší pravd�podobnosti p�edpokládaných investic �i dostupnosti dané obce nap�íklad v rámci 
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turismu a jeho tvrdých formách generujících zapojení více typ� odv�tví služeb do všeobecné 
d�lby práce v území.  

 

4.3 Výsledky a výstupy hodnocení vnit�ní polarizace prostoru 
zájmového území 

4.3.1 Zhodnocení vnit�ní polarizace prostoru na základ� výsledk� censu 1991 

K analýze zjišt�ných hodnot index� DSI a IPE bylo využito rozhraní software ARCMAP 9.0, 
pomocí n�hož byly zkonstruovány kartogramy vhodn� vystihující prostorovou strukturu 
sledovaného jevu. Nejprve byla hodnocena prostorová struktura sledovaného DSI pro rok 1991 
v pom�ru k pr�m�rné hodnot� pro �R. Srovnání nabízí obr. 6. 

Obr. 6: Demograficko-strukturální index obcí ve vztahu k pr�m�ru �eska, r. 1991 

Zdroj: vlastní výpo�et, 2007 

Analýza pozice VÚ v zájmovém území pro pot�eby zhodnocení vnit�ní polarizace prostoru 
m�že být vhodným nástrojem i pro p�ípad hodnocení pozice geneticky podobných území 
v regionálním systému �eska. Z kartogramu je patrné siln� podpr�m�rné postavení v�tšiny 
ze 111 zkoumaných obcí zájmového území v rámci �eska. Souvislosti lze nalézat v �ad� 
aspekt� vývoje �eského pohrani�í. Vliv zde m�ly mimo strukturálních zm�n ekonomiky také 
niveliza�ní procesy, implementace st�ediskové soustavy sídel a celkové podhodnocení významu 
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JZ pohrani�í v regionálním systému �eskoslovenska. Zesílení izola�ní funkce hranice od konce 
�ty�icátých let (Hampl 2000) vedlo k nastartování specifických vývojových proces�, jejichž 
d�sledky jsou v území dosud patrné v sociáln� kulturní oblasti, v krajin� atp. (Chromý 2000). 
Dále je z mapového výstupu z�ejmé specifické postavení VÚ v navazující správní struktu�e. 
Vojenský újezd vykazuje nejnižší sledované hodnoty DSI podobn� jako oblast Novohradských 
hor a oblast centrální pohrani�ní �ásti Šumavy (obce s katastry, tvo�enými p�evážn� PUPFL, 
v období do roku 1989 také obce s nejširšími pásy hrani�ního pásma železné opony). Podobn� 
V Novohradských horách, kde hustota osídlení a zalidn�ní vykazuje extrémn� nízké hodnoty 
a zam�stnanost v primárním sektoru vykazuje naopak vysoce nadpr�m�rných hodnot 
zasahovalo hrani�ní pásmo hluboko do vnitrozemí. V t�chto t�ech p�ípadech je tedy možné 
identifikovat podobné genetické souvislosti pozice v regionálním systému. 

Další d�ležitý záv�r plyne ze zhodnocení pozice obcí sousedících se samotným vojenským 
újezdem. Velmi nízkých hodnot indexu DSI dosahují obce p�i jeho severní hranici. Nevýrazn� 
lépe jsou na tom obce p�i jeho jižní a jihovýchodní hranici. Na základ� zhodnocení výsledk� 
analýzy je možné potvrdit vstupní tvrzení o vyšší mí�e perifernosti obcí v zázemí vojenského 
újezdu, p�i�emž vojenský újezd vykazuje ješt� siln�jší stupe� perifernosti – to platí alespo� pro 
období p�ed následn� nastartovanou tendencí zcivil�ování vojenských prostor� v�etn� JZ 
pohrani�í. 

Naopak p�edpokládaná pozice center okres� a dnešních obvod� ORP je výrazn� lepší 
a hodnoty DSI zde dosahují nad pr�m�r �R. Výrazn� kladn� vychýlené hodnoty jsou 
následkem p�irozen� vyšší hustoty zalidn�ní dvou okresních m�st, která dosahuje ve spektru 
hodnocených obcí zcela extrémních hodnot vzhledem k obecn� nízké hustot� zalidn�ní JZ 
pohrani�í (nap�. hustota zalidn�ní VÚ vykazuje zcela výjime�ných hodnot 1,0 ob./km2). 
Vychýlené hodnoty souvisejí v p�ípad� ukazatele podílu neobydlených dom� s �áste�nou 
deformací v podob� absolutní obydlenosti dom� v rámci n�které obce. V tomto p�ípad� by bylo 
vhodné dohledat p�í�iny t�chto extrémních hodnot, ovšem tato práce by pravd�podobn� byla již 
nad rámec naší studie. Jen pro dopln�ní je možné uvést pravd�podobnou p�í�innou vazbu 
s doznívající podporou um�lé zam�stnanosti ve strukturáln� slabých regionech, vazbu 
na výsadní postavení primárního sektoru (lesnictví a zem�d�lská družstva – pobo�ky státních 
statk�) v n�kterých šumavských obcích a tedy vázanost osídlení. 

Pravd�podobn� vhodn�jší a vyšší vypovídací schopnost umož�ující komparace na obecní 
úrovni nabízí analýza vnit�ní polarizace prostoru posuzovaná v pom�ru k pr�m�rných hodnotám 
J�K. Záv�ry plynoucí z výsledk� pro roky 1991 a 2001 více napomohou p�i následné 
konstrukci strategie rozvoje území. Srovnání hodnot DSI v pom�ru ke státní úrovni má spíše 
deskriptivní povahu a v souvislosti s pozicí jiných vojenských prostor� v �esku zejména 
investigativní charakter. 

Z obr. 7 je patrný m��ítkový posun na nižší hierarchickou úrove� komparace. Hodnoty DSI 
jsou na této úrovni pro zájmové území obecn� vyšší a pro hodnocení míry centrality/perifernosti 
pro dané obce p�ízniv�jší. P�i zachování stejné škály hodnocení (tedy shodných interval� hodnot 
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DSI) je patrný posun zejména výše zmi�ovaných t�ech dominantních shluk� periferních obcí 
(Novohradsko, pohrani�ní obce Šumavy a VÚ Boletice) do úrovn� o stupe� vyšší, tedy 
vykazující nižší stupe� perifernosti, a�koliv v rámci Jiho�eského kraje je lze stále považovat 
za vysoce podpr�m�rné p�i zvoleném zp�sobu hodnocení. 

 Obr. 7: Demograficko-strukturální index obcí ve vztahu k pr�m�ru J�K, r. 1991 

Zdroj: vlastní výpo�et, 2007 

 

Z výsledk� analýzy je možné dále vy�íst obdobnou pozici boletického vojenského újezdu 
p�ipomínajícího spolu se svým „severním pohrani�ím“ výraznou mikroregionální bariéru. 
Bariéru nejen ze z�ejmých d�vod� fyzickogeografickou, nýbrž také komunika�ní, p�i�emž 
práv� komunika�ní bariéra (nejen ve fyzické podob�, a� sou�asná spole�nost žije v �ase 
moderních komunika�ních technologií) m�že mít následky v podob� nekoncep�ního jednání 
aktér� regionálního rozvoje v p�ípravách tvorby strategií a rozvojových plán� dotýkajících se 
zejména území na pomezí resp. v pr�niku zájmu obou konkurent� (p�ípadn� navzájem si 
konkurujících obcí, i p�estože jsou sdružovány do ú�elových svazk� obcí). Obce z�ídka 
ze solidarity a sympatie k obyvatel�m žijícím v sousedním správním území p�enechávají 
možnost rozvoje vlastního území v cizí prosp�ch. Domníváme se, že v tomto p�elomovém 
období po�ínaje rokem 1991 lze práv� zde spat�ovat prvopo�átek budoucí neprovázanosti 
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jednání a diskusí nad vývojem tohoto specifického území. (Dokladem budiž v p�íštím desetiletí 
vznikající odlišný pohled na problematiku konverzí vojenských území, orientace na vlastní 
prioritní projektové zám�ry, politika ochrany životního prost�edí atp. I ze záv�r� intenzivního 
výzkumu (Seidl 2007) lze potvrdit tém�� absolutní neprovázanosti politik orientovaných 
na p�ípadný rozvoj Boleticka �ízený zejména z díl�ích zájmových skupin resp. obcí �i krajské 
úrovn�).   

Z analýzy je tedy stále z�ejmý tvo�ící se koncentrický prstenec v poloze se st�edem 
ve vojenském újezdu. Disturbance p�i západní hranici v podob� pr�m�rných hodnot DSI 
územn�-správních celk� Želnava a Nová Pec je op�t zp�sobena tém�� absolutní obydleností 
všech dom� na území obce. Hledání p�í�in op�t není zám�rem této studie, ale ze záv�r� 
následující analýzy dat ze s�ítání SLDB 2001 je z�ejmé, že se jednalo o jev do�asného 
charakteru. 

 

4.3.2 Analýza polohové exponovanosti zájmového území 

Tvrzení o barié�e komunikace a v jejím d�sledku i regionálního rozvoje v podob� vojenského 
újezdu potvrzuje analýza polohové exponovanosti území konstruovaná za použití indexu IPE 
(obr. 8). P�estože území v zázemí vojenského újezdu je relativn� dob�e dostupné, vykazuje 
v použité analýze velmi negativní výsledky. Paradoxn� lze tvrdit, že dopravní sí	 v zázemí VÚ 
je, hodnoceno stavem ke konci roku 2007, kvalitní, modernizovaná a zkapacitn�ná. Tém�� 
po celém obvodu severozápadních, západních, jižních, a jihovýchodních hranic újezdu prochází 
železni�ní tra	 umož�ující dobrou dopravní dostupnost území. Nehodnotíme v sou�asné dob� 
kapacitu p�epravy železnice a její ekonomickou rozvahu. Stejn� tak modernizací komunikace 
I. t�ídy regionálního významu mezi Horní Planou a zbytkem prostoru obvodu ORP �eský 
Krumlov bylo umožn�no zrychlení a zkvalitn�ní dopravní dostupnosti Lipenska p�edevším 
do centra mikroregionu a mezoregionu. Ovšem zkapacitn�ní této komunikace lze považovat 
za pilotní projekt v tomto ohledu. Podobn� jako �ada dalších stávajících �i bývalých vojenských 
újezd� �i obcí v jejich zázemí není kvalitn� dopravn� dostupná pro civilní obyvatelstvo 
a naopak k v�tšin� z vojenských újezd� celkem z pochopitelných d�vod� byly v minulosti 
vybudovány ú�elové komunikace umož�ující rychlé spojení pro pot�eby armády. I v p�ípad� 
Boletic byla jejich dosažitelnost ovlivn�na relativní blízkostí d�íve tzv. posádkového m�sta 
�eský Krumlov.  
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Obr. 8: Míra polohové exponovanosti obcí zájmového území v roce 2007 

Zdroj: vlastní výpo�et, 2007 

D�ležitou roli v hodnocení polohové exponovanosti hrají v p�ípad� JZ pohrani�í �eska 
relativn� významné vzdálenosti mezi regionálními centry i sídly obecn�. Zajímavým aspektem 
hovo�ícím pro v�rohodn�jší potvrzení teorie komunika�ní bariéry jsou parametry jednotlivých 
komunikací. P�edevším se v našem zájmovém území jedná o vliv meteorologických 
a klimatických podmínek a georeliéfu a s ním spojenou bezpe�nost komunikací v pro zdejší 
region specifických podmínkách. Výsledkem této složité konstrukce je nižší atraktivita sídel 
pro reziden�ní funkci a nízká rentabilita spoj� provozovaných p�edevším do sídel p�i severním 
a východním okraji vojenského újezdu. Jelikož je v zájmovém území doposud patrný vliv 
izola�ní funkce železné opony, je výše popsaný d�vod zdrojem problém� v �ešení komunika�ní 
dostupnosti úžeji vymezeného zájmového území obcí p�iléhajících vojenskému újezdu.  

Naopak je vhodné zd�raznit, že pouze polohová exponovanost není jediným zásadním 
faktorem determinujícím vývoj regionu. V p�ípad� koncep�n� postaveného postupu marketingu 
území v podob� zd�razn�ní kvalitního životního prost�edí a možností realizace specifických 
forem obživy obyvatelstva (nap�íklad ekozem�d�lství, šetrné formy turismu, edukativní 
a správní centra) lze o�ekávat postupný p�erod území v území se specifickou nabídkou 
p�íležitostí, která si bezesporu v budoucnosti nalezne své p�íznivce a klienty. Rozvoj informa�ní 
spole�nosti je toho dokladem a hlavn� nástrojem. Není d�vod pro� nap�íklad n�která výzkumná 
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centra �i regionální pobo�ky organizací státní správy nutn� musí sídlit v mezoregionálním 
centru. Modelovým p�íkladem m�že být již zmi�ovaný zp�sob decentralizace státní moci 
v prost�edí Irska, kde za ú�elem podpo�ení periferního irsko-jazy�ného Gaeltachtu byly 
dislokovány n�které resorty p�ímo z Dublinu do tam�jší oblasti. V prost�edí �ešeného území 
budiž p�íkladem rozvíjející se softwarová firma sídlící a produkující služby v obci Ktiš p�i 
severních hranicích VÚ.  

 

4.3.3 Zhodnocení vnit�ní polarizace prostoru na základ� výsledk� censu 2001 

Výsledky analýzy dat ze zdroje SLDB v roce 2001 umož�ují nejenom komparaci vývoje, nýbrž 
i vysv�tlení a doložení trend� polarizace prostoru a také dokumentaci sice omezené, p�esto 
alespo� minimální reakce na trend zciviln�ní vojenského újezdu.  

Obr. 9: Demograficko-strukturální index obcí ve vztahu k pr�m�ru �eska, r. 2001 

Zdroj: vlastní výpo�et, 2007 

P�i zachování shodných interval� míry perifernosti v závislosti na hodnot� DSI je možné 
sledovat celkový výrazný pokles hodnot demograficko-strukturálního indexu a v zásad� potvrdit 
trend prohlubující se perifernosti obcí sledovaného území a to nejen v p�ípad� obcí v zázemí 
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vojenského újezdu. Paradoxn� nižších hodnot DSI dosahují obce šumavského pohrani�í, 
zatímco Novohradské podh��í vykazuje hodnoty vyšší.  

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

Jádrové oblasti zaznamenávají r�st, p�i�emž zbytek území stagnuje nebo oslabuje. Hampl 
a kol. (1996) tento stav vysv�tluje r�stem významu makroregionální polohy a poklesem 
významu polohy mikroregionální. Takto lze vysv�tlovat r�st územní koncentrace v p�ípad� 
vysokých hodnot DSI v zázemí �eského Krumlova, Lipna �i rozvojové osy podél komunikace 
I/3. �eský Krumlov v transforma�ním období prošel výrazn� dynamickým vývojem. Zajímavá 
je ovšem koncentrace zásadních transforma�ních zm�n tém�� výhradn� do m�sta samotného bez 
výrazn�jšího vlivu na své zázemí. Pokud bychom hodnotili polarizaci zájmového území 
nap�íklad dle ukazatel� pro rok 2008, pravd�podobn� by bylo možné identifikovat proces 
prostorové difúze tohoto jevu p�inejmenším v ohledu na suburbanizaci m�st. To by se 
pravd�podobn� nejvýrazn�ji projevilo v našem zájmovém území na p�íkladu obce Kájov p�i 
východní hranici vojenského újezdu. Tato obec vykazuje výrazný nár�st po�tu trvale bydlících 
obyvatel a dominuje svojí reziden�ní funkcí. Zlepšení pozice Lipna nad Vltavou lze vysv�tlit 
zm�nou marketingu regionu a cílení nabídky služeb v turismu zejména do oblasti poptávky 
nizozemských a jiných zahrani�ních zákazník� a související strukturální prom�nou územní 
d�lby práce. 

Nejvíce patrné je nakonec utlumení subvencí a podpor hospodá�sky slabým obcím a celková 
prom�na funk�ní specifikace území.  

Nadpr�m�rné hodnoty DSI v p�ípad� vojenského újezdu jsou zp�sobeny zejména zm�nami 
v oblasti bydlení a funk�ního využití objekt�16. Z relativn� �etného zastoupení neobydlených 
dom� v újezdu se v pr�b�hu transforma�ního období stala tém�� absolutn� napln�ná kapacita 
dom� obydlených a byl redukován celkový po�et evidovaných obyvatelných dom�. Vzhledem 
k pom�rn� nízkému po�tu dom� ve vojenském újezdu nepovažujeme tuto prom�nu 
za významnou a s ohledem na proces transformace armády lze souvislosti nalézat v oblasti 
profesionalizace a celkové redukce provozních náklad�17. Pokud bychom tyto zm�ny 
investigativn� objasnili a zohlednili v procesu analýzy vnit�ní polarizace prostoru, výsledkem 
by byla pravd�podobn� podobná pozice vojenského újezdu jako obcí s ním sousedících. 

V úvodu kapitoly avizovaný trend zciviln�ní území vojenského újezdu na druhé stran� 
dokládá práv� výrazný nár�st hodnot DSI. V období mezi lety 1991 a 2001 došlo k zásadním 
zm�nám v oblasti využívaní vojenských území a p�ehodnocení pot�ebnosti využívání n�kterých 
specifických vojensko-strategických prvk� obrany. Nezanedbatelným projevem tohoto období 
                                                 
16 Na rozdíl od periferních území, které obecn� vykazují i zvýšenou koncentraci rekrea�ních objekt�, 
druhého bydlení (Fialová 2001), na území vojenského újezdu není tento jev prokazatelný také vzhledem 
k majetkoprávním podmínkám (viz následující poznámka pod �arou). 
17 Objekty a pozemky podle zákona �. 222/1999 Sb. jsou ve vlastnictví VÚ resp. Ministerstva obrany �R, 
nejedná se tedy ve výše diskutovaném tématu o samovolný proces související nap�íklad se strukturálními 
zm�nami, nýbrž s politikou využití objekt� v gesci správy území vojenského újezdu. 
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byl také do roku 1991 realizovaný odsun sov�tských vojsk, což se v p�ípad� vojenského újezdu 
projevilo práv� až v hodnocení k roku 2001 (souvislosti nejsou samoz�ejm� demografického 
charakteru, nýbrž vojensko-strategického). 

Obr. 10: Demograficko-strukturální index obcí ve vztahu k pr�m�ru J�K, r. 2001 

regátního ukazatele polarizace prostoru v porovnání s pr�m�rem 
ind

 rámci Jiho�eského kraje mají obce obklopující 
voj

slosti s nadpr�m�rnými hodnotami DSI byla 
disk

Zdroj: vlastní výpo�et, 2007 

Výsledné hodnoty ag
exu DSI pro Jiho�eský kraj (obr. 10) vykazují zmír�ující efekt ve srovnání s hodnocením 

k pr�m�ru celého státu. Spolu s regionálními centry zaznamenávají nadpr�m�rné hodnoty i další 
p�irozená mikroregionální centra. Pozici upev�uje lokální rozvojová osa podél toku Vltavy: 
�eský Krumlov –  Frymburk resp. Vyšší Brod.  

Naopak stále výrazn� periferní charakter i v
enský újezd z jeho severní a západní �ásti. Tyto obce podobn� jako zbylé pohrani�ní 

šumavské obce na Vimpersku p�edstavují výraznou vn�jší periferii i Jiho�eského kraje. 
K podobným záv�r�m došla i Novotná (2001).  

Pozice území vojenského újezdu v souvi
utována již v p�ípad� zhodnocení pozice v pom�ru k pr�m�ru státu a totéž lze dodat i pro 

p�ípad krajské úrovn�. Bylo by možné namítnout, pro� práv� území vojenského újezdu 
p�edstavuje vybrané modelové území pro hodnocení integrace marginálního území 
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do regionálního systému, když v prost�edí zájmového území analyzovaných �ty� obvod� ORP 
by bylo možné identifikovat další problémová území. Odpov�
 je vcelku prozaická. Jiná území 
z hlediska hodnocení tvrdých dat vykazují rovn�ž nep�íznivé hodnoty ukazatel�, ovšem naším 
cílem není analyzovat problémové oblasti Jiho�eského kraje, ale soust�edit se na jedine�né 
problémy Boleticka. Území vojenského újezdu a obcí v jeho zázemí vystupuje jako velmi 
specifická oblast v rámci regionálního systému nejen zkoumaného území �i území Jiho�eského 
kraje, nýbrž i v rámci celého státu. 

 

4.3.4 Hodnocení vývoje vnit�ní polarizace prostoru mezi r. 1991 a 2001 

 2001 ve 

olarizace prostoru zájmového území lze interpretovat následovn�: 

Hampl a kol. 1978, 1987, 1996, 2005).  

Obr. 11: Zm�na vnit�ní polarizace prostoru zájmového území mezi lety 1991 a
vztahu k �esku 

Zdroj: vlastní výpo�et, 2007 

Výstup analýzy vývoje p
správní území obcí dosahující dle škály kartogramu (obr. 11) hodnot v kladném intervalu 
zaznamenala bu
to stagnaci nebo pom�rný r�st centrality v opa�ném smyslu prohlubování 
perifernosti území. Je jisté, že co se tý�e centrality, lze tak ozna�it pouze proces probíhající 
v souvislosti s centry mikroregion� I. stupn� (dle metodiky sociáln�geografické regionalizace, 
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Dalším, pro pot�eby konstrukce strategie rozvoje úžeji vymezeného zájmového území (VÚ 
Boletice + sousedící obce), zajímavým záv�rem je výrazn�jší prohloubení znak� perifernosti 
býv

ní specifikace 
stav

 VÚ. Toto území je spolu se severovýchodním okrajem VÚ již diskutovanou 
bar

hoto shluku však již 
nep

paraci 
na m

ním je již diskutovaná úprava funk�ní specifikace staveb). 

na transforma�ní období. P�estože práv� 
toto

alého okresu Prachatice a opa�ný trend v p�ípad� nových obvod� ORP Kaplice a �áste�n� 
�eský Krumlov. Z t�chto záv�r� by bylo možné o�ekávat významn�jší možnost iniciace 
proces� rozvoje zájmového území práv� ze zmín�ných dvou resp. jednoho centra ORP. (Dle 
záv�r� intenzivního výzkumu Seidla 2007 tomu tak ale zcela jednozna�n� není.)  

Hodnoty extrémn� vychýlené ve sm�ru prohlubování �i naopak snižování míry perifernosti 
p�edstavují pouze jednotlivé obce, u kterých došlo zejména vlivem regulací funk�

eb k výraznému nár�stu nebo poklesu neobydlených budov. Do této skupiny také pat�í 
území vojenského újezdu, pro který byla tato problematika diskutovaná již v p�edchozích 
subkapitolách.   

D�ležitým záv�rem je nazna�ení shodné míry nár�stu perifernosti u obcí p�i severní 
a západní hranici

iéru regionu. Pomineme-li zhodnocení kladných výsledk� zm�ny hodnot DSI 1991–2001 
v p�ípad� Ho�ic na Šumav�, m�žeme identifikovat druhé výrazn� ztrácející území rovn�ž 
v zázemí vojenského újezdu. Tedy území v okolí Sv�tlíku na �eskokrumlovsku zmi�ované 
v kapitole zabývající se polarizací prostoru v zázemí vojenských újezd�. 

Na záv�r je dobré ješt� identifikovat shluk obcí hodnocený v kladném spektru hodnotící 
škály v oblasti spojnice p�ibližn� Netolice – okolí Vimperka. U to

�edpokládáme výraznou interakci s �ešeným zájmovým územím.    

Zhodnocením vývoje vnit�ní polarizace prostoru v rámci Jiho�eského kraje s d�razem 
na zájmové území je možné identifikovat pon�kud pozitivn�jší trendy. Vzhledem ke kom

ezoregionální úrovni relativn� uzav�eného systému jižních �ech je v tomto p�ípad� 
dosahováno obecn� p�ízniv�jších výsledk� (obr. 12).  

Zázemí vojenského újezdu v mezoregionálních podmínkách dosahuje mírného zlepšení 
�i alespo� vykazuje trend stagnace.  

D�ležitá je ovšem i výsledná pozice vojenského újezdu, který vykazuje pozitivní trend 
v rámci polarizace prostoru (vysv�tle

Naopak obce ležící na západ od vojenského újezdu Boletice v�etn� relativn� popula�n� 
silného m�sta Volary vykazují negativní trend vývoje. 

Na záv�r je vhodné upozornit na zp�sob hodnocení vývojového trendu, kdy nám pro 
srovnání  posloužily jen výsledky reprezentující zejmé

 období je pro vývoj situace v polarizaci našeho zájmového území zásadní, jist� více 
vypovídající by bylo, pokud bychom mohli tuto analýzu provést i na základ� výsledk� p�íštího 
censu (2011). Lze p�edpokládat doložení zm�ny probíhající v souvislosti s nastupujícím 
trendem zciviln�ní bývalých �i stávajících vojenských prostor� v�etn� hrani�ních pásem 
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a zárove� zohledn�ní zm�ny v oblasti funk�ní specializace obcí sdružených ve svazku obcí 
Lipenska. 

Obr. 12: Zm�na vnit�ní polarizace prostoru zájmového území mezi lety 1991 a 2001 

droj: vlastní výpo�et, 2007 

.4 Shrnutí 

ní polarizace prostoru ve �ty�ech obvodech ORP okres� Prachatice a �eský 

ve vztahu k Jiho�eskému kraji 

 

Z

 

4

Hodnocení vnit�
Krumlov bylo realizováno pomocí agregátního ukazatele DSI a IPE na úrovni obcí I. stupn�. 
Celkový pohled na polarizaci prostoru dokreslují dopl�ující ukazatele uvedené v p�íloze 
(p�íloha I až V). Hodnocení polarizace prostoru bylo provedeno k dv�ma cens�m, p�i�emž 
komparace výsledk� umožnila vystižení vývojového trendu p�edevším v d�ležitém období 
po roce 1991 (územní zm�ny vymezení vojenských újezd� a transformace A�R). Výsledné 
hodnoty agregátních ukazatel� byly vztaženy k pr�m�rným hodnotám a) Jiho�eského kraje 
a b) �eska. Komparace na mezoregionální úrovni objasnila sice zjemn�ní extrém� dosažených 
výsledk�, ale naopak umožnila zhodnocení pozice zájmového území v prostoru, pro který jsou 
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sestavovány základní krajské koncep�ní materiály, jakými jsou nap�íklad Zásady územního 
rozvoje nebo Program rozvoje kraje. 

Z hodnocení vnit�ní polarizace prostoru v roce 1991 ve vztahu k pr�m�ru státu je z�ejmé 
siln

í v zázemí vojenského újezdu relativn� dob�e dostupné, dosahují výsledky 
ana

001 je možné vysledovat celkový výrazný 
pok

nocení výsledk� agregátních ukazatel� konstruovaných na základ� dat zjišt�ných 
v ce

� podpr�m�rné postavení v�tšiny ze 111 zkoumaných obcí jihozápadního pohrani�í. 
V tomto p�ípad� také vojenský újezd vykazuje nejnižší sledované hodnoty ukazatele DSI. 
Podobn� periferní charakter lze o�ekávat i v p�ípad� zbývajících vojenských újezd� s ohledem 
na pozici VÚ Boletice ve vztahu k republikovému pr�m�ru hodnot. Velmi nízkých hodnot DSI, 
tedy silného stupn� perifernosti, dosahují také obce p�i severní hranici újezdu, což potvrzují 
i srovnání na úrovni mezoregionu. Obce situované p�i severní hranici vytvá�ejí spolu 
s vojenským újezdem významnou demograficko-strukturální bariéru regionu, ta je zesilována 
fyzickogeografickými aspekty a komunika�ní neexponovaností. Je rovn�ž možné identifikovat 
tvo�ící se prstenec obcí v zázemí vojenského újezdu, které více �i mén� vykazují vyšší stupe� 
perifernosti území.  

P�estože je územ
lýzy polohové exponovanosti velmi negativních hodnot. Samoz�ejm� d�ležitou roli 

v hodnocení polohové exponovanosti hrají v p�ípad� JZ pohrani�í �eska významné vzdálenosti 
mezi regionálními centry i sídly obecn�. Území vojenského újezdu spolu se zmi�ovaným 
prstencem sídel leží v celkov� periferním území ješt� na pomyslném p�ed�lu mezi spádovým 
územím dvou základních komunika�ních os území. 

Z hodnocení vnit�ní polarizace prostoru v roce 2
les hodnot DSI a v zásad� potvrdit trend prohlubující se perifernosti obcí sledovaného území 

a to nejen v p�ípad� zázemí vojenského újezdu. Zárove� je stále více patrný prstenec periferních 
obcí obklopující vojenský újezd a celkov� je možné identifikovat negativn� p�sobící trend 
polarizace prostoru. Výše uvedené záv�ry platí ve vztahu k celorepublikovému pr�m�ru. 
Naopak jádrové oblasti center okres� �i obvod� ORP zaznamenávají r�st a zbytek území 
oslabuje, což Hampl a kol. (1996) vysv�tlují r�stem významu makroregionální polohy 
a poklesem významu polohy mikroregionální. Pokud bychom v budoucnu hodnotili polarizaci 
zájmového území na základ� stejných ukazatel� z výsledk� p�íštího censu, pravd�podobn� by 
bylo možné identifikovat proces prostorové difúze jev� zejména ve vztahu k procesu 
suburbanizace �eského Krumlova, který by se nejvíce projevil v obci Kájov v našem zájmovém 
území.   

Zhod
nsových letech 1991 a 2001 umož�uje potvrzení trendu stagnace �i velmi slabého zlepšení 

míry perifernosti v zázemí vojenského újezdu pouze v mezoregionálních podmínkách. Pokud 
bychom obdobnou analýzu provedli na základ� výsledk� p�íštího censu, lze p�edpokládat 
pravd�podobn� zmír�ující trend polarizace prostoru v zájmovém území probíhající v souvislosti 
s nastupujícím trendem zciviln�ní vojenského újezdu.   
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Kapitola 5 

Terénní šet�ení – výzkum kvalitativní povahy 

5.1 Nástroje a obecný úvod 

P�edm�tem výzkumu kvalitativní povahy byla analýza sou�asných trend� vývoje p�edevším 
obcí bezprost�edn� sousedících s vojenským újezdem Boletice. Úrove� obecní byla rozší�ena 
o hierarchicky vyšší úrove� obcí s rozší�enou p�sobností, tedy informace zprost�edkovali 
p�edstavitelé ve�ejné správy center obvod� ORP Prachatice a �eský Krumlov. 
Na mezoregionální úrovni škálu informací rozši�uje pozice p�íslušných odborných pracoviš	 
krajského ú�adu v �eských Bud�jovicích. Makroregionální úrove� poté reprezentují zejména 
pozice resortní. V tomto p�ípad� byly analyzovány oficiální obecn� deklarované postoje 
jednotlivých resort� ve zkoumané tematice. Zárove� se v tomto ohledu odkazujeme na literaturu 
zabývající se tematikou využití prostor� vojenských újezd� p�edevším z biologického, 
ochraná�ského hlediska a hlediska strategicko-obranného. Klí�ové jsou v tomto p�ípad� role 
ministerstva obrany a životního prost�edí. Mimo oblast terénního výzkumu byly dále hodnoceny 
a analyzovány postoje a strategické dokumenty relevantních mikroregionálních svazk� obcí. 

Samotný výzkumný zám�r nep�ímo navazuje na aktivity realizované v oblasti výzkumu 
ve�ejného mín�ní, prvního svého druhu, v oblasti vojenského újezdu Boletice v roce 2004 (Seidl 
2005). Tehdejšími cíli výzkumu byly p�edevším snahy nalezení odpov�dí na otázky stability 
obyvatelstva samotného vojenského újezdu a dále zejména otázky podpory jednotlivých 
navrhovaných forem a nástroj� budoucího využití prostoru vojenského újezdu. Tento výzkum 
prob�hl formou dotazníkového šet�ení. Konstrukce dotazníku s pracovním názvem „Dotazník 
pro obyvatelstvo regionu VÚ Boletice“ byl koncipován jako nástroj k získání nových a ov��ení 
stávajících poznatk� o zkoumaném území vojenského újezdu. Cíl šet�ení spo�íval v dopln�ní 
informací týkajících se socioekonomické sféry, stability obyvatelstva újezdu a p�edstav 
o budoucnosti využívání území. Dotazník byl ur�en výhradn� pro obyvatelstvo sídel Boletice, 
Polná na Šumav�, Kv�tušín, T�ebovice, Otice a K�iš	anov (�ást) – tedy pro sídla spravovaná 
újezdním ú�adem vojenského újezdu. Technika �ešení p�itom navozovala dojem sb�ru dat 
podobn�, jako se tomu d�je p�i s�ítání lidí, dom� a byt� a p�i analýze ekonomické úrovn� 
obyvatelstva. Jednalo se o první pokus analyzovat vztah obyvatel ke specificky využívanému 
regionu Boleticka. 

P�edchozí výše uvedená forma výzkumu umožnila definovat potenciál rozvoje prostoru 
vojenského újezdu a definovat nekonfliktní trendy rozvoje území p�edevším z pohledu obyvatel 
území, kterých se otázka budoucnosti využití vojenského újezdu bezprost�edn� dotýkala. Tyto 
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záv�ry ale zcela nenapl�ují pot�eby konstrukce koncepce rozvoje území, pouze jej dopl�ují 
o stanoviska ve�ejnosti a zohled�ují konkrétní pot�eby jednotlivých sídel vojenského újezdu. 
Naopak jsou ale velice cennými p�ísp�vky dotvá�ející a t�íbící názor a umož�ující kvalitní 
definování budoucích cíl� rozvoje. Na tomto míst� je nutné upozornit na skute�nost, že práv� 
takových záv�r� se zásadním zp�sobem nedostává v níže diskutovaných koncepcích rozvoje 
území vojenského újezdu a lze je proto hodnotit za nekomplexní. Vzhledem ke skute�nostem, 
které se b�hem periody 2004–2007 mezi realizací jednotlivých terénních výzkum� objevily, 
resp. nebyly napln�ny (viz kap. 6.1), bylo nutné zabývat se vztahy samotného vojenského 
újezdu s okolím, tedy vlastním zázemím. Tyto budoucí cíle již navozují záv�ry bakalá�ské práce 
(Seidl 2005).  

Považujeme-li vojenský újezd za marginální oblast vy�len�nou z regionálního systému 
a naší snahou je zodpov�zení výzkumné otázky, zda je možné podpo�it integraci takového 
území, �i zda toto území nadále segregovat, je nezbytn� nutné zam��it pozornost p�edevším 
na prostorové vztahy p�inejmenším se sousedními správními celky. Nejlépe je �ešit tuto 
problematiku na mikroregionální úrovni. Vzhledem ke geografické poloze VÚ nelze 
p�edpokládat organicky vznikající mikroregionální spolupráci v jeho zázemí, nýbrž nutnou 
spádovost jednotlivých municipalit k mikroregionálním centr�m. Dále díky historicky 
podmín�ným okolnostem vývoje osídlení oblasti JV Šumavy a Pošumaví není možné o�ekávat 
silné vazby v oblastech minimální hustoty osídlení. D�ležitou roli zde sehrává i reforma 
územn�-správní struktury, vlivem které v �ešeném území vzniká mírná polarizace prostoru 
ve sm�ru upev�ujících vazeb na mikroregionální st�edisko Volary. Tyto faktory ur�ují 
v podstat� cílovou oblast nápln� kvalitativního výzkumu. 

