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ABSTRAKT
Hlavní náplní této práce je druhé bydlení, které je součástí cestovního ruchu a rekreace a je
velmi oblíbenou formou trávení volného času.
Cílem předkládané diplomové práce je sledování proměn druhého bydlení v mělnické části
CHKO Kokořínsko. Důraz je kladen na porovnání druhého bydlení v sudetské a nesudetské
části zkoumané oblasti CHKO Kokořínsko. Oblast nepatřila od začátku mezi významné oblasti
druhého bydlení, ale po druhé světové válce došlo k jeho rozvoji, a to zejména chalupaření.
Práce je strukturována do několika částí a jednotlivé části předkládané práce jsou významné
z hlediska pochopení problematiky druhého bydlení ve sledované oblasti. Práce se věnuje
historii druhého bydlení na Kokořínsku, charakteristice Sudet, charakteristice území z hlediska
rozvoje a možné lokalizace druhého bydlení.
V práci byly využity metody terénního průzkumu, dotazníkového šetření a práce se
statistickými zdroji dat.
Klíčová slova: druhé bydlení, CHKO Kokořínsko, lidová architektura, Sudety

ABSTRACT
The main content of this Thesis is the second home as a part of tourism and recreation - very
popular form for leisure time.
The aim of the Diploma Thesis is to monitor changes in the second home in a protected
landscape area Kokořínsko. The comparison of the second home in Sudetenland and in the
Protectorate of Bohemia and Moravia is emphasised. Although this district did not belong to the
important areas of the second home from the very beginning, after the Second World War
Kokořínsko became more developed, mainly in the terms of cottage building.
The Thesis is divided into several parts. Individual parts are important for understanding the
second home in this district. The Thesis deals with a brief history of the second home in
Kokořínsko and characterises the Sudetenland with the whole area from the point of view of
development and localization.
Concerning research methods, the Thesis uses mainly a field research method, a
questionnaire survey and a statistic data research.
Key words: a second home, protected landscape area Kokořínsko, folk architecture,
Sudetenland

4

OBSAH
OBSAH ............................................................................................................................................ 5
SEZNAM ZKRATEK ........................................................................................................................... 7
SEZNAM OBRÁZKŮ .......................................................................................................................... 7
SEZNAM GRAFŮ .............................................................................................................................. 9
SEZNAM TABULEK ........................................................................................................................... 9
SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................................................................... 10
1 ÚVOD ......................................................................................................................................... 12
1.1 VÝBĚR TÉMATU ............................................................................................................................. 12
1.2 CÍLE A STRUKTURA PRÁCE ................................................................................................................ 14
1.2.1 Cíle práce .......................................................................................................................... 14
1.2.2 Struktura práce ................................................................................................................. 15
2 TEORETICKÉ ZARÁMOVÁNÍ A DISKUZE LITERATURY ................................................................... 17
2.1 TEORETICKÉ ZARÁMOVÁNÍ ............................................................................................................... 17
2.2 DISKUZE LITERATURY ZAMĚŘENÉ NA DRUHÉ BYDLENÍ............................................................................. 19
2.3 DISKUZE LITERATURY ZAMĚŘENÉ NA CESTOVNÍ RUCH ............................................................................ 22
2.4 DISKUZE OSTATNÍ LITERATURY .......................................................................................................... 24
2.5. DISKUZE LITERATURY ZAMĚŘENÉ NA METODOLOGII.............................................................................. 25
3 METODIKA A STATISTICKÉ ZDROJE DAT ...................................................................................... 26
3.1 METODICKÝ POSTUP PRÁCE ............................................................................................................. 26
3.2 VYMEZENÍ OBLASTI VÝZKUMU .......................................................................................................... 29
3.3 VYMEZENÍ POJMU DRUHÉ BYDLENÍ .................................................................................................... 30
3.4 STATISTICKÉ ZDROJE DAT ................................................................................................................. 33
3.4.1 Český statistický úřad ....................................................................................................... 33
3.4.2 Český úřad zeměměřičský a katastrální ............................................................................ 34
3.4.3 Ukazatelé a koeficienty..................................................................................................... 35
4 SUDETY ...................................................................................................................................... 37
4.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SUDET .................................................................................................... 37
4.2 SUDETY NA KOKOŘÍNSKU ................................................................................................................ 39
5 HISTORIE DRUHÉHO BYDLENÍ NA KOKOŘÍNSKU ......................................................................... 41
5.1 OBDOBÍ DO ROKU 1945 ................................................................................................................. 41
5.2 OBDOBÍ 1945 – 1989 ................................................................................................................... 43
5.3 Období po roce 1989 ........................................................................................................... 45
6 CHARAKTERISTIKA CHKO KOKOŘÍNSKO...................................................................................... 47
6.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTI................................................................................................... 47
6.2 Fyzicko-geografická charakteristika CHKO Kokořínsko ....................................................... 48

5

6.3 KRAJINNÝ RÁZ A OCHRANA CHKO KOKOŘÍNSKO .................................................................................. 52
6.4 OCHRANA PAMÁTEK A LIDOVÁ ARCHITEKTURA NA KOKOŘÍNSKU .............................................................. 54
7 DRUHÉ BYDLENÍ NA KOKOŘÍNSKU ............................................................................................. 58
7.1 DRUHÉ BYDLENÍ V „JIŽNÍ ČÁSTI“ CHKO KOKOŘÍNSKO ........................................................................... 58
7.2 VÝVOJ POČTU OBYVATEL V „JIŽNÍ ČÁSTI“ CHKO KOKOŘÍNSKO ................................................................ 65
7.3 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH OBCÍ ............................................................................................... 67
7.3.1 Dobřeň .............................................................................................................................. 67
7.3.2 Kanina ............................................................................................................................... 69
7.3.3 Kokořín .............................................................................................................................. 70
7.3.4 Lhotka ............................................................................................................................... 72
7.3.5 Lobeč................................................................................................................................. 74
7.3.7 Medonosy ......................................................................................................................... 76
7.3.7 Mšeno ............................................................................................................................... 78
7.3.8 Nebužely ........................................................................................................................... 79
7.3.9 Nosálov ............................................................................................................................. 81
7.3.10 Střemy............................................................................................................................. 83
7.3.11 Tupadly ........................................................................................................................... 85
7.3.12 Vidim ............................................................................................................................... 86
7.3.13 Vysoká ............................................................................................................................ 88
7.3.14 Želízy ............................................................................................................................... 90
7.4 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ................................................................................................. 91
7.4.1 Údaje o rekreačním objektu ............................................................................................. 93
7.4.2 Údaje o majiteli objektu ................................................................................................... 96
7.5 DOTAZNÍK SE STAROSTY OBCÍ ........................................................................................................... 97
7.6 DALŠÍ POZNATKY Z TERÉNU .............................................................................................................. 99
8 KOKOŘÍNSKO VE SROVNÁNÍ S DALŠÍMI LOKALITAMI S DRUHÝM BYDLENÍM ........................... 101
8.1 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ NA KOKOŘÍNSKU ....................................................... 101
8.2 POROVNÁNÍ DAT S LOKALITAMI PERIFERNÍMI ..................................................................................... 103
9 ZÁVĚR ...................................................................................................................................... 105
SEZNAM LITERATURY .................................................................................................................. 110

6

SEZNAM ZKRATEK
CR

Cestovní ruch

č. e.

Číslo evidenční

č. p.

Číslo popisné

ČSR

Československá republika

ČSÚ

Český statistický úřad

ČÚZK

Český úřad zeměměřičský a katastrální

DB

Druhé bydlení

CHKO

Chráněná krajinná oblast

KRF

Koeficient rekreační funkce území

KSGRR

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

NBRV

Neobydlené byty z důvodu rekreačního využívání

NSO

Nestředisková sídla ostatní

NSTV

Nestředisková sídla trvalého významu

ODB

Objekty druhého bydlení

OIR

Objekty individuální rekreace

PřF

Přírodovědecká fakulta

SOMV

Střediskové osídlení místního významu

SOOV

Střediskové osídlení obvodního významu

UK

Univerzita Karlova

ZRP

Zbylý rekreační potenciál

ZÚ

Zatíženost území

SEZNAM OBRÁZKŮ
Obrázek 1: Vymezení zkoumané oblasti, tzv. „jižní část“ CHKO Kokořínsko ............. 31
Obrázek 2: Situační plánek chatové osady Harakoko .................................................... 42
Obrázek 3: Skalní byt v obci Lhotka .............................................................................. 49
Obrázek 4: Reliéf CHKO Kokořínsko ............................................................................ 50
Obrázek 5: Zóny ochrany přírody v CHKO Kokořínsko ............................................... 53
Obrázek 6: Základní regionální typy lidových staveb v ČR ........................................... 56
Obrázek 7: Schéma rozložení objektů v obci Dobřeň podle terénního šetření 2009 ...... 67
7

Obrázek 8: Dům č.e. 5 v obci Dobřeň ............................................................................ 67
Obrázek 9: Dům č. p. 8 v obci Dobřeň ........................................................................... 67
Obrázek 10: Schéma rozložení objektů v obci Kanina podle terénního šetření 2009 .... 69
Obrázek 11: Objekt druhého bydlení v obci Kanina, bývalá vodárenská věž ................ 69
Obrázek 12: Schéma rozložení objektů v obci Kokořín podle terénního šetření 2009 .. 72
Obrázek 13: Nepřístupné objekty v obci Kokořín .......................................................... 72
Obrázek 14: Rekreační objekt v Kokořínském Dole ...................................................... 72
Obrázek 15: Schéma rozložení objektů v obci Lhotka podle terénního šetření 2009 .... 73
Obrázek 16: Zpustošený objekt v obci Lhotka ............................................................... 73
Obrázek 17: Chata v jihozápadní části obce Lhotka....................................................... 73
Obrázek 18: Schéma rozložení objektů v obci Lobeč podle terénního šetření 2009 ...... 75
Obrázek 19: Chalupa v obci Lobeč................................................................................. 75
Obrázek 20: Chata v obci Lobeč..................................................................................... 75
Obrázek 21: Schéma rozložení objektů v obci Medonosy podle terénního šetření 200977
Obrázek 22: Chalupa v obci Medonosy č.p.20 ............................................................... 77
Obrázek 23: Chalupa v obci Medonosy č.p. 50 .............................................................. 77
Obrázek 24: Schéma rozložení objektů ve městě Mšeno podle terénního šetření 2009 . 78
Obrázek 25: Chata – osada Na Klůčku .......................................................................... 78
Obrázek 26: Chata v osadě západně od koupaliště ......................................................... 78
Obrázek 27: Schéma rozložení objektů v obci Nebužely podle terénního šetření 2009 80
Obrázek 28: Chátrající objekty v obci Nebužely ............................................................ 80
Obrázek 29: ODB v obci Nebužely ................................................................................ 80
Obrázek 30: Schéma rozložení objektů v obci Nosálov podle terénního šetření 2009 . 82
Obrázek 31: Chalupa č.p. 3 v obci Nosálov ................................................................... 82
Obrázek 32: Chata v Nosálově ....................................................................................... 82
Obrázek 33: Schéma rozložení objektů v obci Střemy podle terénního šetření 2009 ... 84
Obrázek 34: Rozbořený objekt v obci Střemy ................................................................ 84
Obrázek 35: Chatová osada v obci Střemy ..................................................................... 84
Obrázek 36: Schéma rozložení objektů v obci Tupadly podle terénního šetření 2009 . 85
Obrázek 37: Chaty v obci Tupadly ................................................................................. 85
Obrázek 38: Chaty v obci Tupadly ................................................................................. 85
Obrázek 39: Schéma rozložení objektů v obci Vidim podle terénního šetření 2009 .... 87
Obrázek 40: Chátrající roubenka v Dolní Vidimi ........................................................... 87
Obrázek 41: Roubenka v Horní Vidimi .......................................................................... 87
8

Obrázek 42: Schéma rozložení objektů v obci Vysoká podle terénního šetření 2009 .. 89
Obrázek 43: Zděná chalupa v obci Vysoká .................................................................... 89
Obrázek 44: Chalupa v obci Vysoká .............................................................................. 89
Obrázek 45: Schéma rozložení objektů v obci Želízy podle terénního šetření 2009 .... 90
Obrázek 46: Chata v obci Želízy .................................................................................... 90

SEZNAM GRAFŮ
Graf 1: Podíl OIR na celkovém počtu staveb v jednotlivých obcích „jižní části“ CHKO
Kokořínsko podle sčítání v roce 1991 (v %)...................................................... 59
Graf 2: Podíl OIR na celkovém počtu staveb v jednotlivých obcích „jižní části“ CHKO
Kokořínsko podle sčítání v roce 2001 (v %)...................................................... 60
Graf 3: Podíl ODB na celkovém úhrnu staveb v jednotlivých obcích „jižní části“ CHKO
Kokořínsko podle šeření v roce 2008 (v %) ...................................................... 62
Graf 4: Podíl chalup na celkovém počtu ODB v „jižní části“ CHKO Kokořínsko v roce
2008 (v %).......................................................................................................... 63
Graf 5: Vývoj hustoty zalidnění v „jižní části“ CHKO Kokořínsko v letech 1921–2001
............................................................................................................................ 66
Graf 6: Podíl objektů v „jižní části“ CHKO Kokořínsko, u nichž lze určit, zda plní
funkci obytnou, či rekreační v roce 2008 ........................................................... 92
Graf 7: Srovnání počtu objektů druhého bydlení podle statistických dat a vlastního
terénního šetření v roce 2009 v CHKO Kokořínsko .......................................... 92
Graf 8: Trvalé bydliště respondentů podle dotazníkového šetření 2008 a 2009 ............ 97

SEZNAM TABULEK
Tab. 1: Úspěšnost dotazníkového šetření ve zkoumaném území CHKO Kokořínsko
v roce 2008 a 2009............................................................................................ 28
Tab. 2: Úspěšnost dotazování zastupitelů obcí v celém zkoumaném území CHKO
Kokořínsko v létě 2009..................................................................................... 29
Tab. 3: Zatíženost území rekreačními objekty v Česku ................................................. 35
Tab. 4: Možnosti dalšího rozvoje cestovního ruchu Česka ........................................... 36
9

Tab. 5: Obce CHKO Kokořínsko, které spadaly do Sudet za druhé světové války ....... 40
Tab. 6: Rozdělení obcí „jižní části“ CHKO Kokořínsko podle sídelní soustavy osídlení
z roku 1971 ....................................................................................................... 45
Tab. 7: Koeficienty využitelnosti území Kokořínska za rok 2000 ................................. 63
Tab. 8: Index změny vybraných ukazatelů pro jednotlivé obce v „jižní části“ CHKO
Kokořínsko podle sčítání lidu, domů a bytů 1991 a 2001 ................................ 64
Tab. 9: Úspěšnost dotazníkového šetření s rekreanty v „jižní části“ CHKO Kokořínsko
v roce 2008 ....................................................................................................... 93
Tab. 10: Vybrané výsledky dotazníkového šetření v CHKO Kokořínsko a na Svitavsku
........................................................................................................................ 104

SEZNAM PŘÍLOH
Příloha 1: Dotazník pro anketní průzkum v „jižní části“ CHKO Kokořínsko pro rok
2008 a 2009
Příloha 2: Hustota ODB v CHKO Kokořínsko podle Sčítání lidu, domů a bytů 1991
Příloha 3: Hustota ODB v CHKO Kokořínsko podle sčítání lidu, domů a bytů 2001
Příloha 4: Hustota ODB v CHKO Kokořínsko podle katastrálního úřadu 2008
Příloha 5: Hustota ODB v CHKO Kokořínsko podle terénního šetření 2009
Příloha 6: Schéma rozložení objektů v obci Jestřebice podle terénního šetření 2009
Příloha 7: Schéma rozložení objektů v obci Střezivojice podle terénního šetření 2009
Příloha 8: Schéma rozložení objektů v obci Březinka podle terénního šetření 2009
Příloha 9: Schéma rozložení objektů v obci Šemanovice podle terénního šetření 2009
Příloha 10: Schéma rozložení objektů v obci Kokořínský Důl podle terénního šetření 2009
Příloha 11: Schéma rozložení objektů v obcích Vojtěchov, Ráj, Olešno podle terénního
šetření 2009
Příloha 12: Schéma rozložení objektů v obci Libovice podle terénního šetření 2009
Příloha 13: Schéma rozložení objektů v obci Bosyně podle terénního šetření 2009
Příloha 14: Schéma rozložení objektů v obci Dolní Zimoř podle terénního šetření 2009
Příloha 15: Schéma rozložení objektů v obci Nové Osinalice podle terénního šetření 2009
Příloha 16: Schéma rozložení objektů v obcích Střednice a Strážnice podle terénního šetření
2009
Příloha 17: Dotazník pro představitele obcí
10

Příloha 18: Roubený objekt se zděnou přístavbou v obci Dobřeň
Příloha 19: Roubený, hrázděný a zděný objekt v obci Chudolazy
Příloha 20: Skalní byt na Harasově
Příloha 21: Zchátralý pivovar v obci Lobeč
Příloha 22: Roubený objekt v Dolní Vidimi
Příloha 23: Roubený objekt v Horní Vidimi
Příloha 24: Zděný objekt v Kokořínském Dole
Příloha 25: Zděný objekt ve Lhotce

11

Kapitola 1

Úvod
1.1 Výběr tématu
Druhé bydlení (DB) jako součást cestovního ruchu a rekreace tvoří významnou součást
dnešního života. Dnešní doba je specifická tím, že na člověka jsou často kladeny vysoké
nároky. Život je rychlý, náročný po psychické i fyzické stránce, často jsou lidé životním
stylem dnešní doby stresováni a je tedy nutné, aby měli možnost si odpočinout. K tomu
mohou v současné době využívat širokou škálu nabídek a mezi jednu z nich patří
trávení volného času v objektech druhého bydlení. Pro širokou veřejnost není samotný
pojem druhé bydlení až tak známý. Pokud specifikujeme tento způsob rekreace na chaty
a chalupy1, mnozí lidé zavzpomínají spíše na „staré“ časy socialistické éry. O popularitě
trávení volného času chatařením a chalupařením v dobách minulých svědčí i mnohé
dobové filmy a seriály. Jako příklad uveďme seriál Chalupáři nebo filmy Pátek není
svátek, Na samotě u lesa, Vesničko má středisková a mnoho dalších (Fialová, Novotná,
Vágner a kol. 2007). Mohlo by se zdát, že tento způsob trávení volného času postupně
upadá do zapomnění, že lidé raději tráví dovolenou u moře, v hotelu, kde se nemusí
o nic starat, ale opak je pravdou. Mnoho lidí i dnes dává přednost trávení volného času
na své chatě nebo chalupě.
Druhé bydlení je značně rozšířeným fenoménem a rekreační objekty jsou dnes také
využívány jako útěk z měst do přírody a za lepším životním prostředím. Vlastnictví
objektu

druhého bydlení

je součinností

několika faktorů

–

společenských,

demografických, kulturních, psychologických, ekonomických a prostorových. Objekty
druhého bydlení (ODB) lze nalézt v zázemích velkých měst. Nalezneme i výjimky, jako
například ve Francii, kde jsou některé objekty situované přímo do měst, avšak od
počátku vzniku tohoto fenoménu jsou objekty druhého bydlení situovány především
mimo město (Vágner 1999).

1

Mezi druhé bydlení řadíme i jiné formy, než pouze chataření a chalupaření, jako jsou např. apartmánové

byty nebo celé rekreační areály (vesnice). Pro účely této práce je druhé bydlení zúženo pouze na chaty a
chalupy.
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Rozmístění objektů druhého bydlení je podmíněno několika faktory, mezi něž patří
přírodní prostředí, dopravní dostupnost, sídelní struktura, atd. Zprvu byla důležitá
především dopravní dostupnost, kdy od počátku vývoje DB byly objekty lokalizované
u železničních tratí. S rozvojem automobilové dopravy po druhé světové válce začaly
být ODB vystavovány spíše podél silniční sítě. V dnešní době je lokalizace objektů
mnohem složitější proces závislý na více faktorech (Vágner 1999).
Druhé bydlení v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko jako téma
diplomové práce jsem si vybrala proto, že tento jev zachránil mnohé zdejší vesnice
a obce. CHKO Kokořínskem procházela hranice Sudet a žilo zde velké množství
obyvatel německé národnosti. Po druhé světové válce došlo k poválečnému odsunu
Němců a tato oblast, stejně jako řada dalších oblastí, nebyla po válce znovu plně
dosídlena. Z tohoto důvodu zůstalo mnoho objektů neosídlených a začaly chátrat. Díky
příchodu chalupářů se mnohé objekty podařilo zachránit a i dnes můžeme obdivovat
jejich původní, mnohdy nedocenitelnou architekturu (Vágner, Fialová a kol. 2004).
Největší rozvoj druhého bydlení spadá do 20. století, kdy se začalo chataření
a chalupaření masově rozvíjet. Vývoj poněkud utlumila druhá světová válka, ale po
jejím konci došlo k dalšímu rozvoji, který nastal také na Kokořínsku. Lidé se formou
výstavby nové chaty, či koupí chalupy, snažili uniknout z každodenního života
a vlastnictví objektu druhého bydlení patřilo zároveň i ke společenskému postavení.
V dnešní době jsou některé objekty transformovány na objekty trvalého bydlení, kdy
tato transformace souvisí s procesem suburbanizace (Vágner 1999).
V předkládané práci jsou používány termíny chataření, chalupaření, či druhé
bydlení. Obecně však „dáváme přednost pojmu druhé bydlení, protože tento termín dle
našeho názoru lépe vystihuje fakt, že se nejedná pouze o vlastní objekt, ale též
o existenci mnoha procesů a jevů s druhým bydlením spojených“ (Vágner 1999, s. 23).
Druhé bydlení má také pozitivní vliv na ekonomiku oblasti, kde se objekty
nacházejí, dále pomáhá udržet objekty, které by jinak chátraly, a neposledně vyrovnává
emigrační procesy. Na druhou stranu působí na oblasti i negativně. Příkladem může být
negativní vliv na přírodní prostředí a také nemožnost rozvoje jiných forem cestovního
ruchu a rekreace (Vágner 1999).
Hustota, intenzita, ale především specifický životní styl a vývoj druhého bydlení
mají také určité znaky, kterými se liší od trvalého bydlení – jedná se o objekty, které
slouží k rekreaci, nacházejí se na jiných místech než trvalé bydliště a jsou převážně
spojeny s rekreační dojížďkou (Vágner, Fialová a kol. 2004).
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V dnešní době se druhé bydlení i nadále rozvíjí a mezi nové trendy můžeme zařadit
například apartmánové byty, které si lidé pořizují především v horských oblastech. Dále
můžeme jako nový trend druhého bydlení uvést pořizování bytů či domů pro rekreaci
v zahraničí. Tento trend je znám po celém světě a nyní se rozvíjí i v Česku (Vágner,
Fialová a kol. 2004).

1.2 Cíle a struktura práce
1.2.1 Cíle práce

Hlavním cílem práce je sledování proměn druhého bydlení v mělnické části CHKO
Kokořínsko. Důraz je kladen na porovnání druhého bydlení v sudetské a nesudetské
části zkoumané oblasti.
Hlavní výzkumné otázky:
•

Jak se změnila struktura vlastníků nemovitostí po odsunu Němců ve zkoumané
oblasti CHKO Kokořínsko?

Dílčí otázky:
I.

Jak se změnil počet a struktura obyvatel po odsunu Němců?

II.

Kdo nahradil Němce jakožto původní majitele objektů? K jaké funkci objekty
původně sloužily?
Došlo ke změně funkce objektů – přeměna na druhé bydlení, nebo funkce

III.

objektů zůstala stejná jako před odsunem Němců?
•

Jaké jsou rozdíly v druhém bydlení mezi sudetskou a nesudetskou částí CHKO
Kokořínsko?

Dílčí otázky:
I.

Kdo vlastní nyní objekty druhého bydlení?

II.

Kdo vlastnil tyto objekty před odsunem Němců?

III.

Jaké procento zaujímají objekty druhého bydlení na celkovém počtu staveb?
•

Nalezneme změny v architektuře v objektech druhého bydlení v sudetské
a nesudetské části?
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Dílčí otázky:
I.

Jaké jsou tyto změny a jakou architekturu zde nalezneme nejčastěji?

II.

Jaké typy druhého bydlení jsou v CHKO Kokořínsko zastoupeny nejčastěji?
Chataření nebo chalupaření?
•

Jaká nastala změna v druhém bydlení po roce 1990?

Dílčí otázky:
I.

Došlo ke snížení nebo ke zvýšení počtu objektů druhého bydlení po roce 1990?

II.

Jak se změnil podíl rekreantů a trvale bydlících obyvatel v jednotlivých obcích?
•

Došlo po roce 1990 k transformaci objektů druhého bydlení na trvalé bydlení?

Dílčí otázky:
I.

Jak rozsáhlá byla transformace objektů druhého bydlení na trvalé bydlení?

1.2.2 Struktura práce

Předkládaná diplomová práce je rozdělena do kapitol, které na sebe logicky
navazují. 1. kapitola je věnována úvodu do dané problematiky a představení hlavních
a dílčích otázek výzkumu.
V kapitole 2 je věnována pozornost teoretickému zarámování a diskuzi literatury
použité v této diplomové práci. Diskuze literatury je věnována publikacím týkajících se
druhého bydlení, cestovního ruchu, metodiky a další literatury důležité pro studium
druhého bydlení, jako jsou suburbanizace, amenitní migrace a osídlení.
V další kapitole je popsán metodický postup práce, v němž jsou uvedeny jednotlivé
metody, které byly v práci využity, a také je přiblížen postup jednotlivých etap práce.
Dále se tato kapitola věnuje vymezení zkoumané oblasti, vymezení samotného pojmu
druhé bydlení a problematice statistických dat, používaných při práci s danou
problematikou.
Kapitola 4 se zabývá obecnou charakteristikou Sudet a také charakteristikou Sudet
na Kokořínsku pro nastínění situace ve zkoumané oblasti. Umožňuje tak posoudit
situaci z hlediska druhého bydlení v sudetské a nesudetské části.
Následuje kapitola 5, která je věnována historii druhého bydlení s důrazem na oblast
Kokořínska. Popisuje vývoj chataření a chalupaření ve zkoumané oblasti CHKO
Kokořínsko. Historie je zaměřena na rozvoj DB ve 20. století, což postačuje pro potřeby
této práce.
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Obecná charakteristika, fyzicko-geografická charakteristika, krajinný ráz a ochrana
CHKO Kokořínsko a lidové architektury na Kokořínsku jsou součástí 6. kapitoly
předkládané práce. Tato část popisuje podmínky vhodné pro rozvoj druhého bydlení
z hlediska fyzicko-geografických i socioekonomických charakteristik a také se zabývá
problematikou chataření a chalupaření vzhledem k lokalizaci v CHKO Kokořínsko.
Další kapitola, číslo 7, je již věnována konkrétně druhému bydlení v mělnické části
Kokořínska. Interpretuje výsledky získané vlastním terénním šetřením, dotazníkovým
šetřením s uživateli DB a výsledky rozhovorů s představiteli obcí ve vymezeném území.
Následuje kapitola 8,

ve které jsou

porovnávány výsledky současného

dotazníkového šetření v oblasti s výsledky, které byly ve zkoumaném území získány
v roce 2003. Dále jsou z hlediska druhého bydlení porovnávána území Kokořínska
a Svitavska jakožto periferních oblastí.
Práce je zakončena závěrem, který shrnuje získané poznatky a zahrnuje odpovědi na
otázky vyslovené v úvodu práce.
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Kapitola 2

TEORETICKÉ ZARÁMOVÁNÍ A DISKUZE LITERATURY
2.1 Teoretické zarámování
Vágner, Fialová a kol. (2004) definují druhé bydlení jako „…komplex jevů, a procesů,
spojených s objektem (či částí objektu), který je přechodným místem pobytu vlastníka
(ů) či uživatele (ů), využívající (ch) tento objekt převážně k rekreačním účelům“
(Vágner, Fialová 2004, s. 21). Druhé bydlení je mnohými autory považováno za součást
cestovního ruchu: „druhé bydlení je součástí cestovního ruchu konaného mimo veřejné
formy a je součástí tzv. venkovského cestovního ruchu“ (Fialová 2000 in Fialová 2001,
s. 38). Řadíme ho mezi krátkodobou, individuální převážně letní rekreaci (Fialová 2000
in Fialová 2001). Druhé bydlení je blíže popsáno v kapitolách 3.3 a 5.
Lokality, ve kterých jsou situovány objekty cestovního ruchu, je možné brát jako
destinace cestovního ruchu a tyto jsou definovány následovně: „cílová oblast v daném
regionu typická významnou nabídkou atraktivit cestovního ruchu a infrastruktury
cestovního ruchu“ (Pásková, Zelenka 2002, s. 59). Z tohoto důvodu je možné na tuto
problematiku aplikovat tzv. Buttlerův životní cyklus, kdy se sledují změny v dané
lokalitě, které jsou způsobené především vlivem cestovního ruchu (Bartolomová 2009).
Popis životního cyklu destinace vychází z životního cyklu produktu, který prodělává
různé fáze vývoje. Tento model je poté možné aplikovat i na životní cyklus destinace,
která, stejně jako produkt, prochází různými stupni vývoje. Mezi hlavní fáze řadíme
objevení, vtažení, rozvoj, konsolidaci, stagnaci a poststagnaci. S tímto životním cyklem
jsou také spojeny ekonomické a sociokulturní faktory. Jako příklad můžeme uvést vývoj
počtu návštěvníků, rozvoj infrakstuktury, atd. (Gelná 2009). Dané problematice se blíže
věnují ve svých pracích např. Pásková (2003) nebo Gelná (2009). Druhé bydlení, jako
součást cestovního ruchu, je blíže specifikováno v kapitole 7.1.
Pásková (2003) uvádí, že dlouhodobě vyvážený vývoj cestovního ruchu je
podmíněn vzájemnou výhodností společenské směny mezi místními obyvateli
a návštěvníky. Záleží, jakým způsobem dokáží místní obyvatelé přijmout návštěvníky
a jaký k nim mají vztah. Někteří autoři za hlavní úkol teorie sociální směny považují:
„vysvětlení opakované směny prospěchu (odměny) mezi lidmi, kterými se řídí
mezilidské vztahy“ (Geist 1992 in Pásková 2003, s. 28). Podstatou je tedy směna neboli
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vzájemná výměna odměn mezi partnery (Pásková 2003). Ze stejného pohledu můžeme
nahlížet i na koncept sociální směny mezi místními obyvateli a účastníky druhého
bydlení. Tato teorie je uplatněna v kapitole 7.4.
Druhé bydlení je také možno chápat jako součást osídlení, jelikož objekty druhého
bydlení dnes tvoří v Česku 20 % všech obytných staveb (Bičík 2001 a kol.). Proto
můžeme k této problematice přistupovat z hlediska geografie osídlení např. z hlediska
problematiky suburbanizace, případně turistické urbanizace. Bartolomová (2009)
popisuje, že jak proces suburbanizace, tak druhé bydlení mají společný základ, čímž je
trávení času mimo vnitřní město. Rozdíl je v tom, že u suburbanizace se jedná o trvalé
bydlení, kdežto u druhého bydlení se jedná o rekreační objekty. Suburbanizace je
chápána jako: „růst města prostorovým rozpínáním do okolní venkovské a přírodní
krajiny“ (Sýkora 2003 in Bartolomová 2009, s. 17). V našich zemích byl proces
suburbanizace zpomalen legislativními opatřeními komunistického režimu, jako bylo
zavedení střediskové soustavy osídlení a přísné ochrany půdního fondu (Bartolomová
2009). Vliv střediskové soustavy lze rozpoznat i na Kokořínsku. Blíže je tento jev
popsán v kapitole 5.2. Druhé bydlení můžeme také chápat jako příklad sezónní
suburbanizace (Vágner, Fialová a kol. 2004). Proces suburbanizace na Kokořínsku je
blíže popsán v kapitole 7.5.
Objevuje se tu také nový pojem – turistická urbanizace, který není v literatuře
rozšířen, ale např. Bartolomová (2009) ho ve své diplomové práci definuje jako:
„proces změn původních sídel na sídla zaměřená převážně na cestovní ruch. Tato sídla
jsou atraktivní pro rekreaci, ale také pro trvalé bydlení“ (Bartolomová 2009, s. 21).
S druhým bydlením je spjat rovněž pojem amenitní migrace, kdy hovoříme
o migraci z důvodu příjemných zážitků, migraci nemotivovanou ekonomicky. Amenitní
migrace má 5 stádií: v prvním stádiu se jedná o návštěvu oblasti z důvodu různé formy
turismu, v druhém stádiu se jedná o opakovanou návštěvu, ve třetím jde o pronájem
nemovitosti, v dalším stádiu už se jedná o koupi objektu a jeho přeměnu na „druhé
bydlení“ a poslední fází je trvalý přesun do objektu a jeho přeměna na trvalé bydlení
(Bartolomová 2009). Jednotlivé fáze vývoje můžeme sledovat i na Kokořínsku, kde již
některé objekty druhého bydlení byly přeměněny na objekty trvalého bydlení. Důkazy o
existenci amenitní migrace jsou publikovány v kapitole 7.5.

18

2.2 Diskuze literatury zaměřené na druhé bydlení
Druhé bydlení je jev, který je v Česku značně rozšířen a tento jev jako součást
osídlení se podle Vágnera (2004) datuje v moderním slova smyslu přibližně od konce
19. století a to nejen ve světě, ale i u nás.
Literatura o druhém bydlení se započala v Česku psát v 70. letech, kdy za jedno
z nejstarších děl můžeme považovat disertační práci Gardavského (1968) (Šafránková
2008). Druhé bydlení je geografická disciplína, jejíž výzkum trvá přes čtyřicet let
a představuje nejrozšířenější publikační činnost v oblasti geografie cestovního ruchu,
především v oblasti krátkodobé rekreace, mezi níž řadíme DB (Vystoupil, Kunc 2009).
Mezi základní cizojazyčnou literaturu lze zařadit dílo Kowalczyka (1994):
Geogreficzno-spoleczne problemy zjawiska drugich domów, které podává ucelený
pohled na druhé bydlení v rámci celého světa a umožňuje tak porovnat jednotlivé státy
z hlediska výskytu tohoto jevu. Knihu je možné doporučit jako vhodný úvod do celkové
popisované problematiky, nejen z hlediska celosvětového pohledu, ale i z hlediska
odkazů na další literaturu, zejména českou, která je v díle mnohdy citována a je na ní
odkazováno. Díky dané publikaci lze taktéž získat data o vývoji druhého bydlení. Pro
předkládanou diplomovou práci můžeme daný materiál označit jako důležitý zdroj pro
úvod do problematiky druhého bydlení, lepšího pochopení mezistátních rozdílů
a pohled na rozvoj druhého bydlení ve světě, nejen v České republice.
Jeden z příkladů definice druhého bydlení nalezneme v publikaci The Dictionary of
Human Geography: „Jde o majetek, který je vlastněn nebo najímán na dlouhodobý
pronájem domácnostmi, jejichž normální trvalý pobyt je někde jinde. Je využíván pro
rekreační účely“ (Johnston a kol. 2000, s. 730; pozn. volný překlad autorky).
Mezi další zahraniční literaturu můžeme zařadit dílo Tourism, Mobility and Second
Homes (Hall, Müller 2004). Tato publikace poukazuje především na problematiku
srovnání statistických dat mezi jednotlivými státy, neboť každý stát definuje druhé
bydlení jiným způsobem. Mezi jednotlivé pojmy charakterizující druhé bydlení ve světě
můžeme zařadit rekreační byty, prázdninové byty, letní byty, chaty a víkendové byty.
Výraz „druhé bydlení“ je používán pro zastřešení všech výše uvedených pojmenování.
Toto dílo považuji, stejně jako dílo Kowalczyka, za jednu z nejvýznamnějších
cizojazyčných literatur věnujících se problematice druhého bydlení a jeho prostudování
je přínosné pro porovnání tohoto jevu ve světě a v Česku.
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Jedno z prvních ucelených českých děl o druhém bydlení je publikace Druhé bydlení
v Česku (Bičík a kol. 2001). Daná publikace patří mezi základní českou literaturu
napsanou o dané problematice a autoři textů (Bičík, Fialová a Vágner) patří mezi
nejvýznamnější geografy zabývající se druhým bydlením jako součásti geografie.
Publikace podává základní přehled o tom, co to druhé bydlení je, seznamuje s jeho
vývojem a charakteristikou. Nalezneme zde informace týkající se soupisu objektů,
historie a vývoje druhého bydlení a informace o jednotlivých, již zkoumaných oblastech
Česka. V této publikaci jsou obsažena data týkající se druhého bydlení, které je možno
dále využít v předkládané diplomové práci. Může sloužit jako pomoc a vodítko při
hledání statistických údajů a jejich následného zpracování. Na toto dílo navazuje kniha
Regionální diferenciace druhého bydlení (Vágner, Fialová a kol. 2004), obsahující data
z jednotlivých zkoumaných území Česka – z oblasti Plzeňska, Ústecka, Liberecka,
Olomoucka a dalších a umožňuje porovnávat druhé bydlení v jednotlivých lokalitách
mezi sebou a také umožňuje srovnání se zkoumanou oblastí v této diplomové práci.
V roce 2003 vyšla publikace Geografie na cestách poznání, ve kterém se vyskytují
i příspěvky již zavedených autorů publikací a článků věnujících se druhému bydlení, D.
Fialové a J. Vágnera. Vágner (2003) se ve svém příspěvku zamýšlí nad významem
druhého bydlení pro život jedinců i společnosti. Fialová (2003) se ve svém příspěvku
zabývá druhým bydlením jako součásti životního stylu a podává pohled na metodiku
zpracování a výsledky týkající se vlastníků druhého bydlení.
Publikace, která se věnuje pouze jedné části druhého bydlení, chataření, je dílo
Zapletalové (2007), která ve své knize Chatařství: architektura lidských snů a možností
pojednává o chataření z hlediska vývoje, jeho zasazení do krajiny a celkového pohledu
na dané téma. Publikace je doplněna rozsáhlou obrazovou částí, která dokresluje
teoretickou část. Chataření je důležitý jev, který rovněž ovlivnil krajinu, která je
předmětem případové studie v této práci.
V průběhu let bylo napsáno mnoho disertačních, diplomových a bakalářských prací
na toto téma. Geografickými aspekty druhého bydlení se ve své práci zabývá Vágner
(1999). Práce pojednává o problematice druhého bydlení z hlediska literárních zdrojů.
Také se velmi podrobně zabývá statistickými daty, vývojem druhého bydlení a faktory
ovlivňujícími druhé bydlení a podává jakousi pomocnou ruku při zpracování dalších
prací na téma druhé bydlení. Právě spolu s disertační prací Fialové (2000):
Transformace druhého bydlení (v zázemí Prahy), byly nápomocnými publikacemi při
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jednotlivých fázích zpracování předkládané diplomové práce a pomohly překonat
počáteční obtíže při vyhledávání a zpracování statistických dat.
Druhému bydlení se také věnuje diplomová práce Trojanové (2003), která se
věnuje především chalupaření v oblasti Kutnohorska a Kokořínska. To je velice
přínosné, neboť lze porovnat vývoj druhého bydlení ve zkoumané oblasti a utvořit si tak
lepší obrázek o vývoji tohoto jevu v rámci modelového území v průběhu několika let.
Dále se problematikou druhého bydlení zabývá řada dalších diplomových prací,
z nejnovějších můžeme uvést diplomovou práci Petrmichlové (2009) popisující druhé
bydlení v zázemí Plzně, Kinclové (2009) zkoumající oblast Českého krasu, diplomovou
práci Šafránkové (2008) zabývající se srovnáním řady modelových území a mnoho
dalších. Tyto práce se věnují vždy určitému území, konkrétnímu regionu, či nějakému
specifickému problému. Jejich výsledky, případně část metodiky, byly využity
i v předkládané práci.
Druhé bydlení je fenomén, který se neustále vyvíjí, což dokazuje množství článků
v odborných i komerčních časopisech zabývajících se tímto tématem. Příkladem mohou
být články v časopisech Životné prostredie (Novotná 2007) nebo ve Sborníku České
geografické společnosti (Fialová 2001). Novotná (2007) ve svém článku popisuje vývoj
a charakteristiku druhého bydlení na Plzeňsku, věnuje se také současnému stavu
a nastiňuje jeho perspektivy do budoucna.
Fialová (2001) poskytuje informace nejen o druhém bydlení, ale i o dalších
aspektech, které souvisejí s tímto jevem, jako jsou osídlení, migrace a suburbanizační
procesy. Poskytuje také informace o druhém bydlení z celorepublikového pohledu
a některá data byla využita pro porovnání zkoumané oblasti s celorepublikovými údaji.
Mezi články věnující se druhému bydlení můžeme také uvést Struktura, typologie,
současnost a perspektivy druhého bydlení v česku (Fialová, Vágner 2005a) nebo Druhé
bydlení – nedílná součást našeho venkova (Fialová 1999–2000). Tyto články se
zabývají charakteristikou druhého bydlení a tvoří tak základní povědomí o tomto jevu
pro širokou veřejnost.
Jedním z nejnovějších je článek Sociogeografické aspekty druhého bydlení a jejich
regionální diferenciace (na příkladu Česka) (Fialová, Vágner 2009). Článek podává
ucelený pohled na druhé bydlení. Věnuje se druhému bydlení z hlediska literatury
a možnosti mezinárodního srovnání tohoto jevu mezi jednotlivými státy. Dále poskytuje
pohled na tento fenomén z hlediska osídlení, součásti životního stylu a důležitosti pro
venkovské osídlení, čímž jen dokazuje neustále se zvyšující zájem o druhé bydlení.
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V komerčních časopisech uveďme jako příklad článek Chalupářská moderna,
věnující se představení tohoto fenoménu široké veřejnosti. Zároveň se zaměřuje na
rekonstrukce a modernizaci chalup v dnešní době (Kozlová 2010).

2.3 Diskuze literatury zaměřené na cestovní ruch
Jak již bylo řečeno v kapitole 2.1, druhé bydlení chápeme jako součást cestovního
ruchu, a proto se v této části zabývám diskuzí literatury zaměřené na cestovní ruch.
Cestovní ruch je vědní disciplína, o níž bylo napsáno velké množství literatury.
Obecně o venkovském turismu, za jehož součást je DB považováno, po celém světě
hovoří kapitola Rural Turism Development (Long, Bernard 2000). Tato část hovoří
o venkovském turismu, jako o možnosti záchrany a rozvoje venkova. Jako jedna
z hlavních příčin venkovského rozvoje je změna citového vztahu k venkovskému
životu. Turismus má sice pozitivní vliv na některé venkovské problémy, například
ekonomické, ale na druhou stranu nemůže vyřešit všechny problémy venkova. Po celém
světě, stejně jako na Kokořínsku, představuje turismus možnost rozvoje venkova.
Základní definici cestovního ruchu poskytuje The Dictionary of Human Geography:
„Aktivity lidí, kteří cestují nebo přetrvávají na jiném místě mimo jejich trvalé bydliště,
ne déle než jeden rok za účelem trávení volného času“ (Johnston a kol. 2000, s. 840;
pozn. volný překlad autorky).
Cestovní ruch je v dnešní době velmi atraktivní odvětví, které zabírá přední místo
v celkovém hospodářství a k jeho rozvoji došlo v českých zemích ve druhé polovině 20.
století. Cestovním ruchem je třeba se zabývat i v práci, která se týká druhého bydlení,
protože i chataři a chalupáři splňují předpoklady cestovního ruchu, neboť se přemisťují
z místa svého trvalého bydliště do jiného cílového místa, které není spojeno s jejich
prací, ani s jejich trvalým bydlištěm (Mariot 1983).
Cestovním ruchem se zabývá publikace Mariota (1983) Geografia cestovního ruchu.
Jedná se o jedno z nejstarších děl a také o první učebnici cestovního ruchu u nás, která
popisuje cestovní ruch z různých úhlů pohledů. Toto dílo se snaží zahrnout cestovní
ruch jako vědní disciplínu geografie a poukazuje na problém, že se jedná
o mezioborovou disciplínu. Zkoumá a popisuje všechny předpoklady, podmínky a vlivy
cestovního ruchu, a i když je toto dílo již poněkud starší, stále se z něho dá čerpat,
neboť popisuje základní a neměnné problémy cestovního ruchu. Také se zde setkáme
s první zmínkou o druhém bydlení, a proto považuji toto dílo za přínosné v rámci mé
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studie. Je zde také uvedena jedna z nejstarších definic cestovního ruchu z roku 1932,
kterou definoval polský geograf S. Leszczycky: tento autor určil za cíl geografie
cestovního ruchu (CR) „…vědecké vykreslení turistické hodnoty obrazu krajiny,
výzkum možností rozvoje CR při zachování podstatných rysů obrazů prvotní krajiny
a současně vytvoření racionálního ekonomického využití CR“ (Mariot 1983, s. 14).
V dnešní době můžeme využít celou řadu dalších učebnic, které pojednávají
o cestovním ruchu. Jako příklad můžeme uvést učebnice Geografie cestovního ruchu
(Štěpánek, Kopačka, Šíp 2001). Tato učebnice se snaží postihnout cestovní ruch jako
systém, tedy souhrn ekonomických, sociálních a dalších ukazatelů. Učebnic, které jsou
zaměřené na cestovní ruch, existuje celá řada a stejně tak existuje celá řada pohledů na
cestovní ruch z hlediska marketingu, ekonomie, geografie atd.
Mezi novější učebnice zabývající se cestovním ruchem patří Ekonomická a sociální
geografie (Toušek, Kunc, Vystoupil a kol. 2008), která pojednává o geografii
cestovního ruchu v jedné ze svých kapitol. Po úvodu do historie cestovního ruchu se
publikace zabývá mimo jiné i významnými představiteli v oblasti geografie cestovního
ruchu Čech. Ve své stručné charakteristice nezapomíná ani na druhé bydlení jako
významnou součást dnešního cestovního ruchu, čímž dokazuje význam tohoto jevu
v oblasti cestovního ruchu.
Významným dílem je Výkladový slovník cestovního ruchu (Pásková, Zelenka
2002), který definuje řadu pojmů, využívaných v cestovním ruchu. Takto definované
pojmy jsou používány v této práci. V českých zemích je nejčastěji uváděna definice,
kterou uvádí tato publikace: „komplexní společenský jev jako souhrn aktivit účastníků
cestovního ruchu, souhrn procesů budování a provozování zařízení se službami pro
účastníky CR včetně souhrnu aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajišťují, aktivit
spojených s využíváním, rozvojem a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn
politických a veřejně – správních aktivit a reakce místní komunity a ekosystémů na
uvedené aktivity“ (Pásková, Zelenka 2002, s. 45).
Atlas cestovního ruchu České republiky (Vystoupil a kol. 2006) popisuje aspekty
a faktory, které jsou důležité pro cestovní ruch Česka. Rozděluje Česko z hlediska
různých atraktivit cestovního ruchu. Díky tomu lze zkoumat atraktivnost Kokořínska
z hlediska cestovního ruchu. Kokořínsko je charakterizováno jako oblast venkovského
cestovního ruchu, vhodná pro turistiku a cykloturistiku.
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2.4 Diskuze ostatní literatury
Pokud hovoříme o druhém bydlení jako součásti cestovního ruchu, je důležité si
připomenout a zdůraznit i další prvky s tímto spojené. Jedná se například o migraci
a zejména o amenitní migraci a suburbanizaci, které stojí za připomenutí.
Podrobný popis pojmu amenitní migrace podává výkladový slovník Cestovního
ruchu: „Amenitní migrace je motivovaná příjemným a hodnotným životním prostředím.
(Nejedná se tedy o migraci motivovanou ekonomickými aspekty, lepšími pracovními
podmínkami, množstvím pracovních příležitostí apod.). Zahrnuje částečně cestovní
ruch, rekreační migraci a imigraci (včetně druhého bydlení), ale především trvalé
přistěhovalectví. Dělíme ji na trvalou, přechodnou (letní, zimní byty, vily) a periodickou
(chataři, chalupáři)“ (Pásková, Zelenka 2002, s. 19).
Migrací se zabývá např. Čermák (1996) v kapitole Transformační procesy
a migrační vývoj v České republice. Autor pojednává o vývoji migrace, důvodech
a příčinách tohoto procesu. V Česku byl tento jev zásadně ovlivněn druhou světovou
válkou, kdy došlo k odsunu obyvatelstva německé národnosti. Druhé bydlení je spjato
s procesem migrace, kdy se účastník vrací zpět do místa trvalého bydliště.
Někteří rekreanti začnou v průběhu času využívat rekreační objekt pro trvalé
bydlení. Tím dochází k přesunu obyvatel z měst do jejich zázemí a na venkov, tento jev
se

nazývá

suburbanizace.