 

5.1.1 Pr�b�h terénního výzkumu 

Terénní výzkum prob�hl formou �ízených interview a anketního šet�ení, p�i�emž zásadním 
p�edpokladem úsp�šné realizace výzkumu byla nutná p�ítomnost tazatele v terénu a osobní 
kontakt. B�hem získávání informací výše uvedenými postupy bylo dosaženo kumulace 
informací kvalitativní povahy významn� rozši�ující spektrum a ší�i úhl� pohledu na zkoumanou 
tematiku a zárove� bylo možné diskutovat tematiku tvorby strategického dokumentu rozvoje 
území, jejímž základním vstupem by m�la být práv� analýza výsledk� výzkumu. Samotný 
výzkum prob�hl v období zá�í až listopad 2007. V první fázi byl realizován pilotní výzkum 
na hierarchicky nejvyšší úrovni resort�, ze které vyplynuly pot�eby pro konstrukci souboru 
anketních otázek a up�esn�ní výzkumných okruh� �ízených interview. Následovala etapa 
konkretizace a finalizace anketního dotazníku. Forma dotazníku vychází ze studia odborné 
literatury �ešící problematiku regionálního rozvoje periferních oblastí a zárove� ze zkušeností 
získaných b�hem terénních praxí uskute�n�ných v rámci studia na Kated�e sociální geografie 
a regionálního rozvoje P�F UK v Praze. Byly použity jak otázky s p�edem nabídnutou škálou 
odpov�dí (strukturované), tak otázky s možností volné odpov�di, tzv. otev�ené otázky. N�které 
otázky byly formulovány za ú�elem získat informace o vnímání sou�asné problematiky 



Tomáš Seidl: Proces integrace marginálního území do regionálního systému – p�íklad VÚ Boletice 
  
 

56

VÚ Boletice volenými zástupci obyvatel obcí majícími možnost usm�rn�ní rozvoje/vývoje 
regionu. Rozsah anketního šet�ení byl adekvátní požadovanému množství informací. 
Terminologicky byl p�im��ený odborné specializaci cílové skupiny, p�i�emž záv�ry je možné 
vcelku jednoduše transformovat do oblasti výzkumu regionálního rozvoje, problematiky 
polarizace prostoru a strategického plánování a dlouhodobé udržitelnosti rozvoje p�edevším 
v souvislosti s problematikou využívání a pozice vojenských újezd� v regionálním systému. 
Nabízí se zde tedy i možnost zobecn�ní a hledání modelového p�ístupu k procesu integrace 
marginálních území.  

 

5.1.2 Profil dotazovaných 

Cílovou skupinu terénního výzkumu tvo�ili p�edstavitelé obcí sousedících, tedy tvo�ících 
spole�nou hranici, s vojenským újezdem Boletice. V úhrnu se jedná o p�edstavitele jedenácti 
obcí (v absolutní v�tšin� p�íslušní starostové obcí a m�st), dále byli dotazováni odborní 
pracovníci vybraných odbor� m�stských ú�ad� správních center ORP. V tomto p�ípad� cílová 
skupina zahrnovala specialisty z odbor� územního plánu a regionálního rozvoje, p�ípadn� 
strategického plánu, odboru životního prost�edí a odboru cestovního ruchu. Na krajské úrovni 
tvo�ili cílovou skupinu op�t odborní pracovníci referát� regionálního rozvoje, územního 
plánování, stavebního �ádu a investic, cestovního ruchu a životního prost�edí. Oblast 
mikroregionálních uskupení, regionálních rozvojových agentur a správy CHKO a NP Šumava 
byla �ešena samostatn� formou osobních kontakt�, studia zdroj� a literatury a odkaz� 
p�íslušných �lenských obcí.  

Realizaci �ízených interview p�edcházelo p�edstavení a specifikace tématu rozhovoru 
a výzkumného zám�ru a up�esn�ní termínu osobní návšt�vy. Délka jednotlivých interview byla 
p�edem stanovena na šedesát minut, p�i�emž sb�r odpov�dí anketního šet�ení byl již do tohoto 
�asu zahrnut. Vzhledem k po�tu dotazovaných a jejich územní p�sobnosti byly mnohdy 
realizovány pouze jedno, max. dv� interview b�hem jednoho dne. N�které termíny pracovních 
návšt�v byly operativn� zm�n�ny v závislosti na povinnostech jednotlivých dotazovaných 
a následn� hledány nové varianty, p�i�emž bylo nakonec možné kompletovat celou škálu 
p�edem vybraných dotazovaných a naplnit tak podstatu výzkumného zám�ru v ohledu výb�ru 
cílové skupiny.  

 

Tab. 2: Cílová skupina �ízených interview a souboru anketních otázek pro p�edstavitele 
ve�ejné správy obcí v sousedství VÚ Boletice a dalších úrovní ve�ejné správy
Název správního / zájmového celku Místo / sídlo 
M�stský ú�ad Volary, starostka Volary 
M�stský ú�ad Horní Planá, starosta Horní Palná 
Obecní ú�ad Chvalšiny, starosta Chvalšiny 
Obecní ú�ad �erná v Pošumaví, starosta �erná v Pošumaví 
Obecní ú�ad Ho�ice na Šumav�, starosta Ho�ice na Šumav� 
Obecní ú�ad Kájov, starosta Kájov 
Obecní ú�ad Nová Pec, starostka Nová Pec 
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Obecní ú�ad Želnava, starosta Želnava 
Obecní ú�ad Zbytiny, starosta Zbytiny 
Obecní ú�ad Ktiš, starostka Ktiš 
Obecní ú�ad K�iš�anov, starosta K�iš�anov 
M�stský ú�ad Prachatice, odbor stavební a ÚP, odd�lení regionálního 
rozvoje Prachatice 

M�stský ú�ad Prachatice, odbor cestovního ruchu Prachatice 
M�stský ú�ad Prachatice, odbor životního prost�edí  Prachatice 
M�stský ú�ad �eský Krumlov, odbor ÚP a odd�lení strategického 
plánu �eský Krumlov 

Krajský ú�ad, Jiho�eský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování, stavebního �ádu a investic �eské Bud�jovice 

Krajský ú�ad, Jiho�eský kraj, odbor školství, kultury a cestovního ruchu 
odd�lení cestovního ruchu �eské Bud�jovice 

Krajský ú�ad, Jiho�eský kraj, odbor životního prost�edí �eské Bud�jovice 
Ministerstvo obrany �R, Sekce rozvoje druh� sil – opera�ní sekce Praha 
Ministerstvo životního prost�edí, odbor ochrany krajiny Praha 
Správa NP a CHKO Šumava Sušice, Vimperk 
 

 

5.1.3 Metodika hodnocení výsledk� terénního výzkumu 

Vzhledem k r�znorodosti a povaze souboru dotazovaných byl zvolen následující postup p�i 
vyhodnocení výsledk� a záv�r� terénního výzkumu. Byl zohledn�n ú�el pot�eby aplikace 
výsledk� do procesu tvorby strategického plánu pro pot�eby destina�ního managementu 
a rozvoje zájmového území. Cílová skupina byla roz�len�na podle stupn� a vertikální úrovn� 
správy území. Samostatn� byly tedy hodnoceny výsledky za jednotlivá ORP a úrove� kraje 
a resort�, samostatn� potom výsledky za jednotlivé obce. Smyslem výzkumu byla p�edevším 
také komparace ve vertikální ose úrovní správy území. Na toto byl brán z�etel a v záv�ru 
vyhodnocení výsledk� výzkumu na úrovni obcí následuje dopln�ní o úrove� ORP, krajskou 
a p�ípadn� resortní úrove�.   

Analýza kvalitativních dat v záv�ru spo�ívá ve srovnání a vytvá�ení kategorií v duchu 
sociálního konstruktivismu, který p�edpokládá relativní existenci množství sociálních realit, 
uznává vzájemné vytvá�ení v�d�ní poznávajícího a poznávaného v pr�b�hu výzkumu a usiluje 
o porozum�ní subjektivním význam�m respondent�. Existuje zde také významný projev 
recipro�ního vytvá�ení  a sdílení význam� mezi tazatelem a respondentem b�hem sb�ru dat. 

Pokud je cílem získat podrobné informace metodikou �ízeného rozhovoru, m�že být 
do výzkumu zahrnut jen malý po�et respondent�, v našem p�ípad� pouze p�edstavitelé 
sousedících obcí vojenského újezdu, protože d�kladná interview poskytují bohatší materiál než 
výsledky dotazník�, obtížné je ale pak vzájemné srovnání (Giddens 1999). 
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5.2 Obsah a výsledky �ízených interview a anketního šet�ení 

Dotazník sestavený pro pot�ebu anketního šet�ení tvo�í celkem 25 otázek seskupených 
do n�kolika tematických okruh�. Modelový dotazník je sou�ástí p�íloh diplomové práce. 
Interview bylo strukturováno v souladu s níže uvedenými tematickými okruhy anketního 
šet�ení.  

a) identifika�ní 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 vazb� na existenci vojenského újezdu 

g) podpora trend� vývoje a využití potenciálu území vojenského újezdu 

 

5.2.1 Identifika�ní údaje 

Tento okruh otázek zahrnoval základní identifika�ní údaje o obci a p�edstaviteli ve�ejné 
správy, p�ípadn� jeho postavení v hierarchii daného odborového pracovišt� p�íslušného ú�adu. 
V p�ípad� obecní úrovn� tvo�ili 100% podíl dotazovaných starostové, v p�ípad� m�stských 
ú�ad� obcí III. stupn� vedoucí odborní pracovníci, podobn� tomu tak bylo i v p�ípad� krajského 
ú�adu. Resortní úrove�, jak již bylo uvedeno, byla reprezentována vysokými státními ú�edníky 
v pozicích relevantních sekcí nebo odbor�. 

 

5.2.2 Prioritní oblasti regionálního rozvoje 

V tomto tematickém okruhu otázek byly diskutovány prioritní oblasti regionálního rozvoje 
a hodnocena jejich závažnost pro nasm�rování budoucího vývoje obce resp. ORP �i kraje. 
P�edložené oblasti rozvoje cestovního ruchu, ochrany životního prost�edí, rozvoje venkova 
a zem�d�lství, zlepšení stavu dopravy a infrastruktury, podpora výrobní sféry, stimulace 
sociálního rozvoje a �ešení otázky nezam�stnanosti byly jednozna�n� hodnoceny jako zásadní 
pro rozvoj území (výb�r témat regionálního rozvoje vycházel ze zkušeností nap�. terénních 
šet�ení v rámci projekt� výzkumu pohrani�í atp.) a jejich rozlišení je p�edm�tem následujícího 
komentá�e, blíže tab. 3.  
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Tab. 3: Hodnocení d�ležitosti témat regionálního rozvoje v obcích v sousedství VÚ 
Boletice a dalších p�íslušných úrovních ve�ejné 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 p�edstavuje zásadní prioritu;  
CR = cestovní ruch; OZP = ochrana životního prost�edí; VEZE = venkov a zem�d�lství; DOP = doprava; 
VS = výrobní sféra; SR = sociální rozvoj; NEZ = nezam�stnanost 
KT = Ktiš; ZB = Zbytiny; VO = Volary; ZE = Želnava; NP = Nová Pec; KA = Kájov; CH = Chvalšiny, HS = 
Ho�ice na Šumav�, HP = Horní Planá, CP = �erná v Pošumaví, KR = K�iš�anov, PT = ORP Prachatice; 
CK = ORP �eský Krumlov; KU = Krajský ú�ad J�K 
 
Tab. 4: Výsledné hodnocení d�ležitosti témat regionálního rozvoje v obcích v sousedství 
VÚ Boletice a dalších p�íslušných úrovních ve�ejné správy (podzim 2007) 

  

Obce 
celk. 

Po�adí 
v 

obcích 
PT CK KU Úrovn� 

celkem

Po�adí 
úrovní 
celkem

Váha 
obce

Váha 
PT 

Váha 
CK 

Váhy 
celk. 

Vážené 
po�adí 

d�ležitosti 
/ 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 p�edstavuje zásadní prioritu;  
Vážené po�adí p�edstavuje hodnotu vzniklou sou�tem hodnoty ORP násobené podílem po�tu obyvatel 
obcí Prachaticka a �eskokrumlovska z celkového po�tu obyvatel a násobkem celkové hodnoty podílu 
všech obyvatel u hodnoty „obce celkem“. 
CR = cestovní ruch; OZP = ochrana životního prost�edí; VEZE = venkov a zem�d�lství; DOP = doprava; 
VS = výrobní sféra; SR = sociální rozvoj; NEZ = nezam�stnanost 
Zkratky názv� obcí viz tab. 3; PT = ORP Prachatice; CK = ORP �eský Krumlov; KU = Krajský ú�ad J�K 
 

Z hodnocení priority vybraných témat regionálního rozvoje jasn� vyplývá pot�eba 
koncentrace zám�r� regionálního rozvoje na oblast cestovního ruchu a to na všech správních 
úrovních. V p�ípad� komparace Prachaticka a �eskokrumlovska lze vysledovat specifické 
postoje p�edstavitel� obcí K�iš	anov a Želnava na Prachaticku a Ho�ic na Šumav� v p�ípad� 
�eskokrumlovska, kte�í cestovní ruch nemají jako naprostou prioritu. Vysv�tlením m�že být 
postavení v sídelním systému (K�iš	anov, problémy s registrací obce), orientace ekonomické 
aktivity – primární sektor (Ho�ice) a geografická poloha omezená legislativní ochranou p�írody 
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 �eského Krumlova 
s výraznou reziden�ní funkcí.  

U hodnot položky ochrana životního prost�edí panuje nesoulad v p�ípad� celkového 
hodnocení významnosti. Lze jej vysv�tlit postojem krajské úrovn�. Pro podobné p�ípady bylo 
použito metody vážení po�adí popsané v poznámce tab. 4. (Regula�ní síla center ORP je v��i 
obcím I. a II. stupn� velmi nízká a pozici krajské úrovn� lze jen obtížn� srovnávat.) 
P�edstavitelé obcí a úrovn� ORP si jasn� uv�domují d�ležitost kvality životního prost�edí 
jakožto lokaliza�ního p�edpokladu (Mariot 1983) v turismu. Prioritn� hodnotí tuto položku 
hlavn� p�edstavitelé obcí K�iš	anov a Zbytiny (severní periferní oblast p�i hranicích VÚ), 
u Kájova lze hledat souvislost s reziden�ní funkcí a dostupností �eského Krumlova. Naopak 
menší d�ležitost hodnocené položce p�isuzuje Horní Planá, disponující kvalitním p�írodním 
zázemím hledající rozvojové možnosti v oblastech cestovního ruchu �ešením problematiky 
nezam�stnanosti vzniklé v d�sledku strukturálních zm�n.  

Zkoumaná položka tématu dopravní dostupnost je obecn� hodnocena jako velmi d�ležitá 
a lze ji spolu s cestovním ruchem a životním prost�edím 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 zalidn�ní (nap�. K�iš	anov). 
V t�chto obcích je zcela samoz�ejmá nutnost dopravy individuální. Podobn� u velmi dob�e 
dostupných a hierarchicky výše postavených sídel není doprava prioritou. Obecn� lze �íci, že 
práv� vlivem polohy vojenského újezdu jako komunika�ní bariéry zvyšující deviatilitu dopravní 
sít�, jsou obce v jeho sousedství paradoxn� dob�e napojeny na hlavní komunika�ní osy, zejména 
potom jižní �ást �ešeného území v oblasti Lipenska. Naopak komunika�ní sí	 v rámci/nap�í� 
�ešeným územím je výrazn� potla�ena. 

Oblast podpory rozvoje venkova obecn� a údržby krajiny resp. zem�d�lství není hodnocena 
jako zcela d�ležitá. Hodnocení ORP nebo krajské úrovn� p�ikládá tématu vyšší váhu z pohledu  
koordinace vývoje mezoregionu. Budoucnost v této oblasti shledávají pouze dv� obce: Ho�ice 
na Šumav� p�edevším díky podílu zem�d�lské p�dy v bilanci land use a K�iš	anov sm��ující 
k trend�m dlouhodob� udržitelného rozvoje (DUR) a ekoformám údržby krajiny v�etn� 
podpory ekofarem a ekoprodukt�. 

Oblast podpory rozvoje výrobní sféry s výrazným odstupem od prioritních témat 
nep�edstavuje d�ležitou položku v regionálním rozvoji dle odpov�dí respondent�. Výjimku 
tvo�í nap�íklad obec Nová Pec a Zbytiny, kde tato oblast p�edstavuje zásadn�jší téma s cílem 
udržení stability populace obce v návaznosti na lidský kapitál obyvatelstva. 

Rozvoj sociálního a lidského kapitálu je identifikován jako d�ležitý pouze v obci K�iš	anov 
a �erná v Pošumaví, Kájov a ORP �eský Krumlov. Stupn� priority u ostatních respondent� 
nejsou již významné. Tato skute�nost je v p�ípad� periferních území se snahou orientace 
na oblast služeb alarmující a zaslouží si zvýšenou pozornost. Mnohdy záleží na schopnostech 
p�edstavitel� obcí prosazovat nap�íklad nové trendy vývoje a inovace ve stabilních vzorcích 
chování jednotlivých obcí. 
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Poslední téma boje s nezam�stnaností je vnímáno jako zásadní zejména v m�stských sídlech 
Horní Planá a Volary. Souvislosti lze hledat práv� v pozici v regionálním systému a sociální 
stabilit� sídla. Obecn� je ale tato oblast hodnocena všemi respondenty v pr�m�ru za nep�íliš 
zásadní téma. 

Další otázkou tohoto bloku byla škála hodnocení d�ležitosti témat vybraných za ú�elem 
zjišt�ní podpory bu
to a) stability obyvatelstva obce formou podpory rozvoje obecního nebo 
jiných forem bydlení, b) obecní podpory dojíž
ky za prací a vzd�láváním nebo naopak 
c) koncentrace na oblast cestovního ruchu jakožto prioritní složky rozvoje oblasti, tedy podpory 
orientace rozvoje služeb za ú�elem uspokojení pot�eb zákazníka daného regionu (návšt�vníka). 
V neposlední �ad� d) odlišná orientace na relativn� nov� se prosazující trend dlouhodobé 
udržitelnosti. Tento trend umož�uje slou�ení všech zmín�ných prioritních oblastí. Podpora 
takového sm�ru se ukázala jako nep�íliš významná v pom�ru ke zbylým prioritním oblastem, 
p�esto výjimky poukazují na zacílení hledání nového variantního p�ístupu k �ešení problematiky 
regionálního rozvoje v periferních oblastech �i hospodá�sky slabých regionech. 

Tab. 5: Hodnocení d�ležitosti témat vývoje regionální stability v obcích v sousedství VÚ 
Boletice a dalších p�íslušných úrovních ve�ejné 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 p�edstavuje zásadní prioritu;  
RB = priorita rozvoje obecního a jiných forem bydlení; PD = podpora dojíž�ky za prací a vzd�láním; TU = 
podpora rozvoje forem turismu; DUR = orientace na témata dlouhodobé udržitelnosti 
Zkratky názv� obcí jsou vysv�tleny v poznámce tab. 3; PT = ORP Prachatice; CK = ORP �eský Krumlov; 
KU = Krajský ú�ad J�K 
 
Tab. 6: Výsledné hodnocení d�ležitosti témat vývoje regionální stability v obcích 
v sousedství VÚ Boletice a dalších p�íslušných úrovních ve�ejné správy (podzim 2007) 

  

Obce 
celk. 

Po�adí 
v 

obcích 
PT CK KU Úrovn� 

celk. 

Po�adí 
úrovní 
celk. 

Váha 
obce

Váha 
PT 

Váha 
CK 

Váhy 
celk. 

Vážené 
po�adí 

d�ležitosti 
/ 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 p�edstavuje zásadní prioritu;  
Vážené po�adí p�edstavuje hodnotu vzniklou sou�tem hodnoty ORP násobené podílem po�tu obyvatel 
obcí Prachaticka a �eskokrumlovska z celkového po�tu obyvatel a násobkem celkové hodnoty podílu 
všech obyvatel u hodnoty „obce celkem“. 
RB = priorita rozvoje obecního a jiných forem bydlení; PD = podpora dojíž�ky za prací a vzd�láním; TU = 
podpora rozvoje forem turismu; DUR = orientace na témata dlouhodobé udržitelnosti 
Zkratky názv� obcí jsou vysv�tleny v poznámce tab. 3; PT = ORP Prachatice; CK = ORP �eský Krumlov; 
KU = Krajský ú�ad J�K 
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Hodnocení výše prezentovaných kvantifikovaných ukazatel� lze provést formou srovnání 
priorit na jednotlivých hierarchických úrovních správy území. Ur�ení po�adí d�ležitosti v tomto 
p�ípad� není zcela objektivní. Nejoptimáln�jší zp�sob interpretace nabízí srovnání váženého 
po�adí d�ležitosti souboru obcí a postoj� centra ORP a dopln�ní komentá�em pozice krajské 
úrovn� k dané tematice. Správní úrovn� zkoumaného území vnímají jako zásadní pro udržení 
stability obcí v souvislosti s regionálním rozvojem prioritu rozvoje obecního a jiných forem 
bydlení. Naopak podporu dojíž
ky za zam�stnáním a vzd�láváním s ohledem na finan�ní 
možnosti obcí nejsou ochotny podporovat nebo pouze omezen�. P�í�inu 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 po�adí za orientací na témata dlouhodobé udržitelnosti vývoje obcí / regionu. 
V p�ípad� dlouhodobé udržitelnosti lze nalézt, až na výjimky, vzácnou shodu ve stupni 
d�ležitosti (viz tab. 6), p�esto výpov�di získané v rámci hodnocení p�edchozí otázky „prioritní 
oblasti regionálního rozvoje“ toto nepotvrzují a vysv�tlením m�že být stupe� formálnosti 
a popularity pojmu dlouhodobá/trvalá udržitelnost. Pozitivn� lze naopak hodnotit míru 
uv�domování si d�ležitosti dlouhodobého m��ítka pro plánování vývoje obcí. To se zdá být 
dobrým p�edpokladem i pro p�ípad koncep�ního uvažovaní v souvislosti s vývojem integrace 
vojenského újezdu do regionálního systému. Pozice kraje je v tomto p�ípad� zcela odlišná. 
Vyzdvihuje roli rozvoje forem turismu jako nástroje zvýšení stability oblasti, poté podpory 
dojíž
ky obyvatel a nakonec rozvoje bydlení a dlouhodobé udržitelnosti. Z této pozice lze 
vy�íst jistou míru pragmati�nosti a �asové limitace v souvislosti s politickou p�sobností 
a výsledky uskute�n�nými b�hem toho období. 

Z analýzy získaných odpov�dí na t�etí dopl�ující otázku týkající se realizace konkrétního 
zásadního programu �i aktivity od r. 1989 v oblasti výše uvedených témat p�edchozí otázky 
jasn� vyplývá koncentrace podpory aktivit do oblastí základní obecní infrastruktury a dopravní 
obslužnosti. Rok 1989 byl zvolen jako mezník p�edevším hned z n�kolika z�ejmých a zárove� 
podstatných d�vod�. P�edevším jsou to d�vody historicko-politické, kdy b�hem 
transforma�ního období oblast JZ pohrani�í �eska prod�lala výraznou nejen ekonomickou, 
ale i socio-kulturní prom�nu. Vliv na to má nap�íklad také stupe� industrializace pohrani�í nebo 
niveliza�ní charakter regionální politiky v totalitním období �i zesílení izola�ní funkce hranice 
po 2. sv�tové válce. Zásadním faktorem ovliv�ujícím budoucí vývoj území okres� Prachatice 
a �eský Krumlov byla práv� prom�na vlivu státní hranice (blíže v kapitole 2). Uvažujeme-li 
obdobnou funkci hranice v rámci vojenského újezdu, lze hledat inspiraci v pohrani�ních 
oblastech, které prioritní oblasti regionálního rozvoje by bylo pravd�podobn� nevhodn�jší 
podpo�it, aby stav uvnit� vojenského újezdu vyvážil stav za jeho hranicí. Lze p�edpokládat, že 
vývoj b�hem integrace takového marginálního území by mohl mít podobný scéná�, p�estože zde 
d�ležitou úlohu sehrává zejména kulturní a sociální spjatost atp. Paralely m�žeme najít mezi 
postavením obcí zasahujících do pohrani�ních pásem v regionálním systému p�ed rokem 1989 
a pozicí sídel uvnit� vojenských újezd� v sou�asné dob�. Nehledejme zde ideologické 
souvislosti, nýbrž praktické okolnosti zejména v regionální politice a také bezesporu v oblasti 
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ochrany životního prost�edí. Následující shrnující vý�et podpo�ených témat regionálního 
rozvoje v obcích a obvodech obcí s rozší�enou p�sobností se z�etelem na �ešenou oblast 
Boleticka a sousedících obcí vypovídá o stavu vybavenosti v t�chto základních oblastech, 
p�edpokladech úsp�šného rozvoje území s p�evažujícím p�írodním potenciálem využitelným 
zejména v cestovním ruchu.  

Obce se soust�edily zejména na �ešení dlouholetých nedostatk� v oblasti základní obecní 
infrastruktury a dopravní dostupnosti, dále �ešily vzr�stající poptávku po kvalit� bydlení 
v obcích a s tím spojené investice do obecního majetku. Toho bylo mnohdy dosaženo p�evodem 
nemovitostí do soukromého vlastnictví. N�které obce si záhy uv�domily problémy spojené 
s nabídkou nemovitostí na realitním trhu a využíváním objekt� pro výstavbu apartmánových 
dom�. Podpora rozvoje turismu byla a nadále je sycena zejména z pozice kraje a podporou 
regionálního marketingu i z pozice svazk� obcí. Zásadní úlohu (mnohdy nedocen�nou) zde 
sehrála pozice Národního parku Šumava iniciujícího �adu produkt� CR. Ve dvou p�ípadech se 
lze také setkat s interpretací stagnace obce.  

Záv�rem lze potvrdit pot�ebu podpory rozvoje základní obecní infrastruktury a složky 
bydlení, coby prvotního cíle rozvoje území vojenského újezdu v p�ípad� jeho konverze resp. 
integrace do regionálního systému. Výzkum (Seidl 2005) potvrzuje pochopitelnou 
nedostate�nou škálu služeb poskytovaných v rámci VÚ, naopak kvalitní komunika�ní 
infrastrukturu a zcela odlišnou politiku rozvoje bydlení. 

Dotvo�ení objektivního pohledu na podporu témat regionálního rozvoje s aplika�ními cíli 
pro tvorbu strategického plánu rozvoje území v další �ásti práce dokreslují analyzované 
odpov�di na otázku týkající se problematiky dlouhodobé udržitelnosti vývoje obce a výsledk� 
�innosti v této oblasti. Mnohdy bylo pouze zjiš	ováno, zda se touto problematikou p�íslušná 
obec zabývá nebo ji jen monitoruje. Zda lze s jistou mírou tolerance potvrdit ur�itý stupe� 
zájmu o tuto oblast zejména mezi obcemi, majícími závažn�jší existen�ní potíže. Naopak 
zajímavé je zjišt�ní, kdy v p�ípad� periferních obcí p�i severní hranici vojenského újezdu je tato 
tematika vnímána zcela jednozna�n� jako ur�ující budoucí vývoj obce. Toto samoz�ejm� 
souvisí i s popula�ní velikostí obcí, p�esto lze vysledovat zajímavý trend práv� v této �ásti 
�ešeného území. N�které obce jako Horní Planá nebo Chvalšiny zpracovaly nebo zpracovávají 
strategické plány rozvoje území, p�i�emž témata spojená s p�ívlastkem „eko“ jsou odkazována 
zejména na správy legislativn� chrán�ných území a ponechány jejich iniciativ�. Podobn� 
v p�ípad� m�sta Volary odkazujícího se na pozici NP Šumava a jeho iniciativu. Naopak nelze 
v jeho p�ípad� opomenout rozvinuté odpadové hospodá�ství jako i v n�kterých dalších obcích. 
Geografická poloha Šumavy a p�edevším fyzickogeografické charakteristiky umož�ují realizaci 
zám�r� budování solárních kolektor�. P�íkladem m�že být obec Bušanovice v Pošumaví, která 
v roce 2007 instalovala svého �asu nejv�tší solární stanici v �esku. Jsou obce, které otázky 
dlouhodobé udržitelnosti pouze monitorují nebo je zcela ne�eší. V�tšina obcí ale p�istupuje 
k problematice rozvoje ad hoc p�ístupem nebo suplují oblast dlouhodobé udržitelnosti z pozice 
�len� svazku obcí, jež zpracovává strategii rozvoje území. Trend podpory dlouhodob� 



Tomáš Seidl: Proces integrace marginálního území do regionálního systému – p�íklad VÚ Boletice 
  
 

64

udržitelného rozvoje lze vysledovat paradoxn� u nejperifern�jších obcí (p�. K�iš	anov) 
podporujících zmín�né formy výroby energie, ekozem�d�lství atp. Jen mizivé procento 
respondent� uvedlo d�ležitost budování regionální/obecní identity obyvatel jako základ pro 
dlouhodob� udržitelný rozvoj jejich obce. Tato skute�nost souvisí s kvalitou lidského kapitálu 
v území, s kvalitami p�edstavitel� obcí a obecn� s vazbami obyvatelstva k regionu (viz p�íloha 
I až V). 

 

5.2.2.1 Kategorizace 1 

Komparací získaných výsledk� a kategorizací cílové skupiny výzkumu v okruhu otázek 
„prioritní oblasti regionálního rozvoje“ je možné vy�lenit skupinu obcí sm��ujících v tématech 
regionálního rozvoje k podpo�e rozvoje forem cestovního ruchu a �ešení problému 
nezam�stnanosti rozvojem služeb turismu (obce Horní Planá, Nová Pec, Chvalšiny �i �erná 
v Pošumaví v�etn� podpory ORP Prachatice a krajské úrovn�). Druhou výraznou skupinu lze 
identifikovat na základ� podobné orientace na podporu zejména rozvoje forem bydlení 
za ú�elem stabilizace populace obce a rozboru otázek dlouhodobé udržitelnosti v�etn� aplikace 
ekoprojekt� (obce K�iš	anov, Zbytiny, Ktiš, p�ípadn� Volary mající ale výrazn�jší prioritu 
v oblasti �ešení míry nezam�stnanosti podobn� jako Horní Planá). Obce jako Kájov nebo Ho�ice 
na Šumav� p�edstavují solitéry mající specifické priority. Kategorizace je tedy velice obtížná 
a neostrá, p�esto na základ� výzkumu lze usuzovat formy podpory p�ípadné integrace 
marginálního území vojenského újezdu do regionálního systému. První skupina obcí 
p�edstavuje soubor, u kterého lze o�ekávat v�tší zájem na dramati�t�jším a zásadním zvratu 
ve využití území VÚ, p�i�emž druhá skupina by pravd�podobn� nebyla významným iniciátorem 
zm�n a hledala by spíše alternativy k navrhovaným sm�r�m rozvoje první skupiny. 

 

5.2.3 Bariéry regionálního rozvoje 

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

Jak je patrné z tab. 7, p�edstavuje zcela zásadní p�ekážku rozvoje obcí objem obecního 
rozpo�tu. Lze p�edpokládat mírné zlepšení dle nového zákona o rozpo�tovém ur�ení daní 
v platném zn�ní k roku 2008. Omezení se na problém nedostatku financí na realizaci zám�ru je 
široce rozší�ený a jediným východiskem je integrace do svazku obcí, jimiž jsou obce �leny. 
Z pohledu správní úrovn� ORP a kraje je zásadní p�ekážkou kvalita dopravní dostupnosti 
regionu a v podstat� jeho periferní poloha mimo hlavní dopravní osy. Pozitivním ve smyslu 
vyty�ení nového problémového uzlu je hodnocení kvality lidského kapitálu jako p�ekážky 
budoucího rozvoje obce, lze tedy o�ekávat snahu zm�ny stavu v takových správních území 
(tab. 7). �astým tématem diskusí je míra legislativní ochrany životního prost�edí a kulturních 
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památek. Území �ešeného regionu je z tohoto pohledu velmi limitováno. P�evážná �ást území 
leží jednak v chrán�ných krajinných oblastech, �áste�n� NP, a prostor VÚ je p�edm�tem 
ochrany EVL a PO soustavy Natura 2000. Druhá strana mince je �asto nedocen�ná zejména 
v ohledu na hodnoty, které tato legislativní ochrana spravuje a zprost�edkuje obcím, situovaným 
v t�chto oblastech, specifickou formu marketingu a labelingu, jedine�ného zvýhodn�ní v oblasti 
rozvoje turismu. Zarážející je potom zjišt�ní z analýzy výsledk� této otázky, které jasn� hovo�í 
o pozici vojenského újezdu v této problematice. Nep�edstavuje naprosto žádnou bariéru rozvoje 
v hodnocení respondent� z �ad starost� a odborných pracovník� vyšších územn� správních 
celk�.     

Tab. 7: Hodnocení zásadních p�ekážek rozvoje v obcích v sousedství VÚ Boletice 
a dalších p�íslušných úrovních ve�ejné 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 = rozpo�et obce; LO = legislativní ochrana životního prost�edí a kulturních památek; VÚ = 
p�ítomnost/sousedství s vojenským újezdem; LK = rozvoj lidského kapitálu 
Zkratky názv� obcí jsou vysv�tleny v poznámce tab. 3; PT = ORP Prachatice; CK = ORP �eský Krumlov; 
KU = Krajský ú�ad J�K 
 

Ve snaze nalézt souvislosti práv� s pozicí vojenského újezdu byla položena dopl�ující 
otázka �ešící d�vody vzniku popsaných bariér rozvoje a hledající odpov�
 na otázku, zda 
p�í�iny mohou souviset s existencí vojenského újezdu. Rovných 50 % respondent� se vyslovilo 
ve smyslu existující souvislosti s vymezením a funk�ním využitím vojenského újezdu. 
Od�vodn�ní bylo hledáno v oblastech historicko-politických, periferní polohy, kterou 
p�ítomnost vojenského újezdu umoc�uje nebo pouze zkušenostmi z komunikace na komunální 
úrovni. Naopak polovina respondent� souvislosti nenachází a jejich pozice v regionálním 
systému nebo �ist� geografická poloha neumož�uje díky vysokému stupni diferenciace jejich 
kategorizaci, klastrování. Vysv�tlení postoje v této otázce je možné také vysv�tlit zkušeností 
s prosazováním nejr�zn�jších rozvojových zám�r� ve vztahu k prostoru VÚ nebo naopak skepsí 
a rezignací na možnost zm�ny. 

Další otázka tohoto okruhu nalezla odpov�
 na problematiku vojenského újezdu jakožto 
bariéry resp. možného impulsu rozvoje území obcí a vyšších územn� správních celk�. Z obr. 13 
plyne záv�r, že vojenský újezd je vnímán jako p�ekážka/bariéra rozvoje regionu 
v 50 % odpov�dí respondent�. P�ibližn� 1/3 jej tak nehodnotí. Jsou to obce na jeho 
severozápadním pomezí a obec Kájov, podobn� centra p�íslušných ORP. Co se tý�e možného 
impulsu rozvoje, vnímají tak vojenský újezd 3/4 respondent�, p�i�emž uvád�jí podmínky �ešení 
formou komplexních rozvojových zám�r�, uvád�jí možnosti vy�ešení otázek nezam�stnanosti 
a d�ležitost iniciace místních obyvatel. V n�kolika p�ípadech se ale omezují pouze na mediáln� 
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diskutované projekty lyža�ských areál� bez širších souvislostí. Dokonce byl uveden p�ípad 
možného konkuren�ního prost�edí ke stávající nabídce produkt� CR. 

Obr. 13: P�edstavuje VÚ Boletice bariéru nebo naopak m�že být impulsem rozvoje  obcí 
v jeho sousedství a dalších p�íslušných úrovních ve�ejné správy? (podzim 2007) 
 

Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 

.2.4 Institucionální spolupráce a využívaní metod a nástroj� strategického 

uh otázek poskytuje vysv�tlení pot�eby využívání koncep�ního p�ístupu 
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5
plánování  

Tento tematický okr
šení problematiky regionálního rozvoje obcí sousedících s vojenskými újezdy obecn�, 

objeví-li se iniciativa a	 již konverze prostoru vojenského újezdu pod civilní správu nebo �ist� 
zám�r využití jeho �ásti pro komer�ní ú�ely. Absence jednozna�n� ratifikované ucelené 
koncepce/strategie rozvoje území navozuje dojem nep�ipravenosti a mnohdy nepr�hlednosti 
aktivit jednotlivých iniciátor�. P�ístup ad hoc neumož�uje spolupráci v širším m��ítku, ale 
umož�uje prosazování zájmu ur�ité skupiny, a	 již svazku obcí, ekonomických subjekt� nebo 
konkrétních zájmových skupin. V tomto ohledu je nutná diskuse se všemi dot�enými ú�astníky, 
jimiž p�edevším musí být obce v t�sném sousedství vojenského újezdu, nebo	 jich se 
bezprost�edn� dotýkají navrhované aktivity nebo opat�ení. 
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Tab. 8: Hodnocení formální nebo faktické institucionální spolupráce v obcích 
v sousedství VÚ Boletice a dalších p�íslušných úrovních ve�ejné 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 
J�K m+o J�K

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

Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 
Poznámka: Zkratky názv� obcí jsou vysv�tleny v poznámce tab. 3; PT = ORP Prachatice; CK = ORP 
�eský Krumlov; KU = Krajský ú�ad J�K 
 

Obce jsou p�edevším �leny dobrovolných svazk� obcí, pomocí kterých vystupují nap�íklad 
na krajské úrovni z výhodn�jší pozice nebo mohou spole�n� dosáhnout na ur�ité dota�ní tituly. 
�ešené území lze roz�lenit do n�kolika mikroregionálních uskupení. D�ležitou roli zejména 
v p�ípad� integrace marginálního území vojenského újezdu m�že sehrát zejména svazek obcí 
Lipenska, který sdružuje podstatnou �ást cílové skupiny výzkumu. Blíže je analyzován 
v kapitole zabývající se diskusí a komparací stávajících strategických p�ístup� k rozvoji 
regionu. Podporu tvorby strategií z úrovn� integrace v ERN Šumava pravd�podobn� nelze 
o�ekávat. Naopak obce ve v�tšin� využívají poradenských služeb a spolupracují s regionálními 
rozvojovými agenturami (jmenovit� RERA �eské Bud�jovice a Regionální rozvojová agentura 
Šumava). Nap�íklad RRA Šumava se sídlem ve Stachách z�ídila svoji pobo�ku v obci 
Chvalšiny, �ímž m�že pokrýt pot�ebu spolupráce v JV �ásti Šumavy. Formálnost resp. 
fakti�nost míry spolupráce p�ibližuje tab. 8.  V minulém roce byl zárove� ustanoven nový Svaz 
obcí NPŠ umož�ující zlepšení komunikace mezi obcemi uvnit� národního parku. Mohl by 
ze své pozice také významn� zasáhnout do tvorby strategie integrace marginálního území 
vojenského újezdu? Naopak jiná mikroregionální struktura s názvem Pole�nice sdružující obce 
v zázemí vojenského újezdu p�i jeho JV hranici v nedávné minulosti zanikla. 

Zájem sdružovat se do mikroregionálního svazku za ú�elem �ešení budoucího rozvoje území 
v sousedství VÚ (nap�. formou spolupráce na tvorb� SP) má minimální podíl respondent�. Další 
organiza�ní struktura je podle nich zbyte�ná, zatímco jiná využitelná (Lipensko) již existuje 
a není problém p�izvat k procesu �ešení takového tématu i další obce.  
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�ízená interview dále poskytla odpov�di na otázku, co p�edstavuje spole�né hlavní cíle 
rozvoje území mikroregionálních svazk� a zda má �lenství v nich n�jaké konkrétní p�ínosy 
�i dopady. 

Tab. 9: Hodnocení dopad� a p�ínosu �lenství v regionálních sdruženích a svazcích 
v obcích v sousedství VÚ Boletice a dalších p�íslušných úrovních ve�ejné správy 
(podzim 2007) 
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pro území 
žádnou 

koncepci)
Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 
Poznámka: Zkratky názv� obcí jsou vysv�tleny v poznámce tab.3; PT = ORP Prachatice; CK = ORP 
�eský Krumlov; KU = Krajský ú�ad J�K 
 

Nejd�ležit�jším tématem vzájemné spolupráce se zdá být schopnost �erpání z dota�ních 
titul� zejména v oblasti údržby a výstavby základní infrastruktury. Zmi�ován je také efekt 
upevn�ní regionální provázanosti �i efekt vyššího regionálního významu a marketingu regionu. 
P�ínos v oblasti turismu se nejeví jako podstatný, p�esto v polovin� p�ípad� doprovází �lenství 
ve svazku obcí dopad práv� na rozvoj oblasti cestovního ruchu. To mimo jiné potvrzuje 
d�ležitost mikroregionální struktury p�i tvorb� koncepce rozvoje cestovního ruchu území. 
Významnou roli v rozvoji turismu v území m�že sehrát také destina�ní management  (Pásková 
2006, 2007). 

Podpo�ení výzkumného tvrzení o pot�eb� užití nástroje strategického plánování dokazují 
výsledky analýzy další výzkumné otázky. Využívání nástroj� strategického plánování je 
v �ešeném území minimální a omezuje se jednozna�n� na popula�n� nejv�tší sídla – m�sto 
Horní Planá má zpracovanou strategii rozvoje m�sta od roku 2002 (DHV CR 2002) a m�sto 
Volary v sou�asné dob� strategický plán rozvoje zpracovává. V p�ípad� Volar by m�l zahrnovat 
celé administrativní území. Podobn� je ve stavu rozplánování p�íprava strategických dokument� 
v obcích Chvalšiny, Ho�ice na Šumav�, Želnava. Zejména popula�n� slabé obce realizaci 
ze z�ejmých d�vod� nepovažují za d�ležitou. N�kte�í se odkazují na mikroregionální strategie. 
Na krajské úrovni se v dob� realizace terénního výzkumu finalizovala p�íprava dokumentu 
Programu rozvoje kraje, jehož verze je dále p�edm�tem rozboru a komparací v kapitole 
v�nované strategickým dokument�m a hodnocení trend� regionálního rozvoje.   
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Schopnosti �erpat prost�edky z ve�ejných rozpo�t� v rámci dota�ních titul� vystihuje 
následující otázka tohoto tematického okruhu. S výjimkou zadlužené obecní pokladny obce 
Nová Pec využívá možnosti podávání projektových p�ihlášek za ú�elem kofinancování naprostá 
v�tšina správních úrovní. Z toho možnosti zdroj� evropských strukturálních fond� využívají 
zejména centra ORP a samoz�ejm� krajská úrove�, ale i více než t�etina obcí sousedících 
s vojenským újezdem. Ostatní obce tuto aktivitu plánují v sou�asném plánovacím období EU 
2007–2013, cht�jí využít zejména opera�ních program� v oblasti životního prost�edí a dopravní 
infrastruktury a národních podp�rných fond� (SFŽP, SFRB). 

Dopl�ující informace k tématu institucionální spolupráce a využívání aktivit podporujících 
regionální rozvoj poskytují odpov�di na otázku �. 10 souboru anketních otázek pro p�edstavitele 
ve�ejné správy území v sousedství vojenského újezdu (viz p�íloha VII). Více než 
70 % respondent� uvádí, že vyžívá Programu obnovy venkova zejména pro relativn� nenáro�né, 
p�esto v souvislosti s budováním regionální identity a stabilizace populace d�ležité oblasti 
investi�ních akcí. Naopak poloha v pohrani�í a možnost využívání iniciativy INTERREG je 
mimo m�sta Volary, Horní Planá a obec Ktiš nevyužitá18. Platí to zejména pro iniciativu 
INTERREG IIIA, které lze využít nap�íklad v oblasti po�izování územn�-plánovací 
dokumentace nebo oblasti infrastruktury. P�íkladem také m�že být svazek obcí Lipenska 
podporující takto infrastrukturu cestovního ruchu. 

 

5.2.5 Stabilita oblasti a potenciál rozvoje 

Potenciál rozvoje vojenského újezdu definuje již na základ� podrobné situa�ní analýzy 
práce Seidla (2005). Podrobn�jší analýzy zejména p�írodní a krajinné složky tohoto potenciálu 
analyzují p�ední biologové jako nap�íklad V. Grulich, A. Pavlí�ko, A. Vydrová a další. 
V sou�asné dob� je možné se setkat s iniciativou zejména soukromých poradenských 
spole�ností v oblasti regionálního rozvoje, které reagují na poptávku zejména krajské úrovn� 
J�K a svazku obcí Lipenska a p�edstavují tak potenciál rozvoje �ešeného území. Nap�íklad 
spol. Cassia (Cassia 2007) vyzdvihuje na jedné stran� p�írodní hodnoty území, naopak na stran� 
druhé hovo�í o zdevastovaném území mimo jiné po �innosti �eskoslovenské, sov�tské 
a nakonec �eské armády. Domníváme se, že území vojenských újezd� p�edstavují naprosto 
odlišný prvek regionální struktury s charakteristikami zcela se odlišujícími od okolního území. 
Jejich potenciál spo�ívá p�edevším v jejich jedine�nosti a prakticky výhradn� v jejich p�írodních 
hodnotách v�etn� hodnot edukativního charakteru a to v oblastech historicko-politických 
a kulturn�-krajiná�ských. Pet�í�ek hovo�í v p�ípad� vojenských újezd� o územích 
s alternativním stupn�m ochrany životního prost�edí (nap�. Pet�í�ek 2007). Domníváme se, že se 
v podstat� jedná i jakousi obdobu struktury národního parku v jeho �ist� p�írodní podob�. 
Obyvatelé vojenského újezdu si tuto jedine�nost uv�domují a mnohdy se staví skepticky 

                                                 
18 Obce rezignují na tuto iniciativu. Z obou stran není op�tován dosta�ující zájem o spolupráci. Roli 
mohou hrát historická a kulturní pozadí soužití etnik. Roli také dozajista sehrává období, které p�erušilo 
veškeré vazby na obou stranách hranice. 
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k navrhovaným zám�r�m regionálního rozvoje. Je nutné podotknout, že podobn� uvažují 
i obyvatelé obcí sousedících bezprost�edn� s tímto územím. Proto je nezbytn� nutné sm��ovat 
pozornost práv� na možnosti, které tyto obce v zázemí mohou nabídnout v p�ípad� cíleného 
rozvoje území vojenského újezdu. Práv� ony by nejspíše nesly nejv�tší zát�ž spojenou 
s využitím tohoto specifického území a musí si také sami ur�it limity tohoto rozvoje. 

S jakýmkoliv stupn�m rozvoje tohoto území je možné o�ekávat narušení stávající stability 
regionu. Nehodnotíme zde kvalitativní charakter této stability, nýbrž možný trend vývoje. 
Anketní šet�ení ve�ejné správy obcí sousedících s vojenským újezdem a dalších úrovní místní 
správy jednozna�n� potvrzuje stabilitu t�chto obcí, p�ípadn� regionu z pohledu center ORP nebo 
krajské úrovn�. Tém�� 80 % respondent� potvrzuje stabilitu regionu, ale zárove� mnohdy uvádí 
tvrzení, že ne/existence vojenského újezdu stabilitu neohrozí. Lze se setkat s �astým názorem, 
že stabilita regionu se samotným vojenským újezdem nesouvisí. �ešení problém� je tedy nutné 
hledat v území mimo samotný vojenský újezd a otázku jeho využitelnosti pro regionální rozvoj 
�ešit až jako sekundární téma. Naopak pouze ve dvou až t�ech p�ípadech z celkového po�tu 
odpov�dí se setkáváme v rámci analýzy výsledk� výzkumu s názorem, že území v zázemí 
vojenského újezdu je jeho fungováním destabilizováno. (Jeden z t�chto t�í p�ípad� zmi�uje 
p�sobení jednotek A�R a jejich vazbu na regionální ekonomiku.)  

Potenciál vojenského újezdu je obecn� známý, v rámci výzkumu proto bylo vhodné pokusit 
se nalézt a definovat potenciál obcí sousedících s VÚ a ur�it, jakým zp�sobem by jej bylo 
možné v souvislosti se zp�ístup�ováním území újezdu využít. 

 

5.2.5.1 Kategorizace 2 

Obce na jižním okraji VÚ (Horní Planá, �erná v Pošumaví, Želnava, Nová Pec) vnímají 
potenciál svého území jako velmi výrazný p�edevším ve form� zázemí pro tvrdé formy 
cestovního ruchu typu lyža�ské areály uvnit� VÚ. Naopak obce p�i severní a východní hranici 
VÚ sv�j potenciál spat�ují v možnosti nabídnutí zázemí m�kkým formám CR (formy 
pr�vodcovství, ubytovací možnosti atp.)  T�etí skupinu p�edstavují obce, které vnímají potenciál 
jejich správního území jako minimální nebo doposud tuto otázku ne�ešily a nemají jasná 
stanoviska v tomto ohledu (Ho�ice na Šumav�, Volary, Kájov) Podobn� hodnotí území 
na Prachaticku i centrum ORP, p�i�emž nep�isuzuje území VÚ výrazný potenciál pro regionální 
rozvoj v zázemí vojenského újezdu. Chybí zde nap�íklad ucelená propagace území. Krajská 
úrove� vnímá výrazný potenciál v možnosti nabídky pracovní síly, pokud ovšem nebude zám�r 
využití území VÚ generovat zam�stnanost v sousedících obcích, nebude efektivní. 

Záv�re�ným tématem tohoto okruhu je otázka p�írodního potenciálu. Je spíše bariérou 
(s ohledem na vrstevnatost legislativní ochrany území) nebo impulsem a marketingovým 
p�ínosem pro rozvoj území?  
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Obr. 14: P�edstavuje legislativní ochrana území VÚ Boletice (silný p�írodní potenciál) pro 
obce v jeho sousedství a další p�íslušné úrovn� ve�ejné správy bariéru rozvoje nebo 
naopak? (podzim 2007) 

 

P�edstavuje legislativní ochrana území VÚ (silný 
p�írodní potenciál) bariéru rozvoje 

nebo naopak? 

je bariérou
29%

je impulsem
42%

je nutná
29%

 

 

 

 
 
 
 
 

Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 
 

Z obr. 14 je patrná míra uv�dom�ní si p�írodních hodnot území vojenského újezdu 
a možnost budování marketingu území zejména v oblasti turismu na t�chto hodnotách. Postoj 
definovaný jako nutnost ochrany p�írodního potenciálu vypovídá o jakési neutralit� postoje, 
avšak spole�ensky více p�ijatelné variant� než postoj podpo�ený tém�� t�etinou respondent�, 
tedy p�edstavováním formy bariéry pro koncep�ní práci nebo zám�ry regionálního rozvoje.  

 

5.2.6 Regionální vztahy ve vazb� na existenci vojenského újezdu 

Prostor vojenského újezdu Boletice lze charakterizovat jako výrazn� periferní až marginální. 
Spl�uje základní podmínky typické minimáln� pro periferní území. Marada a Chromý (1999) 
charakterizují periferii jako území ležící mimo ekonomicky intenzivn� využívané oblasti 
a vyzna�ují se odlehlostí od sídelních center, špatnou dopravní dostupností a malou hustotou 
zalidn�ní. Boleticko vykazuje: 

��Nízkou hustotu zalidn�ní. 

��Nedostate�nou integraci v rámci sídelního systému. 

��Oblast odlehlou od velkých sídelních jednotek. 

��Nedostate�nou infrastrukturu, špatnou dopravní dostupnost. 

��Vyšší míru nezam�stnanosti. 

��Území mimo ekonomicky intenzivn� využívanou oblast. 

P�edm�tem tohoto okruhu otázek kvalitativního výzkumu byl zám�r odhalit zp�sob 
percepce území spravovaných územních celk� v souvislosti se sousedstvím s existujícím VÚ. 
Druhá �ást tohoto okruhu se dotkla aktuálního tématu p�íprav vybudování protiraketového 
radaru armádou Spojených stát� amerických ve VÚ Jince ve St�edo�eském kraji. Pro podporu 
tohoto zám�ru byla mimo jiné z�ízená speciální meziresortní komise mající za cíl �ešit otázky 
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regionálního rozvoje v siln� periferním území p�i hranicích st�edo�eského vojenského újezdu. 
Tato komise navrhla formou p�ímých dotací �ešit tuto otázku, což p�edstavuje s ohledem 
na existenci relativn� podobných území v okolí VÚ v �esku divergen�ní trend vývoje 
a podporu zvyšování polarizace mezi takto definovanými územími. 

Obr. 15: Percepce otázky perifernosti/marginality obcí v rámci ORP a �R v sousedství VÚ 
Boletice a možnosti zm�ny situace zlomovým projektem (podzim 2007) 
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43%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 

Obr. 15 poskytuje odpov�
 na oblast percepce území pohledem hrá��, p�edstavitel� 
a sp

 

rávc� území. Je vhodné doplnit pozici center ORP, které jejich správní území ve vazb� 
na polohu VÚ Boletice vnímají jako periferní v p�ípad� Prachaticka a vysoce polarizované 
a hospodá�sky slabé v p�ípad� �eskokrumlovska. Naopak krajská úrove� tuto charakteristiku 
neuvažuje a území za periferní nepovažuje, srovnává jeho problémy obdobným zp�sobem jako 
problematiku existence Národního parku Šumava a jeho komunikaci s obcemi v jeho území. 
�asové omezení perifernosti �ešeného území se odvíjí od postoje k možnosti realizace 
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konkrétního zlomového projektu/situace, která m�že nastat nap�íklad realizací navrhovaného 
areálu zimních sport� nebo prosté integrace území do regionálního systému. Jako zlomovou 
situaci shledává celkem 57 % respondent� omezení legislativní ochrany životního prost�edí 
v území a prosazení n�kterého z projekt� výstavby areálu zimních sport� (a	 již d�íve Chlum, 
Hochficht/Smr�ina, propojení s Kramolínem nebo projekt Špi�ák). 

Co se tý�e p�ímé státní intervence obcím v zázemí VÚ Jince, je tento postup vnímán velice 
neg

� vývoje a využití potenciálu území vojenského újezdu 

úze

h obcí a vyšších územn� správních celk� k názoru, zda 
by 

usedících s vojenským újezdem je reálná za p�edpokladu 
spln

šení �i vymezení hranic VÚ Boletice je patrné z obr. 16. 
Pol

ativn�. Obdobná forma podpory m�la být realizována plošn� územím takto definovaným 
s ohledem na jejich rozvojové možnosti – s takovým postupem by souhlasila polovina 
respondent�, naopak zbylá polovina vnímá p�ímé dotace jako nesystémový krok a s jejich 
poukázáním obcím by nesouhlasila. Odkazují se na podporu vlastních aktivit namísto 
direktivních na�ízení z vyšších úrovní ve�ejné správy. Tím se op�t p�ibližujeme analýze 
p�edchozí otázky a je zde možné identifikovat ur�itou paralelu v oblasti omezení p�sobnosti 
legislativy ochrany území.  

 

5.2.7 Podpora trend

Tento okruh otázek je podstatný pro dotvo�ení obrazu pot�eb a podpory sm�r� rozvoje 
mí obcí a vyšších územn� správních celk� v souvislosti s návrhem strategických cíl� rozvoje 

území boletického vojenského újezdu.  

Tab. 10 vyjad�uje postoj sousedícíc
se p�íslušná samosprávní jednotka m�la rozvíjet v t�sné souvislosti (koexistenci) 

�i využíváním vojenského újezdu.  

Možnost rozvoje území obcí so
�ní n�kterých uvedených podmínek v poznámce tab. 10. Respondenti se k tomuto tématu 

staví kladn�, p�estože je možné se setkat již i s ur�itou skepsí k prosazování dalších nových 
zám�r�. Je vhodné odlišit míru požadavk�/podmínek, zejména obcí p�i severní hranici 
vojenského újezdu, které nekladou p�ílišný d�raz na prosazování komer�ních zám�r� jako 
v p�ípad� jižní �ásti �ešeného území. 

Vyjád�ení postoje k možnému zru
ovina respondent� souhlasí se sou�asným vymezením, pouze by uvítala kvalitn�jší formu 

spolupráce v prostoru tvo�eném jejich správními územími a vojenským újezdem. O�ekávají také 
siln�jší projevy synergických efekt� nap�íklad v souvislosti se zmi�ovaným silným p�írodním 
a prostorovým potenciálem území využitelným v turismu. Zm�nu vymezení/zmenšení podílu 
ploch se strategickou funkcí A�R vyžadují zejména obce prosazující vznik zimních sportovních 
areál�, p�ípadn� dalších navazujících aktivit. 
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Tab. 10: Vyhodnocení postoje k rozvoji obce / území vyšších územn� správních celk� 
v koexistenci �i využíváním území VÚ Boletice (podzim 2007) 
  CH HS HP CP KR KT ZB VO ZE NP KA PT CK KU
Ur�it� ano     x x  x    x     x x
Po spln�ní 
podmínek   x    x  x           
Není jisté x               x   
Ne           x x   x     
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Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 
Poznámka: Zkratky názv� obcí jsou vysv�tleny v poznámce tab. 3; PT = ORP Prachatice; CK = ORP 
�eský Krumlov; KU = Krajský ú�ad J�K 
 

Obr. 16: Vyjád�ení postoje k možnému zrušení �i vymezení VÚ Boletice v obcích v jeho 
sousedství a vyšších úrovních správy území (podzim 2007) 
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Zdroj: Terénní výzkum Seidl, 2007 
 

Podporu trend� vývoje �ešeného území a využití potenciálu vojenského újezdu dostate�n� 
charakterizují odpov�di na otázku, které projekty využití území VÚ by p�íslušné správy území 
podpo�ily. Osm z jedenácti sousedících obcí s vojenským újezdem up�ednost�uje vznik 
lyža�ského areálu. Zdá se být ned�ležité, pokud vznikne v prostoru Špi�áku nebo Smr�iny. 
Polovina respondent� uvádí jako p�ínosné aktivity šetrné formy turismu, z toho pouze podporu 
šetrných forem uvádí jen t�i obce p�i severovýchodní hranici VÚ. Tém�� polovina obcí by 
p�ivítala možnost znovuosídlení bývalých zaniklých sídel, v�etn� úrovn� ORP �eský Krumlov, 
paradoxn� m�sto Horní Planá tuto variantu nepodporuje – ze z�ejmých konkuren�ních d�vod�. 
Podobn� i úrove� ORP Prachatice shledává možnost konkuren�ního prost�edí v souvislosti 
s navrhovaným projektem Špi�ák. S projektem lyža�ského areálu jednozna�n� nesouhlasí t�i 
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obce. Další podporovanou aktivitou je rozvoj agroturistiky a rodinných farem dle 
hornorakouského vzoru.  

Pro územn� plánovací dokumentaci dle platného stavebního zákona �. 183/2006 Sb. je 
definována povinnost její tvorby pro všechny obce s výjimkou vojenských újezd�, pro které tuto 
aktivitu zajiš	uje p�íslušný újezdní ú�ad vojenského újezdu v gesci Ministerstva obrany. 
Sousedící obce tedy nemohou svými návrhovými stavy zasahovat na území VÚ. V opa�ném 
p�ípad� je vymezené kilometrové ochranné pásmo. Prostor vojenského újezdu v územn� 
plánovací dokumentaci �eší v sou�asné dob� pracovní skupina Odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního �ádu a investic krajského ú�adu J�K. Bližší analýza následuje 
v kapitole komparující jednotlivé p�ístupy a možné scéná�e vývoje �ešeného území. Na základ� 
této skute�nosti nelze analyzovat ší�i p�ipravenosti územn� plánovací dokumentace jednotlivých 
obcí pro otázky regionálního rozvoje v souvislosti s ohrani�ením VÚ. Ur�ující jsou zde ZÚR 
J�K jako územn� nad�azený dokument.  

Z výše analyzovaných okruh� otázek vyplývá zájem na využití potenciálu VÚ 
pro koncipování strategie využití území zejména pro aktivity v oblasti turismu a jeho 
doprovodných oblastí služeb. V p�ípad� zájmu konverze území nebo jeho �ásti je vhodné nejen 
studovat obdobné procesy, které již prob�hly v rámci konverzí vojenských prostor� �eska, ale 
také v rámci St�ední Evropy, p�ípadn� EU. Paradoxn� 93 % respondent� uvádí negativní 
odpov�
 v souvislosti s hledáním inspirace a zkušeností u srovnatelných území, dokonce ani ne 
v p�ípad� bývalého újezdu Dobrá Voda, nyní zcela integrovaného do NPŠ, jehož geografické 
charakteristiky se v mnohém nelišily od boletického újezdu. 

Podobn� vyplývají záv�ry z otázky znalosti a využívání široce p�ijaté, meziresortn� 
ratifikované a realizované studie Polyfunk�ního využití území vojenského újezdu Boletice 
(Geovision 2005). Celé dv� t�etiny respondent� záv�ry této studie nezná, pouze více než 1/3 je 
studovala a potvrzuje znalost tohoto dokumentu. Dále jedna �tvrtina respondent� hodnotí tuto 
studii za nepodstatnou a bez výrazných p�ínos� pro region, naopak 14 % ji schvaluje a v��í 
v její efektivnost. Tato �ísla hovo�í o výrazné neschopnosti komunikace uvnit� �ešeného území 
a neochot� realizace kompromis�.   

Dopl�ující údaje poskytuje poslední otázka anketního šet�ení, ve které respondenti 
posuzovali reprezentativnost vlastních výpov�dí v souvislosti s p�edpokládaným stavem 
ve�ejného mín�ní obyvatelstva správního území. Tém�� dv� t�etiny respondent� uvádí spíše 
silnou nebo jednozna�nou podporu obyvatelstva spravovaného území – tj. cca 76,6 % obyvatel 
�ešeného území obcí sousedících s VÚ Boletice. Reprezentativními shledávají i svá stanoviska 
úrovn� center ORP a kraje. St�ídm�jší odhad deklaruje 36 % respondent� dotazovaných obcí – 
tedy reprezentace cca 23,4 % obyvatel �ešeného území. Tyto obce uvažují pom�rnou �ást 
odlišnosti názor� obyvatel svého správního území. Tento záv�r ukazuje v p�ípad� analýzy 
celého kvalitativního šet�ení na velice hrubou, p�esto deklarovanou míru reprezentativnosti 
výsledk� (tedy min 77 %).   
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5.3 Shrnutí 

Analýza výsledk� intenzivního výzkumu slouží jako jeden ze základních p�edpoklad� a vstup� 
pro tvorbu návrhu strategie pro pot�eby destina�ního managementu a rozvoje zájmového území. 
Cílová skupina respondent� tvo�í d�ležitou úrove� empirického výzkumu zjiš	ování postoje 
a p�ipravenosti místních obyvatel resp. d�ležitých „hrá��“ ke zm�n� využívání území. 

 Následující vý�et vyjad�uje problémy, pot�eby a postoje respondent� zastupujících místní 
obyvatelstvo a zájmy spole�nosti ve ve�ejné správ� území. Míra reprezentativnosti je vyjád�ena 
v p�edcházející kapitole. Výsledky intenzivního výzkumu tedy poskytují tyto záv�ry: 

��Z hodnocení priorit vybraných témat regionálního rozvoje jasn� vyplývá pot�eba 
koncentrace aktivit a zám�r� do oblasti cestovního ruchu. 

��Podpora rozvoje reziden�ní funkce území má zatím smysl pouze v p�ípad� obcí 
v zázemí �eského Krumlova, zárove� p�edstavitelé malých obcí zd�raz�ují d�ležitost 
podpory obecního a jiných forem bydlení za ú�elem udržení stability sídel. 

��P�edstavitelé úrovní ve�ejné správy si z�eteln� uv�domují d�ležitost kvality životního 
prost�edí jakožto lokaliza�ního p�edpokladu turismu. 

��Naopak uv�domování si pot�eb rozvoje sociálního a lidského kapitálu je deklarováno 
pouze n�kolika málo p�edstaviteli obcí. Tento p�edpoklad úsp�šného rozvoje regionu 
je tedy zna�n� podce�ován podobn� jako d�ležitost budování regionální identity. 

��Silné ko�eny má adorace trhu a pocit, že trh vše vy�eší. V území bez dostate�n� 
vybudované identity je tento postoj v ohledu na profit lokálního obyvatelstva 
nebezpe�ný. Rozvoj totiž m�že následovat deziluze. 

��Výrazný problém p�edstavuje sezónní nezam�stnanost v popula�n� siln�jších sídlech 
Horní Planá a Volary. 

��Z výpov�dí respondent� lze identifikovat jistý stupe� formálnosti vnímání pojm� 
dlouhodobá udržitelnost. Naopak severní �ást zájmového území vnímá výrazný 
potenciál spravovaného území v souvislosti s dlouhodobou udržitelností rozvoje. 

��M�sta i obce nej�ast�ji delegují resp. o�ekávají zdroj iniciativy v oblastech dlouhodobé 
udržitelnosti rozvoje ze strany správy zvlášt� chrán�ných území. 

��V souvislosti s konverzí �ástí 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 
dynami�nosti konverze území vojenského újezdu. První skupina zastává názor pot�eby 
zlomového projektu, který by zvrátil polarizaci území, druhá skupina naopak není 
významným iniciátorem zm�n a hledala by spíše alternativní zp�soby využití území. 
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��První skupinu p�edstavují obce p�i jižní hranici VÚ spat�ující sv�j nejv�tší potenciál 
v podob� zázemí pro realizaci tvrdých forem turismu, naopak druhou skupinu tvo�í 
obce severní �ásti zájmového území spat�ující potenciál v realizaci šetrných forem CR. 

��Respondenty je potvrzována p�ítomnost komunika�ní bariéry mezi hlavními „hrá�i“ 
v území a nekvalitní forma spolupráce. S tím souvisí i nekoncep�nost �ešení, kdy 
na jedné stran� stojí obce prosazující zám�ry, které není možné dle platné legislativy 
akceptovat a naopak zám�ry ob�anských sdružení, správy a ochrany životního 
prost�edí jsou považovány za nedostate�né a neschopné �ešit ekonomické problémy 
regionu. 

��Naopak existence vojenského újezdu není jednozna�n� považována ze bariéru rozvoje 
regionu. Tak se vyslovila polovina p�edstavitel� ve�ejné správy regionu. Rovn�ž celé 
t�i �tvrtiny z nich považují zciviln�ní �ástí VÚ za výrazný impuls rozvoje. 

��Lze se setkat s �astým názorem, že stabilita zájmového území nesouvisí se samotným 
vojenským újezdem. �ešení problém� je nutné hledat mimo VÚ a otázku využitelnosti 
jeho území �ešit až jako druhotné téma. 

��U skupiny p�edstavitel� obcí prosazujících razantní zm�nu funk�ního využití území 
VÚ je z�ejmá skepse a rezervovanost k politice ochrany životního prost�edí 
realizované správou NP a CHKO Šumava resp. legislativní ochranou soustavy Natura 
2000. Je zárove� podce�ována role t�chto institucí p�i tvorb� image regionu 
a marketingu území v prost�edí turismu. N�kte�í p�edstavitelé omezují podobu razantní 
zm�ny funk�ního využití území na realizaci zám�ru výstavby lyža�ského areálu. 

��Naopak více než dv� t�etiny respondent� si uv�domují možnost marketingu produkt� 
cestovního ruchu založeném na jedine�nosti p�írodních hodnot území VÚ, ale 
v rozporu s tím požadují tém�� dv� t�etiny respondent� omezení legislativní ochrany 
životního prost�edí v území jako impuls zm�ny vývoje. 

��Absence obecné podpory koncep�ního dokumentu �ešícího komplexn� zm�nu využití 
okrajových �ástí vojenského újezdu ve vazb� na rozvoj okolních obcí navozuje dojem 
nep�ipravenosti a netransparentnosti aktivit jednotlivých iniciátor�. V souvislosti s tím 
je deklarována široká nev�le sdružovat obce do nového ú�elového svazku obcí, jenž by 
mohl �ešit politiku využití okrajových zón VÚ. Je odkazováno na již existující 
strukturu svazku Lipenských obcí. 

��Nebude-li jakýkoliv zám�r realizovaný v souvislosti s využitím okrajových zón VÚ 
generovat nabídku pracovních p�íležitostí pro místní obyvatelstvo, bude 
z mezoregionální úrovn� hodnocen jako neefektivní. 

��Hledání inspirace v modelových projektech a geneticky podobných územích 
nepotvrdila tém�� absolutní v�tšina respondent�. 
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Kapitola 6 

Komparace scéná�� vývoje a zám�r� regionálního rozvoje 
ve vojenských územích na jednotlivých m��ítkových 
úrovních  

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

V období mezi záv�rem zpracování studie „Potenciál rozvoje p�íhrani�ního regionu Boletice“ 
(Seidl 2005) a zde p�edkládané práce v�nující se procesu integrace marginálního území 
do regionálního systému na p�íkladu VÚ Boletice došlo k n�kolika zásadním posun�m v oblasti 
tvorby koncepcí a ve sporech o budoucnost vojenského újezdu. I z tohoto d�vodu práce plynule 
navazuje na studii z roku 2005 a rozši�uje ji o �adu zásadních aspekt�. Mimo jiné komparuje 
zcela nov� p�edložené zám�ry regionálního rozvoje a koncep�ní materiály, poukazuje na jejich 
nedostatky a rozši�uje pohled na zkoumanou realitu o prvky regionální spolupráce v rámci ší�eji 
vymezeného zájmového území, dále o proces územní integrace a roli strategického plánování 
v�etn� procesu hodnocení vliv� zám�ru na životní prost�edí a zdraví obyvatelstva dle zákona 
�. 100/2001 Sb. Vojenský újezd Boletice je ze všech �eských vojenských újezd� 
nejdiskutovan�jším územím s nejv�tší dynamikou rozvoje a p�ípadných zm�n funk�ního využití 
(neuvažujeme-li proces vybudování radarové základny ve Vojenském újezdu Brdy). Za tuto 
pozici vd��í p�edevším své geografické poloze a geomorfologickým charakteristikám. V rámci 
Evropy se jedná o jeden z nejvíce �lenitých vojenských prostor�. Podobná území v obdobné 
vým��e lze nalézt již jen na Slovensku. Práv� díky zmín�ným charakteristikám a v souvislosti se 
zm�nami vojenskostrategických pom�r� v rámci Evropy po konci tzv. „Studené války“ je také 
jedním z nejvíce vyhledávaných vojenských výcvikových prostor� mezi �lenskými státy 
NATO. Pro �eské území obecn� platí, že �lenitá území, nej�ast�ji pohrani�ních poho�í jsou 
oblastmi s nejv�tší druhovou diverzitou a tudíž podléhají územní ochran� podle z. �. 114/1992 
Sb., ve zn�ní pozd�jších úprav, ale práv� díky reliéfu p�edstavují území nejvíce vyhledávaná 
pro realizaci nejr�zn�jších forem sport� a cestovního ruchu. 