O

procesu

suburbanizace

pojednává

publikace

Suburbanizace.cz (Ouředníček a kol. 2008). Toto dílo se věnuje problematice
suburbanizace z hlediska přírodního, fyzického a sociálního prostředí, z hlediska
dopravy a dalších problémů, které s tímto jevem souvisí. Na Kokořínsku nedochází
k tradičnímu pojetí suburbanizace, to znamená, že nedochází k vytváření nových
suburbií, ale k suburbanizaci dochází transformací ODB na objekty trvalého bydlení.
V této práci se také zabývám problematikou vysidlování obcí, zejména vlivem
poválečného odsunu Němců. Mezi práce zabývající se zánikem obcí patří diplomová
práce Kučery (2006): Zanikání sídel v pohraničí Čech po roce 1945, kdy toto dílo
poukázalo na problém zanikání sídel, který nebyl zcela spjat pouze s odchodem
německých obyvatel po válce, ale také s jinými problémy. Nejvíce sídel zaniklo
v období mezi roky 1955–1965. Z tohoto díla jsou využity mapové výstupy, na kterých
je možno si prohlédnout rozložení zaniklých sídel v pohraničí, včetně zkoumaného
území v mé diplomové práci.
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Problémem odsunu obyvatel a následného dosídlení se také zabývají díla Slezáka
(1978), Staňka (1991) a Kastnera (1996). Tato díla jsou v práci nápomocná nejen
z hlediska pochopení obecné problematiky poválečné situace v Československu
a zejména v pohraničí, ale také umožnila díky studiím a mapovým výstupům se zaměřit
přímo na dané území.

2.5. Diskuze literatury zaměřené na metodologii
Základní poznatky o metodologii v jednoduché formě popisuje kniha Jak se vyrábí
sociologická znalost (Disman 2006). Publikace poskytuje informace o kvantitativním
a kvalitativním výzkumu, jehož metody jsou v předkládané práci použity. Toto dílo
považuji za velmi přínosnou literaturu týkající se dané problematiky, neboť je psáno
velmi čtivě a je určeno pro širokou veřejnost.
V této práci byl využit především kvalitativní výzkum. Rozdíl mezi kvalitativním
a kvantitativním výzkumem je v tom, že kvalitativní výzkum využívá různorodou
datovou základnu a také využívá velké množství metod pro získávání dat a následně
i pro jejich zpracování. Z toho důvodu je kvalitativní metoda více náročná z hlediska
časových možností a navíc výsledky tohoto výzkumu jsou také mnohem složitější na
interpretaci (Hendl 2005). Za jednu ze základních publikací v oblasti metodologie lze
považovat dílo Kvalitativní výzkum (Hendl 2005). Toto dílo je také velice dobrý návod,
jak postupovat při tvorbě diplomové práce.
O tom, co znamená, jak se vytváří a co vše je nutné pro kvalitativní výzkum
nalezneme také v publikace Základy kvalitativního výzkumu (Strauss, Corbinová 1999).
„Kvalitativním výzkumem rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se
nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace“ (Strauss,
Corbinová 1999, s. 10).
Jako podklad pro terénní šetření a tvorbu mapových podkladů sloužily diplomové
práce Kadlecové (2009) a Petrmichlové (2009), neboť tyto práce ve své kapitole týkající
se metodiky poskytly podrobný návod pro postup v dalších krocích zpracovávání
diplomové práce, zejména z hlediska dotazníkového šetření a návodů na terénní šetření.
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Kapitola 3

METODIKA A STATISTICKÉ ZDROJE DAT
3.1 Metodický postup práce
V této práci bylo využito kvantitativní i kvalitativní šetření. Postup práce aplikované
v předkládané práci můžeme rozdělit do několika fází, které na sebe logicky navazují
a částečně se i prolínají.
V první fázi bylo nutné přesně vymezit region, který bude šetřen a zkoumán. Poté
bylo provedeno kvantitativní šetření, to znamená především sběr dat o druhém bydlení.
K tomu byly využity statistické lexikony, výsledky Sčítání lidu, domů a bytů, kde byla
získána data týkající se jak druhého bydlení, tak i počtu obyvatel, počtu domů
v jednotlivých obcích, ale i za celou zkoumanou oblast dohromady. Po vyhodnocení
a zpracování dat se mohlo přistoupit k dalším krokům a plánovat dále. V další části byl
požádán Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK) o poskytnutí dat týkajících se
druhého bydlení pro rok 2008. Tato data byla zaznamenána do jednoduchých
podkladových map, zpracovaných bodovou metodou, které sloužily jako pomůcky pro
terénní šetření. Tyto mapy nejsou přiloženy v této diplomové práci, jednalo se pouze
o pracovní verzi, která sloužila pro potřebu práce v terénu. Schémata, která jsou
součástí práce, vznikla později, poté co byla v terénu získána data o rozmístění objektů
druhého bydlení a trvalého bydlení. Stejně tak byla v této fázi využita data týkající se
ochrany nemovitých kulturních památek v CHKO Kokořínsko. Tato schémata jsou
publikována v kapitole 7.3 a v přílohách 6–16.
V druhé fázi byla navštívena kancelář správy CHKO Kokořínsko. Zde nutno
poděkovat Ing. Michalu Smržovi, který poskytl další důležité materiály týkající se
především samotné krajiny CHKO, nikoliv druhého bydlení, neboť na správě se touto
problematikou nezabývají. Vědí o tomto jevu, ale podle jejich mínění jde spíše
o negativní rys, ovlivňující zdejší problematiku. Jako pomoc mi byla poskytnuta
publikace Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko na období 1999–2008
(Beran a kol. 1998), ve které se nacházejí důležité informace týkající se především
fyzicko-geografické části CHKO Kokořínsko. Dále mi byly poskytnuty osobní
informace týkající se především jednání s chataři a chalupáři.
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V této fázi byly také upraveny a vytištěny dotazníky, potřebné pro terénní šetření,
které je možné vidět v příloze 1. V práci jsem použila standardizované dotazníky, které
byly vypracovány katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké
fakulty (KSGRR PřF) Univerzity Karlovy (UK) a tyto dotazníky byly upraveny. Byly
vyškrtnuty některé otázky, týkající se finančního ohodnocení objektu a příjmu
dotazovaného. Tyto otázky nebyly použity z toho důvodu, že při prvním předvýzkumu
bylo zjištěno, že působí největší problém a lidé často ztrácí ochotu odpovídat dále. Bojí
se o svůj majetek a některé otázky, které se týkaly především finanční situace, v nich
vytvářely nedůvěru.
Ve třetí fázi došlo k samotnému terénnímu šetření, které bylo provedeno především
v období květen – srpen 2008 a srpen 2009.
Původně bylo rozvrženo, že za každou obec by mělo být získáno minimálně 25 %
dotazníků z celkového počtu objektů druhého bydlení. Poté bylo podle katastru
nemovitostí pro rok 2008 zjištěno, kolik objektů individuální rekreace (OIR) se celkem
nachází v dané obci. Například v obci Dobřeň je celkem 11 OIR. Zamýšlených 25 %
dotazníků představují (po zaokrouhlení) 3 dotazníky neboli 3 objekty. Pro získání 3
dotazníků z 11 objektů je tedy potřeba navštívit každý třetí objekt ve zkoumané obci.
Do mapy byly pomocí bodové metody vyznačeny objekty, které je potřeba navštívit
a v terénu byly v první fázi navštíveny tyto vytipované objekty. Pokud byl daný objekt
prázdný nebo uživatel odmítl odpovídat, byl navštíven objekt sousední. Tento postup
jsem aplikovala na každou obec zvlášť. Bohužel neochota ze strany respondentů byla
tak vysoká, že nakonec byli osloveni uživatelé, kteří byli ochotni odpovídat.
Šetření bylo prováděno každý víkend, kdy je větší pravděpodobnost přítomnosti
uživatelů objektů, to znamená od pátku do neděle. Postupně byly navštíveny všechny
obce, které jsou zahrnuty v šetřeném území, a bylo v nich provedeno terénní šetření.
Jelikož se neosvědčilo zanechávání dotazníků respondentům, bylo provedeno vyplnění
dotazníků formou řízeného rozhovoru. Celkově dotazníkové šetření neproběhlo příliš
hladce, jednou na mě byl poslán pes, jiná paní na mě chtěla poslat policii, s tvrzením, že
jsem z nějaké agentury a chci jim ukrást majetek, nepomohlo ani potvrzení od fakulty.
Závěrem tedy mohu říci, že prováděné šetření nebylo příliš příjemné, neboť zde na
Kokořínsku byla opravdu velká nechuť ke spolupráci. Podobné problémy se podle
informací od dr. Fialové vyskytly při terénním šetření v letech 2002 a 2003, jehož údaje
byly využity v diplomové práci Trojanové (2003), kdy se tazatelé také setkali
s neochotou spolupracovat. Jednalo se především o severozápadní část území.
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Na druhou stranu, někteří rekreanti byli velice příjemní a poskytli mnoho informací
nad rámec dotazníku, čímž se podařily zjistit převážně vzájemné vztahy, vývoj v oblasti
a problémy rekreantů, což bylo také nejčastější téma hovoru.
Ochotných lidí se ovšem vyskytlo velmi málo. Nelze opomenout, že některé
dotazníky byly vyplněny s pomocí známých a kamarádů, kteří mají chatu či chalupu na
Kokořínsku. Při terénním šetření se také osvědčil tzv. efekt „sněhové koule“. Tento
efekt popisuje Hendl (2005) jako „nabalování“ respondentů, kdy jeden oslovený
respondent na sebe „nabalil“ dalšího respondenta.
Z původně zamýšlených 25 % získaných dotazníků z každé obce bylo nakonec
získáno pouze 9,9 % dotazníků, což se vzhledem k velkým problémům dá pokládat za
úspěch. Vzhledem k počtu dotazníků se jedná tedy spíše o kvalitativní šetření, nežli
o kvantitavní.
Tab. 1: Úspěšnost dotazníkového šetření ve zkoumaném území CHKO Kokořínsko v roce 2008 a 2009

Počet obcí Počet OIR dle terénního šetření Počet získaných dotazníků % úspěšnost
15
727
72
9,9
Zdroj: vlastní terénní šetření 2008 a 2009

Čtvrtá fáze následovala v období květen – srpen 2009, kdy byly dotvořeny mapové
podklady a navíc projevena snaha o doplnění dotazníků z obcí, kde byla v předchozím
šetření minimální návratnost. Byly navštíveny všechny obce a hodnoceno, které objekty
opravdu fungují jako rekreační objekt, a které jsou používány pro trvalé bydlení. Tyto
informace byly poté zaznamenány do obrázků uvedených v kapitole 7.3 a dále
v přílohách

6–16.

Jako

podklad

jsem

použila

mapové

zdroje

ze

serveru

geoportal.cenia.cz. Z tohoto serveru byly staženy mapové podklady jednotlivých obcí
a ty byly poté upraveny v programu malování. V tomto programu bylo využito
standardizovaného označení, jako je používáno v územním plánování.
Během této fáze bylo také zkoumáno, zda jsou ve skutečnosti dodržována pravidla
výstavby vzhledem k příslušnosti k jednotlivým zónám ochrany daným podle Správy
CHKO Kokořínsko.
Součástí této fáze jsou i řízené rozhovory s představiteli obcí. K tomuto šetření byl
využit dotazník Lenky Petrmichlové (2009), který byl poupraven vzhledem ke
zkoumané oblasti. Byly doplněny otázky zaměřující se na problematiku CHKO
Kokořínsko a naopak odstraněny otázky, které jsem nepovažovala za důležité při mé
diplomové práci. Osnova rozhovoru je uvedena v příloze číslo 17. V první fázi byly
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rozeslány dotazníky představitelům obcí pomocí elektronické pošty. Návratnost těchto
dotazníku byla 23 %. Po 14 dnech byly poslány tyto dotazníky ještě jednou a jejich
návratnost byla nulová. Proto bylo nutné kontaktovat představitele obcí osobně, což
znamenalo delší čas k sebrání potřebných informací. Během 14 dnů byli osobně
navštíveni představitelé obcí Dobřeň, Dolní Zimoř, Medonosy, Nebužely, Střemy,
Tupadly, Vysoká a Želízy. Starosty obcí Kanina, Nosálov a Lobeč se nepodařilo sehnat,
byli tudíž kontaktováni telefonicky. Bohužel starostu Lobče se nepodařilo sehnat ani
touto cestou. Telefony nebral, na úřadě nebyl k zastižení ani on, ani nikdo další, kdo by
mohl případně pomoci. Celkovým výsledkem tohoto šetření je, že kromě jednoho se
podařilo kontaktovat všechny představitele obcí a lze si tedy udělat velmi dobrý přehled
o jejich mínění a názorech na situaci v jejich obci, případně v celé zkoumané oblasti.
Tab. 2: Úspěšnost dotazování zastupitelů obcí v celém zkoumaném území CHKO Kokořínsko v létě 2009

Počet obcí

Počet získaných rozhovorů
15

% úspěšnost
14

93,3

Zdroj: vlastní terénní šetření 2008 a 2009

V poslední fázi byla zpracována a vyhodnocena všechna data a byly vypracovány
závěry celého terénního šetření. Bylo také provedeno srovnání s diplomovou prací
Trojanové (2003), která prováděla podobné šetření ve stejné oblasti, a s diplomovou
prací Šafránkové (2008) pro porovnání periferních oblastí, které se nacházejí v různých
částech republiky.

3.2 Vymezení oblasti výzkumu
V této diplomové práci je zkoumána oblast CHKO Kokořínsko, jedná se ovšem
pouze o její část, kterou budeme pro účely této práce nazývat „jižní část“ CHKO
Kokořínsko. Celé území CHKO není zkoumáno z toho důvodu, že ve stejný rok na
stejném území svou diplomovou práci řešila i Levá (2009). „Jižní část“ Kokořínska
představují obce spadající pod bývalý okres Mělník. Do zkoumané části spadají obce
Dobřeň, Dolní Zimoř, Kanina, Kokořín, Lhotka, Lobeč, Medonosy, Mšeno, Nebužely,
Nosálov, Střemy, Tupadly, Vidim, Vysoká a Želízy. Pro lepší znázornění je daná oblast
vymezena na obrázku č. 1.
Na obrázku č. 1 je dále znázorněna hranice Protektorátu Čechy a Morava pro
vytvoření představy rozdělení zkoumané oblasti na sudetskou a nesudetskou část. Díky
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pomoci dr. Kučery byly získány potřebné informace, jak postupovat při vymezování
hranice. Podle jeho slov je: „hranice pouze přibližná, vytvořená na základě počtu
německých obyvatel v obcích v roce 1930 a podle úbytku občanů v letech 1930 a 1950,
přesná hranice není známa.“
Při vymezování hranice Sudet byla získána data ze sčítání obyvatel z roku 1930.
Byly zjištěny údaje týkající se počtu německých a českých obyvatel v jednotlivých
částech obcí. Jelikož hranice nekopírovala hranice obcí, musela být zjištěna data za
jednotlivé části obce, nikoliv za celé obce. Podle převažujícího počtu německých
obyvatel byly rozděleny obce spadající do Sudet a obce spadající do Protektorátu Čechy
a Morava.
Z obrázku č. 1 je vidět, kudy vedla přibližná hranice Sudet. Hranice nekopírovala
hranice obcí, ale spíše katastrálních území. Část, která se nachází na sever od vymezené
hranice, spadala do Sudet, část ležící na jih spadala do Protektorátu Čechy a Morava.

3.3 Vymezení pojmu druhé bydlení
O problematice definice druhého bydlení bylo již psáno v kapitole 2. Česká definice
pojmu druhého bydlení je uvedena v téže kapitole.
Mezi ODB řadíme chaty, chalupy, rekreační domky a zahrádkářské kolonie.
„Charakteristická je individuální různorodost v době, délce i periodicitě využívání
objektu, častá lokalizace v příměstském, význam druhého bydlení v hodnotovém
žebříčku našich obyvatel i objem stráveného volného času vzhledem k jiným formám
cestovního ruchu řadí druhé bydlení ve srovnání s jinými zeměmi k nejvýznamnějším
formám CR i způsobům využití volného času“ (Pásková, Zelenka 2002, s. 69).
Chaty můžeme charakterizovat jako: „ubytovací zařízení s možností vlastního vaření
obvykle postavené z cihel nebo ze dřeva a umístěné na vlastní zahradě nebo v lesním
prostředí“ (Pásková, Zelenka 2002, s. 113).
Chata bývá využívána především pro letní rekreaci, ale pokud technické zabezpečení
chaty dovoluje, může se využívat celoročně. Tyto objekty byly již od počátku stavěny
za účelem rekreace a jejich velikost se pohybuje v rozmezí 16–50 m2 (Kubeš 2004).
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Obrázek 1: Vymezení zkoumané oblasti, tzv. „jižní část“ CHKO Kokořínsko

Zdroj: ArcMap, Sčítání lidu, domů a bytů 1930
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Další pojem, který souvisí s pojmem chata, je chataření, což je: „…druh CR,
rekreace v rámci vybudovaných objektů individuální rekreace. Pobyty na vlastních
chatách, dříve v České republice živelně stavěných. V České republice významná
součást domácího cestovního ruchu, realizovaná mimo veřejné formy CR“ (Pásková,
Zelenka 2002, s. 113).
Významnou součástí DB jsou chalupy, které tvoří téměř 50 % všech objektů
druhého bydlení (Vágner, Fialová a kol. 2004). Rekreační chalupa je „objekt, který byl
původně používán k bydlení a posléze vyňatý nebo nevyňatý z bytového fondu
a sloužící k rekreaci“ (Pásková, Zelenka 2002, s. 112). Podle vývoje v historii
rozlišujeme dva typy chalup. První typ chalupaření vznikl tak, že po druhé světové
válce v oblastech vysídlených a nedostatečně dosídlených zůstaly volné objekty.
Jednalo se většinou o pohraniční oblasti. Část bytového fondu začala být využívána
k rekreačním účelům. Jednalo se o obytné domy, zemědělské usedlosti, církevní statky
a hospodářské stavení (Fialová, Novotná, Vágner a kol. 2007).
Druhá vlna chalupaření vznikla jako reakce na socialistickou urbanizaci
a střediskovou soustavu osídlení. V nestřediskových obcích byly odsunuty základní
a obslužné funkce a z toho důvodu zde nebyla podporována možnost trvalého bydlení.
Mladá generace odcházela do měst za prací a bydlením a na venkov jezdila za prarodiči
nebo rodiči. Po jejich smrti začínají objekty využívat k rekreačním účelům. Takovéto
chalupy jsou téměř ve všech oblastech republiky, bez ohledu na rekreační možnosti
dané obce (Fialová, Novotná, Vágner a kol. 2007).
S pojmem chalupa souvisí také termín chalupaření, což znamená: „…využívání
vlastních chalup a jejich okolí k rekreaci. V České republice významná součást
domácího cestovního ruchu realizovaná mimo veřejné formy CR. Chalupaření oživuje
venkovský prostor, přispívá k udržování objektů a jejich okolí“ (Pásková, Zelenka
2002, s. 112).
Pro rekreační účely jsou také využívány rekreační domky. Jedná se o stavby
„…umístěné v zásadě v intravilánu obce. Svým řešením a provedením jsou určeny pro
rekreační pobyt, ale fyzicky se neliší od objektů určených k trvalému bydlení“ (Fialová
2004, s. 44).
Pro druhé bydlení jsou využívány objekty, které souhrnně označujeme jako objekty
individuální rekreace. „OIR jsou jednak objekty přímo postavené za prvotním účelem
rekreace – chaty a rekreační domky, jednak objekty, které sloužily k trvalému obývání,
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u nichž byla provedena změna účelu užívání, a byly vyčleněny z bytového fondu – často
jednoduše jsou tyto objekty nazývány chalupy“ (Vágner 1999, s. 38).
Chalupaření a chataření, které se řadí mezi tzv. měkké formy cestovního ruchu, jsou
součástí venkovského CR. Jedná se zpravidla o krátkodobou rekreaci, většinou
realizovanou do 3 dnů. Krátkodobá rekreace je definovaná jako: „Součást režimu
pracovního týdne, její trávení je omezeno od forem nejkratšího po maximálně třídenní
pobyt s přenocováním mimo trvalé bydliště“ (Gardavský 1968 cit Vágner 1999, s. 34).
V dnešní době jsou chaty a chalupy využívány z velké části také k pronájmu.
(Marada 2009). Objekty se pronajímají, aby zde obyvatelé, nejen Česka, mohli strávit
klidnou dovolenou. Zde je uveden pouze malý příklad stránek, kde si můžete objekt
pronajmout:

www.chatyachalupy.cz; www.chalupa-pronajmuti.cz;
www.hyperreality.cz; www.ceskapohoda.cz;
www.chaty-reality.cz; www.interbohemia.cz

… a mnoho dalších.