Mezi zásadní posuny v problematice integrace vojenského újezdu do regionálního systému 
mezi lety 2005 až 2008 pat�í zejména n�kolik výsledk� a záv�re�ných deklarací na poli 
monitoringu a mapování p�írodních hodnot území. Jsou jimi: 

��15. 12. 2004 byla vládou �R z�ízena Pta�í oblast (SPA, �eský ekvivalent PO) Boletice 
na ploše p�esahující vým�ru vojenského újezdu (23 546 ha); dále také PO Šumava; 
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��v záv�ru roku 2004 (22. 12. vláda schválila národní seznam evropsky významných 
lokalit) byla vyhlášena legislativn� chrán�ná území Evropsky významné lokality (SAC, 
�eský ekvivalent EVL) Boletice (20 348 ha) a EVL Polná (0,64 ha) v zájmovém území, 
dále v širším zázemí plošn� významná EVL Šumava, EVL Blanský les a p�i východním 
okraji vojenského újezdu plošn� malá EVL Svatý K�íž; 

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

��na základ� 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 Ochran� p�írody a krajiny ve vojenských újezdech �R p�ijatá 
A�R a zástupci státních subjekt� i nevládních organizací v�etn� odborník� z vysokých 
škol i v�decké obce (3. a 4. kv�tna 2006, Libavá) oprav�ují k tvrzení, že vojenské 
újezdy se stávající vojenskou �inností jsou Alternativními velkoplošnými chrán�nými 
územími p�írody a krajiny. 

Na poli regionálního rozvoje a realizace rozvojových koncepcí, p�íprav� projektových 
dokumentací a zám�r� majících bezprost�ední vliv na území Vojenského újezdu Boletice nebo 
p�ímo souvisejících s jeho existencí a funk�ním využitím došlo k následujícímu vývoji: 

��návrh Programu rozvoje Jiho�eského kraje pro období 2007–2013 je p�edm�tem 
posuzování vliv� na životní prost�edí dle zákona �. 100/2001 Sb. (proces SEA). Záv�r 
zjiš	ovacího �ízení byl vydán MŽP, odbor posuzování vliv� na životní prost�edí a IPPC, 
odd�lení SEA v �ervnu 2007. V sou�asné dob� probíhá etapa zve�ejn�ní návrhu 
koncepce v�etn� vyhodnocení vliv� této koncepce na životní prost�edí a ve�ejné zdraví. 
Ve�ejné projednání na KÚ J�K prob�hlo 6. 2. 2008 s výsledným návrhem souhlasného 
stanoviska zpracovatele SEA pro p�íslušný ú�ad posouzení – MŽP. (P�ípadné 
p�edpokládané schválení programu by m�lo prob�hnout v dubnu 2008.) Pro nalezení 
blízké souvislosti s �ešenou tematikou integrace zájmového území do regionálního 
systému lze využít Programu rozvoje Jiho�eského kraje, který nespecifikuje po�et 
navrhovaných areál� zimních sport� ani jejich lokalizaci v kraji. Krajský ú�ad se dále 
zavazuje k p�íprav� krok� pro jejich nalezení, odkazuje se p�itom na Zásady územního 
rozvoje Jiho�eského kraje;  

��zásady územního rozvoje Jiho�eského kraje podle nového Stavebního zákona 
�. 183/2006 Sb. nahrazující ÚP VÚC by mohly být schváleny a vyhlášeny v kv�tnu 
2008 (eia.cenia 2008). V tomto dokumentu p�edevším je obsažen zám�r vyn�tí �ásti 
vojenského újezdu pod civilní správu s cílem vybudování lyža�ského areálu. Zm�ny se 
týkají p�edevším jeho lokalizace, územních požadavk� a celkové zm�ny koncepce 
a posunu od p�vodn� navrhované varianty Chlum k nyn�jší variant� Špi�ák. 
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V souvislosti s rozvojem zimních sport� v zájmovém území dále figuruje v Zásadách 
územního rozvoje Jiho�eského kraje projekt zimního areálu Hochficht – Smr�ina;  

��Ministerstvo obrany, Ministerstvo životního prost�edí, Ministerstvo pro místní rozvoj 
a Jiho�eský kraj deklarovaly ve v�ci civilního využití území Vojenského újezdu 
Boletice „spole�ný postup v oblasti zp�ístupn�ní �ásti území Špi�ák VÚB pro ve�ejnost 
s cílem p�isp�t k rozvoji cestovního ruchu v jiho�eské �ásti Šumavy.“ (Deklarace 
o spole�ném postupu ve v�ci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice, 
24. 5. 2006, viz p�íloha XIII (dále jen Spole�ná deklarace); 

��v záv�ru roku 2005 byla dokon�ena studie polyfunk�ního využití území VÚ Boletice, 
jejímž zadavatelem bylo Ministerstvo obrany. Tato studie po�ítá se zachováním celého 
vojenského újezdu ve stávající vým��e, p�i�emž navrhuje �áste�né zp�ístupn�ní 
okrajových zón VÚ pro ú�ely využití v m�kkých formách cestovního ruchu; 

��výnos Újezdního ú�adu vojenského újezdu Boletice ze dne 1. 7. 2006 umož�uje 
zp�ístupn�ní okrajových �ástí VÚ pro m�kké formy cestovního ruchu. Správa VÚ tím 
sleduje nejen zlepšení životních podmínek ob�an�, ale také p�ispívá k další 
demokratizaci �innosti MO �R a vytvá�í p�íznivé podmínky pro využití ve�ejností 
okrajových �ástí vojenského újezdu Boletice (p�íloha XIV); 

��Výnos �. 2025-25/2007 (p�íloha XII) Újezdního ú�adu vojenského újezdu Boletice 
umož�uje další zm�nu v oblasti vstupu na území vojenského újezdu od 1. 1. 2008. 
Tentokrát se zp�ístupn�né okrajové zóny otevírají pouze sezónn� a to pro plošn� 
neomezený vstup. V p�ípad� prvního výnosu byly vymezeny jen trasy komunikací 
pro p�ší a cyklisty, nikoliv plochy, rovn�ž v�etn� �asového omezení; 

��byla zvolena jiná lokalita (prosinec 2005) pro zám�r vybudovat regionální areál zimních 
sport� v oblasti zájmového území. Bylo upušt�no od navrhovaného areálu v oblasti hor 
Chlum a Velký Plešný v severozápadní �ásti vojenského újezdu (zejména z d�vodu 
legislativních obtíží p�i prosazování zám�ru na úkor p�ijatých opat�ení na ochranu druh� 
a stanoviš	 soustavy Natura 2000 a vymezení systému ÚSES, kdy tyto prvky ochrany 
životního prost�edí nejsou v p�ípad� hory Špi�ák zastoupeny v takové mí�e, p�esto 
existují. D�ležitá je i vazba na území Hornoplánska, alternativnost k projektu Smr�ina 
a propojení zimní turistické nabídky v oblasti Lipenska). V souvislosti se zm�nami 
klimatu je také podstatná dostupnost zdroj� vody, která je pro budoucí provoz takového 
areálu vzhledem k nutnosti um�lého zasn�žování nezbytná, p�i�emž v p�ípad� hory 
Špi�ák jsou její zdroje snadn�ji dostupné; 

��aktualizace Analýzy existence vojenských újezd� z hlediska porovnání pot�eb armády 
a stanovených ekonomických kritérií z 1. 3. 2007 zpracovaná MO �R po�ítá s využitím 
všech stávajících vojenských újezd� na území �eska pro zabezpe�ení výcviku 
ozbrojených sil. Z vojenského hlediska je nutné zachovat všech p�t vojenských újezd�. 
Shodn� je hodnoceno ekonomické hledisko. Pro problematiku integrace zájmového 
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území do regionálního systému jsou d�ležité výstupy �ešící požadavky okolních obcí 
a dalších subjekt� na zm�ny hranic nebo zrušení vojenských újezd�. V�tšina požadavk� 
okolních obcí je �ešena zp�ístupn�ním okrajových �ástí pro civilní ve�ejnost. Další 
požadavky lze podle studie následn� �ešit zm�nou hranic, požadavky na zrušení 
vojenských újezd� nelze akceptovat, to vše za p�edpokladu zachování sou�asného 
managementu ploch vedených v seznamu EVL; 

��na Ministerstvo obrany �R a újezdní ú�ady byly dle § 78a Z. �. 218/2004 Sb. 
delegovány pravomoci v oblasti environmentální politiky a výkonu státní správy 
pro území vojenských újezd� z gesce Ministerstva životního prost�edí �R. Újezdní 
ú�ady nov� vykonávají státní správu v oblasti ochrany p�írody a krajiny v rozsahu 
p�sobnosti obecních ú�ad�, ORP i kraj�, není-li k ní p�íslušné MO �R (blíže kap. 8.1.1); 

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

– zahrnovala pot�eby 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, p�i�emž prostor Boleticka si vyžaduje 
komplexn�jší a vlastní specifický postup zapojující aktéry nejen z úrovn� obecní, ale 
také krajské, úrovn� správ velkoplošných chrán�ných území, v�decké obce 
a v neposlední �ad� resortu Ministerstva obrany); 

– zohled�ovala pozice ve�ejnosti žijící v samotném vojenském újezdu s výjimkou využití 
výsledk� studie Potenciál rozvoje p�íhrani�ního regionu Boletice (Seidl 2005); 

– nebyla p�edložena žádná relevantní komplexní ekonomická rozvaha zahrnující nejen 
ekonomické zisky z p�ípadných realizovaných zám�r� v území vojenského újezdu, ale 
také kalkulaci dopad� a vliv� t�chto zám�r� nejen na životní prost�edí a zdraví obyvatel 
(výjimkou je v tomto ohledu kalkulace náklad� na zrušení �i zm�nu vymezení 
a konverzi �ásti území újezdu pod civilní správu p�edložená Ministerstvem obrany). 

 

6.2 Komparace trend� využívání vojenských území na mezinárodní 
úrovni 

6.2.1 Program LIFE 

Evropská komise (Environment DG) se v rámci programu LIFE III již dlouhodob� zabývá 
financováním projekt� v oblasti životního prost�edí. Sou�asn� od roku 1992 je v Evropské unii 
implementovaná soustava Natura 2000. Tato soustava se stala dle záv�r� summitu v Göteborgu 
v roce 2001 hlavním nástrojem zabra�ujícím ztrát� biodiverzity v horizontu roku 2010. Sekce 
programu LIFE Nature je nástroj Evropských spole�enství financující projekty související práv� 
s implementací Natury 2000. Tento nástroj byl pro ilustraci využit v plánovacím období 2000–
2006 v celkem 800 projektech, p�i�emž do roku 2006 m�lo 28 z nich vojenskou dimenzi 
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(Gazenbeek 2005). Velkoplošná území vojenských prostor� p�edstavují v zemích Evropské unie 
�asto nejcenn�jší p�íklad habitat� v daných zemích, jelikož rozloha je d�ležitou podmínkou pro 
dynamiku populací mnoha druh� (Gazenbeek 2005). V plánovacím období 2007–2013 je 
financování projekt� v oblasti životního prost�edí provád�no integrovaným p�ístupem. Jeho 
sou�ástí se stal finan�ní nástroj program LIFE+, úzce zam��ený na životní prost�edí. Program 
nahrazuje n�které d�ív�jší environmentáln� cílené programy. Díky tomuto nástroji zle �erpat 
v rámci �eska alokovanou �ástku pro ro�ní období ve  výši cca. 3,5 mil EUR, tj. tém�� 100 mil. 
K�, p�i�emž výb�r projekt� bude realizován na evropské úrovni. Program LIFE+ Nature je 
zam��en na kofinancování nejlepších p�íkladových projekt�, které p�ispívají k implementaci 
Sm�rnice o ptácích (79/409/EEC) a Sm�rnice o stanovištích (92/43/EEC), tedy soustavy Natura 
2000. Maximální podíl kofinancování m�že dosáhnout až 75 % v p�ípad� zacílení na prioritní 
typy evropských stanoviš	 nebo jen druh�. Tohoto finan�ního nástroje již bylo v p�ípad� 
zahrani�ních vojenských území, stávajících i bývalých, využito pro celou �adu projekt� 
souvisejících s tematikou ochrany životního prost�edí, ale i komunikace s ve�ejností a umožn�ní 
rozvoje forem cestovního ruchu a p�ístupu do území. 

Podobn� jako Evropská unie se i orgány NATO, divize Division of Scientific and 
Environmental Affairs, konkrétn� již zmi�ovaná komise CCMS (Committee on Challenges 
of Modern Society – Výbor pro výzvy moderní spole�nosti), zabývají environmentálními 
otázkami. V roce 2002 byla nap�íklad uspo�ádána bilaterální konference NATO a Evropské unie 
týkající se environmentální politiky. Dále NATO p�ijala v roce 2003 dokument MC 469 NATO 
military principles and policies for environmental protection nebo pozd�ji nap�íklad NATO 
Agreement 7141 EP o ochran� životního prost�edí b�hem operací a cvi�ení 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 �eskoslovenska 

  

P�vodní 
plocha VS 
funkcí (km2) 

Stávající 
vým�ra ploch 
VS funkce 
(km2)*** 

Podíl sít� 
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 
	esko 1774 1297 68 1,6 
Slovensko 874 541* 39** 1,1 
�eskoslovensko 2648 x x 2 

Zdroj: Upraveno dle Gazenbeek (2005), Ministerstvo obrany SK (2007) a Komár (1993) 
Poznámka: P�es neúplnost a p�ibližnost údaj� tabulka ilustruje základní pom�ry a trendy v �ešené 
tématice (viz také p�íloha IX). 
* – rozloha bez VO Javorina  
** – dle podklad� 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 sít� Natura 2000 je její lokace a	 již ve zcela konzervovaných 
územích nebo práv� v územích s multifunk�ním využitím, mezi která pat�í i vojensky využívaná 
území. Sí	 Natura proto tvo�í významný podíl ploch ve stávajících a bývalých vojenských 
prostorech Evropské unie. Po roce 1989 v d�sledku spole�enských a politických zm�n došlo 
v západní Evrop�, podobn� jako v Evrop�  st�ední i východní, k významné redukci ploch 
s vojenskostrategickou funkcí. P�ehled a srovnání trend� vývoje umož�uje p�edchozí tabulka. 

Z tab. 11 je z�ejmé, že podíl ploch vojensko-strategické funkce se v prostoru západní 
i st�ední 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 
p�edpokládat i rozvoj v oblasti d�lby práce mezi evropskými vojenskými cvi�išti. Pro �adu 
západoevropských profesionalizovaných armád je zejména z ekonomických d�vod� p�ízniv�jší 
realizovat výcvik svých jednotek na území n�kterých stát� bývalého „východního bloku,“ které 
nabízejí možnost využívání zcela ideálních prostor� s dostate�nou kapacitou a rozlohou cvi�iš	. 
Je proto obvyklé, že armády n�kterých západoevropských zemí pravideln� cvi�í ve vojenských 
újezdech nebo vojenských obvodech v �esku, Polsku nebo na Slovensku. Tento trend bude mít 
pravd�podobn� vzr�stající tendenci a lze jej proto považovat za zásadní pro koncipování 
strategií využití �eských vojenských újezd�, kdy p�íjmy z pronájm� cvi�iš	 plynou p�ímo 
do státního rozpo�tu. V mnoha takto zcela nov� využívaných územích je soustava Natura 2000 
podstatným faktorem ur�ujícím management území. Podobný trend je patrný i v zemích bývalé 
evropské patnáctky19. Soustava Natura 2000 je zde zastoupena v takové mí�e také z d�vodu, že 
mnohé vojenské prostory v t�chto zemích vznikly v hospodá�sky nevýznamných oblastech, 
mnohdy nevhodných i pro zem�d�lskou produkci. P�edstavovaly marginální oblasti již v dob� 
jejich vzniku. Tam�jší vývoj je odlišný od vývoje v �esku, ovšem výsledný stav po desetiletích 
užívání vojenskými silami je velmi podobný. Ve všech dominují p�írodní hodnoty území.  

Nástroj LIFE umož�uje v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000 ve vojenských 
územích podporu následujících sedmi klí�ových oblastí (Gazenbeek 2005): 

1. Plánování managementu ploch a území 

2. Šetrné formy výcviku (environmental training)  

3. Restaurace habitat� 

4. Recurring management (ve smyslu návratu) 

5. Komunikování s ve�ejností a aktéry regionálního rozvoje 

6. P�ístup a rekreace (kontrola a pr�vodcovství) 

7. Vým�na zkušeností 

                                                 
19 Rozší�ení EU v roce 2004 o zem� tzv. nové periferie zahrnovalo s výjimkou Kypru a Malty zem� 
bývalého tzv. „východního bloku“ v�etn� Pobaltí, kde vznik vojenských území byl ovlivn�n zcela 
odlišnými podmínkami než v západní Evrop�. Jmenovit� dopady odsun� p�vodního obyvatelstva 
v pohrani�ních územích a rozsáhlých územích Polska, dále potom významný vliv armády v pobaltských 
republikách a jejich strategická poloha v rámci Sov�tského svazu atp. 
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Ve vazb� na oblast regionálního rozvoje jsou z výše uvedených významná témata �. 5, 6 a 7. 
D�raz ve sfé�e komunikace s ve�ejností (forma public relations) a významnými aktéry 
regionálního rozvoje a politiky je kladen zejména na komunikování ekologických hodnot 
vojensky využívaných území. Zejména s ohledem na vzr�stající zájem o území ze strany 
ve�ejnosti a v d�sledku toho zvyšující se návšt�vnosti. Sféra za�len�ná pod bod �. 6 v�nující se 
ve�ejnému p�ístupu a penetraci hranic �i jejich permeabilit� je závažná z hlediska inspirace 
vzorovými p�íklady. Vým�na zkušeností je nezastupitelným požadavkem v rámci zvyšování 
kvality p�ipravovaných projekt� nebo koncepcí. Tato sféra je bohužel v �eských pom�rech siln� 
podhodnocená, o �emž sv�d�í i záv�ry našeho terénního výzkumu (blíže kap. 5).  

Studie Life, Natura and the military (2005) p�edstavuje �adu vzorových projekt� 
realizovaných v bývalých nebo stávajících západoevropských vojensky využívaných územích. 
Jeden z t�chto projekt� �eší britskou vojenskou oblast The Salisbury Plain. P�i p�íležitosti 
seminá�e LIFE Nature Project Seminar auto�i došli k sérii záv�r� a doporu�ení (Gazenbeek 
2005), které mohou být inspirativní pro koncipování strategie rozvoje území vojenského újezdu 
Boletice a jeho bezprost�edního zázemí. Jsou jimi: 

��p�ijetí konzerva�ní strategie ministerstvem obrany �lenských zemí ve spolupráci 
s p�edními ekology a biology; 

��nutnost zajistit soulad ministerstev životního prost�edí a obrany; 

��podporovat princip partnerství p�i �ešení této problematiky; 

��zvýšení pov�domí o konzerva�ním managementu – p�ijetí integrovaných plánovacích 
systém� (nap�íklad s využitím nástroj� GIS); 

��uvedení konceptu Únosné kapacity v praxi; 

��jasné definování d�vod� konzerva�ních p�ístup�; 

��rozvíjet praktická �ešení namísto teoretických model�; 

��umožnit realizaci více typ� managementu území – realizovat zonaci rekrea�ního 
využití, umož�ovat p�ístup, ale tam, kde je to možné usm�r�ovat tlak, který je tímto 
zp�sobem na území vyvíjen; 

��sdílet p�íkladné zkušenosti. 

�ili stále je možné identifikovat tematické okruhy jako jsou ekologie, partnerství, ve�ejná 
podpora nebo dlouhodobý rozvoj v problematice využívání vojenských území. Podobná témata 
�eší i seminá� „Nature in Defence – Sustainable Nature Management on Military Areas in the 
Natura 2000 Network“ (2005). Pokra�uje tedy realizace strategie tzv. decommitment20, kdy 
území d�íve vojensky využívaná jsou mnohem více ve�ejnosti dostupná ovšem za p�edpoklad� 
respektování a ochrany p�írodních hodnot v územích vytvo�ených. Projekty využívající nástroje 

                                                 
20 Decommitment lze vyložit jako proces konverze resp. postup sv��ení vojenského majetku pod civilní 
správu. 
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programu LIFE v celkem osmi p�íkladech konverze vojenského majetku m�ly za cíl konzervaci 
a usnadn�ní rozvoje forem turismu (Gazenbeek 2005). 

 

6.3 Komparace trend� využívání stávajících a bývalých vojenských 
území na úrovni 	eska, p�íklad VÚ Boletice 

Od roku 1989 se zájem o studium prost�edí vojenských újezd� v �eskoslovensku, pozd�ji 
�esku pochopiteln� zvyšoval, p�i�emž byl cílený zejména na oblast environmentálních hodnot 
území, životního prost�edí. Do té doby byl prakticky omezen na ojedin�lá mapování 
biodiverzity území, zatímco výsledky nebyly mnohdy v�bec zve�ejn�ny. Prvotním výsledkem 
snažení v transforma�ním období byla podrobná zpráva uve�ejn�ná v podob� publikace edice 
Sv�tového svazu ochrany p�írody (IUCN) Tanks and Thyme, která se zabývala zejména 
biodiverzitou v bývalých sov�tských vojenských oblastech st�ední Evropy. Následovaly také 
relativn� obsáhlé monotematické geograficky zam��ené sborníky Geografie – �GS v�nované 
zprvu území VÚ Hradišt� (V. Král, A. Komár, V. Poštolka, F. Rubeš, P. Valtr) pozd�ji zejména 
proces�m konverze bývalých VÚ Ralsko a Mladá (A. Komár, V. Poštolka, M. Honc�, 
P. Kozel). P�edm�tem analýz byly biologické, krajiná�ské a demografické pom�ry území. 
Da�ílková hodnotila p�ísp�vky územního plánování a regionální politiky v procesu konverze 
a revitalizace území Ralska (Da�ílková, 1998). Komár (1993, 1998) se v této problematice 
dlouhodob� v�nuje postavení armády jakožto významného aktéra ve všech výše zmín�ných 
oblastech lidské �innosti. Revitalizací a možnostem využití zejména území bývalých 
vojenských újezd� se zabývala �ada autor�. Z pohledu regionálního rozvoje umož�uje zejména 
pohled geografie syntetizující a komplexní záv�ry, nap�íklad V. Poštolka proto upozor�uje na 
dostupné a použitelné zdroje finan�ní podpory konverze p�edevším z oblasti nejr�zn�jších 
státních podp�rných program�, zárove� zd�raz�uje podíl celé zem� na transformaci bývalých 
vojenských území (Poštolka 1993, 1998).  

 

6.3.1 VÚ Dobrá Voda, unikátní p�ípad konverze nebo obecný model? 

Zrušení t�í bývalých tzv. sov�tských vojenských újezd� v �esku – Ralska, Mladé a Dobré Vody 
bylo realizováno na základ� usnesení vlády �SFR 5. 9. 1991 (Pet�í�ek, Plesník 2007). 
P�edm�tem diskusí, výzkum� a koncepcí se staly zejména prostory Ralsko a Mladá, kde 
ekologické škody zp�sobené zejména sov�tskými vojsky p�edstavovaly zásadní limity 
budoucího využití. V t�chto územích bylo po zrušení VVP možné zaznamenat vývojov� 
podobný proces k procesu dosídlování �eského pohrani�í v povále�ných letech. Nestabilita 
populace, majetkové ztráty a nekoncep�nost rozvoje vedla k návrh�m zám�r�, které by patrn� 
m�ly nevratné dopady zejména na dochované ekosystémy. Od roku 1993 byly Terplanem 
a dalšími architektonickými ateliéry zpracovány ÚP t�chto území v�etn� hodnocení EIA, dále 
byla nastartována privatizace vojenského majetku a v rámci �eské regionální politiky byly 
definovány hlavní podp�rné programy revitalizace VVP Ralsko a Mladá (po boku nap�. 
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Programu regionální podpory malého a st�edního podnikání nebo Programu obnovy venkova) 
(MMR �R 2006). Diskuse proces� konverze t�chto bývalých újezd� není p�edm�tem 
p�edkládané práce, ale je vhodné zmínit tyto procesy v komparaci s vývojem t�etího 
ze zrušených vojenských újezd�. Šumavský újezd Dobrá Voda byl automaticky za�len�n 
do struktury v témže roce založeného Národního parku Šumava. Vývoj tohoto území je tedy 
zcela odlišný a umož�uje zhodnocení ú�innosti realizovaných krok� v procesu integrace 
do regionálního systému. Samotné konverzi v p�ípad� VÚ Dobrá Voda nep�edcházely 
socioekonomické studie možných dopad�, p�estože hodnocení environmentálních složek území 
bylo provedeno nap�. Mackov�inem (Správa NP a CHKO Šumava 2007). Zda existoval ve�ejný 
nebo expertní zájem p�evodu území pod civilní správu není jednoduché potvrdit, významným 
d�vodem byla ale zejména geopolitická situace a geografická poloha, podobn� jako v p�ípad� 
pozd�ji ustanoveného NP Podyjí v bývalém hrani�ním 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 p�ípad� území Dobré Vody v souvislosti se 
za�len�ním do národního parku byla nastolena metodická forma spolupráce (inspirace) 
v metodice konverzí vojenských území v N�mecké spolkové republice. Na území n�kdejšího 
újezdu Dobrá Voda dle na�ízení 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 ur�ité míry bylo možné hledat inspiraci konverzí VÚ Dobrá Voda v sou�asných 
problémech kolem využití území VÚ Boletice (minimáln� pou�ení nebo model konverze). Dle 
záv�r� našich zjišt�ní však akté�i regionálního rozvoje v oblasti Boleticka zcela rezignovali 
na etapu hledání zkušeností nejen v prost�edí �eska, nýbrž i ve srovnatelných podmínkách 
v zahrani�í (blíže kap. 5.2.7).  

Tato subkapitola p�ipravuje podklady pro možnou komparaci proces� konverze a obecn� 
proces� vývoje vojenských území s vybranými prostory v �esku, na Slovensku a obecn� 
na evropské úrovni a nalezení obecného modelu vývoje. 

 

6.3.2 P�íklad VÚ Boletice 

Trendy zciviln�ní vojenských území spojené s procesy transformace, profesionalizace 
a obecn� demokratizace A�R se objevují práv� ve spojitosti s konverzí n�kolika vojenských 
újezd� již od po�átku 90. let. K celkovým zm�nám p�ispívá i plošný transfer vojenského 
majetku a pozemk� p�edevším ve vnit�ních m�stech �eska k civilnímu využití. K takovým 
plochám se mnohdy p�istupuje jako ke specifickému typu brownfields (blíže v kap. 2.5.3). 
Spole�ným jmenovatelem v argumentaci k návrh�m dalších konverzí vojenských újezd� je 
zejména jejich plošná velikost v souvislosti s plánovanou velikostí A�R, kterou MO �R odmítá 
v odkazu na pot�eby armády a koncentraci aktivit práv� do vojenských újezd� za cenu 
odstoupení celé �ady maloplošných vojenských prostor� v zázemí m�st a zrušení velkého 
množství vojenských posádek (Kozel 2005, Analýza existence vojenských újezd� MO �R 
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2007). Pro srovnání jsou plošné a absolutní údaje o redukci vojenských území uvedeny 
v tab. 12. 

Tab. 12: Redukce výcvikových za�ízení v závislosti na reorganizaci ozbrojených sil A�R 

  Stav 
1990 

Stav 
2008 Výhled 2012 Rozloha území p�evedených pod 

civilní správu k r. 2008 (km2) 
Velkoplošné VÚ 8 5 5 478
Maloplošné 
st�elnice mimo VÚ 66 5 3
Posádková 
cvi�išt� 86 13 11 60
Celkem x x x 538

Zdroj: Upraveno dle Analýza existence vojenských újezd� MO �R 2007 
Poznámka: Tabulka vyjad�uje územní pr�m�t dislokace hlavních sil A�R do blízkosti jednotlivých 
vojenských újezd�. 
 

V souvislosti s mapováním biodiverzity pro pot�eby implementace soustavy Natura 2000 
v �esku byly zjišt�ny v p�ípad� všech vojenských újezd� výrazné kvalitativní hodnoty 
životního prost�edí v plošn� nestandardním rozsahu. Boletický újezd p�edevším, vzhledem 
k reliéfu, poutá pozornost investor�, developer�, urbanist� a dalších aktér� regionálního rozvoje 
zejména ve vazb� na možnost rozvinutí koncepce �ešení problematiky nezam�stnanosti v širším 
regionu formou vybudování zimních sportovních st�edisek s cílem prodloužení zimní turistické 
sezóny. O tom sv�d�í i spole�ná deklarace postupu ve v�ci zciviln�ní �ásti vojenského újezdu 
(Spole�ná deklarace 2006). Ovšem záv�ry p�edních ekolog� definují p�edm�tné území jako 
mimo�ádn� hodnotné a upozor�ují na vhodnost sou�asného managementu území realizovaného 
A�R, p�i�emž podporují environmentáln� šetrné zp�soby využívání okrajových �ástí újezdu 
v sou�innosti s postupy MO �R (Výnos 2025/25 2007, Výnos ÚÚ�VÚ Boletice 2006). 
„Vzhledem k tomu, že vojenské využívání území již není v zásadním rozporu se zájmy 
na ochranu vegetace a fytogenofondu, lze jednozna�n� považovat sou�asný zp�sob využití 
tohoto území za optimální“ (Grulich 2007, s. 101). Grulich na základ� biologických výzkum� 
dále p�edkládá záv�ry, že VÚ Boletice p�edstavuje jedno z botanicky nejcenn�jších krajinných 
komplex� v �esku (Grulich 2007). Zásadní jsou v tomto ohledu i výsledky aktivit v oblasti 
implementace sít� Natura 2000, v zásad� prvního možného zhodnocení p�írodního potenciálu 
území, které bylo dlouhá desetiletí nemožné nebo neve�ejné. Aktivita Ministerstva obrany �R 
v této problematice vyústila ve zpracování koncep�ního materiálu VÚ Boletice – studie 
polyfunk�ního využití, která umož�uje realizovat zapo�atý trend zcivil�ování za p�edpokladu 
zachování dominantní vojensko-strategické funkce území s d�razem na konzerva�ní p�ístup 
v ochran� p�írody a krajiny. 

Naproti sob� tedy v p�ípad� Boleticka stojí zejména zájmy ochrany p�írody a krajiny 
a zájmy ekonomické. Pozice Ministerstva obrany �R je v tomto p�ípad� sjednocující. Nejen 
záv�ry Analýzy existence vojenských újezd� z hlediska porovnání pot�eb armády a stanovených 
ekonomických kritérií deklarují vst�ícný p�ístup k �ešení otázek:  

��požadavk� okolních obcí (kraj�) na zp�ístupn�ní n�kterých prostor�; 
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��zachování dosavadního zp�sobu hospoda�ení zabezpe�ující prioritu výcviku 
p�i zachování bezpe�nostních a protihlukových zón21; 

��zabezpe�ení rovnováhy mezi intenzitou vojenského využívání, hospodá�skou 
�inností a dodržením zásad ochrany p�írody a krajiny; 

Tímto sekundárn� umož�uje správa vojenského újezdu resp. MO �R �ešit aktivity 
podporující sociální a ekonomický rozvoj okolních obcí. Na jedné stran� deklaruje spole�ný 
postup v procesu využívání jižní okrajové �ásti újezdu s cílem vybudování ekonomického 
zám�ru na území vojenského újezdu a na druhé stran� zárove� potvrzuje pot�ebnost využívání 
vojenského újezdu a kladn� hodnotí spolupráci s ekology vyús	ující v koncepci zcivil�ování 
okrajových �ástí vojenského újezdu a podpo�e šetrných forem turismu.  

P�edm�tem hodnocení je zde zejména fungující p�írodní prost�edí jedine�ného významu, 
které není nikterak internalizováno v ekonomických rozvahách. Relativizované návrhy šetrného 
zp�sobu využívání možná nep�inášejí okamžitý zisk, ovšem mohou mít obrovskou katarzní 
hodnotu a cesta k nim je už sama o sob� významná a napovídá o stupni vysp�losti ve�ejné 
debaty a ve�ejn� deklarovaného zájmu22. Komparaci je v tomto p�ípad� nutné vyhledávat 
v zahrani�í, nebo	 �eské podmínky ji až na výjimky tém�� nenabízejí. 

 

6.4 Komparace scéná�� vývoje a zám�r� regionálního rozvoje 
v území VÚ Boletice a zájmového území 

6.4.1 Úrove� krajská 

Z pohledu krajské úrovn� správy území celého kraje je jednozna�n� ospravedlnitelný postoj 
k �ešení problematiky polarizace prostoru v obvodech ORP �eský Krumlov a Prachatice. Tyto 
vstupní d�vody potvrzuje analýza polarizace prostoru kvantitativní povahy provedená pomocí 
agregátních ukazatel� DSI a IPE v kapitole 4. Krajská politika v tomto p�ípad� staví 
na základních koncep�ních nástrojích umož�ujících s dostate�ným �asovým a v�cným 
p�edstihem korigovat budoucí vývoj území. Hlavními koncep�ními nástroji na mezoregionální 
úrovni jsou Zásady územního rozvoje, tedy územn�-plánovací dokumentace a dále obecn� 
koncepce (nap�. ve smyslu dokumentu Programu rozvoje kraje). Bo�ecká považuje 
za komplikovaný postup, pokud v území již existují jednotlivé koncep�ní nástroje a územní plán 
(ÚP) má být teprve zpracován. Podle autorky by se koncep�ní nástroje m�ly logicky stát 
podklady pro zpracování ÚP, ale vzniká potom problém závaznosti t�chto koncepcí (Bo�ecká 
2007). Koncepce mají inicia�ní charakter, za spln�ní ur�itých podmínek na sebe mohou vázat 

                                                 
21 Podstata plošné a územní izolace vojensko-strategických �inností je nezbytná i z d�vodu zabezpe�ení 
minimalizace negativních vliv� �innosti na zdraví obyvatelstva (v kontextu hodnocení EIA). 
22 Ochrana ve�ejných zájm� v území je hájení zájm� spole�nosti na takovém uspo�ádání území a na 
takových zm�nách v jeho využití, které slouží k napl�ování cíl� trvale udržitelného rozvoje (Ústav 
územního rozvoje 2002). 
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i rozvojovou podporu (Bi�ík, Perlín 2006). Zp�sob projednání a schválení strategického 
dokumentu upravuje  z. �. 128/2000 Sb. o obcích (obdobn� i zákon o krajích). Zákon neuvádí 
povinnost vyhlásit závazné �ásti nap�íklad vyhláškou obce nebo kraje. „Schválení strategie má 
poté podobu deklarace a politická reprezentace se tímto krokem p�ihlašuje k navržené podob� 
sociálního a ekonomického rozvoje sv��eného území“ (Bi�ík, Perlín 2006). Domníváme se, 
že v p�ípad� zájmového území, je i p�es výše uvedené podmínky a na základ� p�edložených 
záv�r� výzkum� kvantitativní povahy a záv�r� terénního výzkumu v této studii dopln�né 
hlavními vstupními p�edpoklady v oblasti vojenského využívání území a požadavk� na ochranu 
p�írody a krajiny, vhodné �ešit využití okrajových �ástí vojenského újezdu ve vazb� na okolní 
správní území obcí koncep�ním nástrojem povahy strategie rozvoje území. Podobn� i Bo�ecká 
zd�raz�uje, že nelze brát VÚ jako uzav�ený prostor bez vazeb na okolí (Bo�ecká 2007). Taková 
strategie, která by zohled�ovala primárn� rozvoj oblastí uvoln�ných MO �R ve vazb� na okolní 
obce s výjimkou zám�ru vybudování st�ediska zimních spor� vázaného obslužn� na m�sto 
Horní Planá však doposud nevznikla.  