3.4 Statistické zdroje dat
Pro zkoumání objektů druhého bydlení jsou použity dva druhy dat. „V rámci České
republiky existují dva základní zdroje dat, které pokrývají beze zbytku celé území státu.
Prvními jsou data Českého statistického úřadu (ČSÚ), nejpřístupnější v tištěné formě ve
statistickém lexikonu obcí České republiky (ČR) vydaném ČSÚ, druhým je katastr
nemovitostí spadající pod Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK)“ (Fialová
2000, s. 25).
3.4.1 Český statistický úřad

Podle sčítání v roce 1991, které je považováno za jedno z nejlepších sčítání,
můžeme definovat: „OIR rozumíme objekty, které odpovídají svým charakterem znění
vyhlášky č. 83/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Objekty individuální
rekreace jsou jednak objekty k rekreaci postavené (chaty, rekreační domky), jednak
objekty sloužící k trvalému bydlení, u nichž byla provedena změna za účelem užívání,
a byly vyčleněny z bytového fondu. Rekreační chalupy nevyčleněné z bytového fondu.
Jedná se převážně o dřívější zemědělské usedlosti nebo rodinné domky se starším datem
výstavby, ve kterých není žádná osoba přihlášena k trvalému pobytu a u nichž jako
důvod neobydlenosti bylo uvedeno, že slouží k rekreaci. Tyto objekty však dosud
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nebyly vyčleněny z bytového fondu. Ke stanovení celkového počtu rekreačních objektů
(RO) je třeba sečíst údaje OIR a rekreačních chalup nevyčleněných z bytového fondu“
(Fialová 2000, s. 26–27).
Podle sčítání v roce 2001 jsou rekreační objekty posuzovány jinak. Spadaly do
skupiny „neobydlené byty“ z důvodu rekreačního využívání. „Neobydlené byty jsou
všechny byty, ve kterých není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu“ (Domy a byty
podle sčítání 2001).
Do této skupiny jsou zahrnuty kromě objektů, které slouží k rekreaci také přechodně
obydlené byty, byty nezpůsobilé k bydlení, přestavované a rekonstruované byty, dosud
neobydlené byty po kolaudaci, byty v různých formách právního řízení a nakonec byty
s nezjištěnými důvody neobydlenosti (www.czso.cz).
3.4.2 Český úřad zeměměřičský a katastrální

„Katastr nemovitostí má ještě starší historii než ČSÚ. K 1. 4. 1964 zákonem č.
22/1964 Sb. vznikla evidence nemovitostí, která navazovala na jednotnou evidenci
půdy, a jejím úkolem bylo postupně doplňovat evidenci právních vztahů zejména na
podkladu pozemkových knih, do nichž již žádné další zápisy nebyly prováděny. Orgány
geodézie a kartografie, pod které evidence nemovitostí spadala, však neměly takové
pravomoci a váhu jako dříve. Obrat nastává až v roce 1992, přijetím zákona o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem“ (Fialová 2000, s. 28). Údaje
o rekreačních objektech jsou založeny na databázi katastru nemovitostí, která má
následující členění (část):
„Kód 6: bytový dům – stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení.
Kód 7: rodinný dům – stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá
požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností
a prostorů určena k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše
dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví.
Kód 8: stavba pro rodinnou rekreaci – jednoduchá stavba, která svými objemovými
parametry, vzhledem a stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinnou
rekreaci, například rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata.
Kód 11: stavba ubytovacího zařízení – stavba nebo její část, která je využívaná pro
ubytování a služby, které jsou s ubytováním spojené, například hotel, kolej, turistická
ubytovna, kemp apod. Touto stavbou není objekt pro rodinnou rekreaci“ (Příloha
k vyhlášce č. 26/2007 Sb.).
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3.4.3 Ukazatelé a koeficienty

V této části jsou uvedeny koeficienty a ukazatelé, které se používají při studiu
druhého bydlení a jsou v této práci také využity.
Fialová (2000) užívá pro objekty druhého bydlení název rekreační objekt, který
zahrnuje OIR a rekreační chalupy nevyčleněné z bytového fondu“ (Fialová 2000, s. 25).
Počet RO = OIR + NBRV
RO = počet objektů druhého bydlení; OIR = objekty individuální rekreace; NBRV =
neobydlené byty z důvodu rekreačního využívání (Vágner 1999).
Dále se jako ukazatel používá hustota rekreačních objektů na km2. Tento ukazatel
udává, jaká je koncentrace RO v oblasti, počet OIR a nevyčleněných chalup na km2.
Pro studium druhého bydlení je dobré využít také další metodu – a tou je hodnocení
přírodního potenciálu, který se nazývá index rekreační aktivity.
Další ukazatele, které lze využít při studiu druhého bydlení, jsou například
zatíženost území (ZÚ).
ZÚ = L/R
L = počet lůžek v rekreačních objektech; R = na 1 ha rozlohy územní jednotky.
Další je koeficient rekreační funkce území KRF. Tento ukazatel hodnotí zatíženost
území rekreačními objekty.
KRF = L/RP *R/PO
R = rozloha území v ha; RP = rekreační plocha v ha (tj. lesní plochy + vodní plochy +
louky a pastviny + trvalé); PO = počet obyvatel v území; L = počet lůžek v rekreačním
objektu (Vágner 1999).
Tab. 3: Zatíženost území rekreačními objekty v Česku
INTERVAL

SOUČASNÁ REKREAČNÍ FUNKCE - KRF

0,0 – 1,9

MALÁ

2,0 – 3,9

STŘEDNÍ

4,0 – 5,9

PRŮMĚRNÁ

6,0 – 9,9

NADPRŮMĚRNÁ

10,0 – 19,9

SILNĚ NADPRŮMĚRNÁ

20,0 +

MAXIMÁLNÍ

Zdroj: převzato Fialová 2000, s. 35

Jedním z posledních koeficientů je zbylý rekreační potenciál (ZRP). „Ten nám
umožňuje porovnat jednotlivé územní jednotky z hlediska dalších možností rozvoje
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individuální rekreace a cestovního ruchu na daném území“ (Fialová 2000 cit Šafránková
2008, s. 25).
ZRP = RP/L *R/PO
Zkratky znamenají totéž, co předchozí.
Tab. 4: Možnosti dalšího rozvoje cestovního ruchu Česka
INTERVAL

MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE - ZRP

0,0 – 0,9

NEVYUŽITELNOST

1,0 – 1,9

VELMI MALÁ

2,0 – 2,9

MALÁ

3,0 – 3,9

STŘEDNÍ

4,0 – 9,9

VELKÁ

10 +

MAXIMÁLNÍ

Zdroj: převzato z Fialová 2000, s. 35
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Kapitola 4

SUDETY
4.1 Obecná charakteristika Sudet
Hlavním cílem práce, jak uvádí kapitola 1.2, je sledování proměn druhého bydlení
v CHKO Kokořínsko s důrazem na porovnání druhého bydlení v sudetské a nesudetské
části zkoumané oblasti CHKO Kokořínsko. Z toho důvodu je dobré připomenout, co
jsou to Sudety.
Původně slovo Sudety bylo tvořeno na české straně pohořími – Lužická pahorkatina,
Šluknovská pahorkatina, Frýdlantská pahorkatina, Lužické hory, Ještědský hřbet a dále
Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory až po Oderské vrchy. V podstatě se jedná o celé
pohoří táhnoucí se při hranicích s Německem a Polskem. Takto definován se tento
pojem objevil v 18. a 19. století v geografických, biologických a geologických kruzích.
V 19. století se ovšem pojem Sudety začíná objevovat také například v rakouských
statistikách, kdy tento termín označuje Čechy, Moravu a rakouské Slezsko a tyto jsou ve
statistikách uváděny souhrnně jako Sudetské země. Postupně se zavádí i pojem
„obyvatelé Sudet“, což označuje německé obyvatelstvo v českých zemích. Tyto pojmy
se staly součástí politiky ve 20. století. Roku 1918 vzniká provincie Sudetenland, která
leží na území Čech, přesněji severovýchodní výběžek Čech, dále severozápadní Morava
a rakouské Slezsko. Pro veřejnost jsou ovšem tyto termíny spjaty především s obdobím
nacismu a rozbitím Československa. Sudety, tak jak jsou známy z této doby, zasahovaly
kromě Prahy do všech krajů ČR a zabíraly téměř 1/3 území. V sudetské části byly
vytvořeny německé úřady, školy a instituce a české obyvatelstvo bylo donuceno
vystěhovat se za hranice do Protektorátu Čechy a Morava (Kastner 1996; Spurný 2006).
Oblast Kokořínska spadá do tzv. vnitřních Sudet, kdy toto rozdělení provedl Quido
Kastner, když vymezil tzv. „vnější pohraničí“, což je území, kde se nachází německá
národní skupina a tzv. „vnitřní pohraničí“, kde najdeme české obyvatelstvo. Do oblasti
vnějších Sudet potom spadalo Kokořínsko na území okresů Česká Lípa a Dubá. Oblast
vnitřních Sudet Kastner definoval jako: „poměrně úzké teritorium českého vnitrozemí
těsně přiléhající k etnicky německému pohraničí Čech, Moravy a Slezska“ (Mikšíček
2005, s. 47).
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V Sudetech bylo po roce 1918 mnohem více lidí bez práce než ve vnitrozemí.
Podpora z Prahy ovšem nepřicházela a tak mnoho lidí hledalo pomoc v Německu. Ve
30. letech 20. století žilo v Sudetech přibližně 3,7 milionu lidí, v roce 1947 to bylo již
jen 2,3 milionu lidí, což je téměř o 1,5 milionu lidí méně. Před válkou, v roce 1930 se
na území Čech nacházelo více než 3 miliony německých občanů, většina těchto lidí se
nacházela v pohraničních oblastech, tedy v území o rozloze 27 000 km2 (Kastner 1996;
Spurný 2006).
Poválečný odsun Němců, probíhal v několika fázích. První fáze se nazývá tzv.
divoký odsun, který probíhal do začátku srpna 1945 a tento odsun vyvolal kritiku
světových velmocí. Jednalo se především o reakci na předchozí zločiny. Druhou fázi lze
charakterizovat jako tzv. organizovaný odsun, který trval od Postupimské konference
a pokračoval i v letech 1946–1947, kdy je spojen také s dobrovolným odchodem Němců
z našeho území (Kastner 1996; Spurný 2006).
Nově příchozí obyvatelstvo, kromě Čechů a Slováků, tvořili také obyvatelé
z Rumunska, Volyně a Jugoslávie. Tito lidé, kteří sem přišli s vidinou lehce nabytého
majetku, si jen těžko zvykali na zemědělský život, se kterým neměli žádné zkušenosti.
Jen co si zvykli na nový život, přišla doba komunismu a následná kolektivizace
zemědělství a nastal tak další odchod obyvatel z území Sudet. V poválečných
desetiletích došlo k tomu, že hustota obyvatelstva v této oblasti klesla o 30 %, celkem
zaniklo 350 000 drobných hospodářských stavení a zaniklo 3 000 obcí, samot nebo částí
obcí (Kastner 1996; Spurný 2006).
V podstatě v Sudetech nastal drastický jev, kdy původní obyvatelé byli nahrazeni
nově příchozími, kteří ovšem neměli žádné tradice a ani vztah k novému okolí
a novému majetku. Zvláštní skupinou, která v poválečné době zachraňuje měnící se
venkov (především sudetský) jsou chalupáři, kteří ovšem přicházejí za účelem rekreace
nikoli obživy. V této době se v podstatě nemluví pouze o dosídlení, ale v mnohých
případech šlo o znovuosídlení celých obcí a oblastí (Kastner 1996; Spurný 2006).
Za dob komunismu dochází k dalšímu odlivu obyvatel, kteří odcházejí do měst za
prací. V 50. a 60. letech docházelo k řízeným demolicím různých objektů, dokonce
i duchovních a historických památek, a došlo tak k devastaci zdejší krajiny. Dříve
zemědělská krajina se po odsunu Němců stává nezemědělskou krajinou. Ovšem ani
druhé bydlení není schopno úplně nahradit ztráty a není schopno ekonomicky ani
kulturně pomoci některým usedlostem, které jsou nevhodné pro rodinnou rekreaci
(Kastner 1996; Spurný 2006).
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Po únoru 1948 nastala kolektivizace zemědělství, která v následujících letech
znamenala zánik řady živností a také rušení soukromých zemědělských praxí, což
znamenalo odchod obyvatel zpět do vnitrozemí. V letech 1953–1959 byly organizovány
tzv. osidlovací akce, kdy směřovala státní podpora do okresů, kde bylo nutné dosídlení,
což se týkalo především zemědělských okresů (Kastner 1996; Spurný 2006).

4.2 Sudety na Kokořínsku
Oblast Kokořínska spadala do českého vnitřního pohraničí. České vnitřní pohraničí,
po „Mnichovu“ změněné na skutečné pohraničí, tvořily okresy, mezi něž spadal
i politický okres Mělník. Toto vnitřní pohraničí tvořilo jakési záchytné body pro Čechy,
Židy a německé antifašisty, kteří byli vyháněni ze Sudet. K jeho zrušení došlo v roce
1945, což bylo přijato pozitivně, především u českého národa. Mnoho lidí přišlo do
pohraničí s vizemi, že nové bydliště a zemědělské usedlosti jim pomůžou zlepšit jejich
sociální postavení a vymanit se z poválečné krize (Kastner 1996; Spurný 2006;
Mikšíček 2005).
V této oblasti se po válce uplatnilo hlavně zemědělské osidlování. Mnoho rodin ale
zjistilo, že se zemědělstvím nemá žádné zkušenosti, a tudíž se některé odstěhovaly zpět.
V 60. letech 20. století byly tyto prázdné objekty skupovány lidmi z měst a nastala tak
hlavní fáze rozvoje druhého bydlení v této oblasti. Je nutno ale říci, že příchod lidí
z měst přinesl především zachování těchto objektů, které by bez nich mnohdy chátraly
a zanikly. V 70. letech došlo k vytvoření střediskové soustavy osídlení, kdy sídla byla
rozdělena na středisková, nestředisková a ostatní (Kastner 1996; Spurný 2006).
Rozdělení obcí podle střediskové soustavy osídlení je uvedeno v kapitole 5.2.
O tom, které obce Kokořínska spadaly do Sudet a které ne, vypovídá více obrázek 1,
který je zařazen na začátku kapitoly v charakteristice zkoumané oblasti. Postup
vymezení obcí spadajících do Sudet je popsán v kapitole 3.2.
Při vlastním terénním šetření nebyly zjištěny rozdíly v druhém bydlení mezi obcemi,
které byly součástí Sudet a obcemi, které byly součástí Protektorátu Čechy a Morava.
Objekty druhého bydlení mají společné znaky z hlediska architektury. Většina
rekreačních chalup vznikla již v 18. a 19. století a mají tedy společné architektonické
rysy, nalezneme zde především stavby roubené a hrázděné, ale i objekty zděné.
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Tab. 5: Obce CHKO Kokořínsko, které spadaly do Sudet za druhé světové války

Obec – část obce Počet obyvatel Češi
Dobřeň
Dobřeň
128
Jestřebice
313
Střezivojice
153
Klučno
27
Vlkov
87
Medonosy
Medonosy
269
Chudolazy
125
Nové Osinalice
98
Osinalice
122
Osinaličky
14
Mšeno
Brusné
47
Olešno
91
Ráj
46
Vojtěchov
69
Nosálov
Brusné díl 1
12
Příbohy
50
Libovice
168
Tupadly
Tupadly
342
Dolní Vidim
54
Dolní Vidim 2. díl
90
Horní Vidim
279
Želízy
Želízy
301
Nové Tupadly
39

Podíl německého obyvatelstva
na celkovém počtu obyvatel v %

Němci
15
85
3
10
3

113
228
150
17
84

88,3
72,8
98,0
63,0
96,6

0
15
0
1
0

269
110
98
121
14

100,0
88,0
100,0
99,2
100,0

0
6
0
22

46
85
46
46

97,9
93,4
100,0
66,7

0
7
29

12
43
139

100,0
86,0
82,7

40
5
19
41

302
49
71
238

88,3
90,7
78,9
85,3

73
3

227
36

75,4
92,3

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 1930

Stejně tak z hlediska osídlení zde nedošlo ke zjištění větších rozdílů mezi sudetskou
a nesudetskou částí. Z dotazníkového šetření nebyly zjištěny rozdíly týkající se majitelů.
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Kapitola 5

HISTORIE DRUHÉHO BYDLENÍ NA KOKOŘÍNSKU
Vývoj druhého bydlení v Česku zde bude popsán pouze stručně, neboť toto téma již
bylo popsáno v několika pracích a publikacích. Jako příklad uveďme dizertační práci
Vágnera (1999), kapitola téhož autora v publikaci Druhé bydlení v Česku (Bičík a kol.
2001), mezi další můžeme uvést publikaci Chatařství (Zapletalová 2007), diplomová
práce Trojanové (2003), Šafránkové (2008) a mnoho dalších. Proto bude v této práci
historie zaměřena především na historii druhého bydlení v CHKO Kokořínsko.

5.1 Období do roku 1945
Pro potřeby této práce je historie druhého bydlení započata ve 20. století, kdy
dochází k největšímu rozvoji druhého bydlení. Tento jev se začíná projevovat již
v letech 1900–1920, kdy se začal projevovat únik lidí z měst do přírody. Pro chudší
vrstvy a taktéž pro mladší část obyvatelstva je zase značně oblíbené táboření a stanování
v přírodě, aktivity jako tramping a skauting. První trampská osada vznikla v roce 1919
na Svatojánských proudech na Vltavě nad Štěchovicemi, je známá pod jménem
Ztracenka. Z důvodu výstavby Štěchovické přehrady v letech 1949–1954 byla osada
přenesena o několik metrů výše (Vágner 2001; Zapletalová 2007).
V letech 1919–1927 probíhala tzv. „doba kovbojská“ a v letech 1927–1933 tzv.
„doba kanadská“ (viz Hurikán 1990, Bičík a kol. 2001). V této době se stanování
změnilo na osadnictví (Zapletalová 2007).
Do tohoto období spadají i počátky druhého bydlení na Kokořínsku. V roce 1924
byla postavena vůbec první chata na Kokořínsku. Nacházela se u obce Vojtěchov
a jmenovala se osada Stříbrník, podle stejnojmenného rybníka, nacházejícího se dodnes
vedle obce Vojtěchov. Její zakladatelé byli osadníci z Prahy. V letech 1927 se její
stavitelé rozhodli vrátit do osady Hiawaty na Velké řece (Vltavě), původní chata byla
rozebrána a dnes po ní nenajdeme žádné památky (Hurikán 1990).
Vznik nejznámější osady na Kokoříně, HARAKOKO, můžeme datovat do doby
kanadské. V roce 1927 na území Kokořínska začalo jezdit stále více trampů, kteří zprvu
přespávali jen pod širákem nebo pod stanem a později začali budovat i své první chaty.
První chata byla postavena v roce 1929 a posléze začala výstavba dalších chat. Chaty
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dostaly různé názvy, které přetrvávají dodnes. Jako příklad můžeme uvést chaty Olymp,
Askalona nebo Hvězda. Název Harakoko vznikl podle toho, kde se chaty nacházejí,
jedná se o území mezi Harasovem a Kokořínem. V čele osady nebyl šerif, jako všude
v jiných osadách, ale vévoda. Osada volí svého vévodu každý rok. Je to osoba, která se
stará o pořádání akcí, chod osady atd. Dnes má osada kolem 30 chat, má svoji vlajku
a znak a dnes se osadníci scházejí v hospodě u Tichých v Kanině (Stehnová 2008).
Osada je i dnes, stejně jako v celé její historii, bez elektrického proudu a i dnes zde
lidé žijí bez civilizačních vymožeností.
Obrázek 2: Situační plánek chatové osady Harakoko

Zdroj:www.geoportal.cenia.cz

Na obrázku 2 lze vidět umístění osady Harakoko v Kokořínském Dole. Území, které
se nachází v černém rámečku, označuje chatovou osadu Harakoko. Na jihu sousedí
osada z obcí Harasov a na severu s Kokořínem. Osada je tvořena chatami, které jsou
situovány v lese, na skalním podlaží. Jedná se o chatovou oblast, která je ze silnice pro
cyklisty nebo turisty neviditelná a vytváří tak klidnou zónu pro zdejší chataře.
Meziválečné období je spojeno především s velkou mírou urbanizace, zvýšení
objemu volného času (prodloužená dovolená, zkrácení pracovní doby), zvětšení volného
kapitálu. Došlo k výstavbě rekreačních domů a vil především pro movité občany. V této
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době si velkou oblibu získaly další formy rekreace jako vodáctví, turistika a skauting.
Postupně došlo k rozvoji chatových osad, ze začátku především v podobě jednoduchých
dřevěných srubů. Skauting se velkou měrou zasloužil o rozvoj druhého bydlení, které se
stalo oblíbené zvláště u mladší části obyvatelstva (Vágner 2001; Zapletalová 2007).
Vágner (1999) uvádí, že v roce 1930 existovalo v Česku téměř 23 000 objektů
druhého bydlení. Na Kokořínsku v této době nevzniklo příliš nových objektů, jednalo se
o oblast, která byla využívána zemědělsky, a nacházelo se zde především zemědělské
obyvatelstvo. Oblast v této době nebyla příliš vhodná pro rekreaci, neboť byla špatně
přístupná. Nenacházela se zde žádná hlavní železniční trať a navíc se zde nevyskytovala
ani žádná významná řeka, sloužící pro rekreační a sportovní účely (Zapletalová 2007).

5.2 Období 1945 – 1989
Druhá světová válka zabrzdila vývoj druhého bydlení v českých zemích. Do roku
1950 byly podmínky pro rozvoj druhého bydlení nepříznivé. V roce 1953 proběhla
měnová reforma, díky které přišla velká část obyvatelstva o své peníze a rozvoj
výstavby byl tak na několik let zastaven (Fialová, Vágner 2005b).
Na rozvoj druhého bydlení v tomto období měl vliv odsun německého obyvatelstva.
Nedosídlené části pohraničí, neobydlené nebo uvolněné domky, které původně vlastnilo
německé obyvatelstvo, umožnily rozvoj druhého bydlení, zvláště chalupaření. Toto
období značně ovlivnilo vývoj druhého bydlení v CHKO Kokořínsko. V této době
začíná rozvoj především chalupaření ve zkoumaném území, kdy byly osidlovány
objekty, které zůstaly volné po odsunu Němců. Zpočátku došlo na Kokořínsku
k osidlování opuštěných oblastí za účelem obnovy zemědělské výroby. Poté co po roce
1948 nastala kolektivizace zemědělství, odešlo nově příchozí obyvatelstvo a objekty
zůstaly znovu neosídlené. Posléze sem začali přicházet obyvatelé za účelem
chalupaření. Dále k rozvoji druhého bydlení přispěl rozvoj automobilismu, vytvoření
hustější sítě autobusových linek, nízké dopravní náklady a zavedení volných sobot
v roce 1968, což prodloužilo víkend (Vágner 2001; Zapletalová 2007).
Tím, že došlo k rozvoji automobilismu, mohly být dále objevovány i nové oblasti
vhodné pro rozvoj druhého bydlení. Takovým příkladem je právě CHKO Kokořínsko.
V této době se vlastnictví objektu druhého bydlení stalo módou a prestižní záležitostí,
vyjadřující moderní životní styl. Problémem se ovšem stává prostorově – časová
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schizofrenie obyvatel. Rekreační objekty se staly místem, kde vlastníci, případně jejich
rodina strávili i více než třetinu roku (Vágner 2001; Zapletalová 2007).
V roce 1970 došlo k dalším změnám. Bylo vydáno ustanovení, které nakazovalo, že
stavební pozemky budou mít stejnou velikost – 400 m2. Velikost chaty může být buď
6x6 m, 5x6 m, 3x3 m nebo 2x3 m. Půdorys chaty však nesmí být větší než 50 m2. Na
Kokořínsku se po válce začínají objevovat chaty vytesané do skály, kdy část chaty je
vytesána do skály a část dostavěna před ní (Zapletalová 2007).
Období od konce 60. let do konce 80. let je jedním z velmi důležitých mezníků ve
vývoji druhého bydlení. Toto období je ovlivněno především politickými událostmi
z konce 60. let. V této době začala vzrůstat touha po individuální rekreaci. V době
omezeného cestování do zahraničí, v období normalizace se mnoho lidí začalo
uchylovat do soukromí. Mnoho lidí se tak mohlo začít seberealizovat na vlastních
pozemcích (Vágner 2001; Zapletalová 2007).
„V 70. letech došlo k výstavbě až 8 000 nových rekreačních objektů za rok. V této
době se individuální rekreace podílí až 30 % na veškerém cestovním ruchu a 75 % na
kapacitě objektů“ (Vágner 2001, s. 48). V této době se objekty druhého bydlení staly
místem odpočinku, místem kde rodina trávila víkendy, prodloužené víkendy, prázdniny
a dovolené. Uživatelé zde trávili téměř až třetinu roku. Vlastnit objekt druhého bydlení
ovšem neznamenalo pouze odpočinek, ale stále více se vlastnictví rekreačního objektu
stává také prestižní záležitostí (Vágner 2001; Zapletalová 2007).
V roce 1971 byla v Čechách zavedena tzv. středisková soustava osídlení (Ryšavý
1989), která rozdělila obce na střediskové obce místního významu (SOMV), střediskové
obce obvodního významu (SOOV), nestředisková sídla trvalého významu (NSTV)
a nestředisková sídla ostatní (NSO). Tato soustava osídlení znamenala soustředění
investic v bytové i občanské výstavbě do SOOV a SOMV. Tento proces měl ovšem
negativní dopady, především v tom, že došlo k zesílení procesu vylidňování vesnic.
Nejhůře na tom byly NSTV a především NSO. V těchto dvou typech sídel dochází
k zániku občanského vybavení, omezení veřejné dopravy, nedostatek pracovních
příležitostí. Dochází tedy k velkému úbytku obyvatel, nedochází k žádné bytové
výstavbě, najdeme zde velký počet neobydlených objektů a nízký podíl středoškoláků
i vysokoškoláků. Tím, že se zde nacházel velký počet volných objektů, zde vznikl
prostor pro rekreační využití (Ryšavý 1989).
Vlivem střediskové soustavy osídlení došlo v některých obcích k úbytku obyvatel
a posléze se zde rozvinulo druhé bydlení. Vývoj chalupaření je popsán v kapitole 3.3.
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Mezi obce, ve kterých se po roce 1971 rozvinulo druhé bydlení, patří například obce
Jestřebice, Kanina a Kokořínský Důl.
Tab. 6: Rozdělení obcí „jižní části“ CHKO Kokořínsko podle sídelní soustavy osídlení z roku 1971

Střediska obvodního
významu
Mělník

Střediska místního
významu
Mělník
Liběchov
Mšeno
Vysoká

Nestředisková sídla trvalého
významu
Střemy
Sitné
Vidim
Chorušice
Lobeč
Nebužely
Bosyně
Strážnice
Střednice
Šemanovice
Dobřeň
Jestřebice
Kokořín

Zdroj: Současné problémy osídlení ČSR, 1972

Z tabulky 6 je vidět rozdělení obcí podle sídelní soustavy osídlení z roku 1971.
Zbývající obce spadající do zkoumané oblasti, jako například Březinka, Klučno,
Truskavna a další nebyly v seznamu uvedeny. Lze se proto domnívat, že tyto zbylé obce
spadaly do 4. kategorie, tudíž nestředisková sídla ostatní.
Vývoj chalupaření v Česku, se zaměřením na Kokořínsko, je možné rozdělit do
dvou etap, které jsou blíže popsány v kapitole 3.3.
Z tabulky 5 a 6 můžeme vyčíst, že první etapa chalupaření, která je spojena
s vysidlováním německého obyvatelstva z pohraničí, se vyvinula zejména v obcích
Medonosy, Nosálov, Tupadly a Želízy. Druhý typ chalupaření, rozšířený po roce 1971,
nalezneme v obcích Střemy, Sitné, Nebužely, Lobeč, Vysoká a Kokořín. Tyto obce
ležely v Protektorátu Čechy a Morava a po roce 1971 byly zařazeny jako NSTV a NSO.
V některých obcích na Kokořínsku došlo k tomu, že se zde překrývají obě tyto etapy
a nelze tedy zjistit, kdy se zde vyvinulo chalupaření, zda již po odsunu Němců, či po
roce 1971 (Fialová, Novotná, Vágner a kol. 2007).
5.3 Období po roce 1989

Období od konce 80. let a počátku 90. let můžeme vymezit jako poslední období
vývoje druhého bydlení. „Na přelomu 80. a 90. let se na území Čech nacházelo 267 000
objektů individuální rekreace a 128 000 neobydlených domů sloužících k rekreaci“
(Vágner 2001, s. 49).
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V roce 1991 se na území Česka vyskytovalo 267 632 OIR a 128 120 neobydlených
bytů, celkem se tedy jednalo o 395 752 objektů. Na Kokořínsku se v této době
nacházelo 496 OIR a 994 neobydlených bytů, celkem se tedy jednalo o 1490 objektů
(SLDB 1991).
V těchto letech se ovšem snižuje výstavba nových objektů, dochází ke snížení
volného času, zvyšuje se cestování do zahraničí (Vágner 2001; Zapletalová 2007).
V tomto posledním období došlo na Kokořínsku k výstavbě nové chatové osady v obci
Střemy, kdy od roku 1995 zde byly rozprodávány pozemky a poté si na nich lidé začali
stavět chaty. To je ovšem pouze jediný nový prvek, který vznikl v této době, jelikož na
Kokořínsku byla zakázána nová výstavba rekreačních objektů z důvodů ochrany
přírody, tudíž nové rekreační objekty se již nestaví a stavět nebudou.
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Kapitola 6

CHARAKTERISTIKA CHKO KOKOŘÍNSKO
6.1 Obecná charakteristika oblasti
Kokořínsko je z hlediska cestovního ruchu vyhledávané především z důvodů zachovalé
přírody a přítomnosti skalních a pískovcových útvarů. Na Kokořínsku jsou velice
navštěvované především tzv. Pokličky. Další atraktivitou cestovního ruchu je
přítomnost vesnických památkových zón a rezervací a v neposlední řadě sem turisté
jezdí navštívit hrad Kokořín (Vystoupil a kol. 2006).
Na začátku je třeba definovat CHKO: „Jedná se o rozsáhlé území s harmonicky
utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem
přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením
dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení; vyhlašuje ji vláda
ČR nařízením“ (Kučera 2009, s. 179).
Přestože se předkládaná práce věnuje pouze „jižní části“ CHKO Kokořínsko,
náležící do obce s rozšířenou působností Mělník, tato kapitola se zabývá celkovou
charakteristikou CHKO Kokořínsko. Celkově je tato oblast velká 271, 57 km2.
Výnosem Ministerstva kultury Československé republiky byla 19. 3. 1976 vyhlášena
CHKO Kokořínsko. Území se nachází na hranici 3 krajů. Jedná se o kraj Liberecký,
Středočeský a Ústecký a zasahuje na území 4 okresů – Česká Lípa, Mělník, Litoměřice
a Mladá Boleslav. Nejnižší místo CHKO je niva u potoka Liběchovka, které se nachází
v „jižní části“ Kokořínska, konkrétně v obci Želízy – výška je 175 m n. m., a nejvyšší
místo je Vlhošť, nacházející se v severozápadní části oblasti, které je v nadmořské
výšce 613, 5 m n. m. (Ložek, Kubíková, Spryňař a kol. 2005).
Tato oblast je také význačná tím, že se zde nachází téměř 53 % lesů a 41 %
zemědělské půdy a dále louky a pastviny tvoří 7 % rozlohy. Významné jsou také vodní
plochy, které tvoří 1, 2 %, dále je významná plocha mokřadů, které jsou zahrnuty do
mezinárodně významných mokřadů ve smyslu Ramsarské smlouvy2. Jedná se
o mokřady Pšovky a Liběchovky. Kokořínsko je známé především díky velké
2

Ramsarská smlouva slouží k ochraně mokřadů, které jsou mezinárodně významné. Tato

smlouva byla uzavřena 2. února 1971 v Íránu (Ložek, Kubíková, Spryňař a kol. 2005).
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rozmanitosti pískovcových skal, které se zde četně vyskytují. Tyto přírodní pískovcové
útvary tvoří často velmi rozmanité a zvláštní tvary – příkladem mohou být Obří hlavy,
Žába, Kanec, Sněhurka a sedm trpaslíků a také již zmiňované Pokličky. Některé útvary
byly často přetvářeny člověkem, například sochařem Václavem Levým, který v Želízích
vytvořil sochařské výtvory, jako příklad uveďme Čertovy hlavy (Ložek, Kubíková,
Spryňař a kol. 2005).
6.2 Fyzicko-geografická charakteristika CHKO Kokořínsko

Kokořínsko se z hlediska geomorfologického členění nachází v subprovincii Česká
tabule a v CHKO nalezneme 2 hlavní oblasti této části – Severočeské tabule
a Středočeské tabule. Z velké části území spadá do celku Ralská pahorkatina. Další
celek, který zde nalezneme, je Jizerská tabule. Na území se nachází také podcelky
Dokeská pahorkatina, Středojizerská tabule a Dolnojizerská tabule. Neposledně se
území CHKO Kokořínsko člení na mnoho dalších okrsků, podokrsků a částí (Balatka,
Kalvoda 2006).
Základními horninami, které tvoří toto území, jsou druhohorní kvádrové pískovce,
jílovce, prachovce a slínovce. Z období třetihor to jsou znělce, čediče, z období kvartéru
najdeme spraš. Největší část CHKO tvoří právě pískovce jizerského souvrství. Díky
tomu, že se zde nacházejí pískovce, především křemenné, které jsou propustné
a nacházejí se v nich pukliny, dalo možnost vzniku husté síti kaňonovitých údolí a také
menších skalních měst, například u Mšena, Vojtěchova nebo Bukovce, které se staly
jednou z turistických atraktivit oblasti (Balatka, Kalvoda 2006).
Vznik a výskyt kaňonovitých údolí měl velký vliv na rozmístění objektů druhého
bydlení, kdy především v oblasti Kokořínského Dolu nenalezneme velké chatové osady,
nýbrž osamocené chaty, jelikož zde není prostor pro větší rozpětí těchto osad. Další
charakteristikou jsou chatové osady vybudované na skále, které vznikly z toho důvodu,
že jinde v této oblasti nebylo místo pro větší rozvoj osad, a tak v době socialismu vzali
lidé za vděk i hůře přístupnými oblastmi a vystavěli zde chaty.
To, že je Kokořínsko z velké části tvořené křemenným pískovcem umožnilo vznik
nejen výše zmíněných atraktivních skalních měst, ale také unikátních skalních bytů
a objektů. Některé skalní objekty jsou dodnes využívány, například jako sklepy nebo
jako přístřešky, které slouží k přenocování pro turisty apod. Příkladem dnešního využití
skalních objektů mohou být sklepy vytesané do skály například v obci Lhotka, kde
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nalezneme i nejznámější skalní byt oblasti, který je vidět na obrázku č. 3. Další příklad
skalního bytu, který se nachází na Harasově, lze nalézt v příloze 20.
Obrázek 3: Skalní byt v obci Lhotka

Foto: Petra Šulcová, 2009

Pro cestovní ruch jsou důležité některé skalní útvary. Jako příklad můžeme uvést již
zmiňované Pokličky, které vznikly selektivním zvětráváním pískovců. Podobně vznikly
i skalní brány u ústí Kaninského dolu do Kokořínského a na okraji plošiny Rač. Stejným
způsobem vznikla i skalní okna, svědecké skály, římsy apod. Dále v této oblasti
nalezneme pseudokrasové jevy, které představují dutiny, skalní výklenky a převisy,
jeskyně (Klemperka, Obraznice), pískovcové pseudoškrapy a voštiny. Stačí se jen projít
po krajině Kokořínska a tyto objekty zhlédnout, dotváří totiž jedinečný romantický
vzhled okolí (Beran a kol. 1998; Ložek, Kubíková, Spryňař a kol. 2005).
Tyto pískovce jsou také velmi významné, neboť jsou zdrojem podzemních vod, kdy
se v nich objevují pukliny a tento systém puklin se projevuje vývěry pramenů v hluboce
zaříznutých údolí. Často se jedná především o zastřené výrony podzemních vod, které
se nacházejí v údolních nivách. Tyto útvary jsou také významnou zásobárnou kvalitní
pitné vody. Tu nalezneme především v Polomených horách (Beran a kol. 1998; Ložek,
Kubíková, Spryňař a kol. 2005).
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CHKO Kokořínsko je součástí České křídové tabule. Tato tabule má vhodné
podmínky pro akumulaci podzemních vod. Z hlediska cestovního ruchu je významná
říčka Pšovka, podél které se táhne cyklistická stezka v Kokořínském Dole a podél níž
najdeme i mnoho objektů druhého bydlení. Podzemní vody jsou některými chalupáři
využívány pro domácnost, neboť někteří stále ještě využívají vodu ze studně. Nutno
ovšem dodat, že tato voda je velice kvalitní a dalo by se říci mnohdy lepší a zdravotně
méně závadná nežli voda balená (Beran a kol. 1998).
Další významnou součástí z hlediska cestovního ruchu je Vrátenská hora, která je
tvořena především neovulkanity z období třetihor. Na této hoře byla vybudovaná
turisticky atraktivní rozhledna. Tato oblast se především v letních měsících spolu
s Pokličkami stává cílem turistického ruchu. Vrátenská hora byla také v dotaznících
často uváděna jako místo, které nejčastěji chataři a chalupáři navštěvují.
Na obrázku 4 je vykreslen reliéf CHKO Kokořínsko. Tento reliéf je značně
rozmanitý. Na rozmístění objektů druhého bydlení má reliéf vliv, jak už bylo řečeno,
především z hlediska kaňonovitých údolí a nemožnosti výstavby rozsáhlejších
chatových osad v území. Krajina tak byla uchována před výraznějším narušením
přírodního prostředí a zachovala si unikátní vzhled s romanticky rozmístěnými lesy,
kombinovanými s jedinečnými skalními útvary (Beran a kol. 1998).
Obrázek 4: Reliéf CHKO Kokořínsko

Zdroj: www.kokorinsko.ochranaprirody.cz
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Kokořínsko bylo v minulosti využíváno jako zemědělská krajina a v této oblasti
můžeme členit půdy do dvou základních skupin:
I. Půdy skalního podkladu – což jsou půdy písčité, lehké s nízkým obsahem
humusu.
II. Půdy pokryvných útvarů – zde nalezneme především hnědozemě, které jsou
intenzivně zemědělsky využívané (Beran a kol. 1998).
Před druhou světovou válkou se na severu území pěstoval především chmel, kdy
četné dochované chmelnice můžeme obdivovat dodnes. V současné době jsou hlavní
plodinou zrniny. Zemědělská činnost ve zdejší oblasti již upadla. Po druhé světové
válce zde byly pokusy o zemědělské dosídlení oblasti, ale nově příchozí neměli
zkušenosti se zemědělstvím v takto náročné a nepřístupné krajině, a tudíž zde posléze
tyto objekty byly skupovány jako objekty druhého bydlení. Dnes chataři a chalupáři
využívají zemědělské půdy jen minimálně. Někteří zde pěstují zeleninu a ovoce na své
zahrádce, ale dnes již pěstování nemá takový význam, postupně mizí a zahrádky jsou
používány spíše jako odpočinkové místo s travnatým porostem (Beran a kol. 1998).
Oblast se nachází v mírně teplé oblasti. Roční teploty jsou okolo 7,9° C a průměrné
roční srážky jsou 500–650 mm. Teplota spolu s poměrně malými srážkami vytváří
vhodný prostor zejména pro cykloturistiku, turistiku či tramping (Beran a kol. 1998;
Ložek, Kubíková, Spryňař a kol. 2005).
Z hlediska flory se Kokořínsko vyznačuje pestrou druhovou skladbou. Vegetaci
můžeme rozdělit na lesní a nelesní. Vegetace lesní se zachovala pouze ojediněle. Jedná
se především o reliktní bory na skalnatých podkladech. Nejrozsáhlejší borové porosty
v oblasti Kostelce jsou navrženy k ochraně jako maloplošná chráněná území. Většina
lesů, které pokrývají území CHKO, byla vysazována ve druhé polovině 19. století a na
počátku 20. století, jedná se převážně o jehličnaté monokultury (Beran a kol. 1998).
Lesní vegetace vytváří příznivý obraz krajiny a vytváří romantický vzhled zdejší
oblasti. Některé chatové osady, jako například Harakoko nebo chatová osada na jižní
hranici Střezivojice jsou lokalizovány uprostřed lesa, který tak plní jakousi ochranou
funkci a skrývá tyto osady před okolím.
Bohužel v létě roku 2009 způsobila především lesní vegetace nesmírné škody, když
po vichřici mnoho stromů popadalo a odřízlo některé vesnice od okolí. Krajina,
především oblast Kokořínského Dolu, se stala neprůjezdnou a stromy poničily mnohé
objekty. Odklízení následků této vichřice trvalo 4 měsíce a podle slov starostů
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postižených obcí bude ještě trvat dlouho. Odstraňování následků totiž znesnadňuje
zdejší těžko přístupná krajina.
Živočichové mají význam pro CHKO z hlediska ochrany přírody. Ve zdejších
mokřadech nalezneme řadu bezobratlých živočichů, kteří se jinde v České republice
nevyskytují (Beran a kol. 1998).

6.3 Krajinný ráz a ochrana CHKO Kokořínsko
Chráněná krajinná oblast byla v této oblasti vyhlášena hlavně z důvodu unikátní
geomorfologie tohoto území, spolu s tím, že se zde nachází množství pískovcových
skalních útvarů, vyvážené zastoupení lesů, zemědělské půdy, luk a pastvin. Stejně tak
z důvodu zachování počtu staveb historické lidové architektury (Smrž 2005).
Pro Kokořínsko jsou charakteristické tři základní rysy – hluboká údolí vzniklá
v minulosti vodní erozí, síť plošin a dominantní vrcholy, zejména v severní části. Tyto
tři rysy jsou důležité při posuzování vlivu staveb a souvisejících aktivit na krajinný ráz.
Dominantní postavení v této krajině mají lidská sídla a vzhled těchto sídel mnohdy
ovlivňují rozsáhlé části krajiny. V oblasti CHKO Kokořínsko nalezneme řadu sídel
s dochovanou původní architekturou. Některá sídla patří mezi venkovské památkové
rezervace a památkové zóny (Smrž 2005).
V současné době platí určité zásady a limity pro novou výstavbu v obcích CHKO.
Jako příklad můžeme uvést některé charakteristiky, které musí nová stavba mít:
a) Obdélníkový půdorys
b) Maximálně dvě podlaží
c) Sedlová střecha
d) Vstup do objektů z podélných stran
e) Doporučený materiál: dřevo, spárovaný přírodní kámen, zdivo s hladkými
vnějšími omítkami
f) Nepřípustné materiály jsou – alukryt, vlnitý eternit atd.
Na Kokořínsku je zakázána výstavba zahrádkářských kolonií se zahradními domky,
protože jejich velikost, vzhled zástavby, jejich hustota jsou v rozporu s urbanistickými
zásadami (Smrž 2005).
Nová výstavba je možná podle rozdělení území do jednotlivých zón. Rozdělení
území do jednotlivých zón je znázorněno na obrázku 5.
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1. zóna – zde je možná výstavba sídelních celků pouze ve výjimečných případech.
V těchto zónách převažuje rekreační funkce ve srovnání s funkcí obytnou. Nachází se
zde výrazné architektonické památky. Není zde žádoucí stavební rozvoj, pouze
individuálně lze doporučit výjimky.
2. zóna – v této zóně opět není žádoucí nová výstavba. Opět lze povolit výjimky, které
jsou v zájmu ochrany přírody, a povolit lze také stavby, které zlepšují životní prostředí.
3. + 4. zóna – stavby lze umisťovat zásadně v těchto celcích (Beran a kol. 1998).
Obrázek 5: Zóny ochrany přírody v CHKO Kokořínsko

Zdroj: www.kokorinsko.ochranaprirody.cz

Všechna tato nařízení znemožňují nárůst nejen počtu objektů druhého bydlení, ale
i počtu objektů trvalého bydlení. Na Kokořínsku je dnes téměř nemožné vystavět
jakýkoliv nový objekt a i terénní šetření potvrdilo, že žádná nová výstavba na
Kokořínsku neprobíhá, částečná výstavba probíhá pouze na okrajích CHKO
Kokořínsko, kde opatření již nejsou tak striktní. Jedná se ale pouze o dva nové objekty,
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nacházející se v obci Vysoká. Území spadající do 3. nebo 4. zóny ochrany mají
povolenou novou výstavbu, ale existují zde další omezení týkající se například vzhledu
stavby a architektury (Smrž 2005). Z toho důvodu je zde zájem o výstavbu velmi malý
a noví zájemci odcházejí raději do jiných oblastí. I mezi samotnými obyvateli se
vyskytují dva protichůdné názory na novou výstavbu. Část lidí je proti nové výstavbě,
protože Kokořínsko je podle nich již „plné“ a není zde místo pro novou výstavbu.
Druhá skupina lidí je pro novou výstavbu, protože podle jejich názoru to přiláká více
nových lidí do oblasti a bude to znamenat přínos pro zdejší kraj, zejména příliv financí
do obecní pokladny.