Program rozvoje Jiho�eského kraje (PR J�K) (proces schvalování blíže v kap. 6.1) operuje 
s využitím území vojenského újezdu na zna�n� obecné úrovni. Ze samotného dokumentu lze 
odvozovat nejsiln�jší vazbu na prioritní osu �. 6 PR J�K –  Cestovní ruch, p�írodní a kulturní 
atraktivity.  

Tab. 13: Výb�r relevantních záv�r� analýzy SWOT Jiho�eského kraje v PR J�K 2007–
2013 pro proces integrace �ešeného marginálního území do regionálního systému 
S   

  
Tradice, odbornost a vysoký potenciál Jiho�eské univerzity a ústav� AV �R v oblasti 
ekologie, biologických a biomedicínských obor�, trvale udržitelného rozvoje a zem�d�lství

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

W   
  Socioekonomické disparity mezi jednotlivými �ástmi kraje 
  Nedostate�ná infrastruktura pro volno�asové aktivity 
  Sezónn� nevyvážená nabídka cestovního ruchu 
O   

  
Trvale udržitelné využití p�írodních atraktivit a kulturního d�dictví pro rozvoj cestovního 
ruchu, v�etn� láze�ství  

  Tvorba nových a inovace stávajících produkt� cestovního ruchu 

  
Vyvážený rozvoj chrán�ných území a dalších ekologicky nezatížených a p�írodn� 
cenných oblastí p�i zachování p�írodního bohatství a udržitelného rozvoje  

  Revitalizace �ásti vojenského výcvikového újezdu Boletice  
T   

  
Pomalé zavád�ní managementu CR a p�etrvávající nejasnosti v rozd�lení kompetencí 
v oblasti CR 

  Nesoulad mezi rozvojovými zám�ry a zájmy ochrany p�írody 
  Urbanizace volné krajiny (mimo území ur�ená k zástavb� ÚPD) 

Zdroj: Upraveno dle Program rozvoje Jiho�eského kraje 2007–2013 
Poznámka: Potenciální vazba d�ležitá v procesu integrace �ešeného marginálního území je odlišena 
kurzívou. 
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Socioekonomický profil kraje definuje rozvoj cestovního ruchu jako „územn� 
diferencovaný s výraznou sezónností, p�i�emž je limitován nedostate�n� rozvinutou základní 
a dopl�kovou infrastrukturou, nevyhovující dopravní dostupností, omezeným rozsahem 
a kvalitou služeb“ (PR J�K 2007). 

Aktivity navržené k napl�ování Opat�ení jednotlivých Prioritních os vycházejí ze SWOT 
analýzy, ze které lze odvodit i vazbu na aktivity podporované v zájmovém území. Tab. 13 
p�edstavuje výb�r n�kterých záv�r� SWOT analýzy PR J�K s p�ímou vazbou na rozvoj Boletic 
a zájmového území a s potenciální vazbou která by podle nás m�la být p�edevším zohledn�na 
v procesu integrace marginálního území do regionálního systému.  

Naším cílem zde není zpochybn�ní záv�r� SWOT analýzy, naopak nalezení jejích vhodných 
relevantních záv�r�, majících vztah k �ešené problematice. Domníváme se, že záv�ry ozna�ené 
v tab. 13 kurzívou je vhodné zohled�ovat a up�ednost�ovat v procesu integrace �ešeného území 
do regionálního systému. Veškeré položky tab. 13 potom umož�ují predikci scéná�e vývoje 
zájmového území. Predikci dále umož�uje také analýza aktivit napl�ujících jednotlivá opat�ení 
zejména Prioritní osy �. 6 PR J�K (tab. 14). 

Tab. 14: Výb�r relevantních aktivit napl�ujících Opat�ení Prioritní osy �. 6 – Cestovní 
ruch, p�írodní a kulturní atraktivity PR J�K 2007–2013 pro proces integrace �ešeného 
marginálního území do regionálního systému 
Opat�ení Aktivita napl	ující Opat�ení 
6.1   

  
Podpora využití vojenských areál� �i budov na území Jiho�eského kraje 
uvoln�ných pro civilní ú�ely, zejména pro sportovní, kulturní vyžití a pro vzd�lávání.

  
Vybudování regionálního areálu zimních sport� a rekreace, dalších sportovních 
a turistických za�ízení na území Jiho�eského kraje. 

  Výstavba, rekonstrukce a modernizace za�ízení ur�ených pro zimní turistiku. 
6.2   
  Podpora rozvoje zážitkové turistiky. 

  
Podpora rozvoje agroturistiky a dalších šetrných forem CR (nap�. aktivní zapojení 
do ochrany p�írody). 

6.3   
  Podpora šetrného využití p�írodního bohatství v produktech CR. 
6.4   

  
Podpora využívání destina�ního managementu pro koordinaci, podporu  i rozvoj 
CR v  Jiho�eském kraji. 

Zdroj: Upraveno dle Program rozvoje Jiho�eského kraje 2007–2013 
Poznámka: Potenciální vazba d�ležitá v procesu integrace �ešeného marginálního území je odlišena 
kurzívou. 
 

Domníváme se dále, že aktivity ozna�ené v tab. 14 kurzívou je vhodné zohled�ovat 
a up�ednost�ovat v procesu integrace �ešeného území do regionálního systému. Ostatní aktivity 
potom umož�ují predikci scéná�e vývoje zájmového území. Samoz�ejm� je možné aktivity 
navzájem kombinovat a podn�covat tvorbu synergických efekt�, ovšem ne ve všech p�ípadech 
je kombinace a soulad možný, naopak mnohdy se dané aktivity vylu�ují. 
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V souvislosti s predikcí (extrapolací) scéná�e vývoje �ešeného území je nutné zohlednit 
spole�n� deklarovaný postup hlavních aktér� rozvoje/využití území vojenského újezdu 
(Spole�ná deklarace 2006) (blíže kap. 6.1 a p�íloha XIII) T�etím zásadním prvkem umož�ujícím 
predikci scéná�e vývoje jsou Zásady územního rozvoje Jiho�eského kraje (kap. 6.1). 

Predikce scéná�e vývoje je tedy primárn� omezena na výše zmín�né dokumenty. Z nich je 
z�ejmá v�le zm�ny funk�ního využití �ásti vojenského újezdu p�edevším za ú�elem vybudování 
st�ediska zimních sport� s vazbou na zázemí m�sta Horní Planá. P�ínos zám�ru je jednozna�n� 
orientovaný na rozvoj tvrdých forem cestovního ruchu s cílem snížení sezónní nezam�stnanosti.    

  

6.4.2 Úrove� obvod� obcí s rozší�enou p�sobností  

Nejen dle záv�r� intenzivního výzkumu je z�ejmé, že tato správní úrove� rezignuje na možnost 
ovlivn�ní vývoje zájmového území nap�íklad formou integrace �ešeného marginálního území 
do regionálního systému (blíže nap�íklad kap. 5). 

 

6.4.3 Úrove� mikroregionální a obecní  

Na obecní úrovni v sou�asnosti nefiguruje s výjimkou m�sta Horní Planá (DHV CR 2002) jiná 
obec zájmového území, která by jasn� deklarovala koncep�ní postup v procesu integrace 
�ešeného území (�ásti území) do regionálního systému. D�ležitou roli zde sehrávají svazky obcí. 
Jednozna�n� nejaktivn�jším v tomto ohledu je Svazek Lipenských obcí (podíl �len� zájmového 
území ve svazku vyjad�uje tab. 8) p�edstavující strategii rozvoje území �lenských obcí, ve které 
je obsažena problematika využití stávajícího vojenského újezdu. Naopak Svazek obcí 
Prachaticka (SPR Dobrovolného svazku Prachaticko 2005–2010), podobn� jako zbývající 
v území zastoupené svazky, vlastní strategií pro zájmové území ne�eší.  

Dokument Strategie rozvoje Lipenska spolu se studií „Lipensko – dovolená bez stresu“ 
p�edstavuje kompilaci strategické vize, cíl� a priorit oblasti cestovního ruchu p�ijatou svazkem 
obcí v roce 2004. Napl�ování vize a cíl� je realizováno zejména p�ípravou tzv. integrovaného 
projektu (Lipensko – dovolená bez stresu) s partnery J�K a Lipno Servis, s.r.o., která v oblasti 
Lipenska pat�í mezi nejv�tší poskytovatele služeb v cestovním ruchu (lipensko.cz 2007). 
Situa�ní analýzu regionu prezentuje „Profil regionu Lipenska“ (lipensko.cz 2007), ze které je 
z�ejmá problematická situace regionu v oblasti sezónní nezam�stnanosti, vybavenosti lidským 
kapitálem, vybavenosti infrastrukturou cestovního ruchu a st�ety zájm� regionálního rozvoje, 
navazující na historicky podmín�né d�sledky polarizace prostoru pohrani�í a s tím související 
ochranu p�írody a krajiny v sou�asné dob� (viz nap�. p�íloha X – Limity života a rozvoje 
Lipenska). Priority rozvoje mikroregionu jsou definovány obecn�, p�esto vyhovujícím 
zp�sobem. Avšak výrazným zp�sobem neuvažují problematiku integrace boletického 
vojenského újezdu nebo jeho okrajových �ástí do mikroregionu. Tato zájmová oblast je tedy 
�ešena zejména v �ásti „Lipensko – dovolená bez stresu.“ Cestovní ruch v regionu Lipenska je 
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identifikován jako významná ekonomická oblast s významným potenciálem pro úsp�šný rozvoj 
lokality (lipensko.cz 2007), proto je mu p�ikládán nejv�tší význam. Hodnocení potenciálu je 
v tomto p�ípad� rozvinuto i na oblast VÚ Boletice (Cassia Development & Consulting – 
Vyhodnocení potenciálu využití VVP Boletice pro rozvoj Lipenska [2007]). Tato studie 
zd�raz�uje, že „území VÚ disponuje velmi unikátními p�írodními podmínkami, které by mohly 
vytvo�it další nabídku práv� nap�. pro období jara a podzimu a p�ilákat tak do regionu 
návšt�vníky v tomto období.“ Není tedy z dostupných podklad�, koordinátora a organizátora 
p�ípravných prací zejména za dot�ené obce svazku, zcela jasné, zda potenciál VÚ umožní 
prodloužení turistické sezóny na Lipensku zejména v požadovaném zimním období. Jmenovit� 
toto období �eší studie „Lipensko – zimní turistická sezóna“ (viz p�íloha XI – koncept �ešení) 
(Atelier 8000 s.r.o. a Lipno Servis s.r.o. nap�. 11/2005 cit. v obcan.ecn.cz 2007). Zde je možné 
identifikovat zacílení op�t tém�� výhradn� na oblast rozvoje forem cestovního ruchu 
realizovaných v zimním období a požadavky na vybudování p�íslušné související infrastruktury. 
Variantní �ešení není p�edloženo ani uvažováno. Výše uvedený postup dle výstupu Svazku 
Lipenských obcí podporují všichni �lenové svazku a jednomysln� jej schvalují (lipensko.cz 
2007). Naopak ob�anská sdružení Calla a �eská spole�nost ornitologická vydaly ke studii 
„Lipensko – zimní turistická sezóna“ vlastní stanovisko a hodnocení (viz p�íloha XVI: „Studie 
navrhuje z hlediska ochrany p�írody a národní i evropské legislativy zcela mimo�ádné a velmi 
t�žko pr�chodné aktivity (rozsáhlé zásahy v 1. a 2. zón� národního parku a 3. a 4. zón� CHKO, 
úprava hranic CHKO, likvidace r�zných typ� stanoviš	 v rámci soustavy Natura 2000, výrazné 
ovlivn�ní p�edm�tných druh� v pta�í oblasti v�etn� rozsáhlé likvidace jejich stanoviš	, 
využívání území národní p�írodní památky a jejího ochranného pásma apod.). Prosazování 
varianty lyža�ského centra Špi�ák, jako z hlediska ochrany p�írody mén� problematické 
ve srovnání s variantou Chlum, lze považovat za vysoce kontroverzní“ (obcan.ecn.cz 2007). 
Stanoviska dot�ených orgán� státní správy a jiných územn� p�íslušných orgán� nejsou k tomuto 
postupu známé, nebo	 ze zákona nejsou požadovány. Doposud se jedná pouze o deklaraci 
politického zájmu, ne posouzení vliv� konkrétního zám�ru. 

Záv�rem je možné potvrdit soulad v oblasti podpory rozvoje forem cestovního ruchu 
v zájmovém území na úrovni krajské a mikroregionální. Scéná� vývoje lze tedy predikovat 
(extrapolovat) obdobným zp�sobem jako v p�ípad� hodnocení krajské úrovn�. Ovšem stále zde 
existují komplikované a legislativn� zna�n� nejasné formy postupu prosazování cíl� 
mikroregionu i konkrétních navrhovaných zám�r�.       

 

6.4.4 Úrove� pr�niková, komparace dvou základních dosavadních p�ístup� 
k integraci území do regionálního systému 

V úvodu komparace dvou základních rozvojových dokument� je nutné zohlednit následující 
vstupní podmínky. V souvislosti s deklarovaným postupem ve v�ci civilního využití �ásti VÚ 
Boletice (Spole�ná deklarace 2006) je nutné vzít v úvahu problematiku zm�ny hranic 
vojenského újezdu. Právní aspekt rušení �ásti vojenského újezdu si vyžaduje mimo jiné 
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zpracování a p�ijetí zvláštního zákona, který bude �ešit majetkoprávní vztahy a upravovat 
následnou správu území v�etn� integrace p�íslušné oblasti do regionálního systému.  

Proces integrace vybraného území (v p�ípad� postupu dle Spole�né deklarace se jedná 
o cca 17 % vým�ry stávajícího VÚ, viz mapa v p�íloze XIII) p�edstavuje také náklady spojené s: 

��rekultivací a sanací území 

��pyrotechnickým pr�zkumem a o�istou území  

��zm�nou hranic území 

��následným zajišt�ním pln�ní vojenské funkce území v jiném prost�edí 

Kalkulace vycházející z výše uvedených základních parametr� poskytuje Analýza existence VÚ 
z hlediska porovnání pot�eb armády a stanovených ekonomických kritérií. Shrnující kalkulaci 
náklad� dle ekonomického rozboru p�ibližuje tab. 15.  

Tab. 15: Odhad náklad� spojených s procesem integrace/konverze �ásti území 
vojenského újezdu v �esku dle kalkulace Ministerstva obrany �R, 2007 
Navržený parametr Okolnosti Odhad náklad� 
Hydrogeologický pr�zkum   �ád jednotek mil. 
Pyrotechnický pr�zkum p�i zm�n� hranic  cca 30 mil. 
Pyrotechnická sanace 64 000K�/ha cca 250 mil. 
Rekultivace a sanace lokální rozdíly �ád desítek mil. 
Náklady spojené s využitím jiných 
prostor� pro vojenskou �innost 

položka za 2 ro�ní cykly pro 
pot�eby pouze jedné roty �ád desítek mil. 

Zdroj: Upraveno dle Analýza existence VÚ z hlediska porovnání pot�eb armády a stanovených 
ekonomických kritérií 2007 
Poznámka: Prezentované navržené parametry vyjad�ují pouze základní požadované �innosti související 
s procesem integrace �ásti vojenského újezdu do regionálního systému pod civilní správu území. 
 
Rámcový odhad celkových náklad� integrace �ásti území formou vyn�tí z VÚ lze odvinout 
od odhadu náklad� prezentovaných v tab. 15. Je nutné respektovat místní specifika území 
a další možné souvislosti. P�esto je nezbytné za�lenit do ekonomických rozvah náklady spojené 
s procesem konverze stejn� jako internalizaci hodnot poškozených nebo ohrožených biotop� 
procesem rozvoje území ve vazb� na realizaci navrhovaných zám�r�. Minimáln� tyto parametry 
by m�la obsahovat nákladov� zisková analýza (Cost Benefit Analysis). Dle Analýzy existence 
VÚ (2007) je p�i �ešení tohoto procesu nutné zohlednit nejen a) vojenská hlediska, 
b) ekonomická hlediska, ale i c) hlediska požadavk� sousedících obcí, d) �ešení restitu�ních 
nárok�, e) ve�ejného mín�ní obyvatel zájmového území a f) ochrany p�írody a krajiny. 

 

6.4.4.1 Zimní sezóna versus polyfunk�ní využití území   

Prvním p�ístupem k �ešení problematiky integrace území vojenského újezdu do regionálního 
systému je projekt prezentovaný studií „Lipensko – zimní turistická sezóna“ podporovaný 
Svazkem Lipenských obcí a Jiho�eským krajem. Druhým p�ístupem je potom „Rozvojový 
koncept cestovního ruchu“ obsažený v návrhové �ásti studie „VÚ Boletice – studie 
polyfunk�ního využití území“ (Geovisin 2005), který je ve dokumentu ztotož�ován se 
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strategickými cíli rozvoje turistického regionu Šumava definovanými R�ži�kou a Krejzou 
v roce 2001. 

Studie polyfunk�ního využití vymezuje, p�i respektování využití VÚ Boletice pro výcvik vojsk 
a mezinárodních zájm� ochrany p�írody, území, kde je možné situovat vhodné aktivity 
cestovního ruchu. Stanovuje limity využití území VÚ a zp�soby a podmínky pro trvalé 
zp�ístupn�ní n�kterých �ástí VÚ. V nezp�ístupn�ných územích potom umož�uje realizaci 
exkurzní aktivity formou jednorázových akreditovaných vstup�. Dále navrhuje formy 
propagace (podobn� je tento postup diskutován ve výsledcích p�íkladových studií programu 
LIFE Nature viz kap. 6.2.1). Nakonec zd�raz�uje vymezení ochraná�sky významných ploch 
a návrh managementu. Výše uvedené záv�ry studie lze proto hodnotit i v rámci p�ínosu 
pro navazující sídelní strukturu jako zám�ry umož�ující dlouhodob� udržitelný rozvoj obcí 
v souladu s PR J�K. 

Velmi podrobné a v�cné zhodnocení p�ístupu prezentovaného naopak ve studii „Lipensko – 
zimní turistická sezóna“ nabízí nap�íklad Cudlínová [2007]. Zd�raz�uje pot�ebu prohloubení 
analýzy sociáln�-ekonomických dopad� zám�ru (podobn� též Seidl 2005). Cudlínová dále 
specifikuje návrhy na a) rozbor místního potenciálu obyvatel (zapojení do územní d�lby práce), 
b) možnosti zapojení místních podnikatel�, c) rozbor finan�ní situace regionu (volný finan�ní 
kapitál v míst� a jeho možné p�íjemce) a záv�rem anketní pr�zkum návšt�vník� v regionu. „Bez 
informací získaných z empirického výzkumu by mohl být zám�r lyža�ského areálu zasazen 
do sociálního vakua a efektivnost jeho fungování m�že být ohrožena“ (Cudlínová [2007]). 
Podle Cudlínové také obecn� platí, že „turismu jako alternativ� ekonomického rozvoje 
marginálního venkovského prostoru odpovídá spíše forma m�kkého nebo integrovaného 
turismu23 než turistika koncentrovaná do n�kolika míst a hotel�. To platí obzvlášt� v p�ípad� 
cenné oblasti, jako VÚ Boletice rozhodn� je“ (Cudlínová [2007]). 

Na �adu p�edložených návrh� studie Cudlínové odpovídají i záv�ry této práce, p�edevším 
v oblasti empirického výzkumu p�ipravenosti místní a regionální ve�ejné správy území 
na zm�ny využití území. Záv�ry této práce rovn�ž v souladu s návrhy studie Cudlínové 
umož�ují kvalitativní analýzu situace v regionu a odhalují potenciální konflikty mezi aktéry 
regionálního rozvoje v území. Dále potom naše práce v aplika�ní rovin� umož�uje za�len�ním 
princip� dlouhodobé udržitelnosti rozvoje regionu v oblasti celkové analýzy možností rozvoje 
zájmového území. Cudlínová rovn�ž navrhuje ekonomicky ohodnotit p�írodní území dot�ené 
realizací zám�ru lyža�ského areálu využitím hesenské metody s použitím metody podmín�ného 
oce�ování 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 zp�sobem jako koncept šetrného turismu (kap. 7.1.3.1). 
Integrovaný turismus p�edstavuje novou formu turismu uvažující místní komunitu a podmínky místního 
rozvoje. Je dále definován jako forma turistiky navazující na ekonomické, sociální, kulturní, p�írodní 
a lidské zdroje daného území. Je p�irozenou sou�ástí života území a místní populace, naopak není vn�jší 
službou turist�m, ale vnit�ní charakteristikou ekonomiky (SPRITE-QLK5-CT-2000-01211 cit. 
v Cudlínová [2007]). 
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užívaná MŽP (Soukopová 2005). Tato metoda umož�uje vyjád�ení mimoproduk�ní funkce lesa 
pen�žními ukazateli využitím vážení mimoproduk�ní funkce lesa faktorem spole�enské pot�eby. 
Vzhledem k vysoké mí�e zalesn�ní území je z�ejmý její užitek p�i kalkulaci náklad� a zisk� 
realizace zám�ru. 

Žádný z posuzovaných dokument� neobsahuje prvky strategického plánování v p�ímé vazb� 
na území vojenského újezdu. Tudíž neobsahují ani prostor pro politickou diskusi 
(zprost�edkovan� též ob�anskou diskusi) nad jednotlivými cíli a opat�eními �i aktivitami 
napl�ujícími cíle. Práv� tato skute�nost nás vedla ke koncipování strategického dokumentu 
jakožto primárního koncep�ního dokumentu v procesu využití území VÚ Boletice s cílem 
zajistit p�ínos všem obcím sousedícím p�ímo s vojenským újezdem, tedy námi vymezeném 
zájmovém území. Cílem bylo v této primární fázi návrhu strategie za�lenit do procesu tvorby 
strategického plánu rozvoje území také aktéry regionálního rozvoje p�ímo v území. Na základ� 
empirických studií se nám poda�ilo zohlednit postoje místního obyvatelstva vojenského újezdu 
a názory ve�ejné správy zájmového území. Strategický dokument jsme vytvá�eli v souladu 
s deklarovanými pot�ebami vojenského využití území VÚ a požadavky na ochranu životního 
prost�edí (v mezinárodním m��ítku), tedy základními zákonnými normami v daném postupu.  
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Kapitola 7 

Využití geografického potenciálu zájmového území 

7.1 Využití nástroje strategického plánování p�i tvorb� koncepce 
rozvoje forem cestovního ruchu 

7.1.1 �ešené území 

Problematika ekonomického využití potenciálu území újezdu p�edevším v oblasti terciérního 
sektoru hospodá�ství je diskutována v posledních p�ibližn� p�ti letech p�edevším s ohledem 
na limity environmentální a bezpe�nostn�-strategické. Diskutovány jsou nej�ast�ji pouze ad hoc 
návrhy a projekty bez silné opory v p�edcházející koncepci rozvoje území, p�ípadn� strategii 
socioekonomického rozvoje území vytvo�ené ve spolupráci hlavních aktér� lokálního 
a regionálního rozvoje24. Konsenzu je dosahováno v odlišných horizontálních i vertikálních 
úrovních (orgány OPK a MO �R versus KÚ a obecní samospráva) a shoda rozhodn� neprochází 
nap�í� spektrem nejd�ležit�jších hrá�� na poli rozhodování o využití území  v regionu. 

Neshody je možné identifikovat i v oblasti prostorové neprovázanosti jednotlivých návrh� 
využití. K výše uvedenému problému neshody, který sám o sob� neumož�uje další postup 
v jednání, by nebylo t�eba dodávat jakákoliv stanoviska a jejich p�ednesení by mohlo být 
uskute�n�no až po nastolení ur�itého zp�sobu koncep�ní komunikace na úrovni jednotlivých 
stran. Hovo�íme zde p�edevším o zájmech bezpe�nostn�-strategických na úrovni republikové, 
dále o zájmech ochrany p�írody a krajiny ve všech jejích složkách na úrovni republikové, ale od 
roku 2005 i mezinárodní v souvislosti s p�ijetím a implementací soustavy Natura 2000. 
V neposlední �ad� jde o problematiku na úrovni regionální a lokální v zastoupení 
mikroregionálních sdružení obcí a krajské správ� území. P�sobnost jednotlivých návrh� tak 
potom nachází podporu a opodstatn�ní v jednotlivých sdruženích obcí, které ovšem byly 
zpo�átku bází pro spolupráci na úrovni projekt�, které zprvu nedeklarovaly žádný programem 
využití prostoru VÚ Boletice. Tento prostor je nutné �ešit komplexn� na všech hierarchických 
úrovních a s podporou všech zú�astn�ných stran minimáln� v oblasti zhodnocení rozsahu 
dopad� navrhovaných zám�r�. Je tedy nutné vymezit oblast, které se p�ípadn� návrhy 
                                                 
24 Rozvoj jako proces je zp�sob, jakým mohou být dosaženy ur�ité podmínky spole�enské existence. 
B�žn� je proces rozvoje spojován s ekonomickým r�stem, blahobytem a modernizací. Nej�ast�ji se 
objevuje v šesti navzájem propojených souborech: úrove� materiální produkce a spot�eby; zm�ny 
v úrovni materiální produkce a spot�eby; technologie materiální produkce a spot�eby; technologické 
zm�ny; vázané sociální, kulturní a politické zm�ny; distribuce náklad� a zisk� produkce a spot�eby 
(Johnston (ed.) 1981). Na proces rozvoje lze pohlížet z �ady �asto zcela odlišných úhl�. D�ležitým 
aspektem je územní/prostorový pr�m�t procesu, který geografie nej�ast�ji spojuje s vymezením regionu.  
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bezprost�edn� týkají a pro které budou mít závažné dopady. Zde m�žeme konstatovat, že takové 
vymezení doposud neprob�hlo a znovu se lze vrátit ke kritice ad hoc návrh� bez širších 
sociálních, ekonomických a environmentálních souvislostí. 

Návrh �ešení této zásadní problémové úrovn� spolupráce lze nalézt v �ist� pragmatickém 
vymezení území v rámci spolupráce sousedících obcí po obvodu hranice VÚ Boletice, poté lze 
�ešit komplexn� celé takto vymezené území na regionální úrovni a operovat vymezeným 
�ešeným územím i v rámci národní úrovn� správy území v oblasti p�ípravy koncepcí rozvoje 
území (podobn� jako tomu je nyní v p�ípad� z�ízení Komise pro rozvoj obcí Brdska).  

Hodnoty �ešeného území, tedy využitelný potenciál je podrobn� diskutován nap�íklad 
ve výše zmín�ných studiích (Seidl 2005 a 2007). Kvality p�edevším environmentálního 
charakteru zmi�uje �ada špi�kových odborník� v oboru a jsou právoplatn� zohledn�ny 
v dokumentech týkajících se vyhlášení zejména EVL Boletice. Vyhlášení lokalit do soustavy 
Natura 2000 se právn� opírá o novelizaci zákona o ochran� p�írody a krajiny �. 114/1992 Sb. 

V souvislosti s �ešením problematiky konverze vojenských území lze chápat proces 
ozna�ovaný v anglické terminologii jako tzv. decommitment – �ili restrukturalizaci území pod 
civilní státní správu jako soustavu proces� navazujících primárn� na p�edem stanovenou 
koncepci a program organizace takového procesu. Snahy o definování potenciálu území 
konkrétního vojenského újezdu v minulosti v �eském prost�edí lze nalézt nap�íklad v p�ípad� 
VÚ Hradišt�. Jedná se ale o koncept urbanisticko ekologické povahy �ešící pouze území 
samotného újezdu bez širších územních vztah�. Zvážení p�irozeného p�írodního potenciálu 
území (p�i zhodnocení urbanistickém, krajiná�ském a ekologickém) m�lo za cíl zajišt�ní 
„alternativní diferencované exploatace r�znorodými požadovanými aktivitami“ (Valtr 1993). 
Vstupní etapa studie Potenciální exploatace Doupovských hor z roku 1990 �ešila adekvátní 
ochranu zdroj� minerálních a obecn� vodních zdroj�, vymezení turistických tras, 
ekozem�d�lské alternativní zp�soby hospoda�ení a environmentální ochranu. Dále vymezovala 
cíle �ešení podílu a ekologické zát�že jednotlivými požadovanými �innostmi v území, v�etn� 
stanovení pot�ebných limit� a regulativ� k zamezení neuvážených vstup�. Stanovila aktivity: 

��ochranu nejcenn�jších p�írodních území 

��ekologicky p�ijatelné využívání výcvikových ploch zvláštního využití 

��rozší�ení ploch pro využití v alternativním zem�d�lství 

��ur�ení lokalit pro rozvoj CR 

��ochranu a šetrné využívání p�írodních zdroj� 

�adu výše uvedených priorit lze považovat za relevantní i pro �ešení v procesn� podobném, 
avšak v �asovém posunu diskutovaném zciviln�ní Boleticka s rozdílem míry napln�ní 
stanovených aktivit. 
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7.1.2 Role lidského kapitálu 

Role lidského kapitálu je zásadní p�i tvorb� a implementaci jakékoli koncepce vývoje území. 
Tím více, pokud se jako v tomto p�ípad� jedná o výrazn� periferní území, které lze definovat 
jako marginální. Tento fakt umoc�ují i specifické demografické podmínky regionu, kdy 
centrální oblast  �ešeného území je tém�� neobydlená a severní �ást �ešeného území vykazuje 
výrazné znaky perifernosti.  

Veškerý ekonomický rozvoj regionu je nutné v po�átcích koncipovat v rámci možností 
a limit� �ešeného regionu a zohled�ovat t�i základní pilí�e trvalé udržitelnosti rozvoje. Bez 
konkrétních reálných p�ínos� pro lokální obyvatelstvo nemá jakýkoliv odlišný vývoj 
od stávajícího stavu území smysl. P�írodní potenciál, který je tém�� jediným a nenahraditelným 
vkladem regionu je sou�ástí celkového kapitálu území a je tedy vhodné tuto skute�nost jasn� 
deklarovat a v koncepci ji zohled�ovat. 

Model �ty� kapitál� (Four Capitals Model) ve smyslu nástroje p�ípravy rozvojové strategie 
je v podstat� rozší�ením t�í pilí�� udržitelného rozvoje (environmentálního, sociálního 
a ekonomického). V tomto modelu je odd�lena individuální složka (vzd�lání, zdraví 
obyvatelstva, schopnosti, inovace) od ekonomického a sociálního pilí�e. Je tak umožn�no 
definovat ekonomický pilí� v kontextu infrastruktury, obchodu, nemovitostí, zatímco sociální 
potom v kontextu vztah� mezi jednotlivci a ve spole�nosti (schopnost tvorby sítí, funkce 
institucí atp.) Environmentální pilí� z�stává zachovaný. 

Udržitelným lze charakterizovat rozvoj regionu za p�edpokladu konstantního vývoje nebo 
nár�stu všech díl�ích kapitál�. Udržitelnost lze zárove� rozlišit dle míry její síly. Slabé 
udržitelnosti je dosahováno zvýšením podílu jednoho z kapitál� za cenu snížení jiného. Silná 
udržitelnost je výsledkem p�ispívání díl�ích kapitál� k celkovému blahobytu díl�ími zp�soby, 
p�i�emž není možná replikace �i substituce jednotlivých kapitál�.    

Dle modelu �ty� kapitál� (4K) (SRDTOOLS 200725) lze definovat kapitál v kategorii: 

��man made capital (�lov�kem vyprodukovaný, nap�. komunikace, infrastruktura) 

��nature capital26 (p�írodní kapitál, nap�. míra biodiverzity) 

��human capital (lidský kapitál, tj. vzd�lání, motivace, pracovní schopnosti, p�ísp�vek 
k ekonomickému rozvoji) 

��social capital27 (sociální kapitál na spole�enské úrovni, nap�. soudržnost, angažovanost 
ve ve�ejném život�, participace, schopnost tvo�it sít�) 

                                                 
25 Methods and tools for evaluating the impact of cohesion policies on sustainable regional development 
26 Souhrn všech p�írodních zdroj�, které poskytují lidské spole�nosti r�zné služby a statky. Protipól 
k ekonomické kategorii kapitálu (souhrn výsledk� lidské práce ve form� za�ízení a informací – je 
p�edpokladem i výsledkem ekonomické �innosti a tvorby zisku) (Braniš a kol. 1999). 
27 Sociální kapitál lze definovat jako složku sociálních jev� a proces� v ur�itém území (nap�. životní 
úrove� obyvatel, vývoj vzd�lanosti apod.), které �iní území zp�sobilým k rozvoji nebo pln�ní ur�ité 
funkce (VÚVA 1983 cit. v Ústav územního rozvoje 2008). 
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Obecn� bývá cílem ve�ejné intervence zvýšení kvality ur�ité sféry reality, resp. kapitálu. 
Existují zákonné nástroje pro evaluaci t�chto intervencí a hodnocení negativních dopad� 
�i p�ípadných snižujících tendencí na n�který ze zbylých kapitál�. P�íkladem jsou procesy EIA 
(Environmental Impact Assessment), SEA (Strategic Environmental Assessment) nebo HIA 
(Health Impact Assessment). Podobn�, jako je sou�ástí procesu hodnocení vliv� koncepce 
na životní prost�edí proces zhodnocení souladu navrhovaných cíl� koncepce s hierarchicky nebo 
tématicky blízkými koncepcemi pro dané území, je sou�ástí metodiky využívající model 4K 
analýza konzistentnosti strategických cíl� srovnávaných strategických dokument�. Dále je 
rozlišena míra zacílení priorit na zvýšení jednotlivých kapitál�. 

Tento rozpor, kdy možnost zvýšení n�kterého z kapitál� má za následek snížení jiného, lze 
ozna�it jako trade-off, implicitn� tedy m�žeme vymezit proces synergie, tedy nár�st obou 
kapitál�. M�lo by být explicitn� bráno v úvahu, že tém�� veškerý rozvoj s sebou p�ináší ur�itý 
negativní dopad. Je tedy vhodné uvažovat jednotlivá trade-offs procesu. Existuje jich �asto celá 
�ada na r�zných hierarchických úrovních (lokálních, regionálních a nadregionálních). Zvýšení 
jednoho ze 4 kapitál� v �ešeném území Boletic bude bezesporu mít jistý trade off, zvlášt�, 
zvážíme-li vstupující environmentální hodnoty území. Výrazným negativním vliv�m je možné 
�elit i p�edchozí analýzou únosnosti, zát�že p�íp. únosné kapacity území. Hovo�íme zde 
zejména o oblasti turismu, který se s �adou vázaných �inností jeví jako alternativa v procesu 
integrace marginálního území do regionálního systému. 

 

7.1.3 Únosnost a kapacita území pro rozvoj turismu 

Z praxe je z�ejmé, že cestovní ruch p�edstavuje nástroj využitelný ke snižování nerovnom�rnosti 
regionálního rozvoje z p�edpokladu aktivace potenciálu území pro rozvoj turismu. Potenciál 
území pro rozvoj CR v zájmovém území Boleticka lze aktivovat v únosné mí�e tehdy, pokud 
potenciál resp. strana poptávky nep�evyšuje stranu nabídky, tady kapacitu území (blíže 
v kapitole 2.4.3). Únosnou kapacitu potom m�že �ešit nap�íklad ekologický model DPSIR, který 
analyzuje vliv lidských aktivit na životní prost�edí (Pásková 2003). Operuje s veli�inami jako je 
hnací síla rozvoje, zát�ž území, stav v území, dopad na lokalitu a odezva. Model nelze pojímat 
jen jako zobecn�ní negativních dopad� forem CR na životní prost�edí, které mnohdy p�evyšují 
pozitivní hodnoty vyjád�ené nap�. krajinotvorným p�sobením. �asto CR teprve zhodnocuje 
sníženou atraktivitu prost�edí. Nejen kvantita ve smyslu statistiky návšt�vnosti území spole�n� 
s výší p�íjm� v lokální ekonomice je vypovídající o úsp�šnosti zám�ru. Zejména ale kvalita 
návšt�vník� a návšt�vnických program� a produkt� CR up�ednostn�ných v rámci destina�ního 
managementu ovliv�uje absorpceschopnost území. Zde lze identifikovat sty�né body s teorií 
využití �ty� kapitál� a koncentrovat se na iniciaci t�chto kapitál� p�edevším z prost�edí 
lokálních iniciativ.   
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7.1.3.1 Rozvoj šetrných forem turismu 

V sou�asné dob� navíc dobíhá na území biosférické rezervace Šumava (obr. 18) projekt 
Programu pro životní prost�edí OSN (UNEP) a  Sv�tového fondu pro životní prost�edí – Global 
Environmental Facility (GEF) financovaný Sv�tovou bankou, který nese název "Šetrný turismus 
– šance pro biosférickou rezervaci Šumava" (Silovský, Šternberk 2006). Hlavním garantem 
�eské �ásti projektu je Ústav systémové biologie a ekologie AV �R, �eské Bud�jovice. 
Partnerem projektu je Správa NP a CHKO Šumava. Hlavním cílem projektu je dle Provád�cí 
sm�rnice pro grantové schéma (rras.cz 2007) podpora p�im��ených ekonomických aktivit 
v chrán�ném prost�edí jakožto sou�ást ochrany p�írody 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 zabezpe�ení v�deckého a odborného 
výzkumu, vzd�lávání, osv�ty  a podpora udržitelného rozvoje (env.cz 2007). V tomto kontextu 
je projekt zam��en na podporu šetrných forem turismu28.  

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

 

Zdroj: Seidl (2008) 

Zejména aktivity napl�ující globální cíl projektu UNEP–GEF, tedy „zvýšení ekonomické 
výkonnosti cestovního ruchu využitím a dalším rozvojem dostupného potenciálu a tím docílení 
zvýšení konkurenceschopnosti celého odv�tví cestovního ruchu na meziregionální úrovni, p�i 
respektování zájm� ochrany p�írody a krajiny a dalších složek životního prost�edí“ (Provád�cí 
sm�rnice pro grantové schéma, 2007), mohou sm�rovat regionální rozvoj v zájmovém území 
v intencích dlouhodobé udržitelnosti. Zárove� by tento projekt mohl dokázat, že podmínky 

                                                 
28 „Šetrný turismus je speciální forma cestovního ruchu charakteristická svým ohleduplným chováním 
k p�írodn� hodnotným oblastem, která uchovává životní prost�edí a udržuje blahobyt místních obyvatel.“ 
(The International Ecotourism Society cit. v Seidl 2008). 
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stanovené ochranou p�írody nemusí být zásadn� omezující. Níže navržená strategie rozvoje se 
tedy v souladu a inspiraci s cíli a opat�eními tohoto programu snaží napl�ovat zejména principy  
biosférické rezervace, kterým je i regionáln� rozvojový princip. D�ležitá je v této souvislosti 
oblast propagace šetrných forem využívání území pro rozvoj cestovního ruchu a celkov� 
marketing území, ke kterému se snaží p�isp�t i vznikající sí	 Center šetrné turistiky 
�i Ministerstvo životního prost�edí (blíže nap�. Seidl 2008).  

Obr. 18: Vymezení zájmového území v��i Biosférické rezervaci Šumava, r. 2008 

 

Zdroj: Regionální rozvojová agentura Šumava (2008) 

 

7.1.4 Role destina�ního managementu 

Management p�edstavuje systém teoretických a praktických �ídících znalostí, dovedností 
a �inností. P�edstavuje proces s propojením funkcí jako je plánování, organizování, 
rozhodování, motivování, komunikování a d�ležitá je zde i kontrola realizace projekt�, evaluace 
vynaložených finan�ních prost�edk�. Management úzce souvisí s ekonomickými aspekty 
�ízeného subjektu. Cílem je �ídit subjekt za ú�elem zhodnocení. Zhodnocení m�žeme vnímat 
bu
to jako pouze finan�ní nebo jako zhodnocení potenciálu pro navazující procesy. 

Díky cestovnímu ruchu lze generovat p�íjmy na základ� propagace idiografi�nosti n�kterého 
segmentu krajiny, p�írodního d�dictví. Turismus se jeví jako jediný hojn� využívaný nástroj, 
nebo	 v jiných oblastech lidské �innosti �asto nejsou internalizovány externality úsp�chu toho 
ur�itého odv�tví. P�íkladem m�že být profit subjekt� podnikajících v oblasti nap�íklad hi-tech, 
kdy úsp�ch subjektu je dán zejména i kulturním pozadím lokality, ve které p�sobí. S kulturním 
pozadím souvisí nap�íklad lidský kapitál. Mnohdy ani turismus neza�le�uje do svého rozpo�tu 
náklady na rozvoj, zachování kulturního d�dictví, bohatství území a pouze t�ží z jeho „jména“ 
a image. Role destina�ního managementu by m�la tyto externality p�iznat a zajistit návrat �ásti 
zisku do toho, co bylo dosud využíváno bez tržní ceny (tradice, ráz). 

Destina�ní management užívá nástroj� strategického plánování a následn� zajiš	uje 
marketing a komunika�ní strategie destinace (v�etn� SEA), vytvá�í profil destinace (vnímejme 
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kulturu a kulturní d�dictví v kontextu územní p�íslušnosti), dále vytvá�í strategie tvorby image 
a monitoruje vývoj a dopad cestovního ruchu. Destina�ního managementu lze využít 
i v koordinaci aktivit poskytovatel� služeb v regionu ve vazb� na využití kulturního nebo 
kulturn�historického potenciálu. Je dobré op�t zmínit i význam  p�írodního/krajinného d�dictví 
jako sou�ásti komplexního pohledu na problematiku. 

 

7.1.5 Principy teorie institucionalizace regionu 

Využití princip� institucionalizace regionu a procesu formování územních identit pro aplika�ní 
rovinu p�ípravy strategie pro pot�eby destina�ního managementu a rozvoje zájmového území 
vychází z teoretických rámc� Paasiho teorie institucionalizace region� (The institucionalization 
of regions). Výše uvedené teoretické rámce a jejich aplikace v prost�edí �eska jsou diskutovány 
v Chromého studiích Formování regionální identity: nezbytná sou�ást geografických výzkum� 
(Chromý 2003) �i Regional identity activation of territorial communities of peripheral regions 
(Chromý, Jan� 2003), ze kterých jsou �erpány podn�ty pro pot�eby této práce. 

Naším zájmovým územím je struktura obcí obklopující centráln� situovaný vojenský újezd. 
Mnohdy takto vymezené území nazýváme regionem, p�i�emž se v podstat� nejedná ani o region 
staticky chápaný jako homogenní, natožpak o region heterogenní vztahový, jehož funk�nost je 
založena na polarit� st�edisko – zázemí, resp. Jádro – Periferie. V takových regionech funguje 
vztahová podmín�nost a dochází k integraci vnit�ními procesy. P�íkladem m�že být nodální 
region s vnit�n� integrovaným dojíž
kovým regionem. Nejobvyklejší variantou v systému je 
pak vztahový region s homogenními zónami. Ani takový nelze obecn� pro p�ípad zázemí 
vojenských újezd� dostate�n� objektivn� vymezit. Vztahovost a síla vazeb je p�íliš slabá 
a mnohdy nestabilní až sezónní. Identifikace podle územní intenzity výskytu reprezentativních 
jev�, jakými jsou nap�íklad silné fyzickogeografické faktory v souvislosti s podmín�ností nízké 
integrity dané vn�jšími podmínkami, není také p�íliš vhodná. I p�estože zájmové území 
sjednocuje zejména environmentální problematika a úrovn� její ochrany. Inspiraci pro takto 
vymezené zájmové území pro pot�eby definování strategických cíl� rozvoje lze nalézt nap�íklad 
v p�ístupu Paasiho, který chápe region jako výraz �asoprostorov� specifických vztah� 
vytvo�ených b�hem vývoje spole�nosti (1986 cit. v Chromý 2003). Rozvoj regionu tedy souvisí 
s jeho historií, tradicemi a d�lbou práce ve spole�nosti. Problém potom p�edstavují 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, omezen� vztahový. Integruje 
jej provázanost historicko-politického vývoje a funk�ní d�lba práce spojená zejména v minulosti 
s vazbami újezdu na zázemí v podob� dislokovaných hospoda�ících VSL s.p. a vojenských 
posádek a celé �ad� zpracovatelských závod�. Historický vývoj není t�eba p�íliš rozvád�t (blíže 
nap�. v Seidl 2005), p�esto zásadní pro vývoj regionu byly zm�ny organizace spole�nosti 
p�edevším v povále�ném období až do doby vzniku újezdu. I v tomto p�ípad� je podobnost 
vývoje a provázanost centráln� položeného újezdu s okolními obcemi velmi silná. 
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Chromý ozna�uje za jeden z aspekt� formování regionální identity aspekt geografický, 
prostorový, p�edstavující vztah obyvatel ke geografickému prost�edí, k regionu v n�mž žijí. 
Problém nastává v p�ípad� �eských pohrani�ních území a zejména území vojenských újezd� 
s kontinuitou osídlení a „pam�tí spole�nosti“, podobn� jako s tím blízce související pam�tí 
krajiny. (Ta nadále p�etrvává, ovšem funkcí vojenského újezdu v zásadn� pozm�n� podob�. Viz 
nap�. fotop�íloha 1 až 22). Chromý dále ozna�uje p�i formování územní identity za klí�ovou roli 
p�írodních podmínek a krajiny jako výsledku soužití �lov�ka s p�írodou. I v tomto p�ípad� nelze 
stav�t na prakticky žádných pevných základech z d�vodu absolutní vým�ny obyvatelstva 
vojenských újezd� a ztrát� nositel� identity v území (p�ízna�ný je nap�íklad podíl rodák� 
v území dokreslující tuto problematiku, p�íloha III). P�esto ale existence vojenských újezd� 
v regionálním systému, lépe po boku okolního regionálního systému, trvá již tém�� 60 let a lze 
tedy p�edpokládat nov� se formující pocit sounáležitosti s takovým územím i p�es jeho 
specifické funk�ní využití. Období jeho politické a spole�enské izolace bylo natolik dlouhé 
(1950–1989, 1991 nebo 2005 – závisí na úhlu pohledu jeho možné integrace – politické zm�ny 
roku 1989, zm�ny funk�ní – odchod sov�tských vojsk nebo zvýšený zájem o p�írodov�dné 
studium území �i záv�rem vyvrcholení snah o civilní zp�ístupn�ní území od roku 2005–2006) 
a procesy vým�ny obyvatelstva a krajinných zm�n natolik zásadní, že p�vodní pozice 
v regionálním systému již nem�že být obnovena. Za období existence vojenského újezdu se 
vytvo�ila již pon�kud specifická identifikace s tímto územím. Vzhledem k jeho izolaci je 
otázkou, jaký vztah by zaujalo obyvatelstvo žijící v jeho blízkosti k prost�edí zp�ístupn�nému 
a bezprost�edn� tak navazujícímu na jejich životní areál? Z výzkumu ve�ejného mín�ní 
a �ízených interview s p�edstaviteli ve�ejné správy (Seidl 2004, 2007) je z�ejmé silné v�domí 
environmentálních hodnot území vysídleného újezdu (blíže v kapitole 5). Lze jej proto 
vztahovat práv� k aspektu p�írodních a krajinných podmínek p�i formování územní identity 
obyvatel žijících v zázemí újezdu.  

Územní identitou je podle Paasiho (1986 cit. v Chromý 2003)  nezam�nitelnost, shodnost, 
jednota a harmonie v chování obyvatel území v konkrétním �ase. Podstata formování územní 
identity je dána dv�ma pilí�i: tedy vazbou k území a také zakotveností v �ase, samostatným 
navazujícím problémem je vymezení hranic resp. ohrani�ení území ur�ité identifikace (Chromý 
2003). Dle Paasiho (1986 cit. v Chromý, Jan� 2003) je evidentní d�ležitost regionální identity 
v procesu institucionalizace regionu, který autor rozlišuje do �ty� etap:  

��modelování jeho prostorových forem 

��formování symboliky regionu 

��rozvoj institucí 

��integrace/zakotvení regionu do regionálního systému a regionálního pov�domí 
spole�nosti  

Institucionalizaci potom stejný autor chápe jako „socio-prostorový proces, b�hem n�hož 
vzniká prostorová jednotka jako �ást prostorové struktury spole�nosti a stává se viditelnou 
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a jasn� identifikovatelnou v r�zných sférách sociální praxe a sociálního pov�domí“ (Paasi 1986 
cit. v Chromý 2003). Formování regionu (v našem p�ípad� dle výše uvedeného vymezení) je 
ovlivn�no iniciativou aktér� v území, tvorbou image regionu v�etn� jeho mediální 
a spole�enské prezentace (i formou propagace a loga, názvu, symbol� území) a p�sobnost nebo 
vytvo�ení regionálních institucí. Tyto prvky proto zohled�ujeme v navržené strategii rozvoje 
zájmového území. Roli institucí zohled�ujeme p�edevším návrhem institucionalizace 
destina�ního managementu území po boku management� vojensko-strategických funkcí 
a environmentálních funkcí území. Podobn� jako instituce p�sobící v cestovním ruchu 
prezentují nejen sebe, ale p�edevším nabízené produkty pod specifickými logy a ozna�eními, 
zárove� instituce na ochranu životního prost�edí velmi výrazn� p�ispívají k prezentaci, 
propagaci a formování identity ur�itého území. Zá�ným p�íkladem je zna�ka národního parku, 
která území prop�j�uje jedine�nost a výrazn� jej odlišuje nejen od p�ípadné konkurence, ale 
také v celém regionálním systému. Krajina (nap�. národního parku) se stává symbolem regionu 
a p�edstavuje prost�edek k identifikaci obyvatel (Chromý 2003). Tyto instituce jako nap�íklad 
správy ZCHÚ mají nezastupitelný význam v �ízení regionu. Podobn� jako se podílejí na chodu 
Národního parku Šumava V�decká rada parku nebo Svaz obcí NPŠ, podílejí se tyto správní 
instituce i na chodu celého regionu. D�ležité pro zajišt�ní udržitelnosti vývoje a prosp�chu 
z realizovaných zám�r� (nejen investi�ních) je povzbudit rozvoj místních spole�enstev 
(a to p�edevším z �ad aktér� v obcích sousedících s vojenským újezdem) a umožnit tak jejich 
zapojení do proces� rozvoje území. To platí v p�ípad� diskusí nad vývojem vojenských území 
dvojnásob. A to nejen proto, že práv� nositelé identity v t�chto územích již nejsou p�ítomni 
a není tudíž místních obyvatel, kte�í by hájili zájmy „svého“ regionu. Tato spole�enstva potom 
mnohdy zastupují nap�íklad subjekty z jiných oblastí zainteresovaných v dané problematice. 
Mnohdy jsou potom výsledky hodnoceny nechvaln�: „o nás, bez nás“.  

V souladu s Paasiho �tvrtou etapou institucionalizace regionu chápeme proces zakotvení 
regionu tvo�eného zájmovým územím v regionálním systému jako výsledný produkt. Není tedy 
žádoucí generovat nové administrativní jednotky nebo nové role ve správ� 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 následn� rozší�it na 
úrove� všech stávajících p�ti vojenských újezd� v �esku a v souladu se záv�ry Konference 
o ochran� p�írody a krajiny ve vojenských újezdech „Libavá 3. – 4. 5. 2006“  prezentovat tato 
území jako alternativní velkoplošná chrán�ná území s jedine�ným p�írodním potenciálem 
využitelným pro okolní sídla v podob� zajišt�ní šetrných forem turismu. 

 

7.1.6 Role strategického plánování 

P�edkládaný návrh strategie využití zdroj� území se opírá o analytickou a syntetizující �ást 
publikovanou ve výše zmín�ných studiích (Seidl 2005, 2007), je zde identifikován stav 
a podchycen potenciál, a provedeny nezbytné analýzy, v�etn� analýzy SWOT. Vhodnou 
sou�ástí strategie pro její konkrétn�jší zacílení by m�la být i propracovaná analýza potenciální 
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únosnosti zát�že území CR. Rozm�ry únosnosti zát�že CR jsou charakteru fyzického, 
ekologického, ekonomického, institucionálního, socio-kulturního i psychologického. Výstupem 
by proto m�ly být definice varujících jev� a proces� na vymezených lokalitách, stanovení 
konkrétních m��itelných ukazatel� v�etn� jejich kritických hodnot a výsledný návrh 
managementu, p�ípadná zonace území (Pásková, 2003). Podobn� byla nap�. zpracována zonace, 
resp. vymezení tzv. jádrových zón v rámci stanovení požadavk� k ochran� životního prost�edí 
a s tím souvisejícího managementu území uvnit� EVL Boletice a Polná (blíže nap�. Vydrová 
2007).  

Strategické plánování (odvozeno od termínu strategie29) je dlouhodobý proces ur�ující sm�r 
vývoje a jeho optimalizaci. Zákon �. 248/2000 Sb., o podpo�e regionálního rozvoje, poukazuje 
na zásadní úkol strategie regionálního rozvoje, kdy poskytuje pot�ebná východiska a stanovuje 
rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních strategických plán�. Strategický plán lze 
podle Maiera považovat za „výchozí plánovací dokument, slu�ující složky sociálního, 
ekonomického a územního rozvoje. Vyjad�uje na základ� p�edchozích analýz rozvojovou 
politiku a cíle rozvoje“ (1997 cit. v Ústav územního rozvoje 2008). Strategický plán je 
vhodným nástrojem k definování vizí vývoje území a zárove� definování globálních cíl�, 
p�ípadn� díl�ích cíl� a opat�ení/aktivit vedoucích k napln�ní konkrétní vize. Strategický plán 
zohled�uje získání finan�ních zdroj�, �asový rámec realizace navržených aktivit 
a institucionální zajišt�ní realizace. Strategický plán rozvoje území, p�ípadn� rozvoje turismu 
jako segmentu socioekonomické složky rozvoje území, by m�l vycházet z iniciativy ve smyslu 
bottom-up, tedy identifikaci problém� na nejnižší úrovni a na základ� analýz umožnit jejich 
obrazné p�eklopení do struktury projekt� �ešících tyto jednotlivé problémy (Vozáb, Srb, Berman 
Group 2007).  

Námi zvolený metodický postup užívá kombinace dvou základních metod strategického 
plánování, tedy expertní a komunitní metody. B�hem terénního pr�zkumu bylo užito prvk� 
komunitní metody nap�íklad formou �ízených interview a anketních dotazník�, ovšem bez 
moderace skupinového setkání nebo brainstormingu. Následující etapa zpracování návrhu 
strategického dokumentu vychází ze záv�r� extenzivních a intenzivních výzkum� realizovaných 
v zájmovém území a je provád�na p�evážn� expertní metodou. Reálnost p�edkládané koncepce 
je závislá na ochot� realizovat navržené aktivity a napl�ovat p�íslušné cíle. Zohledn�na byla 
základní kritéria selektivnosti a provázanosti, p�i�emž celým dokumentem prolíná jednotná vize 
deklarovaná v úvodu. Naopak koncepci lze považovat za otev�ený dokument. Úsp�šnost 
realizace strategie, tedy její reálnost, je možné monitorovat a sledovat napl�ování jednotlivých 
cíl� na základ� bod� obsažených v koncepci umož�ujících hodnocení. Strategie regionálního 
rozvoje  je považována za st�edn�dobý dokument, který formuluje p�ístup správy území 
k podpo�e regionálního rozvoje,  poskytuje pot�ebná  východiska a  stanovuje rozvojové cíle 
a zásady pro vypracování regionálních program� rozvoje (z. �. 248/2000 Sb. cit. v Bi�ík, Perlín 
                                                 
29 Strategie je považována za dlouhodobý zám�r �innosti k dosažení ur�itého cíle (Akademický slovník 
cizích slov 2000). 
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2006). Auto�i dále definují strategický plán jako „program rozvoje mikroregionu, který je 
zam��en na identifikaci a využití místních zdroj� a sm��uje k podpo�e požadovaných nebo 
chyb�jících aktivit v regionu ze zdroj� regionu“ (Bi�ík, Perlín 2006, s. 17). Cílem je tedy 
zejména využití místního lidského a sociálního kapitálu p�i dlouhodob� udržitelném 
zhodnocování p�írodního kapitálu území. 

Zpracování strategie rozvoje území pro širší region si vyžaduje formalizování svazku obcí 
tvo�ících zájmové území podle zákona �. 128/2000 Sb. Zpracování a p�ijetí takové strategie 
souhlas všech zainteresovaných �len� svazku obcí, který pro pot�eby této práce nebyl dosažen, 
p�esto p�edložená strategie p�edstavuje minimáln� variantní �ešení 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 pon�kud odlišné vizi koncipované zejména pro obce v zázemí lipenské vodní 
nádrže, nikoliv nap�íklad pro obce p�iléhajících vojenskému újezdu ze severu. 

 

7.2 Návrh strategie pro pot�eby destina�ního managementu 
a rozvoje zájmového území 

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

PRO POT�EBY DESTINA�NÍHO MANAGEMENTU 

 

Cílová skupina 

P�edkládané vize, poslání, cíle a opat�ení p�edstavují doporu�ení pro destina�ní management 
území Boleticka vymezeného v sou�asných hranicích vojenského újezdu Boletice a prstence 
správních území obcí p�iléhajících k hranici vojenského újezdu v celé její délce. Vý�tem jsou 
to obce: K�iš	anov, Zbytiny, Volary, Nová Pec, Želnava, Horní Planá, �erná v Pošumaví, 
Ho�ice na Šumav�, Kájov, Chvalšiny, Ktiš. Takto vymezené území podléhá územní správ� 
na úrovni místní ve�ejné správy obcí, resortní organizaci státní správy – Správ� NP a CHKO 
Šumava a správ� území VÚ v gesci Ministerstva obrany, místní p�sobnosti Újezdního ú�adu 
vojenského újezdu. P�ijetím tohoto dokumentu se výše zmín�né obce a orgány státní správy 
hlásí k napl�ování obsahu myšlenek dlouhodob� udržitelného rozvoje území, prosazovaní 
a realizaci destina�ního managementu pro zájmové území Boleticka. 

 

Poslání území Boleticka 

Centrální oblast regionu – Vojenský újezd Boletice plní funkci výcviku ozbrojených sil Armády 
�R. Je nedílnou sou�ástí území státu s vazbami na okolní prost�edí. Sou�asné hranice, 
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pravomoci a povinnosti územní správy a další ustanovení jsou definovány na základ� zákona 
�. 222/1999 Sb., o zajiš	ování obrany �eské republiky. 

 

Území VÚ Boletice je zp�ístupn�no v okrajových lokalitách (p�íloha XII – Výnos �. 2025-
25/2007 o volném zp�ístupn�ní okrajových �ást VÚB civilní ve�ejnosti a p�íloha XIV – režim 
zp�ístupn�ní) vymezených ve vztahu k dominantní funkci území a na základ� studie VÚ 
Boletice – studie polyfunk�ního využití území zpracované v návrzích respektujících 
bezpe�nostní podmínky, ochranné podmínky EVL Boletice a Pta�í oblasti Boletice a ochranné 
podmínky CHKO Šumava. 

 

Cílem zp�ístupn�ní území je podporovat formy trvale udržitelného rozvoje p�edevším v území 
obcí p�iléhajících vojenskému újezdu. Šetrný turismus na hranicích vojenského újezdu a v jeho 
zp�ístupn�ných lokalitách generuje p�íjmy pro obyvatelstvo obcí v zázemí vojenského újezdu 
a posiluje jeho vazby a schopnosti integrace do regionálního systému.  

 

Posláním regionu Boletice je vytvo�it specifické podmínky návšt�vnosti jednoho 
z nejzachovalejších p�írod� blízkých území st�edoevropského významu mimo oficiální strukturu 
ZCHÚ v prost�edí alternativní ochrany p�írody a krajiny – Vojenském újezdu Boletice. 

 

Cílem efektivního fungování regionu Boletice je iniciovat využití p�írodního potenciálu území 
a vytvo�it startovací podmínky pro rozvoj, pop�ípad� znovuoživení kulturního d�dictví širšího 
zázemí vojenského újezdu p�edevším ve spolupráci s obyvatelstvem obcí v zázemí VÚ Boletice.   

 

Území je sou�ástí mezinárodn� vyhlášené biosférické rezervace Šumava. �ást území zaujímá 
CHKO a NP Šumava. Centrální oblast regionu je sou�ásti soustavy Natura 2000, konkrétn� 
EVL Boletice a Pta�í oblasti Boletice, dále potom Botanicky významného území IPA Boletice. 

 

Vize území Boleticka 

 

Vojenský újezd Boletice umož�uje nahlédnout do laborato�e ekologie krajiny a nabízí styk 
s projevy života v jeho nej�istších formách v území bez veškerých ekologických zát�ží 
s výjime�nou historií osídlení a využití zem� a ojedin�lou vým�nou vlivu lidského fenoménu 
a bioty ve „vlád�“ nad krajinou. Boletice p�edstavují ostrov „nové“ divo�iny uprost�ed Evropy. 
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Zázemí VÚ Boletice v podob� infrastruktury a lidského kapitálu obyvatelstva jednotlivých sídel 
chce umožnit rozvoj šetrných forem turismu a to p�edevším jeho edukativní nápl�, zážitkovou 
a terapeutickou nápl� ve zcela unikátním p�írod� blízkém prost�edí se zam��ením 
na pozorování samovolného p�írodního vývoje. Respektování sou�asného stavu území nabízí 
spole�nosti do budoucna nedocenitelné služby ve form� produkce zdravých životních 
podmínek.. 

 

Realiza�ní infrastruktura 

Nabízí se možnost využití potenciálu nov� vznikajících Center šetrné turistiky (CŠT). CŠT mají 
za cíl prosadit základní standardy šetrného pohybu v p�írod�. Aktivizovat oblast 
environmentálního vzd�lávání a informa�n�-poznávacích funkcích. Dále se snaží 
implementovat Evropskou chartu udržitelného cestovního ruchu ve zvlášt� chrán�ných 
územích. Tato institu�ní podpora je schopna v souladu se zám�ry Strategie udržitelného rozvoje 
�R, Státní politiky životního prost�edí a Koncepcí státní politiky cestovního ruchu iniciovat 
spolu se zástupci ve�ejné správy a ob�anské sféry vznik zájmového sdružení participujících obcí 
a zahájit programovou �innost destina�ního managementu (DM) území podmíne�n� 
lokalizovaného v �ešeném území.   

 

Realiza�ní infrastruktura strategických cíl� je založena na fungování DM území ve vazb� 
na spolupráci se správami území vojenského újezdu a NP a CHKO Šumava jakožto logistické 
podpory realizace konkrétních projekt�. 

 

Strategické osy a díl�í cíle území Boleticka do roku 2020 

 

1. DESTINA�NÍ MANAGEMENT (DM) 

�� 1.1 Spolupráce s CŠT 

�� 1.2 Iniciace vzniku odd�lení destina�ního managementu v regionu 

�� 1.3 Podpora šetrného turismu v BR Šumava 

2. ENVIRONMENTÁLNÍ VZD�LÁVÁNÍ A VÝZKUM 

�� 2.1 Propagace šetrného turismu v regionu 

�� 2.2 Monitoring a analýza dopad� CR na území 

�� 2.3 Spolupráce s regionálními vzd�lávacími institucemi 

3. CERTIFIKCE (EKOLABELING) PRODUKT	 
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�� 3.1 Podpora zavedení certifikace stávajících bioprodukt� a ekologicky šetrných 
služeb v regionu 

�� 3.2 Podpora vzniku nových produkt� kvalitním informa�ním zázemím 
i v ohledu na možnost získání dotací a podpory z fond�  

4. PODPORA ROZVOJE VENKOVSKÉHO PROSTORU 

�� 4.1 Rozvoj lidského kapitálu a potenciálu venkovského obyvatelstva 

�� 4.2 Pr�vodcovská �innost 

�� 4.3 Spolupráce s institucemi ochrany p�írody a krajiny a mezinárodní vým�na 
zkušeností 

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

�� 5.1 Prohloubení regionální identity obyvatelstva  

�� 5.2 Prost�ednictvím DM iniciovat vznik platformy pro spolupráci subjekt� 
p�sobících ve službách v regionu 

�� 5.3 Prohloubení spolupráce mezi správou obcí a ZCHÚ a VÚ    

 

Díl�í cíle a opat�ení, kroky k jejich realizaci, realiza�ními týmy (RT) 

 

1. DESTINA�NÍ MANAGEMENT 

�� 1.1 Iniciace vzniku odd�lení destina�ního managementu v regionu 

��1.1.1 Z�ízení o.p.s. s cílem finan�n� zajistit vznik odd. DM 

��1.1.2 Prost�edky pro z�ízení získat z poplatku �lenských obcí sdružení 
území Boleticka 

��1.1.3 Delegovat destina�nímu managementu pravomoci v oblasti PR, 
tvorby image a mediální prezentace, vytvo�ení profilu destinace 
a p�ipravení návšt�vnického managementu území 

Realiza�ní tým (RT) komise z�ízená sdružením obcí Boleticka 

�� 1.2 Spolupráce s CŠT 

�� 1.2.1 P�i fungování �eskobud�jovické pobo�ky CŠT rozvinout 
spolupráci s  ve�ejností regionu Boletice a místní ve�ejnou správou 
formou seminá�� 

�� 1.2.2 Vým�na zkušeností a informací s nov� vznikajícím DM území 
Boleticka  
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RT komise a DM  

 

�� 1.3 Podpora šetrného turismu v BR Šumava 

�� 1.3.1 Slad�ní DM regionu Boletice s managementem BR Šumava 

�� 1.3.2 Spolupráce na realizaci opat�ení Pr�vodcovská �innost osy 
Podpory rozvoje venkovského prostoru 

RT  DM a Správa NP a CHKO Šumava 

 

2. ENVIRONMENTÁLNÍ VZD�LÁVÁNÍ A VÝZKUM 

�� 2.1 Propagace šetrného turismu v regionu 

�� 2.1.1 Realizace vzd�lávacích seminá�� za ú�asti odborník� z praxe 
a nabídka zkušeností z jiných region� (zahrani�í) 

�� 2.1.2 Realizace environmentální výchovy v místních školách se 
zam��ením na specifiku regionu 

�� 2.1.3 Nabídka služeb a produkt� v prost�edí VÚ na ekonomickém 
principu. Po�ádání exkurzí do terénu pro širokou ve�ejnost 

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

�� 2.2 Monitoring a analýza dopad� CR na území 

�� 2.2.1 V návaznosti na realizaci destina�ního managementu území 
monitorovat a analyzovat dopady CR 

�� 2.2.2 M��ení únosné kapacity lokalit a míry nasycení 

�� 2.2.3 Operativní regulace návšt�vnosti v závislosti na biologických 
cyklech krajiny  

RT  DM, Správa NP a CHKO Šumava a Výzkumná pracovišt� 
regionálních univerzit 

�� 2.3 Spolupráce s regionálními vzd�lávacími institucemi 

�� 2.3.1 Realizovat praxe student� 

�� 2.3.2 Praktické využít záv�r� odborných a studentských v�deckých 
prací 

�� 2.3.3 Realizovat exkurze do výzkumných lokalit pro zájemce z �ad 
široké ve�ejnosti 
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�� 2.3.4 Podporovat vznik image regionu – laborato�e ekologie krajiny, 
ostrova nové divo�iny uprost�ed Evropy 

RT  DM, a Výzkumná pracovišt� a regionální univerzity, p�íslušné 
odbory nebo zodpov�dné osoby zastupitelstev za oblast školství 
a vzd�lávání 

 

3. CERTIFIKACE (EKOLABELING) PRODUKT	 

�� 3.1 Podpora zavedení certifikace stávajících bioprodukt� a ekologicky 
šetrných služeb v regionu 

��3.1.1 Realizace seminá�� v oblasti bioprodukce potravin a ekologicky 
šetrných služeb jako pilí�� tvorby image DM regionu 

��3.1.2 Prosazovat internalizaci produk�ních schopností krajiny 
do nákladov� ziskových analýz 

��3.1.3 Informa�ní podpora a školení místní ve�ejné správy 

�� 3.2 Podpora vzniku nových produkt� kvalitním informa�ním zázemím  
i v ohledu na možnost získání dotací a podpory z fond�  

��3.2.1 Informa�ní podpora DM  

RT  DM 

 

4. PODPORA ROZVOJE VENKOVSKÉHO PROSTORU 

�� 4.1 Rozvoj lidského kapitálu a potenciálu venkovského obyvatelstva 

��4.1.1 Propagace jedine�nosti území p�edevším v samotném regionu, 
budování lokální identity obyvatelstva a sounáležitosti s �ešenými 
problémy  

�� 4.2 Pr�vodcovská �innost 

��4.2.1 Zavedení systému speciáln� proškolených místních pr�vodc� 
s pat�i�nou certifikací, inspirace projektem T4N (Tourism for nature) 

��4.2.2 Nabízení služeb souvisejících s návšt�vností zp�ístupn�ných 
území VÚ na ekonomickém principu prodeje produktu návšt�vníkovi 

��4.2.3 Vým�na zkušeností s NP Šumava a zejména zahrani�ním 

�� 4.3 Spolupráce s institucemi ochrany p�írody a krajiny a mezinárodní 
vým�na 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 vzd�lávacími programy rozši�ovat pov�domí 
o regionu 

��5.1.2 Budovat ve spolupráci s DM výjime�ný image regionu 

�� 5.2 Prost�ednictvím DM iniciovat vznik platformy pro spolupráci subjekt� 
p�sobících ve službách v regionu 

��Koordinovat využití jednotlivých oblastí v zázemí VÚ v závislosti 
na únosné kapacit� území a umožnit tak participaci více subjekt�  

�� 5.3 Prohloubení spolupráce mezi správou obcí a ZCHÚ a VÚ 

��Po�ádat pravidelná setkání zástupc� správ území a zainteresované 
ve�ejnosti  

  RT DM, komise, správy území 

(Nedílnou sou�ástí strategie ve výhledu by m�l být i navazující proces monitoringu 
napln�ní cíl� a opat�ení.) 

 

7.3 Shrnutí 

Implementace této strategie je možná až v p�ípad� nalezení požadované úrovn� spolupráce 
identifikovaných aktér� regionálního rozvoje území. P�esto je vhodné se touto problematikou 
zabývat již nyní a využívat nástroje, jakým je i strategický plán pro definování jasné koncepce 
vývoje území. Jedin� tak lze zajistit dlouhodobou užitnost p�írodního kapitálu území a zamezit  
nekontrolovatelnému a nekoordinovanému rozvoji majícímu �asov� a prostorov� omezený 
ekonomický p�ínos.  