6.4 Ochrana památek a lidová architektura na Kokořínsku
Na Kokořínsku najdeme řadu chráněných oblastí. O ochraně památek lidového
stavitelství se jednalo již od poloviny 20. století. Legislativní opatření ochrany památek
se datuje od 90. let 20. století. První zákon byl vydán v roce 1958, jedná se o zákon
„č. 22/1958 Sb.“ o kulturních památkách (Marada 2009). Bylo vytipováno celkem 100
lokalit, u kterých se předpokládalo, že budou prohlášeny za památkové rezervace
a zóny. Bohužel díky politickým a ideologickým argumentům nevstoupil tento zákon
v platnost (David, Soukup 2000).
V roce 1987 vznikl nový památkový zákon 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
V tomto zákonu byly rozpracovány pojmy památková rezervace, zóna a ochranné
pásmo. Bohužel i tento zákon nebyl plně zapojen do reality. Další zákon, který se také
týká lidových staveb, ale z poněkud širšího hlediska, je zákon 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny (Marada 2009; David, Soukup 2000).
Výrazný posun nastal po roce 1989. Ve druhé polovině 90. let došlo také k vyhlášení
většiny vesnických památkových rezervací a zón. První vesnická památková rezervace
byla vyhlášena v roce 1989, v roce 1990 bylo vyhlášeno 20 památkových zón a v roce
1995 dalších 60 památkových rezervací, které vyhlásila vláda ČR, dále Ministerstvem
kultury ČR bylo prohlášeno 138 památkových zón lidové architektury. Oblast
Kokořínska je velmi významná z hlediska lidové architektury. V CHKO Kokořínsko
došlo k vyhlášení těchto rezervací a zón v roce 1995. Mnohé objekty využívané jako
objekty individuální rekreace jsou velice významné právě z hlediska lidové architektury
a díky chalupářům došlo k jejich zachování i pro další generace (Marada 2009).
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V roce 1995 vznikly na Kokořínsku 4 vesnické památkové rezervace: Dobřeň,
Nosálov, Nové Osinalice, Olešno a 5 vesnických památkových zón: Jestřebice, Lobeč,
Sitné, Střezivojice a Vidim (David, Soukup 2000). Rozmístění chráněných objektů
v jednotlivých obcích ve zkoumaném území je znázorněno v obrázcích v kapitole 7.3
a v přílohách 6–16. V návrhu je také krajinná památková zóna Liběchovsko. Do této
zóny bude spadat nejen Liběchov, ale i sousedící Želízy a Tupadly (Marada 2009).
Pro lepší pochopení uvádím definice pojmů souvisejících s danou problematikou:
Vesnická památková rezervace: „Památkově homogenní území vyžadující přísný
ochranný režim“ (David, Soukup 2000, s. 16).
Památková rezervace je definovaná jako: „území, jehož charakter a prostředí určuje
soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů“ (Zákon
o státní památkové péči).
Vesnické památkové zóny: „Památkově diferenciované území vyžadující mírnější
a teritoriálně rozlišný ochranný režim“ (David, Soukup 2000, s. 16).
Památková zóna je definována jako: „území sídelního útvaru nebo jeho části s menším
podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které
vykazují významné kulturní hodnoty“ (Zákon o státní památkové péči).
Památková ochranná pásma: „Jsou vymezována kolem kulturních památek za účelem
regulace určitých činností“ (David, Soukup 2000, s. 16).
Samotný pojem lidové stavitelství je bráno jako „souhrn stavební tvorby, vytvořené
vesnickými nebo z vesnického prostředí vzešlými neprofesionálními i profesionálními
staviteli a řemeslníky, vzniklý za spolupůsobení geografických, sociálně ekonomických,
administrativně právních, kulturních a etnických vlivů a odpovídající potřebám,
názorům a tradicím vesnické společnosti“ (David, Soukup 2000, s. 5).
Oblast Kokořínska můžeme zařadit do oblasti tzv. Severočeského domu, jak ukazuje
obrázek 6, která je typická budovami, které jsou původně přízemní, posléze se v 16. –
18. století začaly stavět budovy patrové. Nejčastěji se zde vyskytují stavby roubené,
hrázděné, ale nalezneme zde i zděné objekty. Často mají sedlovou střechu, předsazený
štít a skládanou lomenici. Lidové stavitelství zastavuje svůj rozmach v 19. a 20. století.
V této době se rozvíjí především městská zástavba, která pohltila i mnoho vesnic. Velký
vliv, spíše v negativním směru, měla na vesnice především poválečná výstavba.
Objekty, které pocházejí z této doby, mají často velmi malou architektonickou hodnotu,
jsou stavěny chaoticky a často z velmi špatných materiálů a mnohdy jsou velmi
nešťastně zasazené do krajiny (David, Soukup 2000).
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Obrázek 6: Základní regionální typy lidových staveb v ČR

Zdroj: David, Soukup 2000

Česká republika je specifická v tom, že zde docházelo ke styku různých stavebních
kultur (jihoevropské, byzantské, západoevropské a severoevropské), a to spolu
s přírodními podmínkami a historickým vývojem přispělo k velké rozmanitosti lidové
architektury na území naší republiky. Lidovou architekturu nejvíce ovlivňují přírodní
podmínky, dalším důležitým činitelem je člověk (Marada 2009).
V České republice nalezneme především severoevropskou kulturu, která je význačná
tím, že se ke stavbě objektů používá dřevo a stavební technikou této kultury je roubení
a roubené domy jsou také chloubou vesnic CHKO Kokořínsko. Další stavební kulturou,
která sem zasahuje je západoevropská kultura, pro kterou jsou typické hrázděné domy
(Marada 2009).
Pro oblast Kokořínska je typický tzv. „dřevěný dům“ a jsou zde také typické
roubené objekty. „Roubení je stará a ve vesnickém prostředí hojně užívaná technika
stavby stěn. Vodorovně kladené trámy jsou v rozích spojovány různými typy tesařských
vazeb. Ve středověku se používaly trámy neopracované nebo mírně přitesané, později
se přešlo k trámům hraněným, které zajišťují lepší soudržnost stavby. Spáry mezi
jednotlivými kmeny se ucpávaly mechem, povřísly apod. a pak se vymazávaly hliněnou
mazaninou a bílily“ (David, Soukup 2000, s. 10). Tato výstavba byla typická především
pro západní část Kokořínska. Často můžeme vidět na domech řezbou zdobené detaily,
které dokazují velkou kvalitu tesařské práce. Starší domy měly zdobené lomenice.
Ovšem tyto lomenice byly v Liběchově a v Dubé v 19. století nahrazovány vyplétanými
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štíty, ve kterých se nacházelo velké množství větracích otvorů. Výstavba těchto staveb
končí v 19. století (David, Soukup 2000).
Nejkrásnější a nejvýznamnější stavby roubené architektury jsou patrové domy
s podstávkou a pavlačí, které se nacházejí právě v CHKO Kokořínsko (Marada 2009).
Nejvýznamnější objekty roubené architektury můžeme vidět v Dobřeni, Chudolazech,
Jestřebici, Medonosích, Nosálově, Nových Osinalicích, Olešně, Osinalicích, Sitném,
Střezivojicích, Šemánovicích, Tupadlech, Vidimi, Vojtěchově a v Želízích. Příklady
roubených staveb nalezneme v přílohách 18, 22 a 23. I z tohoto výčtu lze vidět, že
roubená architektura je velmi rozsáhlá a významná pro toto chráněné území.
Dalším typem je hrázděný dům, který se v Čechách vyskytuje většinou spolu
s hrázděnou technikou (Marada 2009). „Hrázdění na naše území proniklo ve středověku
s německými kolonisty a ve vesnickém stavitelství se objevuje od konce 15. století
v kombinaci s roubenou a zděnou technikou. Rozšířilo se hlavně na území obývaném
německým etnikem v západních a severních Čechách. Charakteristickým znakem
hrázdění u nás byla skutečnost, že kromě stodol se nikdy neužívalo ke stavbě
přízemních stěn, ale pouze ve štítech a patrech. Podstatou hrázděné techniky je rámová
kostra tvořená svislými sloupky začepovanými dole do prahového trámu a nahoře do
ližiny, jež je zpevněna šikmými vzpěrami a pásky a vodorovnými paždíky. Jednotlivá
pole jsou vyplněna tyčovinou, výpletem, kameny“ (David, Soukup 2000, s. 10). Příklad
hrázděného objektu na Kokořínsku ukazuje příloha 19.
Posledním typem, který se zde vyskytuje, je zděná konstrukce. „Tyto konstrukce se
vyskytují zejména tam, kde je nedostatek lesů nebo tam, kde jsou ovlivněny vyspělou
technikou. Zděné budovy se stavěly také tam, kde bylo nebezpečí ohně. Nejčastěji se
používal sbíraný kámen. Tento kámen byl kladen naležato a vázán hliněnou maltou.
Nejvíce se používala opuka, pískovec, poté méně žula, čedič a vápenec. Výstavba
těchto zděných staveb končí na počátku 19. století, kdy se postupně začíná prosazovat
cihla na venkově“ (David, Soukup 2000, s. 11). Příklad zděného objektu nalezneme
v příloze 24 a 25.
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Kapitola 7

DRUHÉ BYDLENÍ NA KOKOŘÍNSKU
7.1 Druhé bydlení v „jižní části“ CHKO Kokořínsko
Pro charakteristiku druhého bydlení na Kokořínsku bylo použito několika zdrojů. Jedná
se o sčítání lidu domů a bytů z let 1961, 1971, 1991 a 2001, dále jsou použita data
z katastrálního úřadu za rok 2008 a důležitou součástí jsou také data získaná v rámci
terénního šetření.
V roce 1961 bylo v okrese Mělník zjištěno 1,5 tisíce rekreačních objektů. V roce
1971 se více než 1/3 OIR Česka nacházela ve Středočeském kraji. Stejně tak během
dvaceti let se nejvíce zvětšil počet objektů právě ve Středočeském kraji, přibylo 53 000
nových objektů. Od roku 1971 došlo v Mělnickém okrese k tomu, že se tyto objekty
soustředily do několika středisek. Z celkového počtu 67 obcí v okrese bylo 5 obcí s více
než 200 rekreačními objekty a 100–199 objektů bylo ve 4 obcích, 50–99 ve 13 obcích.
Mezi tyto obce s největším počtem rekreačních objektů řadíme Dobřeň, Kokořín,
Mšeno, Želízy a Vysoká (SLDB 1961; SLDB 1970), tedy obce v zájmovém území.
Při sčítání 1991 bylo také zjištěno, že podíl vlastníků objektů individuální rekreace
v okrese je 1,5 % z Prahy, ti ale vlastní podstatnou část rekreačních objektů okresu
Mělník, a to až 76 % (SLDB 1991).
Jak ukazuje graf č. 1, podle sčítání 1991 největší procentuální zastoupení OIR na
celkovém počtu staveb vykazuje obec Tupadly. Vysoké procento objektů individuální
rekreace v této obci je dáno především velkým počet chat, kdy se v obci nacházejí 3
velké chatové osady (jejich rozmístění znázorňuje obrázek 36 v kapitole 7.3) a z celého
Kokořínska se zde nachází nejvíce objektů druhého bydlení. Velký počet chat najdeme
také v obcích Želízy a Kokořín, díky nimž mají tyto obce vysoký podíl OIR na
celkovém počtu staveb. Velké zastoupení rekreačních objektů nalezneme také v obci
Dobřeň, kde se nachází především velký počet chalup. Dobřeň spadala do Sudet, takže
se dá předpokládat, že zde vznik velkého počtu rekreačních objektů souvisí s odsunem
původního německého obyvatelstva a následnou přeměnou volných objektů na
rekreační chalupy. V obci Dobřeň je navíc velké relativní zastoupení rekreačních
objektů dáno dvěma chatovými osadami, které se nacházejí v obci Jestřebice.
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Nejmenší počet OIR naopak nalezneme v obci Střemy a Nebužely, což jsou obce
nacházející se na okraji Kokořínska, dobře dostupné, s celkově malým množstvím chat i
chalup. V obcích převažují objekty sloužící pro trvalé bydlení.
Graf 1: Podíl OIR na celkovém počtu staveb v jednotlivých obcích „jižní části“ CHKO Kokořínsko
podle sčítání v roce 1991 (v %)

*poznámka: V roce 1991 byly obce Medonosy a Tupadly součástí obce Želízy. Počet objektů OIR z obce
Želízy jsou vyloučeny objekty náležící do těchto dvou částí obce.
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 1991

Z grafu č. 2 je vidět, že velký počet rekreačních objektů v roce 2001 připadá na obec
Medonosy, kde je vidět nárůst OIR oproti roku 1991. Velký nárůst může být mimo jiné
dán tím, že jednotlivé statistické zdroje nejsou srovnatelné a v jednotlivých sčítáních byl
rekreační objekt definován jinak. V roce 1991 byly odlišeny ve sčítání domy
s obydlenými a neobydlenými byty od rekreačních objektů. Těmito objekty byly
rekreační chaty, domky a tzv. rekreační chalupy, jejichž byty byly dříve vyčleněny
z bytového fondu a jejichž obytné místnosti se za byty nepovažují. Těchto chalup bylo
v celém okrese Mělník ve sčítání 1991 zjištěno 266. Zatímco v roce 2001 se namísto
toho zjišťoval počet domů neobydlených z důvodu rekreačního využívání a počet
domácností vybavených rekreačním objektem (SLDB 1991; Fialová, Novotná, Vágner
2007). „Neobydlenými byty jsou všechny byty, ve kterých není přihlášena žádná osoba
k trvalému pobytu, takže mezi neobydlené byty patří i všechny přechodně obydlené
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byty, nebo byty využívané k rekreaci a chalupaření (nevyčleněné z bytového fondu)“
(Domy a byty podle sčítání 2001).
Graf 2: Podíl OIR na celkovém počtu staveb v jednotlivých obcích „jižní části“ CHKO Kokořínsko
podle sčítání v roce 2001 (v %)

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001

Dalšími obcemi s velkým počtem OIR jsou Vysoká, Kokořín a Kanina. Na Kokoříně
a v Kanině se vyskytují především chaty, ve Vysoké namísto toho převažují rekreační
chalupy. V obci Kanina došlo po roce 1971 vlivem střediskové soustavy osídlení k nové
výstavbě chat a obec byla zařazena mezi nestřediskové obce ostatní. Tím zde došlo
k rozvoji druhého bydlení, neboť zde byly nevhodné podmínky pro bydlení trvalé.
Naopak malý podíl rekreačních objektů na celkovém počtu staveb je v obcích
Nebužely a Střemy. To lze částečně vysvětlit tím, že tyto obce nebyly součástí Sudet
a tudíž zde po válce zůstalo více trvalých obyvatel a méně volných objektů k dosídlení.
Malý počet ODB podle sčítání z roku 2001 v obci Želízy lze vysvětlit tím, že majitelé
mnohdy neudali vlastnictví rekreačního objektu, protože v samotné obci se podle
terénního šetření nachází větší počet ODB než udávají výsledky SLDB 2001.
Při porovnání těchto dvou grafů z různých let je vidět stále vysoký podíl rekreačních
objektů na celkovém počtu staveb v obcích Medonosy, Kokořín a Dobřeň, kdy tyto
obce i podle terénního šetření můžeme považovat za hlavní „centra“ druhého bydlení
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v oblasti. Naopak Nebužely a Střemy mají v obou sčítání malý počet ODB, což je dáno
výše popsanými důvody.
Při porovnávání dat z let 1991 a 2001 je třeba si uvědomit další rozdíly. Příkladem
může být obec Želízy. Součástí této obce byly roku 1991 i obce, které jsou dnes
samostatné. Jedná se o obce Medonosy a Tupadly. Proto jsou data za tyto části uvedeny
i v tabulce pro rok 1991 zvlášť, aby bylo možné srovnání s posledním sčítáním. Tyto
obce se oddělily od Želíz v roce 1993 a vznikly tak dvě nové samostatné obce.
Výpovědní hodnotu udává také hustota ODB/km2. V přílohách 2, 3, 4 a 5 jsou
uvedeny pro porovnání hustoty ODB podle jednotlivých zdrojů a podle terénního
šetření. I z těchto jednotlivých hustot je vidět rozdílnost dat týkajících se ODB. V roce
1991, příloha 2, je vidět největší hustota v obcích Tupadly a Želízy, kde je vysoká
hustota dána rozsáhlými chatovými osadami. Naopak nejmenší hustotu z tohoto roku
najdeme v obcích Vysoká, Nebužely a Střemy, kde je počet ODB malý a najdeme zde
především objekty trvalého bydlení.
Z roku 2001, příloha 3, je naopak největší hustota vidět v obcích Lobeč a Lhotka,
kde jsou objekty druhého bydlení zastoupeny především rekreačními chalupami.
Nejmenší hustota ODB/km2 je v obcích Vysoká, Střemy a Nebužely stejně jako podle
sčítání z r. 1991, dále navíc v obci Dobřeň. Jak je ale možné, že Želízy v předchozím
šetření vykazovaly vysokou hustotu a v dalším šetření nikoliv? Rozpor mezi
jednotlivými sčítáními si lze vysvětlit rozdílností jednotlivých zdrojů při sčítání
obyvatelstva v letech 1991 a 2001.
Při pohledu na data, která uvádí katastrální úřad pro rok 2008, příloha 4, je největší
hustota uváděna u obcí Tupadly a Kokořín a naopak nejmenší hustota je dána ve
Střemech, Nebuželích a Vysoké. Zde se již data k údajům ze sčítání v roce 1991 mírně
přibližují.
Naposledy je třeba se podívat na výsledky, které vzešly z terénního šetření, příloha
5. Z tohoto šetření bylo zjištěno, že největší hustota ODB je skutečně v Tupadlech, jak
vyšlo i podle sčítání domů a bytů 1991. V obci Kokořín je velký počet rekreačních
objektů dán chatami, které se vyskytují převážně v Kokořínském Dole a dále na
Harasově. Velkou hustotu vykazuje také Kanina, kde se vyskytuje velký počet chat,
vystavěných po zavedení tzv. střediskové soustavy osídlení.
Dále vysokou hustotu vykazuje obec Dolní Zimoř, kdy velká hustota je dána
především malou rozlohou území obce. Nejmenší hustota je podle terénního šetření
v Nebuželích, kde tento výsledek vyšel podobně ve všech statistických zdrojích.
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Údaje z katastrálního úřady jsou odlišné. V 73 % případů je v obcích uveden nižší
počet než podle sčítání. Nelze však jednotně říci, že například sčítání v roce 2001 uvádí
nižší počet rekreačních objektů, ale z jednotlivých zdrojů je vidět převaha počtu
rekreačních objektů podle SLDB 1991.
V této části se podíváme na výsledky, které vyšly z terénního šetření, jež proběhlo
v létě roku 2008 a 2009.
Graf 3: Podíl ODB na celkovém úhrnu staveb v jednotlivých obcích „jižní části“ CHKO Kokořínsko
podle šeření v roce 2008 (v %)

Zdroj: Terénní šetření 2008

V grafu 3 můžeme vidět, že největší podíl objektů druhého bydlení nalezneme
v obcích, které v minulosti spadaly do Sudet. Tyto obce jsou v grafu č. 3 pro lepší
názornost podtrženy černou čarou. Jedná se o obce Medonosy, Tupadly, Dobřeň, Vidim
a Nosálov. Jedinou výjimku tvoří obec Kanina, kde jak již bylo uvedeno, je velký nárůst
chat dán vlivem střediskové soustavy osídlení. Na grafu 4 lze vidět skutečnost, že
v obcích, které spadaly do sudetské části, skutečně nalezneme větší procento
rekreačních objektů. Což potvrzuje domněnku, že objekty, které byly po poválečném
odsunu Němci opuštěny, byly následně využity pro rekreační účely a pro tyto účely jsou
využívány dodnes.
Z grafu 4 je dále vidět, že největší zastoupení chalup je v obcích, které spadaly do
Sudet, tyto obce jsou v grafu černě podtrženy. Jedná se o obce Medonosy, Vidim,
Nosálov. Výjimku tvoří obec Tupadly, kde převažují chaty, lokalizované do 3 velkých
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chatových osad. Tyto osady byly vystavěny také během střediskové soustavy osídlení
a tvoří převážnou část ODB v obci Tupadly. Dále se velký podíl rekreačních chalup
nachází v obcích, které za střediskové soustavy osídlení spadaly do kategorie NSTV
a NSO. V těchto se uvolnily objekty, vlivem odchodu lidí do střediskových měst, které
byly následně využity pro rekreační účely. Mezi tyto obce řadíme Lobeč a Nebužely.
Dále mezi obce s vysokým podílem chalup řadíme Vysokou, která byla během
střediskové soustavy osídlení součástí SMV, přesto se zde v současné době vyskytuje
velký počet rekreačních chalup. Přesný datum přeměny na druhé bydlení není znám.
Graf 4: Podíl chalup na celkovém počtu ODB v „jižní části“ CHKO Kokořínsko v roce 2008 (v %)

Zdroj: Terénní šetření 2008
Tab. 7: Koeficienty využitelnosti území Kokořínska za rok 2000

Rok
2000

KRF (koeficient rekreační funkce) ZRP (zbylý rekreační potenciál)
1,1
0,5

Zdroj: www.lucc.ic.cz, vlastní výpočty

Z tabulky 7 je vidět, že koeficient rekreační funkce je malý a podle toho můžeme
určit, že zatíženost území rekreačními objekty je malá. Stejně tak i druhý koeficient,
zbylý rekreační potenciál, poukazuje na to, že dané území není z hlediska cestovního
ruchu stále ještě dostatečně využívané. Ve srovnání s jinými rekreačními lokalitami,
které najdeme v zázemí Prahy, se zde nachází malý počet rekreačních objektů a území
má ještě mnoho možností dalšího vývoje z hlediska cestovního ruchu. Další vývoj je
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však znemožněn územní ochranou. Ta je limitujícím faktorem pro další rekreační
rozvoj, který by byl vlastně nežádoucí.
Jak je vidět z tabulky 8, oproti roku 1991 se v roce 2001 zmenšil počet objektů pro
trvalé bydlení v obcích Lobeč, Nebužely, Nosálov, Střemy a Vysoká. Změny v počtu
objektů lze vysvětlit také nejednotností jednotlivých sčítání v roce 1991 a 2001.
Celkově lze ale říci, že počet trvale obydlených domů zůstal přibližně stejný.
Tab. 8: Index změny vybraných ukazatelů pro jednotlivé obce v „jižní části“ CHKO Kokořínsko podle
sčítání lidu, domů a bytů 1991 a 2001

Rozloha
obcí
Obec
(km2)
Dobřeň
20,6
Dolní Zimoř
1,6
Kanina
5,3
Kokořín
16,4
Lhotka
5,3
Lobeč
3,5
Medonosy
14,9
Mšeno
26,7
Nebužely
8,6
Nosálov
11,1
Střemy
11,7
Tupadly
6,4
Vidim
8,7
Vysoká
28,4
Želízy
11,1
Celkem
180,3

Index
změny Trvale
obydlené
domy
102,0
100,0
104,8
105,3
103,7
90,7
144,0
101,9
99,0
94,5
95,7
103,1
120,6
99,0
103,4
101,9

Index
změny Počet
ODB
46,2
47,8
77,1
47,2
63,5
75,0
238,2
59,3
61,1
92,3
128,6
25,2
155,6
74,4
17,6
57,5

Index
změny Podíl RO
na úhrnu
všech
staveb
(%)
77,6
65,8
88,2
73,9
75,1
90,2
120,1
71,5
68,9
98,8
124,5
59,1
114,3
82,5
37,5
73,2

Index změny Podíl
potenciálních
rekreantů na
počtu trvale
bydlících obyvatel
(%)
84,7
75,2
100,7
79,1
80,2
82,5
119,3
75,6
69,8
102,7
113,6
64,1
115,7
85,8
43,9
77,4

Index změny
- Celková
zatíženost
území
osob/km2
54,5
63,6
76,6
59,7
79,2
90,9
199,6
78,5
87,6
89,9
113,2
39,4
134,4
86,7
40,1
74,3

Zdroj: SLDB 1991, SLDB 2001, Statistický lexikon obcí České republiky 1992, vlastní výpočty

Tabulka 8 také ukazuje, že ve zkoumané oblasti se oproti roku 1991 ve většině obcí
zmenšil počet ODB. Výjimku tvoří obce Medonosy, Střemy a Vidim, kde došlo v roce
2001 ke zvýšení objektů druhého bydlení. Celkový podíl ODB na úhrnu všech staveb
v roce 2001 je 38, 6 %, v roce 1991 to bylo až 52, 7 %, což je hodnota, která převyšuje
celorepublikový průměr stanovený na 20 % (Fialová, Vágner 2005a). Z toho je vidět, že
Kokořínsko je z hlediska druhého bydlení nadprůměrné. Podprůměrnou hodnotu
vykazuje pouze obec Nebužely, kde se vyskytuje větší počet objektů sloužících pro
trvalé bydlení. Výsledky ukazují, že Kokořínsko má velké množství ODB v území, ale
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na druhou stranu, jak ukazuje tabulka 7 je zde stále možnost rozvoje a celková
zatíženost území rekreačními objekty je malá. Větší zatíženost území rekreačními
objekty je ovšem znemožněno ochranou krajiny, která ve zdejší oblasti znemožňuje,
případně omezuje novou výstavbu.
Dále také došlo k celkovému poklesu potenciálních rekreantů na počtu trvale
bydlících obyvatel, což lze přičíst i celkovému úbytku ODB ve zkoumané oblasti a
následkem toho k poklesu počtu rekreantů. V roce 1991 byl podíl potenciálních
rekreantů na počtu trvalých obyvatel 60, 4 % a v roce 2001 to bylo 46, 7 %, což je
vysoký podíl, který opět dokazuje význam Kokořínska z hlediska druhého bydlení.
V roce 2001 se vyskytoval velký podíl chalup na ODB především v obcích, které
spadaly do Sudet, jako jsou Dobřeň, Medonosy, Nosálov a Vidim. Velké zastoupení
chalup je také vidět v obci Vysoká a Lobeč, které patřily do Protektorátu Čechy
a Morava. V roce 1991 byl velký podíl chalup v obcích Medonosy a Vidim, které
spadaly do Sudet.
Závěrem lze říci, že všechny ukazatele týkající se druhého bydlení ukazují
nadprůměrnost území z hlediska tohoto jevu. Ve většině případů došlo sice od roku
1991 do roku 2001 k poklesu druhého bydlení a s ním spojených jevů a procesů, přesto
i nadále vykazuje Kokořínsko vysokou zatíženost druhým bydlením.
Ve všech obcích proběhlo terénní a dotazníkové šetření. Bylo šetřeno, které objekty
jsou využívány pro druhé bydlení a které pro bydlení trvalé. To, jak jsou tyto objekty
využívány, bylo zjišťováno několika způsoby – jednak rozhovorem s osobami, které
znají obec, kdy bylo sděleno, jak jsou objekty využívány. Tento způsob patří mezi
nejvěrohodnější a také nejúspěšnější. Jednak byly na některých objektech žlutá čísla
evidenční, která označují objekty druhého bydlení. Ovšem tato čísla se dnes vyskytují
jen pomálu, zejména v obci Želízy a Tupadly. Dále bylo funkční využití budov
zkoumáno pozorováním, například přítomností poštovní schránky, vzhledu objektu atd.
Je nutno přiznat, že někde je to spekulativní a některé objekty se nedaly určit.

7.2 Vývoj počtu obyvatel v „jižní části“ CHKO Kokořínsko
Po poválečném odsunu Němců docházelo především v obcích, které spadaly do
Sudet, k úbytkům počtu obyvatel.
Z grafu 6 lze vyčíst změny hustoty zalidnění v jednotlivých obcích. Lze vidět, že
v obcích, které spadaly do Sudet, došlo po druhé světové válce vlivem odsunu
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německého obyvatelstva k velkému úbytku obyvatel. Posléze v roce 1961 došlo sice
v těchto obcích k nárůstu obyvatel vlivem příchodu obyvatel z vnitrozemí, kdy zde byla
snaha o dosídlení prázdných objektů právě po odchodu německých obyvatel. Ovšem
tento příchod nových obyvatel nikdy nedosáhl předchozího stavu před válkou, a tudíž
došlo celkově k úbytku od počátečního stavu, za který bereme rok 1921. Vlivem
odhodu lidí zde zůstaly nejen prázdné objekty, ale navíc zdejší život začal upadat
a některé obce také posléze začaly chátrat.
V dalších obcích došlo taktéž k úbytku obyvatel, ale již ne tak markantnímu. Za
války zde převažovali čeští občané, a proto tyto obce netrpěly poválečným odsunem
Němců. Například v obcích Kanina, Střemy nebo Lobeč došlo spíše k úbytku
obyvatelstva po roce 1970, na což měla vliv středisková soustava osídlení.
Graf 5: Vývoj hustoty zalidnění v „jižní části“ CHKO Kokořínsko v letech 1921–2001

Zdroj: Historický lexikon obcí 1869 – 2005

Mezi lety 1991 a 2001 došlo k menšímu nárůstu obyvatel v obcích Lobeč, Lhotka,
Medonosy, Střemy, Tupadly a Vidim. Tento nárůst může být dán buď přílivem nových
lidí do obcí, nebo tím, že se zde majitelé objektů druhého bydlení rozhodli přihlásit
k trvalému pobytu, z toho důvodu zde můžeme hovořit o procesu suburbanizace, který
v Čechách nastal především po roce 1990 a pokračuje i v dnešní době.
Celkově lze říci, že od roku 1921 došlo ve všech obcích zkoumané části k úbytku
trvale žijícího obyvatelstva.
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7.3 Charakteristika jednotlivých obcí
7.3.1 Dobřeň
Obrázek 7: Schéma rozložení objektů v obci Dobřeň podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Obrázek 8:: Dům č. e. 5 v obci Dobřeň

Obrázek 9: Dům č. p. 8 v obci Dobřeň

Foto: Šulcová Petra, 2009

Foto: Šulcová Petra, 2009

Obec byla zařazena mezi vesnické památkové rezervace roku 1995. První zmínka
o této obci pochází z roku 1402, kdy při dělení berkovského majetku byla přičleněna
k hradu Čap.
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Během třicetileté války vesnice zpustla a po válce byla dosidlována německým
obyvatelstvem. V 18. století narostla zdejší výstavba, uvádí se, že v roce 1788 zde bylo
postaveno již 27 domů. Tato výstavba se ovšem zastavila před polovinou 19. století.
Zdejší zástavba je nepravidelná a je soustředěna do dvou center, které jsou oddělené
sedlem a ze stran jsou sevřená hlubokými údolími. V této obci se dochovalo množství
velmi významných hodnotných staveb, především roubeného charakteru, které
pocházejí z konce 18. století. Za období 1. republiky zde převládalo německé
obyvatelstvo, jak ukazuje tabulka č. 5. Ze sčítání 1930 je vidět, že zde bylo v této době
15 českých a 113 německých občanů. Z tohoto důvodu došlo po druhé světové válce k
odsunu německého obyvatelstva a k částečné demolici vesnice, zanikly především
hospodářské stavby a několik usedlostí ze střední části vesnice. Tato vesnice je zdárným
příkladem, kde se díky rekreačnímu využití podařilo zachovat a obnovit většinu objektů
(Pešta 2003; David, Soukup 2000; Sčítání lidu, domů a bytů 1930).
V obci Dobřeň je dobře rozpoznatelné, zda se jedná o objekt sloužící pro druhé
bydlení, či zda je obydlen trvale. Staré roubenky slouží dnes převážně k rekreačním
účelům, pro trvalé bydlení zde slouží především zděné budovy. Jedná se o velmi
klidnou obec s velmi ochotnými rekreanty i trvalými obyvateli.
Z obrázku 7 je vidět, že v obci se nachází celkem 10 chráněných objektů a z toho 6
slouží jako ODB a čtyři slouží pro trvalé bydlení. Dobřeň je jedna z obcí, kde více jak
polovinu chráněných památek tvoří objekty druhého bydlení. Jedná se především
o roubené objekty. Pro tuto obec tedy platí domněnka, že chalupaření zachránilo mnohé
významné památky lidové architektury (www.kokorinsko.ochranaprirody.cz, vlastní
terénní šetření).
Na obrázku 8 a 9 lze vidět typické roubené stavby, které se v obci Dobřeň vyskytují
ve velkém množství. Jedná se o starší stavby – patrové roubené domy, kdy je patro
navíc ještě opatřeno pavláčkou a zastřešeno sedlovou střechou s přesahem (Čerňanský
2000).
Stavba na obrázku 8 pochází z doby kolem roku 1800, přesné datum výstavby
majitelé neznají, ale jedná s o jeden z nejstarších objektů v obci. Druhý objekt pochází
z přibližně stejné doby, bohužel v současné době pomalu chátrá. Přesto, že je využíván
k rekreačním účelům, majitelé zřejmě nemají dostatek financí na jeho údržbu, což se
neblaze projevuje na jeho vzhledu. Bohužel takovýchto chátrajících staveb se nachází
v obci více a bylo by potřeba začít více investovat do těchto objektů, aby byly
zachovány i pro další generace.
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7.3.2 Kanina
Obrázek 10: Schéma rozložení objektů v obci Kanina podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Obrázek 11: Objekt druhého bydlení v obci Kanina, bývalá vodárenská věž

Foto: Šulcová Petra, 2009

První zmínka o obci Kanina je z roku 1237, kdy byla králem Václavem I. připsána
řádu německých rytířů. V této vesnici převažuje zděná výstavba a většinou patrová
zástavba, což je rozdíl oproti ostatním zkoumaným obcím ležících v CHKO Kokořínsko
(Pešta 2003).
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Podle sčítání se zde v roce 1930 nenacházeli žádní němečtí občané, vesnice tudíž po
válce tolik netrpěla odsunem německého obyvatelstva.
Tato obec se nachází na východní hranici CHKO a objevují se zmínky, že se v této
oblasti nacházejí zbytky bývalé osady Canburg. Jako jedna z mála obcí nebyla zařazena
na seznam vesnické památkové rezervace nebo zóny, přestože i zde se nacházejí
hodnotné stavby, ale celkově je obec méně známá a opomíjená (Pešta 2003).
Jako zajímavost lze uvést, že v roce 1997 tato obec získala zlatou stuhu v soutěži
Vesnice roku (www.kanina.cz).
U 32 % objektů nelze zjistit, zda budovy plní rekreační funkci nebo obytnou.
Objekty v této obci jsou špatně rozpoznatelné, téměř všechny jsou si podobné, některé
jsou ovšem využívány pro trvalé bydlení, některé pro rekreaci. Na pohled je těžko
rozeznatelné, jakou funkci objekt plní. Bylo zapotřebí pomoci místních obyvatel, kteří
ovšem mnohdy také nevěděli, nebo nebyli ochotni spolupracovat. Dobře rozpoznatelné
jsou objekty druhého bydlení nacházející se pohromadě na okraji vesnice. Také zdejší
lidé jsou velmi nepříjemní, neochotni pomáhat. Většina z nich nebyla ochotna říct
jakékoliv informace a nesouhlasila s vyplněním dotazníku.
Objekty v obci Kanina jsou zděné, mladšího typu. Za zmínku stojí objekt na obrázku
11, kdy byl objekt druhého bydlení vytvořen z bývalé vodárenské věže pocházející
z počátku 20. století. Tato věž tvoří dominantu obce a tím, že je nyní využívaná
k rekreaci, se stala ještě větší zvláštností.
V této obci se nachází celkem 4 chráněné objekty, z nichž 1 slouží jako objekt
druhého bydlení, 2 slouží jako objekty trvalého bydlení a 1 objekt slouží jako penzion.
Všechny chráněné budovy jsou lokalizovány do středu obce a jednalo se o první objekty
nacházející se v Kanině. Tyto objekty jsou jedinými památkami historické architektury,
zbylé budovy jsou novější, vystavěné především během střediskové soustavy osídlení za
účelem chataření (www.kokorinsko.ochranaprirody.cz, terénní šetření 2009).
7.3.3 Kokořín

První písemná zmínka o obci Kokořín je z r. 1320. Pravděpodobně v první polovině
14. století byl postaven na skalním ostrohu nad údolím Pšovky nový hrad Kokořín.
První přímá zpráva o hradu Kokořín pochází až z r. 1427. Syn Václava Špačka, Jan
Špaček ze Starburgu, zříceninu hradu v letech 1911–1918 upravil a novogoticky
zrekonstruoval do nynější podoby, která není zcela autentická s původním hradem
(www.kokorin-kokorinsko.cz).
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Bohužel vzhled samotné obce Kokořín nehezky dokresluje panelová výstavba, která
vznikla nedaleko místního zámku, který je lokalizován v centru obce.
V obci Kokořín se před válkou nacházeli pouze 2 němečtí obyvatelé, tudíž ani
Kokořín příliš nestrádal odsunem německého obyvatelstva po druhé světové válce, což
se projevilo v dnešním rozmístění objektů druhého bydlení. Kokořín jako celá obec i se
svými částmi má velký počet objektů druhého bydlení, jak ukazuje tabulka 8 a 12, ale
samotné katastrální území Kokořín má pouze malý počet objektů druhého bydlení.
Nejvíce objektů připadá katastrálnímu území Kokořínský Důl, kde najdeme především
velké množství chat (Sčítání lidu, domů a bytů 1930, terénní šetření 2009).
V samotné obci Kokořín většina objektů slouží pro trvalé bydlení. Objekty, které
v této obci slouží k rekreačním účelům, se nachází v extravilánu obce. Bohužel tyto
objekty jsou velmi dobře zabezpečené a nelze se do nich dostat, aby se dalo promluvit
s majiteli. Jedná se o samostatné, zabezpečené chaty, které najdeme na okraji obce na
skalách svažujících se do Kokořínského Dolu. Pod obec Kokořín spadají ještě sídla
Kokořínský Důl, Janova Ves, Březinka, Truskavna a Šemanovice. Schémata těchto
jednotlivých částí jsou uvedena v přílohách 8, 9 a 10. Tyto části jsou z hlediska druhého
bydlení využívány více nežli samotná obec Kokořín.
V obci Kokořín se nachází pouze 1 chráněný objekt, jedná se o zámek a přilehlý
zámecký park. V celé obci Kokořín se dohromady nachází pouze 5 chráněných objektů,
z nichž ani jeden neslouží jako ODB, jak je možné vidět v příloze na schématech 8, 9
a 10. Chráněné památky jsou lokalizovány do obcí Šemanovice a Truskavna, ve kterých
je celkově malý počet objektů sloužících pro druhé bydlení, převažují zde objekty
sloužící pro trvalé bydlení (www.kokorinsko.ochranaprirody.cz, terénní šetření 2009).
Na obrázku 13 lze dobře vidět zabezpečení chatových objektů v extravilánu obce
Kokořín. Zabezpečení provádí soukromá firma, mnohdy se uvnitř nachází více objektů
a přístup k těmto je tak znesnadněn. Z toho důvodu je ztížena i jakákoliv spolupráce
s chataři. Ti si tímto chrání nejen bezpečnost majetku po dobu nepřítomnosti, ale také
chrání své soukromí při pobytu na chatě. Vše je umocněno tím, že se na vratech
nevyskytuje žádný zvonek a tudíž možnost setkání s majiteli, či uživateli objektu je
nemožné.
Na obrázku 14 je vidět samostatný chatový objekt v Kokořínském Dole. Takovýchto
samostatných objektů se nachází v Kokořínském Dole přibližně 10. Větší chatové osady
zde nemohly vzniknout, neboť zde není dostatek místa pro jejich vybudování.
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Obrázek 12: Schéma rozložení objektů v obci Kokořín podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Obrázek 13: Nepřístupné objekty v obci Kokořín

Obrázek 14: Rekreační objekt v Kokořínském Dole

Foto: Šulcová Petra, 2009

Foto: Šulcová Petra, 2009

7.3.4 Lhotka

Tato obec je považována za bránu do CHKO Kokořínsko, nachází se na jejím jižním
okraji. První zmínku o této vesnici jako o majetku německých rytířů lze nalézt v roce
1321 (Pešta 2003).
Lhotka velmi utrpěla třicetiletou válkou. Po ní se zde nacházelo celkem 14 usedlostí
a z toho 9 bylo opuštěných. V této obci se nachází také jeden z nejznámějších objektů
zasazených do skály, jedná se o dům č. p. 1, který je vidět na obrázku č. 3. Tento objekt
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je turistickou památkou, která je volně přístupná veřejnosti. Jedná se o mimořádný
architektonický unikát. Mimoto i některé další objekty mají části vytesané do skály.
Nejčastěji jsou tyto skalní části objektů využívány jako sklepy. Nejedná se přímo o část
objektu, ale pokud se na pozemku nachází skála, často je do ní právě vytesána další
místnost. To je umožněno tím, že se v této oblasti nacházejí měkké pískovcové skály,
které se dají dobře opracovávat (Pešta 2003, David, Soukup 2000).
Obrázek 15: Schéma rozložení objektů v obci Lhotka podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Obrázek 16: Zpustošený objekt v obci Lhotka

Obrázek 17: Chata v jihozápadní části obce Lhotka

Foto: Šulcová Petra, 2009
Foto: Šulcová Petra, 2009
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Stejně tak jako v obci Kanina se v této obci nachází velké množství památkově
hodnotných budov, ale podobně jako Kanina zůstala tato obec nedoceněná a nebyla
zařazena na seznam památkových zón (Pešta 2003).
V této obci jde jen stěží poznat, o jaký typ objektu se jedná. Velmi jasně
rozpoznatelné byly objekty nacházející se v extravilánu obce, kde pozemky dříve
sloužily jako zahrádkářské kolonie a později na nich byly přistavěny chaty.
V intravilánu mi s identifikací pomohli místní lidé i znalost okolí, z čehož vyplývá, že
pouze u 5 % budov nelze rozpoznat, k jakému účelu objekt slouží. Na obrázku 16 lze
vidět zchátralou budovu v obci Lhotka. Bohužel takovýchto objektů nalezneme v této
obci více. Jedná se zejména a neosídlené objekty, o které se nikdo nestará. Bohužel se
některé z těchto objektů nacházejí přímo v centru obce a mají negativní vliv na vzhled
centra. Tato obec je specifická v tom, že vedení obce se snaží podporovat příliv,
především mladých lidí, do obce. Podporuje rozvoj obce, stará se o údržbu veřejných
míst, organizuje velké množství společenských i sportovních akcí a tímto se snaží
posílit proces suburbanizace v této obci.
V obci se nachází pouze 1 chráněný objekt. Jedná se o výše zmíněný skalní dům
č. p. 1, na obrázku 3. Jiné chráněné objekty zde nenalezneme. Budovy jsou mladší než
v obcích nacházejících se v „srdci“ Kokořínska a mají menší architektonickou hodnotu.
Nenajdeme zde roubené ani hrázděné stavby (www.kokorinsko.ochranaprirody.cz,
terénní šetření 2009).
Na obrázku 17 naopak můžeme vidět jednu z mnoha chat, nacházející se v chatové
osadě v jihozápadní části obce Lhotka. Druhá chatová osada ve Lhotce se nachází více
jihovýchodním směrem a původně sloužila jako zahrádkářská kolonie, teprve později po
roce 1989 zde byly přistavěny chaty a tato oblast se přeměnila na chatovou osadu.
7.3.5 Lobeč

Obec Lobeč je od roku 1995 součástí vesnické památkové zóny. Na strmých svazích
této obce a na dně kotliny najdeme chalupy, které jsou velmi chaoticky uspořádány.
Tato obec se nachází v členitém terénu a samotnou linií obce je točivá silnice s mnoha
zákoutími. Nedaleko Lobče se nachází Vrátenská hora s rozhlednou, která je zdejším
turistickým cílem (Pešta 2003; David, Soukup 2000).
Za zmínku stojí, že ve 14. století byla vesnice rozdělena na dvě části, na Horní
a Dolní Lobeč, a tyto části byly v jednu obec spojeny až v roce 1513. Na dně kotliny se
nachází pivovar, který se má začít v nedaleké době opravovat a má se stát opět funkční.
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Pivovar bude sloužit jako regionální muzeum cestovního ruchu. Bude se zde nalézat
expozice o pivovarnické, sladovnické a chmelařské tradici a také se zde bude znovu
vyrábět pivo. Budovy pivovarů se začaly především ve Středočeském kraji znovu
opravovat a obnovovat a mezi tyto budovy patří právě i pivovar v Lobči (Zikmundová
2009). V současné době je pivovar v desolátním stavu, jak je vidět v příloze 21.
Obrázek 18: Schéma rozložení objektů v obci Lobeč podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Obrázek 19: Chalupa v obci Lobeč

Obrázek 20: Chata v obci Lobeč

Foto: Šulcová Petra, 2009

Foto: Šulcová Petra, 2009

Celkově je vesnice uspořádána velmi chaoticky s nemožností poznat, zda se jedná o
rekreační objekty, či objekty sloužící pro trvalé bydlení. Téměř 23 % nelze rozpoznat.
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Celkem zde byla provedena tři terénní šetření, bohužel neúspěšná. Vesnice je tichá,
téměř jako by zde nebyli žádní lidé, proto zde nebyla ani možnost požádat o radu či
pomoc.
V obci se nachází dvě chráněné památky, z nichž obě slouží jako objekty trvalého
bydlení. Dále zde nalezneme ještě zámek spolu s přilehlými částmi, který je taktéž
zapsán na seznam chráněných objektů (www.kokorinsko.ochranaprirody.cz, terénní
šetření 2009).
Na obrázku 19 lze vidět jedinou roubenou stavbu nacházející se v obci a sloužící
jako objekt druhého bydlení. Na obrázku 20 lze vidět příklad chaty, vystavěné na okraji
obce za účelem rekreace. Jedná se taktéž o unikát chaty, jelikož v obci se nacházejí
převážně chalupy a pouze na okraji byly vystavěny 3 chaty, z čehož jedna chátrá a je
polorozbořená. Jinak se v obci nacházejí, jak již bylo řečeno, chalupy, které jsou velice
špatně rozeznatelné od objektů trvalého bydlení.
7.3.7 Medonosy

První zmínku o této obci nalezneme z roku 1352. Stejně jako většina zdejších
vesnic, tak i Medonosy utrpěly třicetiletou válkou, po válce se zde nacházelo 16
usedlostí a z toho 11 bylo opuštěných. Tato obec byla také po válce dosidlována
německým obyvatelstvem. V roce 1930 se zde nacházelo 269 německých obyvatel.
Tato obec náležela již do oblasti Sudet, a proto po válce velmi utrpěla odsunem Němců
a došlo tak k rozsáhlé devastaci. Díky rekreačnímu využití se ovšem podařilo mnohé
památky lidové architektury zachránit (Pešta 2003).
Půdorysná struktura vesnice je velice chaotická a neexistuje v ní žádný řád. Prameny
uvádějí, že nejprve vznikla část na vyvýšené planině a teprve poté vznikl zbytek obce.
Zachovalo se zde mnoho objektů roubených, zděných, ale i hrázděných (Pešta 2003).
Touto vesnicí prochází hlavní silnice vedoucí z Prahy do České Lípy, což přináší
řadu nepříjemností jako je hluk vozidel a motorek. O víkendu je téměř nemožné přejít
přes silnici z jedné strany vesnice na druhou. I zde bylo velmi obtížné rozdělit budovy
na ty, které jsou využívány pro druhé bydlení a na ty, které slouží k trvalému bydlení.
Přesto, že jsem prošla obec několikrát, žádala o pomoc místní obyvatele, nedokázala
jsem určit, které objekty slouží pro jaký účel. K obci náleží ještě sídla Chudolazy, Nové
Osinalice, Osinalice a Osinaličky, jejichž schémata jsou uvedena v příloze 15, které
slouží především k rekreačním účelům.
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V samotné obci se nachází 11 chráněných památek, z nichž 36,4 % slouží pro druhé
bydlení. V celém katastrálním území Medonosy, se nachází celkem 33 chráněných
objektů, z nichž 14 slouží jako ODB a zbytek slouží pro trvalé bydlení. Pouze v obci
Osinaličky tvoří chráněné objekty druhého bydlení nadpoloviční většinu, celkem 75 %.
Nachází se zde především velké množství roubených chalup, které vytváří příjemný
vzhled zdejší obce. Jedinou nevýhodou je již zmiňovaný hlavní tah Praha – Česká Lípa,
který narušil zdejší kraj (www.kokorinsko.ochranaprirody.cz, terénní šetření 2009).
Obrázek 21: Schéma rozložení objektů v obci Medonosy podle terénního šetření
2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Obrázek 22: Chalupa v obci Medonosy č. p. 20

Obrázek 23: Chalupa v obci Medonosy č. p. 50
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Foto: Šulcová Petra, 2009