Dob�e �ízený rozvoj turismu v území s nezbytným ekonomickým pozadím realizace jeho 
forem (zpoplatn�ní vstupu a služeb obecn�) zajistí sice nižší, avšak alternativní 
a celospole�ensky p�ijateln�jší míru ekonomického r�stu lokalit. Samoz�ejm� je nutné chápat 
poskytování služeb spojených s návšt�vností jedine�ných území jako službu založenou 
na principu nákupu a prodeje výsledk� práce pé�e o dané území (podobn� jako tomu je 
v p�ípad� mnohých národních park� za hranicemi �eska). Prodejem doposud paradoxn� 
samoz�ejmých služeb v podob� �istého životního prost�edí regenerujícího prost�edí nutného pro 
úsp�šný rozvoj spole�nosti by se m�la zahlazovat propast mezi p�ínosem tvrdých a m�kkých 
forem turismu pro spole�nost a konkrétní region. Navíc zpoplatn�ním služeb v duchu šetrného 
turismu nejsou prohlubovány sociální rozdíly ve spole�nosti, naopak sociáln� mén� silná 
skupina si spíše dovolí nákup produktu z oblasti šetrného turismu.  
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Kapitola 8 

Hodnocení vliv� koncepce na životní prost�edí a ve�ejné 
zdraví 

8.1 Hodnocení vliv� koncepce na životní prost�edí a ve�ejné zdraví 
procesem SEA dle z. �. 100/2001 Sb., v platném zn�ní 

8.1.1 Hodnocení vliv� koncepce na soustavu a lokality Natura 2000 

Sou�asná legislativa vymezuje zám�ry a koncepce, jejichž realizace by mohla výrazn� ovlivnit 
životní prost�edí a ve�ejné zdraví a které je nutné z tohoto hlediska posoudit. Koncepce jsou 
p�edm�tem posuzování procesem SEA (Strategic Environmental Assessment). Touto metodikou 
jsou posuzovány koncepce, strategie, politiky, plány a programy ve�ejné správy a zejména 
koncepce spolufinancované z prost�edk� fond� EU, je-li podmínkou zpracování a kladné 
vyhodnocení z hlediska vliv� na životní prost�edí. Koncepce (resp. zám�ry v p�ípad� hodnocení 
EIA) mohou mít vedle p�edpokládaných p�ímých také nep�ímé vlivy. Sou�ástí posouzení je 
stanovení vliv� na všechny p�ítomné složky životního prost�edí v posuzovaném území v�etn� 
p�írodních zdroj�, hmotného majetku a kulturních památek. Další sou�ástí posouzení bývá 
návrh preventivních opat�ení k minimalizaci nebo úplnému vylou�ení negativních vliv� 
na životní prost�edí. Hodnocení vliv� koncepcí a zám�r� na životní prost�edí a ve�ejné zdraví se 
opírá o ustanovení z. �. 114/1992 Sb., ve kterém je jasn� definován postup hodnocení. Jakákoliv 
koncepce, zám�r, plán, projekt, který m�že samostatn� nebo ve spojení s jinými významn� 
ovlivnit území evropsky významné lokality (EVL) nebo pta�í oblasti (PO), podléhá hodnocení 
vliv� na soustavu Natura 2000. Naturové hodnocení m�že být také sou�ástí posuzování 
procesem EIA v p�ípad� ur�itého stupn� územn�-plánovací dokumentace.  

 K vydání stanoviska ke koncepcím a zám�r�m z hlediska vlivu na EVL a PO je kompetentní 
orgán státní správy. M�že jím být:  

��mimo území NP a CHKO a pozemky ur�ené k obran� státu (PUOS) Krajský ú�ad 

��správy velkoplošných zvlášt� chrán�ných území 

��na území vojenských újezd� újezdní ú�ad (ÚÚ�VÚ) 

��na území ostatních PUOS Ministerstvo životního prost�edí 

��p�íslušné mohou být všechny orgány najednou.  
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Na základ� kapitoly 6 jsou p�edm�tem posouzení základní koncep�ní dokumenty Program 
rozvoje kraje a Zásady územního rozvoje Jiho�eského kraje, které budou mít bezprost�ední vliv 
na budoucí využití území vojenského újezdu. Ve vztahu k deklarovanému zám�ru využití 
okrajových �ástí VÚ v civilním režimu, p�ípadn� vyn�tí jihozápadní �ásti VÚ dle Spole�né 
deklarace (2006), je z�ejmá s ohledem na stav životního prost�edí a stupe� jeho legislativní 
ochrany na území vojenského újezdu povinnost zhodnocení d�sledk� koncepce na soustavu 
a lokality Natura 2000 (V�stník MŽP 2007).  

 Mezi základní požadavky p�i hodnocení zám�r� nebo koncepcí pat�í vyhodnocení vliv� na 
celistvost (integritu) lokality a vlivy na p�edm�ty ochrany konkrétní lokality. Hodnocení zám�ru 
a koncepce probíhá se z�etelem k p�edm�tu ochrany, tedy druh� pták� (v PO) nebo typ�m 
evropských stanoviš	 a evropsky významným druh�m (v EVL). Cílem jejich ochrany je 
nap�íklad v p�ípad� EVL zajišt�ní nezhoršování stavu jejich p�edm�t� ochrany (z. �. 114/1992 
Sb.). Celistvostí je mín�na nejen integrita topografická, geografická, ale též �asová �i popula�ní. 
(V�stník MŽP 2007). Veškerá tvrzení uvedená v naturovém hodnocení jsou odborn� kvalitními 
podklady a jsou zd�vodn�na zpracovatelem, tedy p�íslušn� autorizovanou osobou. Pokud se 
ve zjiš	ovacím �ízení vydaném p�íslušným orgánem ochrany p�írody a krajiny k oznámení 
koncepce nebo zám�ru potvrdí významné vlivy na soustavu nebo lokality Natura 2000, jsou 
v záv�ru zjiš	ovacího �ízení vzneseny požadavky na zpracování dalších variant. Naopak 
ustanovení § 45i, z. �. 114/1992 Sb., v platném zn�ní, stanoví, že zám�r �i koncepci lze povolit 
�i schválit v p�ípad�, kdy negativní vlivy jsou vylou�eny. 

 

8.1.2  Právní ochrana a predikce posouzení vliv� koncepce na sí
 a lokality 
Natura 2000 

Vzhledem k mí�e obecnosti z hlediska geografické lokalizace jednotlivých rozvojových 
opat�ení koncep�ního dokumentu Programu rozvoje kraje není možné ve v�tšin� p�ípad� 
identifikovat jednotlivé vlivy koncepce. Váha tedy spo�ívá na posouzení vliv� koncepce 
na soustavu a lokality Natura 2000 v procesu posuzování územn� plánovací dokumentace 
v podob� Zásad územního rozvoje kraje. Rovn�ž v ohledu na zákonné normy na ochranu 
soustavy a lokalit Natura 2000 p�ítomných v centrální �ásti zájmového území (VÚ Boletice) 
nelze p�edjímat souhlasné stanovisko orgánu ochrany p�írody k návrh�m lokalizovaným 
do prostoru vojenského újezdu (viz p�íloha VI). Respektive nelze p�edpokládat jednozna�né 
vylou�ení negativních vliv� na integritu a p�edm�t ochrany Natura 2000 v souvislosti 
s koncepcí rozvoje turismu obsaženou nap�. ve studii Lipensko – zimní turistická sezóna 
s pr�m�tem do zásad územního rozvoje (p�íloha X a IX). Na základ� výše uvedených 
skute�ností bylo proto v rámci této práce p�istoupeno k procesu p�ípravy variantního �ešení 
využití okrajových �ástí vojenského újezdu ve vazb� na rozvoj sousedících obcí. Proto je rovn�ž 
p�edkládáno alternativní �ešení v podob� návrhu koncep�ního materiálu reagujícího na pot�ebu 
rozvoje forem turismu v zájmovém území. Je volen p�ístup p�ípravy koncep�ního dokumentu 
pro pot�eby destina�ního managementu a rozvoje zájmového území (viz kapitola 7). V podstat� 
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se jedná o koncepci programu rozvoje cestovního ruchu v daném území, resp. zmenšenou 
obdobu regionální politiky zam��enou na ur�itou problémovou oblast.  

V p�ípad� zájmového území, konkrétn� území vojenského újezdu, je nutné nastolit v�cnou 
a produktivní diskusi mezi všemi aktéry rozvoje území a hledat možná, ekologicky p�ijatelná 
a kompromisní �ešení pro rozvoj turismu v území. Nap�íklad v p�ípad� VÚ Brdy je v rámci 
studie „Analýza cestovního ruchu na P�íbramsku“ navrhován postup zpracování územních 
plán� obcí v sousedství VÚ a vytvo�ení Plánu rozvoje území Brd a Podbrdska, který by m�l 
za cíl p�inést dlouhodob�jší vizi a strategii rozvoje regionu (Vágner a kol. 2007). P�i navrhování 
a projektové p�íprav� konkrétních rozvojových zám�r� turismu v našem zájmovém území je 
nezbytné zohlednit vliv na p�edm�t ochrany konkrétní dot�ené lokality Natura 2000 (blíže nap�. 
Vydrová 2007, Kloubec, Hora 2007 a další). Zhoršení stavu p�edm�tu ochrany není zákonem 
p�ípustné. Obecn� jsou pro území soustavy Natura 2000 p�ijatelné a vhodné zejména šetrné 
(udržitelné) formy turismu (European Commision – Environment DG 2001), v tomto smyslu se 
vyjad�ují k využívání území VÚ Boletice rovn�ž 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 za�len�ním 
regionu do soustavy Natura 2000, nejen že podtrhuje atraktivitu a hodnoty p�íslušného regionu, 
ale zajiš	uje práv� dlouhodobé uchování atraktivit turismu p�ed poškozením a znehodnocením 
(Machar v eia.cenia.cz 2008). K poškozování evropsky významných lokalit p�itom nedochází 
p�i �ádném hospoda�ení provád�ném v souladu s platnými p�edpisy – zákon o ochran� p�írody, 
lesní zákon, vodní zákona n�které další, mezi které lze �adit i �innosti provád�né v souladu se 
zákonem o obran� (Kotek 2007).  
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Záv�r 

 
Následující záv�re�ná �ást práce shrnuje nejd�ležit�jší poznatky zjišt�né ve výzkumu procesu 
integrace území Vojenského újezdu Boletice do regionálního systému. Rovn�ž podává ucelenou 
odpov�
 na hlavní výzkumné otázky. 

Integrace marginálních území do regionálního systému je procesem ve ve�ejném zájmu, 
nebo	 snižování po�tu t�chto území vypovídá o v�tší sociální a ekonomické kohezi rozvoje 
spole�nosti (Cudlínová 1999). Marginální území také mnohdy p�edstavují bariéry regionálního 
rozvoje a to z n�kolika zásadních d�vod�. Marginální území na rozdíl od území periferních lze 
považovat za zcela vy�len�ná z regionálního systému. Jejich problémy jsou hlubšího rázu 
a k �ešení je nezbytný zásah vn�jšího �initele (Chromý, Jan�ák 2005). K vy�len�ní m�že 
docházet nap�íklad vlivem politických rozhodnutí. Podobn� tomu bylo i v p�ípad� vymezování 
území pro vojensko-strategické ú�ely. Zásadní vliv na okolní sídelní systém a ekonomiku 
regionu mají potom hrani�ní efekty spojené s vymezením takových území. Naopak území 
pro pot�eby obrany státu bývají �asto �ídce zalidn�na, což s ur�itým stupn�m intenzity využití 
území umož�uje p�irozený nerušený vývoj ekosystém�. Vykazují zna�né ekologické hodnoty 
pro celou spole�nost a jsou proto p�edm�tem legislativní ochrany životního prost�edí. Tedy 
bariérou regionálního rozvoje zázemí marginálních oblastí mohou být i úzké mantinely 
nastavené spole�enskou dohodou o ochran� p�írodních a krajinných hodnot takových území.  

Za marginální oblasti lze považovat území vojenských újezd�, která spolu s navazující 
správní strukturou tvo�í jedine�nou laborato� geografického výzkumu socioekonomické 
integrace území do regionálního systému. Za modelové území jsme proto vzhledem k vysoké 
dynamice zm�n zvolili jiho�eský Vojenský újezd Boletice a jeho zázemí. 

Naším cílem bylo p�edevším zjistit, zda lze území vojenského újezdu opravdu považovat 
za marginální oblast. A pokud ano, zda je možné jeho marginalitu ozna�it za trvalou nebo 
�asov� omezenou? Užili jsme metodiky kvantitativního hodnocení vnit�ní polarizace prostoru 
na úrovni správních celk� obcí I. stupn� v p�edem vymezeném území. V kvantitativním 
hodnocení jsme použili konstrukce agregátního ukazatele, demograficko-strukturálního indexu 
(DSI). (Index DSI je zkonstruován jako prostý aritmetický pr�m�r �ty� díl�ích index�, které 
jsou tvo�eny ukazateli hustoty zalidn�ní, podílu ekonomicky aktivních na trvale bydlícím 
obyvatelstvu, podílem zam�stnaných v primárním sektoru hospodá�ství a podílem 
neobydlených dom� na celkovém po�tu dom� v území). Výsledné nízké hodnoty indexu DSI 
charakterizují stupe� perifernosti území. Dosp�li jsme k záv�r�m, které území vojenského 
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újezdu �adí 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 p�i severní hranici újezdu vytvá�ejí spolu s vojenským 
újezdem významnou demograficko-strukturální bariéru regionu. Ta je zesilována 
fyzickogeografickými aspekty a komunika�ní neexponovaností. Komparací hodnot indexu DSI 
vypo�ítaných na základ� údaj� z cens� 1991 a 2001 jsme analyzovali trend vývoje polarizace 
prostoru. Byl tak identifikován tvo�ící se prstenec obcí v zázemí vojenského újezdu, které více 
�i mén� vykazují vyšší stupe� perifernosti. Vojenský újezd spolu se zmi�ovaným prstencem 
obcí leží dle výsledk� dále aplikované analýzy polohové exponovanosti v neexponovaném 
území na pomyslném p�ed�lu mezi spádovým územím dvou d�ležitých komunika�ních os. 
Na základ� 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 �i mírné snížení stupn� perifernosti sousedících obcí lze identifikovat 
v pom�ru k pr�m�rným hodnotám ukazatele pro mezoregion.   

�asovou omezenost marginality vojenského újezdu jsme se proto také snažili mimo jiné 
zodpov�d�t pomocí analýzy výsledk� terénního šet�ení provedeného formou strukturovaných 
interview. Vybraná cílová skupina respondent� byla tvo�ena p�edstaviteli ve�ejné správy 
na obecní – lokální, mikroregionální a mezoregionální úrovni a úrovni resortní. P�edstavovala 
tak jednu z významných složek struktury empirického výzkumu zjiš	ování postoje 
a p�ipravenosti místních obyvatel resp. d�ležitých „hrá��“ ke zm�n� využívání území 
vojenského újezdu. Marginální postavení vojenského újezdu uvnit� periferního území ilustruje 
práv� míra perifernosti území újezdu spole�n� s bariérovým hrani�ním efektem újezdní hranice 
p�sobícím p�edevším na své civilní zázemí. Hrani�ní efekt hranice újezdu prochází v sou�asné 
dob� dynamickým vývojem. Do roku 2006 m�la hranice charakter uzav�ené politické hranice 
s areálovým hrani�ním efektem odd�lujícím dva funk�n� odlišné prostory. S probíhajícím 
procesem zvyšování permeability hranice se zvyšuje význam kontaktního hrani�ního efektu. 
Integra�ní proces v prost�edí vojenského újezdu má spíše prostorový než socioekonomický 
charakter pro území samotné, ovšem m�že mít významný socioekonomický dopad práv� 
pro své zázemí. Po roce 1991 stále více zesilují tendence zciviln�ní vojenských území. 
Vyvstává otázka, zda lze o�ekávat zvrat vývoje polarizace prostoru samotných újezd� a obcí 
v jejich zázemí. Pravd�podobn� tomu tak m�že být v souvislosti s mírou otev�enosti hranice 
a marginalita vojenských újezd� tak m�že být �asov� omezená. Zp�ístupn�ní ur�ité okrajové 
�ásti újezdu bude mít podobu koncentra�ního hrani�ního efektu, soust�e
ujícího procesy 
do vybraných sm�r� (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. odpov�
 na další výzkumnou otázku, lze hledat, jak bylo 
v této práci popsáno, v množství unikátních p�írodních hodnot. Jedná se o laborato� ekologie 
krajiny. Pro resort obrany naopak p�edstavuje významný vojensko-strategický potenciál 
zejména pro pot�eby využití ve struktu�e obrany NATO. Domníváme se, 
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že fyzickogeografického primárního potenciálu zejména v oblasti turismu lze využít 
za p�edpokladu aktivace terciálního potenciálu území v podob� fungujícího destina�ního 
managementu. S ohledem na principy ochrany p�írodních a krajinných hodnot lze potenciálu 
území využít pro koncipování strategie dlouhodob� udržitelného rozvoje regionu a to zejména 
ve vazb� na šetrný turismus. Nabízí se jedine�ná možnost regulovat tento vývoj od samého 
po�átku životního cyklu destinace. Doposud totiž zázemí vojenského újezdu s výjimkou 
provázanosti v oblasti primárního sektoru hospodá�ství nebylo vázáno na rozvoj území 
vojenského újezdu. Nyní p�edstavuje potenciál ve form� kapacity realiza�ních p�edpoklad� pro 
rozvoj turismu v území újezdu. Výše popsaným zp�sobem je vnímán potenciál na úrovni obcí 
I. stupn�. Úrovn� obvod� ORP rezignují na možnost definování potenciálu �i jeho využití. 
Naopak pro krajskou úrove� správy území jsou ur�ující p�edevším lokaliza�ní p�edpoklady 
oblasti pro rozvoj tvrdých forem turismu a tím vy�ešení problému sezónní nezam�stnanosti.  

 Na výzkumné otázky, zda vojenský újezd p�edstavuje bariéru �i impuls rozvoje zájmového 
území a jak je vnímán potenciál vojenského újezdu na jednotlivých stupních ve�ejné správy, 
odpovídají záv�ry intenzivního výzkumu (terénního šet�ení). Ty nám rovn�ž umožnily naplnit 
cíl deskriptivní povahy v podob� komparace sou�asných trend� rozvoje obcí v sousedství 
Vojenského újezdu Boletice. Jedním z výsledk� je mimo jiné kategorizace obcí do dvou skupin 
podle podpory stupn� dynami�nosti konverze/zciviln�ní území vojenského újezdu 
a geografického potenciálu území. První skupina zastává názor pot�eby zlomového projektu, 
který by zvrátil polarizaci území. Naopak druhá skupina není významným iniciátorem zm�n 
a hledala by spíše alternativní zp�soby využití území. Míra podpory dynamiky procesu 
zciviln�ní závisí ve velké mí�e na geografické poloze dané obce v��i území navrženému 
Jiho�eským krajem k vyn�tí z vojenského újezdu. Respondenty je také potvrzována p�ítomnost 
komunika�ní bariéry mezi hlavními „hrá�i“ v území. S tím souvisí i nekoncep�nost �ešení, kdy 
na jedné stran� stojí obce prosazující zám�ry, které není možné dle platné legislativy ochrany 
životního prost�edí akceptovat. Na opa�ném stran� potom stojí zám�ry ob�anských sdružení 
a správy a ochrany životního prost�edí, jež jsou považovány za nedostate�né a neschopné �ešit 
ekonomické problémy regionu. T�i �tvrtiny respondent� považují zciviln�ní �ástí vojenského 
újezdu za výrazný impuls rozvoje jejich obcí. U skupiny p�edstavitel� obcí prosazujících 
razantní zm�nu funk�ního využití území vojenského újezdu je z�ejmá rezervovanost k politice 
ochrany životního prost�edí realizované správou NP a CHKO Šumava resp. legislativní 
ochranou soustavy Natura 2000. Je zárove� podce�ována role t�chto institucí p�i tvorb� image 
regionu a marketingu území v prost�edí turismu. N�kte�í p�edstavitelé dokonce omezují podobu 
razantní zm�ny funk�ního využití území na realizaci zám�ru výstavby lyža�ského areálu.  

Hledání inspirace v modelových projektech a geneticky podobných územích nepotvrdila 
tém�� absolutní v�tšina respondent�. Tím jsme také nalezli odpov�
 na výzkumnou otázku, zda 
je možné se inspirovat pr�b�hem konverze bývalého šumavského Vojenského újezdu Dobrá 
Voda pod civilní správu s ohledem na sou�asné využití jeho území a správu. Inspirace je 
procesn� možná, ovšem naprosto opomíjená.     
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Sou�ástí práce je rovn�ž diskuze vhodnosti jednotlivých zám�r� využití území VÚ Boletice 
umož�ující odpov�
 na poslední výzkumnou otázku. Zásadním rozporem doposud navržených 
zám�r� rozvoje VÚ Boletice je neprovázanost �ešení s podstatou pé�e a legislativními normami 
na ochranu životního prost�edí. Ve v�tšin� p�ípad� analyzovaných variant �ešení rozvoje území 
VÚ Boletice nebylo možné identifikovat vlivy na životní prost�edí a to p�edevším z d�vodu 
míry obecnosti návrh�. Váha rozhodnutí o p�ijatelnosti navrhovaných zám�r� tedy spo�ívá 
na posouzení vliv� koncepcí na soustavu a lokality Natura 2000 siln� zastoupené v �ešeném 
území. V zásad� m�žeme tvrdit, že nelze p�edjímat souhlasné stanovisko orgánu ochrany 
p�írody k návrh�m lokalizovaným do prostoru vojenského újezdu. Respektive nelze 
p�edpokládat jednozna�né vylou�ení negativních vliv� na integritu a p�edm�t ochrany soustavy 
Natura 2000 v souvislosti s koncepcí rozvoje turismu obsaženou nap�. ve studii „Lipensko – 
zimní turistická sezóna“ s pr�m�tem do Zásad územního rozvoje Jiho�eského kraje.  

Na základ� výše uvedených skute�ností bylo proto v rámci této diplomové práce 
p�istoupeno k p�íprav� alternativního �ešení k doposud nabízeným variantám využití okrajových 
�ástí vojenského újezdu aplikací princip� dlouhodobé udržitelnosti rozvoje. P�edložené 
alternativní �ešení je založeno na metodice strategického plánování a p�íprav� koncepce 
reagující na pot�ebu rozvoje forem turismu v zájmovém území s d�razem na rozvoj 
destina�ního managementu. V podstat� se jedná o koncepci programu rozvoje cestovního ruchu 
v zciviln�ném území vojenského újezdu, resp. zmenšenou obdobou regionální politiky 
zam��enou na ur�itou problémovou oblast. Alternativnost spo�ívá v nabízených opat�eních 
a krocích k realizaci definovaných cíl�. Ty se odlišují od doposud nabízených variant nap�íklad 
zohled�ováním princip� institucionalizace regionu. V sou�asné dob� vznikající návrhy rozvoje 
území vojenského újezdu opomíjejí d�ležitost role nejen destina�ního managementu, 
ale i provázanosti navrhovaných �ešení s pot�ebami v�tšiny obcí sousedících s vojenským 
újezdem.  

V obecné rovin� jsme rovn�ž p�ipravili podklady pro budoucí možnou komparaci proces� 
konverze a trend� vývoje vojenských území v Evrop� s vybranými prostory v �esku 
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 p�i koncipování návrh� postupu socio-prostorové integrace území 
vojenského újezdu Boletice. Prozatím je možné potvrdit trend sm��ující k podpo�e práv� 
m�kkých, šetrných forem turismu ve vojensky využívaných územích západní Evropy. Dalším 
d�ležitým úkolem by mohlo být komplexní zhodnocení vliv� námi p�edkládané koncepce 
rozvoje zájmového území na životní prost�edí a ve�ejné zdraví procesem SEA.  

Na záv�r této práce je vhodné znovu zd�raznit, že Vojenský újezd Boletice je natolik 
specifickým a jedine�ným územím, které si rozhodn� zaslouží vysoce odborný a pe�liv� 
zvážený p�ístup v procesu jeho rozvoje podpo�ený širokou akademickou obcí a v neposlední 
�ad� též místním obyvatelstvem.  
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P�íloha I: Fyzickogeografická mapa zájmového území, 2008 
Zdroj dat: Arc�R 500 

 

P�íloha II: Hustota zalidn�ní (r. 2001) ve vybraných obcích ORP PT a 	K 
Zdroj dat: SDLB 2001, Arc�R 500 
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P�íloha III: Podíl rodák� (%, r. 2001) ve vybraných obcích ORP PT a 	K 
Zdroj dat: SLDB 2001, Arc�R 500 

 

P�íloha IV: Index vzd�lanosti (r. 2001) ve vybraných obcích ORP PT a 	K 
Zdroj dat: SDLB 2001, Arc�R 500 
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P�íloha V: Míra nezam�stnanosti (%, r. 2007) ve vybraných obcích ORP PT a 	K 
Zdroj dat: SDLB 2001, Arc�R 500 

 

P�íloha VI: Vymezení EVL a PO soustavy Natura 2000 v zájmovém území 
Zdroj dat: cenia.cz/2008 

 

EVL Šumava 

PO Šumava 

EVL, PO Boletice 

EVL Polná 

EVL Svatý K�íž 

EVL Blanský les 
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P�íloha VII: Soubor anketních otázek pro p�edstavitele ve�ejné správy zájmového území 
2007 

SOUBOR ANKETNÍCH OTÁZEK PRO P�EDSTAVITELE VE�EJNÉ SPRÁVY 
OBCÍ V SOUSEDSTVÍ VÚ BOLETICE  
 
P�edložený soubor otázek poslouží ke zpracování diplomové práce zam��ené na problematiku integrace marginálních území do regionálního systému. 
Modelovým územím je v tomto p�ípad� oblast vymezená VÚ Boletice a správními obvody obcí p�ímo sousedícími se samotným vojenským újezdem. 
 
�ešitelský tým:  Bc. Tomáš Seidl     Kontakt: tomas.seidl@centrum.cz;  

RNDr. Pavel Chromý Ph.D. (odborné vedení)   GSM: 604 129 529 
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje   Období realizace projektu: r. 2007 
P�írodov�decká fakulta, Univerzita Karlova v Praze 

 
Projekt vychází z analytických podklad�, navazuje na záv�ry studie zpracované �ešitelem v roce 2005 – Potenciál rozvoje p�íhrani�ního regionu Boletice. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Název obce, jméno p�edstavitele ve�ejné správy: 

2. Které oblasti regionálního rozvoje jsou pro vás zásadní (CR, OTŽP, venkov a zem�d�lství, doprava a 
infrastruktura, výrobní sféra, sociální rozvoj a nezam�stnanost)? 

3. Co p�edstavuje nejzásadn�jší p�ekážku rozvoje obce? 

4. Souvisí tato p�ekážka s existencí VÚ? Jakým zp�sobem? 

5. Spolupracujete nebo jste organizováni v n�které z následujících institucích: RRA, Sdružení obcí, Euroregion, 
Poradenská centra (CRR), �MZRB, atp.? 

6. Pokud jste �leny, jaké má toto �lenství dopady a p�ínosy, co p�edstavuje vaše spole�né hlavní cíle rozvoje 
území? 

7. Využíváte nástroje strategického plánování, spolupracujete na tvorb� strategií rozvoje území?  

8. Konzultujte tyto aktivity s poradenskými nebo projektovými centry? 

9. Odkud plynou vaše zdroje informací relevantní pro tvorbu strategických dokument�? 

10. Pokud jste již realizovali strategii rozvoje spravovaného území, co je její vizí, misí, globálním cílem, jaká 
obsahuje opat�ení, kam sm��ují navržené priority? 

11. Inspirujete se zkušenostmi srovnatelných oblastí a kterých? (VÚ �R, St�. Evropa) Je možné hledat inspiraci 
v konverzi bývalého VÚ Dobrá Voda? 

12. Využíváte možnosti podávání projekt� za ú�elem kofinancování z ve�ejných rozpo�t� kraje, státu, SF EU? 

13. Využíváte aktivit podporujících regionální rozvoj typu POV, Iniciativa INTERREG, Programy místn� 
prostorov� specifikované? 

14. Je resp. byla by vize rozvoje vaší obce v t�sné souvislosti s existencí �i využíváním VÚ? 

15. Zpracovává vaše obec ÚP nebo jiný dokument typu urbanistická studie, koncepce rozvoje atp. (v jakém se 
nachází stádiu rozpracovanosti, operuje s územím VÚ Boletice alespo	 ve výhledové �ásti)? 

16. Jak charakterizujete pozici (p�íp. i polohu) v rámci ORP �i kraje? Soust�e�te se, prosím na otázku marginality, 
perifernosti, dostupnosti a potenciálu rozvoje. Je možné, aby marginálnost tohoto území byla �asov� 
omezena realizací konkrétního významného projektu? 

17. Jak byste charakterizovala/l problematiku životaschopnosti obce a otázku dlouhodobé udržitelnosti jejího 
vývoje? 

18. Jsou pro vývoj vaší obce d�ležité otázky rozvoje bydlení, dojíž�ky za prací, cestovního ruchu, dlouhodobé 
udržitelnosti? 

19. Realizovali jste konkrétní zásadní programy �i aktivity v této oblasti od r. 1989? Jednalo s o projekty týkající 
se zejména základní infrastruktury, oblasti CR, ŽP , TUR, nebo oblasti vzd�lávání a zam�stnanosti? 

20. Jak byste definovali stabilitu oblasti sousedící s existencí VÚ? 

21. Je VÚ bariérou nebo impulsem rozvoje území? 

22. Jaký je potenciál území vaší obce s ohledem na sousedství s VÚ a jak jej lze využít? 

23. Lze jej využít pro koncipování strategie dlouhodobé udržitelnosti vývoje života v obci? 

24. Znáte nebo využili jste záv�r� Studie polyfunk�ního využití VÚ Boletice z r. 2005? 

25. Jaký je váš postoj k p�ípadnému zrušení �i zm�n� vymezení VÚ, m�la by vaše obec zájem o využití katastr� 
hrani�ících s administrativním územím obce? 

26. Které projekty využití území VÚ podporujete? 

27. Myslíte si, že jste reprezentovala/l postoje v�tšiny obyvatel obce nebo spíše orgánu ve�ejné správy? 
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P�íloha VIII: Schéma úrovní aplikace anketního šet�ení a �ízených interview ve ve�ejné 
správ�, 2007 

 
 
P�íloha IX: Lokalizace vojenských újezd� v 	eskoslovensku p�ed r. 1990  
 

 
 
Zdroj: Komár 1993 
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P�íloha X: Limity života a rozvoje definované ve studii „Lipensko – dovolená bez stresu“ 

 
Zdroj: www.lipensko.cz/2007 
 

P�íloha XI: Koncept �ešení zimní i letní turistické sezóny obsažený ve studii „Lipensko – 
dovolená bez stresu“ 

 
Zdroj: www.lipensko.cz/2007 
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P�íloha XII: Výnos �. 2025-25/2007 ÚÚ�VÚ Boletice o volném zp�ístupn�ní ve�ejnosti 
prostor� VÚ Boletice 

Zdroj: www.vojujezd–boletice.cz/2007 

ÚJEZDNÍ Ú�AD VOJENSKÉHO ÚJEZDU BOLETICE 
CZ - 382 29 Boletice,

tel. +420 973327203,fax +420 973327222
uuvu.boletice@seznam.cz www.vojujezd-boletice.cz

______________________________________________________________________ 
V ý n o s 

�. 2025-25/2007 

 
 P�ednosta Újezdního ú�adu vojenského újezdu Boletice vydává dne 20. prosince 2007 v souladu se zákonem �. 222/1999 
Sb. o zajiš	ování obrany �R, § 37, odstavec 1, �ást c, tento výnos 
 
 

�l. 1 
Dnem 01. ledna 2008 se ve vojenském újezdu Boletice zp�ístup�ují voln� civilní ve�ejnosti  tyto prostory pro p�ší – viz 

p�íloha �íslo 1: 
 

Prostor A – vymezen takto: hranice vojenského újezdu Boletice v jižní �ásti – severní hranice je ohrani�ena komunikací od 
hranice vojenského újezdu ze sm�ru Kájov – až na k�ižovatku Maniny – dále komunikací v boletickém kopci ve sm�ru na 
Polnou na Šumav� – na k�ižovatku cest u Kraví nohy – dále cesta jižn� na Kladenské Rovné – dále hranice vojenského 
újezdu Boletice ze sm�ru Kladenské Rovné – viz p�íloha �íslo 1. 
 
Prostor B – vymezen takto: hranice vojenského újezdu v jižní �ásti – v severní �ásti je zp�ístupn�ná �ást ohrani�ena 
železni�ní tratí �eské Bud�jovice – Volary probíhající územím vojenského újezdu Boletice – viz p�íloha �íslo 1. 
 
Prostor E – vymezen takto: hranice vojenského újezdu v západní �ásti – východní hranice je vymezena asfaltovou 
komunikací Uhlíkov – Arnoštov – viz p�íloha �íslo 1. 
 

�l. 2 
Režim vstupu 

 
�� Do uvedených prostor� je povolený vstup v období od 1.kv�tna do 30.zá�í a to o sobotách, ned�lích a státních 

svátcích od 07,00 hodin do 21,00 hodin pro p�ší. Pohyb bez vydání povolení ke vstupu na území vojenského 
újezdu je povolen pouze v uvedených prostorech A,B,E.  

�� Do uvedených ploch a na komunikace není povolen vjezd motorovými vozidly.  
�� Režim vstupu m�že být upraven na základ� oznámení ÚÚ�VÚ Boletice podle zákona �. 222/1999 Sb., o 

zajiš
ování obrany �eské republiky. 
 
 

�l. 3 
Režimová opat�ení a kontrolní �innost 

 
A) Režimová opat�ení 
 
 Vojenský újezd Boletice je území, které na základ� zákona �. 222/1999 Sb., o zajiš	ování obrany �eské republiky, slouží 
k výcviku ozbrojených složek. 
Osoby vstupující na území újezdu jsou povinny dodržovat režimová a bezpe�nostní opat�ení, dbát zásad ochrany p�írody a 
ve�ejného po�ádku v souladu s platnými právními p�edpisy, zejména:  
a) Vstup do zp�ístupn�ných �ástí vojenského újezdu je povolen pouze do vymezených prostor� A,B,E – viz p�íloha; 
b) Vstup do zp�ístupn�ných �ástí je povolen za ú�elem sb�ru lesních plodin a p�ší turistiky; 
c) Ob�ané jsou povinni uposlechnout výzvy, pokyn� a p�íkaz� vojenských a policejních orgán� a dále osob, které újezdní ú�ad 

pov��il výkonem kontroly vstupu a vjezdu na území újezdu a na požádání uvedených orgán� prokázat svoji totožnost; 
d) Pohyb ve zp�ístupn�ných prostorech je pouze pro p�ší, platí zde zákaz pohybu a parkování motorových vozidel;  
e) Upozor�uji na skute�nost, že i ve zp�ístupn�ných �ástech vojenského újezdu se nacházejí vojenské objekty MO �R. Dále se 

bude i nadále provád�t výcvik jednotek. Ob�ané jsou povinni se �ídit pokyny p�íslušných vojenských orgán� a sledovat 
aktuální informace o výcviku, respektovat všechny zákazy vstupu do prostor uzav�ených výstražnými tabulemi nebo do 
kterých je jinak p�ístup uzav�en (do cílových ploch a jiných vojenských objekt�, zejména st�elnic a cvi�iš	); 

f) Ob�ané musí zachovávat základní pravidla bezpe�nosti pobytu ve vojenském újezdu, zejména se nesm�jí dotýkat a 
manipulovat s nalezenými neznámými p�edm�ty, nálezy nevybuchlé munice a sou�ástkami vojenské výzbroje �i techniky. O 
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takovém nálezu ihned uv�domí Vojenské za�ízení 6817 Boletice tel. 973 326820 nebo Újezdní ú�ad vojenského újezdu 
Boletice tel. 973 327203, p�ípadn� nejbližší policejní stanici nebo pracovníky Vojenských les� a statk�; 

g) Respektovat další omezení nebo zákazy, které vyplývají z ostatních právních p�edpis� nap�.  zákona o požární ochran�, zákona 
o myslivosti, zákona o ochran� utajovaných skute�ností; 

h) Zp�ístupn�né �ásti vojenského újezdu jsou protkány vodní sítí povrchových vod, které jsou v�tšinou zdroji pitné vody 
okolních obcí. Z tohoto d�vodu je nutné zachovávat v plné mí�e pravidla o pobytu osob na území ochranných hygienických 
pásem vodních zdroj� a respektování ustanovení zákona �íslo 254/2001 Sb.,vodní zákon,ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

i) Na celém zp�ístupn�ném území vojenského újezdu platí  trvalý zákaz vjezdu vozidel, zákaz t�žit stromy a ke�e nebo je 
poškozovat, vstupovat do porost�, kde se provádí t�žba, manipulace a doprava d�íví podle ustanovení § 20 zákona �. 289/1995 
Sb. o lesích;  

j) Osoby mladší 15 let mohou vstupovat na území újezdu v rámci bezpe�nosti pouze v doprovodu osoby starší 18.- ti let; 
k) Zákaz volného rozd�lávání ohn�, pobyt ve vojenském újezdu po setm�ní, tábo�ení a stanování podle ustanovení § 26 zákona  

�.114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny; 
l) Zákaz kou�ení v lese a zne�iš	ování lesa a ostatních ploch odpadky a odpady podle ustanovení § 20 zákona �. 289/1995 Sb. o 

lesích; 
m) Vzhledem k výskytu chrán�ných živo�ich�, zví�at a rostlin ve zp�ístupn�ných oblastech vojenského újezdu, je nutno 

respektovat platné zákony a opat�ení na jejich ochranu podle zákona �.114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny. Jakékoliv 
jejich porušování je nep�ípustné a bude postihováno dle platných zákon�. 

 
V zájmu osobní bezpe�nosti je bezpodmíne�n� nutné tato opat�ení respektovat a MO �R nenese v p�ípad� porušení zákonem 
stanovených opat�ení odpov�dnost za škody, úrazy, poškození zdraví a majetku. 
V p�ípad� jejich porušení se ob�an dopouští p�estupku podle zákona �. 200/1990 Sb., o p�estupcích a m�že mu být uložena 
pokuta ve výši podle ustanovení tohoto zákona. 
 
B) Kontrolní �innost k oprávn�nosti vstupu na území vojenského újezdu provádí : 

a) P�ednosta újezdního ú�adu 
b) Vojenská policie A�R 
c) Policie �R 
d) Osoby pov��ené p�ednostou újezdního ú�adu podle § 86, odst.1, zák. �.128/2000 Sb. 

 
C) Do ostatních �ástí vojenského újezdu Boletice je vstup i nadále povolen pouze na základ� povolení , které vydává Újezdní ú�ad 
vojenského újezdu Boletice.  
 

�l. 4 
Obecné ustanovení  

 
Tímto výnosem se nem�ní hranice vojenského újezdu Boletice. Všechny vyjmenované prostory a komunikace 

z�stávají nadále jeho sou�ástí. Výkon státní správy zde provádí Újezdní ú�ad vojenského újezdu Boletice ve smyslu zákona �. 
222/1999 Sb., o zajiš	ování obrany �R a hospodá�ské využití p�dy a les� je sv��eno podniku Vojenské lesy a statky �R, s.p., 
divize Horní Planá a VUSS Pardubice. 

Vojenská správa si vyhrazuje právo v p�ípad� pot�eby uzav�ít jednotlivé zp�ístupn�né �ásti vojenského újezdu Boletice a 
obnovit v nich propustkový systém. 

 
�l. 5 

Od�vodn�ní 
 

Výnos sleduje zlepšení životních podmínek ob�an�, p�ispívá k další demokratizaci �innosti MO �R a vytvá�í p�íznivé 
podmínky pro využití ve�ejností okrajových �ástí vojenského újezdu Boletice. 

 
�l. 6 

Pou�ení 
 

Proti tomuto výnosu se lze odvolat do 15 dn� ode dne nabytí ú�innosti cestou Újezdního ú�adu vojenského újezdu 
Boletice, se sídlem v sídelním útvaru Boletice �.p.3, k Ministerstvu obrany �R, Tychonova 1, Praha, 160 01. 
 

�l. 7 
Tento výnos nabývá ú�innosti dnem 01. ledna 2008. 

 
P�íloha �íslo 1 k výnosu �íslo 2025-25/2007 
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P�íloha XIII: Deklarace o spole�ném postupu ve v�ci civilního využití území VÚB, 2006 

Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz/2007 
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P�íloha XIV: Základní režimová opat�ení ve VÚ Boletice, 2006 

Zdroj: www.tisicovky.cz/2006 
Základní režimová opat�ení ve VÚ Boletice, tento výnos nabývá ú�innosti dnem 01. �ervence 2006. 

Vojenský újezd Boletice je území, které na základ� zákona �. 222/1999 Sb., o zajiš	ování obrany �eské republiky, slouží k výcviku 
ozbrojených složek k obran� �eské republiky. Osoby vstupující na území újezdu jsou povinny dodržovat režimová a bezpe�nostní 
opat�ení, dbát zásad ochrany p�írody a ve�ejného po�ádku v souladu s platnými právními p�edpisy, zejména: 

��pohybovat se výhradn� po vyzna�ených trasách a komunikacích k tomu ur�ených a vymezených – vyzna�eny na 
informa�ní map�;  

�� respektovat všechny zákazy vstupu do prostor uzav�ených výstražnými tabulemi nebo do kterých je jinak p�ístup uzav�en 
– vyzna�eny na informa�ní map�;  

��uposlechnout výzvy vojenských a policejních orgán� a dále osob, které újezdní ú�ad pov��il výkonem kontroly vstupu a 
vjezdu na území újezdu a na požádání uvedených orgán� prokázat svoji totožnost;  

��zdržet se v p�ípad� nálezu nevybuchlé munice nebo jiného vojenského materiálu jakékoliv manipulace s nimi a nález 
bezodkladn� ohlásit na telefonní linku +420 973326820 – stálá dozor�í služba nebo +420 973303386 – dozor�í vojenské 
policie, nebo na linku 112;  

�� respektovat další omezení nebo zákazy, které vyplývají z ostatních právních p�edpis� nap�. lesního zákona, zákona o 
požární ochran�, zákona o myslivosti, zákona o vodách, zákona o ochran� životního prost�edí, zákona o ochran� 
utajovaných skute�ností;  

��osoby mladší 15ti let mohou vstupovat na území újezdu v rámci bezpe�nosti pouze v doprovodu osoby starší 18ti let;  

��zastavovat pouze na místech, která jsou k tomu ur�ena a dodržovat pravidla silni�ního provozu;  

��zákaz vstupu do cílových ploch a jiných vojenských objekt�, zejména st�elnic a cvi�iš	;  

��zákaz stanování a rozd�lávání oh��;  

��zákaz vyhazování odpadk�.  

Vojenská správa nezodpovídá za zdraví a bezpe�nost vstupujících osob a p�ípadné vzniklé škody na materiálu a majetku osob na 
celém teritoriu vojenského újezdu. 

Zásady pro pohyb po turistických zna�ených trasách  

Tyto zásady upravují režim pohybu všech osob po zna�ených turistických trasách p�ších, lyža�ských, cyklistických i jezdeckých 
(dále jen TZT), které z�izuje, zna�í nebo (v p�ípad� lávek aj.) udržuje Klub �eských turist� (dále jen K�T). Pohyb po cyklotrasách je 
povolen pouze pro cyklisty a p�ší turisty, pohyb po p�ších stezkách je povolen pouze pro p�ší turisty. Všeobecn� platí zákaz 
jakéhokoliv pohybu motorových a jiných vozidel, v�etn� jednostopých, po cyklotrasách a cyklostezkách. 

TZT je oprávn�n užívat každý obvyklým zp�sobem a k ú�el�m, ke kterým jsou ur�eny. Zna�ení TZT slouží výhradn� pro orientaci 
osob v terénu i v zastav�ných územích, ukazuje turist�m další sm�r pochodu nebo jízdy a je uzp�sobeno tak, aby turista na TZT v 
každém míst� poznal, kterým sm�rem a po jaké komunikaci má jít nebo jet. Ze samotného zna�ení ani z vedoucí barvy trasy však 
nelze nijak odvodit její náro�nost a sch�dnost v daném �ase nebo ro�ním období. Zna�ení TZT je tak na úrovni informativních 
zna�ek sm�rových na silnicích a dalších pozemních komunikacích (§ 13, vyhlášky �. 30/2001 Sb.). Uživatel TZT je povinen ve 
smyslu § 415 Ob�anského zákoníku si p�i pohybu po TZT po�ínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na 
p�írod� a životním prost�edí. Musí tedy nap�. p�izp�sobit sv�j pohyb po nich kvalit� a povrchu cesty, musí sám posoudit, zda za 
daných pov�trnostních podmínek, stavu cesty �i p�šiny, zachovalosti lávek �i zábradlí, své momentální výkonnosti, s ohledem na 
sv�j zdravotní stav apod. pr�chod nebo pr�jezd konkrétního úseku TZT bezpe�n� zvládne nebo zda se rad�ji vrátí. K�T neozna�uje 
nebezpe�ná místa na TZT. 

Režim vstupu  

Vstup na TZT je povolen v dob� sobota, ned�le a svátky od 07:00 do 21:00 hodin. Režim vstupu m�že být upraven na základ� 
oznámení ÚÚ�VÚ Boletice podle zákona �. 222/1999 Sb., o zajiš	ování obrany �eské republiky. 

Kontrolní �innost k oprávn�nosti vstupu na území vojenského újezdu provádí 

��p�ednosta újezdního ú�adu  
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��Vojenská policie A�R  

��Policie �R  

��Osoby pov��ené p�ednostou újezdního ú�adu podle § 86, odst.1, zák. �.128/2000 Sb.  

Pro zajišt�ní bezpe�nosti osob a majetku ve zp�ístupn�ných �ástech VÚ Boletice je nutné dodržovat tato opat�ení:  

��Vstup do zp�ístupn�ných �ástí vojenského újezdu je povolen pouze zna�ených trasácha do vymezeného prostoru. Ob�ané 
jsou povinni uposlechnout pokyn� a p�íkaz� orgán� MO �R a Policie �R, které zde provád�jí dopravn� regula�ní �innost 
a �ízení provozu. Je zakázáno vybo�ovat z tras uvedených v �lánku 1 tohoto výnosu,  

��P�i vstupu nutno v�novat zvýšenou pozornost silni�nímu provozu, ší�ka zp�ístupn�ných komunikací v n�kterých �ástech 
neumož�uje bezpe�né míjení s vojenskou technikou a vozidly zajiš	ujícími hospodá�skou �innost. �ást tras je 
v p�echodném a zimním období udržována ve sjízdném stavu pouze ú�elov�, podle pot�eb vojenské správy. Z tohoto 
d�vodu je nutné v�novat stavu povrchu komunikací zvláštní pozornost,  

��Ob�ané musí zachovávat základní pravidla bezpe�nosti pobytu ve vojenském újezdu, zejména se nesm�jí dotýkat 
nalezených neznámých p�edm�t� a sou�ástí vojenské výzbroje �i techniky. O takovém nálezu ihned uv�domí Vojenský 
útvar 6817 Boletice tel. 973 326 820 nebo Újezdní ú�ad vojenského újezdu Boletice tel. 973 326 893, p�ípadn� nejbližší 
policejní stanici nebo pracovníky Vojenských les� a statk�,  

��Vstup do zp�ístupn�ných �ástí je povolen za ú�elem p�ší a lehké turistiky, cykloturistiky,  

��Upozor�uji na skute�nost, že i ve zp�ístupn�ných �ástech vojenského újezdu se nacházejí vojenské objekty MO �R. Dále 
se bude i nadále provád�t výcvik jednotek. Ob�ané jsou povinni se �ídit pokyny p�íslušných vojenských orgán� a sledovat 
aktuální informace o výcviku na ú�edních deskách v okolních obcích,  

��Zp�ístupn�né �ásti vojenského újezdu jsou protkány vodní sítí povrchových vod, které jsou v�tšinou zdroji pitné vody 
okolních obcí. Z tohoto d�vodu je nutné zachovávat v plné mí�e pravidla o pobytu osob na území ochranných 
hygienických pásem vodních zdroj�,  

��Na celém zp�ístupn�ném území vojenského újezdu platít r v a l ýzákaz vjezdu vozidel, zákaz t�žit stromy a ke�e nebo je 
poškozovat, vstupovat do porost�, kde se provádí t�žba, manipulace a doprava d�íví podle ustanovení § 20 zákona �. 
289/1995 Sb. o lesích,  

��Zákaz volného rozd�lávání ohn�, pobyt ve vojenském újezdu po setm�ní, tábo�ení a stanování podle ustanovení § 26 
zákona�.114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny,  

��Zákaz kou�ení v lese a zne�iš	ování lesa a ostatních ploch odpadky a odpady podleustanovení § 20 zákona �. 289/1995 
Sb. o lesích,  

��Ve zp�ístupn�ných �ástech vojenského újezdu je zakázáno stav�t jakékoliv stavby,  

��Vzhledem k výskytu chrán�ných živo�ich�, zví�at a rostlin ve zp�ístupn�ných oblastech vojenského újezdu, je nutno 
respektovat platné zákony a opat�ení na jejich ochranu podle zákona �.114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny. 
Jakékoliv jejich porušování je nep�ípustné a bude postihováno dle platných zákon�.  

��V zájmu osobní bezpe�nosti je bezpodmíne�n� nutné tato opat�ení respektovat a MO �R nenese v p�ípad� porušení 
zákonem stanovených opat�ení odpov�dnost za škody, úrazy, poškození zdraví a majetku. V p�ípad� jejich porušení se 
ob�an dopouští p�estupku podle zákona �. 200/1990 Sb., o p�estupcích a m�že mu být uložena pokuta ve výši podle 
ustanovení tohoto zákona. Do uzav�ených (nep�ípustných) �ástí vojenského újezdu Boletice je vstup i nadále povolen 
pouze na základ� žádosti, kterou lze podat u Újezdního ú�adu vojenského újezdu Boletice.  

Tímto výnosem se nem�ní hranice vojenského újezdu Boletice. Všechny vyjmenované trasy a komunikace z�stávají nadále jeho 
sou�ástí. Výkon státní správy zde provádí Újezdní ú�ad vojenského újezdu Boletice ve smyslu zákona �. 222/1999 Sb., o zajiš	ování 
obrany �R a hospodá�ské využití p�dy a les� je sv��eno podniku Vojenské lesy a statky �R, s.p., divize Horní Planá. Vojenská 
správa si vyhrazuje právo v p�ípad� pot�eby uzav�ít jednotlivé zp�ístupn�né �ásti vojenského újezdu Boletice a obnovit v nich 
propustkový systém. 

Od�vodn�ní  

Výnos sleduje zlepšení životních podmínek ob�an�, p�ispívá k další demokratizaci �innosti MO �R a vytvá�í p�íznivé podmínky 
pro využití ve�ejností okrajových �ástí vojenského újezdu Boletice. 
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P�íloha XV: Záv�r zjiš
ovacího �ízení k PR J	K 2007–2013 

Zdroj: http://eia.cenia.cz/sea/2008 
ZÁV�R ZJIŠ�OVACÍHO �ÍZENÍ 

podle § 10d zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon 
o posuzování vliv� na životní prost�edí), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

Identifika�ní údaje: 

Název: Program rozvoje Jiho�eského kraje 2007 - 2013 
Charakter koncepce:  

Program rozvoje Jiho�eského kraje 2007 - 2013 (dále jen „PRK J�K“) pat�í spole�n�  
s územními plány velkých územních celk� (ÚP VÚC) a nov� p�ipravovanými zásadami územního rozvoje kraje mezi základní 
koncep�ní materiály �ešící komplexn� celkový rozvoj kraje.  

PRK J�K je st�edn�dobý programový dokument k podpo�e regionálního rozvoje  
na úrovni kraje, který specifikuje strategické cíle, opat�ení a rozvojové aktivity Jiho�eského kraje, které bude kraj ve své samostatné 
p�sobnosti podporovat. PRK J�K navazuje  
na Program rozvoje kraje 2001-2006 a je zpracován pro �asové období let 2007-2013. 

Program je zpracován na základ� zákona �. 248/2000 Sb., o podpo�e regionálního rozvoje, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
který v § 3 specifikuje oblasti, na které je zam��ena podpora regionálního rozvoje a v § 8 až § 10 roli kraj� v oblasti podpory 
regionálního rozvoje, obsah programu a územního obvodu kraje a zp�sob finan�ní podpory rozvoje územního obvodu kraje. 

Podle tohoto zákona (§ 9) program rozvoje územního obvodu kraje obsahuje zejména: 

a) analýzu hospodá�ského a sociálního rozvoje územního obvodu kraje, charakteristiku slabých a silných stránek jeho jednotlivých 
�ástí a hlavní sm�ry rozvoje, 

b) vymezení region�, jejichž rozvoj je t�eba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj kraje, spolu s uvedením oblastí, na n�ž má 
být podpora zam��ena v�etn� navrhovaných opat�ení, 

c) úkoly a priority v rozmíst�ní a rozvoji ob�anské vybavenosti, infrastruktury, životního prost�edí, sociální politiky, vzd�lávání a 
dalších odv�tví v jeho samostatné p�sobnosti. 

Schvalování programu rozvoje územního obvodu kraje p�ísluší podle zákona  
�. 129/2000 Sb., o krajích, zastupitelstvu kraje, kterému je vyhrazeno (v § 35) „koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat 
programy rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákon�, zajiš	ovat jejich realizaci a kontrolovat jejich pln�ní“. 

Program rozvoje územního rozvoje Jiho�eského kraje by m�l vycházet ze strategií rozvoje �R zpracovaných na národní 
úrovni a z odv�tvových strategií zpracovaných  
na úrovni Jiho�eského kraje. 

Konkrétní napl�ování PRK J�K probíhá na základ� grantových program� a projekt� za�azených do každoro�n� 
schvalovaných Ak�ních plán� rozvoje Jiho�eského kraje.  
Ty zahrnují akce, které p�isp�jí k realizaci cíl� stávajícího Programu rozvoje územního obvodu Jiho�eského kraje a umožní plynulé 
navázání procesu rozvoje kraje v dalším období. 

 
Umíst�ní: Jiho�eský kraj 
P�edkladatel: Jiho�eský kraj 

Pr�b�h zjiš
ovacího �ízení: 
Zjiš	ovací �ízení bylo zahájeno dne 14. 5. 2007 zve�ejn�ním informace o oznámení koncepce na ú�ední desce 

Jiho�eského kraje. Informace o oznámení (resp. oznámení koncepce) byla rovn�ž zve�ejn�na na ú�edních deskách dot�ených obcí 
s rozší�enou p�sobností a v Informa�ním systému SEA (http://www.ceu.cz/EIA/SEA), kód koncepce MZP062K.  

Informace o oznámení koncepce byla písemn� zaslána také dot�eným správním ú�ad�m a elektronicky byla zaslána 
dot�eným obcím (tj. všem obcím v Jiho�eském kraji). 

Ministerstvo životního prost�edí, odbor posuzování vliv� na životní prost�edí a IPPC, odd�lení SEA, obdrželo v zákonné 
lh�t� k oznámení koncepce vyjád�ení od 24 subjekt�. Obdržená vyjád�ení byla využita jako podklad pro vydání tohoto záv�ru 
zjiš	ovacího �ízení. 

Záv�r: 

Na základ� obsahu oznámení koncepce, na základ� kritérií uvedených v p�íloze �. 8 zákona �. 100/2001 Sb., o 
posuzování vliv� na životní prost�edí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon“) a na základ� obdržených vyjád�ení 
k oznámení koncepce provedlo Ministerstvo životního prost�edí zjiš	ovací �ízení podle § 10d zákona s následujícím záv�rem: 

 
Vzhledem k tomu, že se jedná o koncepci, která napl�uje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona, bude 

zpracováno vyhodnocení vliv� koncepce „Program rozvoje Jiho�eského kraje 2007 - 2013“ (dále jen „PRK J�K“) dle 
ustanovení § 10e zákona. 
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Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavk� daných § 2, § 10b a p�ílohou �. 9 zákona, 

ale také se zam��ením na aspekty plynoucí  

ze zjiš	ovacího �ízení, zejména: 

1) P�i posouzení se zam��it na implementaci PRK J�K. Vyhodnotit, zda systém za�azování projekt� do Ak�ních plán� 
rozvoje Jiho�eského kraje zajiš	uje,  
že finance budou p�id�leny pouze projekt�m, které nepoškodí životní prost�edí. 

2) P�i posuzování PRK J�K vycházet ze stanoviska MŽP ke konceptu ÚP VÚC Jiho�eského kraje, �.j. 3809/ENV/06 ze dne 
31. 3. 2006. 

3) Posouzení souladu PRK J�K s plány pé�e o velkoplošná zvlášt� chrán�ná území, tj. NP a CHKO Šumava, CHKO 
T�ebo�sko a CHKO Blanský les. Vyhodnocení, zda PRK J�K tyto plány pé�e respektuje.  

4) Posouzení, jak PRK J�K zohled�uje ochranu zvlášt� chrán�ných území, evropsky významných lokalit, pta�ích oblastí a 
zvlášt� chrán�ných druh� rostlin a živo�ich�, p�íp. i p�írodních park�, územního systému ekologické stability krajiny, 
významných krajinných prvk�. 

5) Posouzení, jak PRK J�K zohled�uje památkovou ochranu v Jiho�eském kraji.  
6) V p�ípad�, že jsou v PRK J�K konkrétní investi�ní zám�ry uvedeny a lokalizovány, vyhodnotit, zda je zohledn�n 

ekologický potenciál a ekologické zatížení p�íslušného regionu a p�írodní hodnoty krajiny,  a to ve smyslu zlepšování, 
respektive nezhoršování stávajícího stavu. 

7) Posouzení, zda PRK J�K napl�uje cíle stanovené Státní politikou životního prost�edí, Strategií ochrany biologické 
rozmanitosti �R, Státním programem ochrany p�írody  
a krajiny �R. 

8) Posouzení, zda PRK J�K zohled�uje cíle a opat�ení Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva 
�R – Zdraví pro všechny v 21. století. P�i posuzování vliv� PRK J�K na ve�ejné zdraví klást d�raz na rizika související  
s hlukovou zát�ží a zne�iš	ováním ovzduší. 

9) Posouzení souladu PRK J�K s relevantními krajskými koncepcemi Jiho�eského  
kraje, zejména koncepcemi ochrany p�írody a krajiny, programy snižování emisí, vodohospodá�skými koncepcemi a plány 
odpadového hospodá�ství. 

10) Posouzení, zda a jak jsou v PRK J�K zohledn�ny principy ochrany ZPF, zejména s ohledem na zábory kvalitní 
zem�d�lské p�dy. 

11) Posouzení, zda PRK J�K klade d�raz na p�ednostní využití brownfields. 
12) Posouzení, zda a jak PRK J�K podporuje vybudování pop�. intenzifikaci �istíren odpadních vod a kanalizací, a to i 

v malých obcích. 
13) Posouzení, zda a jak PRK J�K p�ispívá k zavedení komplexního systému nakládání s odpady, který by �ešil uzav�ený 

cyklus separace, zpracování, využití a zneškodn�ní odpad�. 
14) Posouzení, do jaké míry PRK J�K podporuje možnosti likvidace a následného využití biologicky rozložitelného odpadu, 

resp. biomasy ze zem�d�lských pozemk�. 
15) Posouzení, zda a jak PRK J�K p�ispívá k �ešení problematiky starých ekologických zát�ží, a k odstra�ování �erných 

skládek. 
16) Posouzení, zda a jak PRK J�K p�ispívá ke snížení emisí z malých stacionárních zdroj� resp. lokálních topeniš	.  
17) Posouzení, zda a jak PRK J�K p�ispívá k podpo�e obnovitelných zdroj� energie. 
18) Posouzení p�ípadných p�eshrani�ních vliv� PRK J�k. 
19) Všechna vyjád�ení a p�ipomínky, které MŽP obdrželo v pr�b�hu zjiš	ovacího �ízení,  

je nezbytné ve vyhodnocení PRK J�K vypo�ádat.  
 
Na základ� stanovisek p�íslušných orgán� ochrany p�írody dle § 45h a § 45i zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a 
krajiny, v platném zn�ní, budou hodnoceny vlivy koncepce na evropsky významné lokality a pta�í oblasti dle § 45h a § 45i 
tohoto zákona.  
 
P�i tomto hodnocení je nutné zohlednit relevantní p�ipomínky p�íslušných orgán� ochrany p�írody a krajiny. 
S ohledem na po�et dot�ených správních ú�ad� a dot�ených územních samosprávných celk� a s ohledem na existenci 
Informa�ního systému SEA stanovuje p�íslušný ú�ad po�et návrh� koncepce, jejichž nedílnou sou�ástí je vyhodnocení 
zpracované posuzovatelem, pro p�edložení na 3 ks v tišt�né podob� a 32 ks v elektronické podob� na CD. 
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P�íloha XVI: Hodnocení studie "Lipensko – zimní turistická sezóna", p�edložená: 
	eskou spole�ností ornitologickou a Calla – Sdružením pro záchranu prost�edí  

Zdroj: www.obcan.ecn.cz/2007 

1. Studie navrhuje z hlediska ochrany p�írody a národní i evropské legislativy zcela mimo�ádné a velmi t�žko pr�chodné 
aktivity (rozsáhlé zásahy v 1. a 2. zón� národního parku a 3. a 4. zón� CHKO, úprava hranic CHKO, likvidace r�zných 
typ� stanoviš	 v rámci soustavy Natura 2000, výrazné ovlivn�ní p�edm�tných druh� v pta�í oblasti v�etn� rozsáhlé 
likvidace jejich stanoviš	, využívání území národní p�írodní památky a jejího ochranného pásma apod.). Lokalizaci 
sjezdovek v oblasti Smr�iny (resp. Hrani�níku), Chlumu a Špi�áku, stejn� tak jako prosazování varianty lyža�ského 
centra Špi�ák jako z hlediska ochrany p�írody mén� problematické ve srovnání s variantou Chlum, lze považovat za 
vysoce kontroverzní a za d�sledek nekvalifikovaného odborného posouzení.  

2. Studie není komplexním �ešením zimní turistické sezóny na Lipensku. Není možné p�edkládat a hodnotit návrhy na 
lyža�ská st�ediska aniž by se vzaly v úvahu vlivy dalších zám�r� v oblasti, a	 již plánovaných nezávisle, �i nutn� 
vyvolaných navrhovaným �ešením.  

3. Auto�i studie neuvád�jí n�které d�ležité skute�nosti:  
a. Zaml�ují, že Krajský ú�ad Jiho�eského kraje (jako všechny krajské ú�ady v �R) byl seznámen s návrhy 

pta�ích oblastí soustavy Natura 2000 již v roce 2002. Proto se p�i zpracování návrhu "Chlum-centrum 
zimních sport�" lokalita Chlum nem�la jevit jako oblast v nejmenším konfliktu se zájmem ochrany p�írody 
(str. 14). To ovšem jak zpracovatelé návrhu z roku 2003, tak krajská rada a následn� i zastupitelé v�bec 
nevzali na v�domí. Vedení kraje se naopak snažilo vyhlášení Pta�í oblasti Boletice v navrženém rozsahu 
zabránit, p�i�emž nepostupovalo v souladu s legislativou EU. Novinové titulky typu "V Boleticích budeme 
lyžovat do �ty� let, tvrdí architekt Krupauer" (MfD, 10. kv�tna 2003) ukazují na nedostate�nou p�ípravu ze 
strany p�edkladatel� první studie a totální opominutí zájm� ochrany p�írody.  

b. Zmi�ují sice existenci prioritních stanoviš	 (str. 16), ale již neberou v úvahu skute�nost, že v p�ípad� 
negativního vlivu na lokalitu s prioritními stanovišti nebo prioritními druhy lze koncepci nebo zám�r schválit, 
p�ípadn� �ešení v rámci územn� plánovací dokumentace p�ijmout jen z d�vod� týkajících se ve�ejného zdraví, 
ve�ejné bezpe�nosti nebo p�íznivých d�sledk� nesporného významu pro životní prost�edí a že jiné naléhavé 
d�vody p�evažujícího ve�ejného zájmu mohou být d�vodem ke schválení jen na základ� stanoviska Evropské 
komise (zák. �. 114/1992 Sb., § 45i, odst. 10).  

c. Nep�ihlížejí k seznamu cenných lokalit ve Vojenském újezdu Boletice, který je jedním z výstup� polyfunk�ní 
studie GeoVision z roku 2005; p�t takových lokalit se nachází v prostoru navrhovaného sjezdového areálu v 
lokalit� Špi�ák.  

d. Nedostate�n� respektují existenci pta�ích oblastí Šumava a Boletice. To dokazuje skute�nost, že se termín 
"pta�í oblast" objevuje pouze jednou na stran� 15, kde se auto�i omezují na pouhé konstatování "Na celém 
území VÚ Boletice je vymezena "pta�í oblast" (SPA special protection areas)". P�itom p�i posuzování zám�r� 
bude existence pta�í oblasti hrát stejn� významnou úlohu jako existence evropsky významné lokality.  

e. Zcela opomíjejí skute�nost, že ve všech lokalitách žije množství dalších druh�, které jsou v �R zvlášt� 
chrán�ny (vyhl. 395/1992 Sb.).  

f. Nezajímají je v�bec další významná hlediska, jako nap�. lesnické, hydrologické.  
g. Po�ítají sice se spornou úpravou hranic CHKO Šumava, ale neberou v úvahu to, že území i nadále je a bude 

sou�ástí pta�í oblasti i evropsky významné lokality, tedy sou�ástí soustavy Natura 2000.  
4. P�estože p�edkládaný materiál lze chápat jako orienta�ní návrh, je nutné zd�raznit, že se v n�m p�íliš �asto vyskytují 

nep�esnosti, chyby, omyly, nepodložené �i blíže nevysv�tlené údaje a zákresy. Jako p�íklady lze uvést následující:  
a. Na str. 14-18 jsou u Špi�áku uvedeny rozdílné zákresy sjezdovek (2 varianty), které ješt� navíc ne zcela 

korespondují s lokalizací regionálního lyža�ského centra na str. 21.  
b. Auto�i studie neprovedli pot�ebné zm�ny ani v t�ch �ástech, které p�evzali ze studie z roku 2003. P�íkladem je 

strana 24, kde se zd�raz�uje jedine�nost zám�ru realizovat centrum zimních sport� v lokalit� Chlum  
5. Zpracovatelé návrhu i p�edstavitelé Jiho�eského kraje nemají podloženy své zám�ry odbornými argumenty, jak dokazují 

zcela rozporuplná vyjád�ení:  

V dob� prosazování lokality Chlum prohlašoval jiho�eský hejtman Jan Zahradník (LN 14.dubna 2004) "Naše studie 
ukazují, že zatímco vyhlášení Natury má smysl na v�tšin� rozlohy Boletic, v jejich severní �ásti už tak p�ísná ochrana 
není nutná". Nyní sv�j postoj zásadn� zm�nil a tvrdí (LN 29.listopadu 2005) "Podle naší studie ale 1220 metr� vysoký 
vrch Špi�ák není z p�írodního hlediska zdaleka tak cenný jako Chlum. Proto by výstavb� st�ediska zimních sport� v této 
lokalit� nem�lo nic bránit". Pokud je tou studií mín�na studie "Lipensko - zimní turistická sezóna", pak jde o zcela 
nedostate�né argumenty.  

6. Místo d�sledného posuzování zám�r� v souladu s odbornými argumenty a s legislativou na ochranu p�írody a místo 
transparentního jednání se používají argumenty jako nap�. "vým�na za vst�ícnost".  

"Vedení Jiho�eského kraje je ochotno ustoupit od svých plánu na výstavbu rozsáhlého lyža�ského st�ediska na ho�e 
Chlum v dnešním vojenském výcvikovém prostoru Boletice na �eskokrumlovsku. Krajští radní údajn� už po dvouletém 
marném boji už necht�jí prosazovat tento kontroverzní projekt proti dlouhotrvajícímu odporu ekolog�. Zárove� ale 
žádají, aby armáda i ekologové vým�nou za "vst�ícnost" kraje umožnili sjezdové lyžování v jiné, p�írodn� mén� cenné 
lokalit� boletického prostoru. Takovou lokalitou je údajn� vrch Špi�ák, ležící nedaleko Horní Plané na Lipensku." (LN 
29.listopadu 2005). Tedy vým�na "n�co za n�co" místo transparentnosti, odborných argument� a postupu v souladu s 
legislativou.  
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7. Realizace lyža�ského areálu Smr�ina v každé z variant, navržených konceptem Územního plánu velkého územního celku 
Jiho�eského kraje (ÚPVÚC) je dle zpracovatel� posouzení vliv� koncepce na životní prost�edí SEA, dle p�ílohy 
�. 9 zákona �. 100/2001 Sb. v platném zn�ní, v rozporu s ochrannými podmínkami Národního parku Šumava a 
všeobecn� s ustanovením odst.2, § 16 zákona �. 114/1992 Sb. SEA posouzení z tohoto d�vodu nem�že žádnou z 
uvedených variant doporu�it k zapracování do návrhu ÚPVÚC.  
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foto 1: Obec Nová Pec v Národním parku Šumava, v minulosti také láze	ské st�edisko 

 
foto 2: Kar Plešného jezera a masiv Smr�iny dominují jižní �ásti zájmového území 

 
foto 3: Ozna�ení um�le vymezené hranice vojenského újezdu 
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foto 4: Chlum (1191 m), první z diskutovaných hor za ú�elem výstavby lyža�ského areálu 

 
foto 5: Obec Zbytiny s nov� rekonstruovanými bytovými domy v periferním území  
p�i severním okraji VÚ Boletice 

 
foto 6: Ktiš, v budov� pod kostelem sídlí IT, softwarová spole�nost, významný zam�stnavatel  
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foto 3: Vyvážený krajinný ráz podh��í JZ �ásti Šumavy 

 
foto 8: Špi�ák (1221 m), druhá z diskutovaných hor za ú�elem výstavby lyža�ského areálu 

 
foto 9: Zrekonstruovaná budova železni�ní stanice slouží také jako bytový d�m 
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foto 10: Jedna z mnoha specifických samot v t�sné blízkosti hranice VÚ 

 
foto 11: Ozna�ení správního území Újezdního ú�adu vojenského újezdu 

 
foto 12: Klasický typ zástavby periferie v okolí VÚ  
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foto 13: Zem�d�lským a lesním hospodá�stvím ovlivn�ný charakter sídel p�i hranici VÚ 

 
foto 14: Extenzivn� využívané horské a podhorské louky v zázemí VÚ 

 
foto 15: Pam�� krajiny je možné obnovit udržováním malých sakrálních památek, hranice VÚ 
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foto 16: Volary, rázovitou starou �tvr�   foto 17: Cílová skupina odb�ratel�           
Am Weiger tvo�ily mohutné domy dnes nazývané  ekoprodukt� je z�ejmá (Želnava) 
domy volarského typu. (zdroj: MÚ Volary) 

    
foto 18: Na jakou cílovou skupinu    foto 19: Okrajové zóny VÚ jsou           
�eká bývalý hotel Muhr v Nové Peci?   otevírány pro ú�ely využití 
V p�edvále�né dob� poblíž fungovaly �í�ní lázn�.  šetrnými formami turismu  
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foto 20: P�íklad nevyužitého zázemí jedné z vojenských v�ží v pásmu býv. „železné opony“  

 
foto 21: Ur�itou �ást bývalého VÚ Dobrá Voda dnes tvo�í Klidové území NP Šumava 

 
foto 22: Konverze vojenského objektu (Poledník v bývalém VÚ Dobrá Voda) NP Šumava  
umožnila rozvoj šetrného turismu  