Foto: Šulcová Petra, 2009

Na obrázku 22 a 23 můžeme vidět příklad objektů druhého bydlení v obci
Medonosy. Jedná se o roubené stavby. Na fotografii 23 je vidět objekt zčásti zděný
a zčásti roubený. Takovýchto objektů se nachází v obci mnohem více a celkově tak
vytváří krásný vzhled a obec podle mého názoru patří k nejhezčím na Kokořínsku. Jen
je škoda, že Medonosy trpí velikou dopravní zátěží.
7.3.7 Mšeno
Obrázek 24: Schéma rozložení objektů ve městě Mšeno podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Obrázek 25: Chata – osada Na Klůčku

Obrázek 26: Chata v osadě západně od koupaliště

zdroj: Šulcová Petra, 2009

zdroj: Šulcová Petra, 2009
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Stejně jako obec Lhotka, tak i město Mšeno je vstupní branou do CHKO
Kokořínsko. Tentokrát je to brána ležící na východním okraji. Mšeno je příkladem
dochovaného městečka středověkého původu. Město Mšeno je velmi zajímavé
z památkového hlediska, ale stále ještě nedoceněné (Pešta 2002).
Jedná se o jediné město ve zkoumané oblasti, které se od ostatních obcí odlišuje
infrastrukturou, rozlohou, počtem obyvatel a službami pro turisty. Nachází se zde
informační centrum pro turisty a také jedno z nejkrásnějších koupališť zdejší oblasti.
Jedná se v podstatě o městské lázně, které jsou vystavěné ve stylu art deco, zařazené na
seznam nemovitých kulturních památek oblasti (Mach 2004).
10. října roku 1938 se město Mšeno stalo hraničním městem a po poválečném
odsunu odešlo mnoho občanů Mšena osidlovat opuštěné pohraničí, což znamenalo
úbytek zdejších občanů téměř o polovinu (Mach 2004).
Ve městě se nachází z chráněných objektů pouze městské lázně, jiné chráněné
objekty zde nenalezneme. Nenacházejí se zde žádné významné roubené stavby,
převažují zde novější zděné objekty, které nejsou významné z hlediska ochrany.
Schémata zbylých obcí spadajících pod město Mšeno naleznete v příloze 11.
V tomto městě rozložení objektů trvalého bydlení a rekreačních objektů odpovídá
údajům, které pocházejí z katastru nemovitostí. Pouze jeden objekt dnes již přešel
z rekreační funkce na trvalé bydlení. Jedná se o historické město, kde se jedna část
rekreačních objektů nachází přímo v intravilánu obce. Jedná se o ulici Na Kloučku.
Další část nalezneme na okraji města, v klidné a tiché část, hned vedle chatového tábora
pro děti.
Ve Mšeně se nacházejí dvě hlavní chatové osady – Na Klůčku, která se nachází
vedle obytných domů, druhá osada se nachází západně od koupaliště. Na obrázku 25
můžeme vidět právě chatu z osady Na Klůčku. Jedná se o typickou stavbu v této oblasti.
Na obrázku 26 naopak vidíme chatu ležící západně od koupaliště. Tento objekt je
sídlem „náčelníka“ této osady, který se stará o veškeré problémy zdejších chatařů.
Vyjednává s městem různé opravy a celkově se stará o klidný chod této osady.
7.3.8 Nebužely

Obec Nebužely se nachází na hranici CHKO Kokořínsko a jedná se o velmi
zpustošenou obec, kde centrum tvoří rozpadlé budovy. Stejně tak obecní úřad připomíná
spíše rozvalinu. Je spíše udivující, že v těchto domech může někdo bydlet. Nedaleko
centra obce se nachází komunistické paneláky, které už samy o sobě „hyzdí“ celou
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obce, ale navíc jsou ještě neopravené, rozbité a ve velmi špatném stavu. Celá obec
připomíná jakési „gheto“, do kterého lze vstoupit jen s největší opatrností. Celkem je
tato obec nevýrazná, nezajímavá a turisticky nevyužitá. Snad jedině štěstí, že se nachází
na samém okraji CHKO a netvoří tak žádné centrum oblasti.
Obrázek 27: Schéma rozložení objektů v obci Nebužely podle terénního šetření
2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Obrázek 28: Chátrající objekty v obci Nebužely

Obrázek 29: ODB v obci Nebužely

Foto: Šulcová Petra, 2009

Foto: Šulcová Petra, 2009

V této obci se nenachází žádný chráněný objekt. Nacházejí se zde převážně novější
objekty, bez architektonické hodnoty. Na obrázku 28 nalezneme nejstarší budovy, které
by bylo možné zařadit mezi architektonicky hodnotné. Bohužel tyto stavby zchátraly
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vlivem nezájmu o tyto objekty. Dnes jsou sice obydlené, ale nikdo se o ně nestará a lidé
v nich pouze přežívají (www.kokorinsko.ochranaprirody.cz, terénní šetření 2009).
Jedná se o špatně udržovanou oblast patřící k nejhůře vypadajícím obcím zkoumané
oblasti. Celkově jsem zde našla pouze malý počet rekreačních objektů, které se nijak
neodlišovaly od objektů trvalého bydlení.
Na obrázku 28 můžeme vidět dva polorozpadlé objekty v centru obce, které
negativně ovlivňují tvář návsi. Bohužel se zde takových objektů vyskytuje více, dalo by
se říci, že více než opravených objektů. Dokonce budova obecního úřadu patří mezi
velice zpustošené. Na obrázku 29 je vidět objekt druhého bydlení vytvořený
z maringotky nacházející se při nájezdu na hlavní silnici, která spojuje Mšeno – Mělník.
Vcelku se jedná o krásný pozemek, bohužel se špatnou lokalizací u hlavní silnice.
7.3.9 Nosálov

Obec Nosálov se od roku 1995 stala součástí vesnické památkové zóny. Část
Nosálova spadala za druhé světové války do oblasti Sudet, a proto zde po válce zůstalo
mnoho neosídlených objektů, které se později začaly využívat jako objekty druhého
bydlení. Tato obec pořádá pravidelné akce pro zahraniční turisty, kdy autobus zaveze
turisty do místní hospody „U Nás“, kde je pro ně připraveno pohoštění, tancovačka
a večer jsou zase odvezeni zpět na hotel.
První zmínku o Nosálově nacházíme z roku 1324, kdy přiléhala k hradu Bezděz.
Centrem obce je trojúhelníková náves, ze které vybíhají ulice všemi směry. Dnes je
obec významná především z hlediska dochovaných staveb lidové architektury. Celá
obec Nosálov nebyla součástí Sudet, část tvořila nejsevernější výběžek Protektorátu
Čechy a Morava. Ostatní části, které dnes spadají pod katastrální území Nosálov, jako
jsou Libovice a Brusné, do Sudet spadaly. K velkým ztrátám v této oblasti došlo
především za dob socialismu, kdy zde probíhaly demolice a byly zde vystaveny nové
objekty, například bytovka a jiné nevhodné stavby pro zdejší oblast. V roce 1976 byl
pro Nosálov vypracován tzv. stavebně-historický průzkum, jako první v republice.
Tento průzkum zachránil zdejší oblast, která by jinak zchátrala (Pešta 2003, Sčítání lidu,
domů a bytů 1930).
Mezi obcemi Nosálov a Libovice se nachází turistický cíl Vrátenská hora, která je
v létě hojně navštěvovaná turisty.
Určení objektů druhého bydlení nepatřilo také k nejjednodušším, u některých budov
nelze určit, o jaký typ se jedná.
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Celkově v Nosálově a Libovicích najdeme 20 chráněných objektů, z nichž 11 slouží
jako ODB. Obec je jedna z mála oblastí, kde z celkového počtu chráněných památek
tvoří více než polovinu objekty druhého bydlení. V této oblasti se podařilo mnohé
památky zachránit díky chalupaření. Objekty jsou ve velmi zachovalém stavu a tvoří
turisticky významné cíle této lokality (www.kokorinsko.ochranaprirody.cz, terénní
šetření 2009).
Obrázek 30: Schéma rozložení objektů v obci Nosálov podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Obrázek 31: Chalupa č. p. 3 v obci Nosálov

Obrázek 32: Chata v Nosálově

Foto: Šulcová Petra, 2009

Foto: Šulcová Petra, 2009
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Na obrázku 31 můžeme vidět roubenou usedlost č. p. 3, která je součástí třech
významných roubených staveb nacházejících se na severní straně návsi. Tento objekt
má roubenou světnici a zděnou část přízemku. Dále zde najdeme patro s pavláčkou a ve
štítu nejdeme dekorativně skládanou lomenici. Usedlost, spolu se dvěma sousedními
objekty, tvoří osu náměstí a všechny jsou velice turisticky přitažlivé. Usedlost slouží
jako objekt trvalého bydlení.
Na obrázku 32 je vidět objekt druhého bydlení, který jakoby se nacházel na samotě
uprostřed vesnice. Nachází se při hlavní silnici v obci a jedná se o velmi romanticky
umístěný objekt, který by ovšem potřeboval menší péči o okolí. Nepodařilo se mi zjistit,
zda je objekt osídlen, ale po dobu mého výzkumu jsem zde nikoho neviděla.
7.3.10 Střemy

První zmínka o této obci se datuje do roku 1245, kdy je uváděna jako zeměpanský
majetek. Po třicetileté válce zde bylo 12 usedlostí a z toho všech 12 usedlostí bylo
pustých (Pešta 2003).
Celkem se v této obci nachází jedna zahrádkářská kolonie, kterou najdeme po pravé
straně při příjezdu z Mělníka. Chatovou oblast nalezneme sice v katastru obce, ale již
v extravilánu CHKO Kokořínsko. Přestože se část obce nachází již mimo území
Kokořínska, do šetření bylo zařazeno celé katastrální území. Zdejší chaty jsou poměrně
mladé, neboť půda byla většinou skupována od roku 1995 do roku 2000 a poté na nich
byly vystavěny nové objekty. Až na pár objektů bylo v této obci celkem dobře
zjistitelné, jakou funkci objekty mají. V této obci je vedení obce velice nepřístupné
novým prvkům. Vedení obce by podle slov starosty: „nejraději zamezilo příchodu
nových lidí“, neboť ti podle něj „neumí žít na vesnici a přinášejí obci pouze starosti.“
Zajímavostí této obce je mlýn Štampach, který nalezneme směrem ke
Kokořínskému údolí, 1, 5 km od vsi, ale náleží do katastru této obce (Pešta 2003). Tento
mlýn je zařazen do seznamu nemovitých kulturních památek. Kromě tohoto mlýnu se
v obci nenacházejí žádné další kulturní památky (www.kokorinsko.ochranaprirody.cz,
terénní šetření 2009).
Obec Střemy bych hned po obci Nebužely přiřadila k nejhůře vypadajícím obcím.
To je nejspíše dáno tím, že se obě nacházejí na okraji CHKO Kokořínsko a tudíž není
na jejich vzhled brán takový zřetel jako na obce ležící v centru CHKO. Obec byla za
druhé světové války součástí Protektorátu Čechy a Morava, podle sčítání z roku 1930 se
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zde vyskytovali pouze 2 němečtí obyvatelé a tudíž po válce vesnice netrpěla odsunem
Němců (Sčítání lidu domů a bytů 1930).
Obrázek 33: Schéma rozložení objektů v obci Střemy podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Obrázek 34: Rozbořený objekt v obci Střemy

Obrázek 35: Chatová osada v obci Střemy

Foto: Šulcová Petra, 2009

Foto: Šulcová Petra, 2009

Na obrázku 34 lze vidět zpustošený stav některých objektů ve Střemech, stejně jako
v obci Nebužely je jen škoda, že se takovýchto objektů nachází v obci více a tvoří tak
nehezkou tvář obce. Na obrázku 35 můžeme naopak vidět chatovou kolonii nacházející
se již v extravilánu CHKO Kokořínsko. Tato osada je poměrně mladá, objekty jsou
upravené a je vidět, že jsou pravidelně využívány.
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7.3.11 Tupadly
Obrázek 36: Schéma rozložení objektů v obci Tupadly podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Obrázek 37: Chaty v obci Tupadly

Obrázek 38: Chaty v obci Tupadly

Foto: Šulcová Petra, 2009

Foto: Šulcová Petra, 2009

Samostatná obec Tupadly je připomínána již roku 1363. Za II. světové války patřila
obec Tupadly k Sudetům, na stránkách obce najdeme dokonce popis, kudy vedla
hranice Sudet: „Hranice Čech a Sudet vedla po hřebeni od Osinalického sedla k lesu
Království a Tupadlům. V trase hranice je unikátně zachovalá část pohraničního
opevnění Řopíky, včetně nedokončených staveb“ (Historie - obec Tupadly). Po
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poválečném odsunu Němců byly prázdné objekty prodávány českým občanům a tím je
datován i příchod prvních rekreantů do obce (www.obec-tupadly.cz).
V obci je celkem snadno rozpoznatelné k jakému účelu objekty slouží. Na okrajích
obce se nacházejí se 3 hlavní chatové oblasti, které byly vystaveny za socialismu.
Chalupy, které byly osídleny po odsunu Němců, se nacházejí uvnitř obce, kdežto
chatové osady vznikly při okrajích a tím došlo k rozšíření zastavěné části obce.
Obec Tupadly je jednou z obcí, kde dochází k velmi dobré spolupráci mezi obcí
a rekreanty. Rekreanti mají svou zástupkyni, která je účastna na každém zasedání obce
a lobuje za rekreanty. Ti zase na oplátku pomáhají obci, kde potřebuje. Celkově si obě
strany pochvalují vzájemnou spolupráci a toleranci a obec Tupadly je jedna z mála
vesnic, kde soužití trvalých občanů s rekreanty má příznivý účinek na celou obec.
Celkem najdeme v obci 12 chráněných objektů, z nichž 3 slouží jako ODB. Malý
počet chráněných objektů sloužících pro druhé bydlení je dán tím, že obec je převážně
chatařskou oblastí, nikoliv chalupářskou a chalupy zde slouží především pro trvalé
bydlení (www.kokorinsko.ochranaprirody.cz, terénní šetření 2009).
Na obrázku 37 můžeme vidět chatu nacházející se v jihozápadní části obce. Tato
osada je lokalizována v lese při lesní „cyklistické“ cestě směrem do Liběchova a leží
v krásném přírodním prostředí. Na obrázku 38 můžeme vidět naopak chatu umístěnou
v severovýchodní části obce. Obě osady jsou charakteristické tím, že se nacházejí
v kopci a jsou vystavěny v několika patrech nad sebou. Obě oblasti jsou udržovány a je
vidět, že se o ně rekreanti dobře starají.
7.3.12 Vidim

Tato obec je od roku 1995 zařazena na seznam vesnických památkových zón,
rozlohou největší ve středních Čechách. Tuto obec můžeme rozdělit na dvě části –
Horní a Dolní Vidim. Zatímco Dolní Vidim je plná krásných starých roubenek a kromě
jednoho objektu všechny slouží pro rekreační účely, v Horní Vidimi většina objektů
slouží pro trvalé bydlení (Pešta 2003, terénní šetření 2009).
Obec leží ve velice členitém terénu, téměř v srdci CHKO Kokořínsko. Horní Vidim
je považována za jádro obce. První doložená zmínka o obci je z roku 1352. Vesnice
velice utrpěla v roce 1620, kdy zde vypukla rebelie, která vyústila spálením zámku
a téměř celé vesnice. Obec se do Dolní Vidimi rozšířila teprve na počátku 18. století.
Pro vesnici bylo velice významné chmelařství, které napomohlo velkému rozvoji
vesnice, zvláště na přelomu 18. – 19. století. V Horní i Dolní Vidimi nalezneme velké
86

množství roubených staveb, které jsou typické pro zdejší oblast a vytváří tak krásný
pohled na obec. Obec Vidim utrpěla kolektivizací zemědělství, především tedy Horní
Vidim, kdy zaniklo několik objektů, nebo zůstaly opuštěné a chátrají dodnes. V Dolní
Vidimi se zástavba dochovala (Pešta 2003).
Obrázek 39: Schéma rozložení objektů v obci Vidim podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Obrázek 40: Chátrající roubenka v Dolní Vidimi

Obrázek 41: Roubenka v Horní Vidimi

Zdroj:Šulcová Petra, 2009

Zdroj:Šulcová Petra, 2009
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I obec Vidim spadala za války do sudetské části, ale s poměrně značnou českou
menšinou. Po vysídlení zde zůstalo několik prázdných objektů, které byly osidlovány
českým obyvatelstvem. Můžeme ovšem říci, že další přeměna objektů na chalupy byla
dána až zavedením střediskové soustavy osídlení. Především v Dolní Vidimi se mnoho
objektů podařilo zachránit díky rekreačnímu využití, bohužel i dnes zde najdeme
chátrající památky lidové architektury, o které se nikdo nestará (Pešta 2003).
V celé obci se nachází celkem 21 chráněných objektů, z nichž 14 slouží jako ODB.
Velkou převahu chráněných ODB najdeme především v Dolní Vidimi, která dnes slouží
jako rekreační oblast. Nalezneme zde velké množství roubených staveb, architektonicky
významných, které jsou přirozeně zasazené do krajiny. Chalupáři zde zachránili velké
množství významných objektů, které by jinak s největší pravděpodobností zanikly
(www.kokorinsko.ochranaprirody.cz, terénní šetření 2009).
Na obrázku 40 můžeme vidět chátrající roubenku v Dolní Vidimi. Jedná se o jednu
z několika roubenek, které zůstaly prázdné, a je veliká škoda, že se o ně nikdo nestará
a tyto unikáty lidové architektury pomalu chátrají. Na obrázku 41 vidíme naopak velice
zachovanou roubenku v Horní Vidimi, z období 18. století, kterou majitel velice
opečovává a je na ní náležitě pyšný.
7.3.13 Vysoká

První zmínka o této obci se datuje z roku 1227. Informace o obci jsou ale velice
mizivé, jelikož obec Vysoká nepatří mezi hlavní střediska lidové architektury a samotná
obec na historii přílišný důraz neklade.
Za druhé světové války zde byla naprostá převaha českého obyvatelstva a obec
netrpěla odsunem obyvatel (Sčítání lidu, domů a bytů 1930).
V samotné obci Vysoká se nacházejí především objekty trvalého bydlení. Problém
však nastal v přilehlé obci Bosyně, kde podle místních obyvatel polovina objektů slouží
k trvalému bydlení a polovina k rekreační funkci, bohužel jen velmi těžko je
rozpoznatelné, které slouží k jakému účelu. K této obci přiléhá ještě sídlo Chodeč,
Střednice a Strážnice. Schémata těchto obcí naleznete v příloze 12 a 15.
V obci nalezneme pouze 1 chráněný objekt, kterým je areál kostela na návsi.
(www.kokorinsko.ochranaprirody.cz, terénní šetření 2009).
Na fotografii 43 můžeme vidět rekreační objekt stojící za zmínku v části Bosyně.
Většina ostatních objektů jsou velice podobné a jedná se převážně o zděné objekty,
které nemají přílišnou architektonickou hodnotu. Na fotografii 44 můžeme vidět
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rekreační objekt nacházející se v Bosyni. Jedná se objekt, kdy spodní patro je zděné a na
něj je přistavěná roubená část. Majitelka tohoto objektu má ve vesnici navíc ještě
příbuzné, kteří vlastní další objekty, tudíž mi byla nápomocná při určení třech dalších
objektů. Bohužel další objekty byly již jen velice špatně rozeznatelné a nebyl zde
nalezen nikdo, kdo by byl nápomocen.
Obrázek 42: Schéma rozložení objektů v obci Vysoká podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Obrázek 43: Zděná chalupa v obci Vysoká

Obrázek 44: Chalupa v obci Vysoká

Foto: Šulcová Petra, 2009

Foto: Šulcová Petra, 2009
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7.3.14 Želízy
Obrázek 45: Schéma rozložení objektů v obci Želízy podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Obrázek 46: Chata v obci Želízy

Foto: Šulcová Petra, 2009

Tato obec se nachází při hlavní silnici vedoucí z Prahy do České Lípy. Obcí
procházejí hranice dvou chráněných území, CHKO Kokořínsko a přírodního parku
Rymáň. Část obec – Sitné je od roku 1995 součástí vesnické památkové zóny.
Obec Želízy také spadala do sudetské části, a proto zde došlo po válce k osidlování
vyprázdněných budov (Sčítání lidu, domů a bytů 1930). Tyto budovy se ovšem podařilo
dosídlit trvale bydlícím obyvatelstvem, neboť se zde nachází pouze malé množství
chalup, v obci nalezneme zejména chatové osady, vystavěné později. Jednu chatovou
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osadu najdeme ve východní části podél komunikace směrem na Dolní Zimoř. Druhá
osada se nachází v západní části a můžeme ji rozdělit na dvě části. Nalevo od silnice se
nachází osada spadající do katastrálního území Liběchova, napravo spadající do
katastrálního území Želízy. Třetí osadu nalezneme v severní části za hranicemi obce.
Tato část podle místních obyvatel nejvíce trpí vykrádáním zloději, zejména v zimě.
Chalupy nalezneme pouze v jihozápadní části, ale jedná se pouze o shluk 3–4 chalup.
Obec Želízy je jedna z mála obcí, kde mají rekreační objekty žluté evidenční číslo,
proto zde byla identifikace těchto objektů snadná. Tento jev se vyskytoval částečně ještě
v obci Tupadly, jinde už se žlutá evidenční čísla, určující rekreační objekty,
nevyskytují.
V obci se nenachází ani jedna chráněná nemovitá kulturní památka. Jedná se o obec
s převahou chat, kde rekreační chalupy tvoří pouze 36,4 % a nejsou architektonicky
významné (www.kokorinsko.ochranaprirody.cz, terénní šetření 2009).
Na obrázku 46 můžeme vidět chatu nacházející se v západní části při komunikaci
směrem na Dolní Zimoř. Na této chatě nejdeme mnohé prvky socialistické výstavby,
jako jsou typické „okrasné“ mříže v oknech, plot a další doplňky.

7.4 Výsledky dotazníkového šetření
V terénním šetření byly použity dva dotazníky. První byl prováděn s rekreanty,
druhý s představiteli obcí. Dále byl v terénu prováděn detailní průzkum o tom, jakou
funkci jednotlivé objekty plní – zda obytnou či rekreační.
Z grafu 6 je vidět, že přibližně 92 % všech objektů v oblasti je možné identifikovat.
Výrazné rozdíly v indentifikovatelnosti jsou však v jednotlivých obcích. Jednoduché je
toto v chatových osadách v extravilánu obcí, u budov označených žlutým číslem
evidenčním. Problém je v intravilánu obcí, kde se výzkum bez pomoci místních
obyvatel či rekreantů neobejde.
Z grafu 7 lze vidět, že data ze sčítání 2001 ani z katastru nemovitostí neodpovídají
skutečnému stavu v terénu. Z grafu je vidět, že existují i rozdíly mezi jednotlivými
obcemi. V některých obcích nalezneme větší počet objektů podle terénního šetření, než
uvádí katastrální úřad nebo než uvádí SLDB 2001, jinde je tomu naopak.
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Graf 6: Podíl objektů v „jižní části“ CHKO Kokořínsko, u nichž lze určit, zda plní funkci obytnou, či
rekreační v roce 2008

Zdroj: terénní šetření 2008
Graf 7: Srovnání počtu objektů druhého bydlení podle statistických dat a vlastního terénního šetření
v roce 2009 v CHKO Kokořínsko

Zdroj: SLDB 2001, ČÚZK 2008, vlastní terénní šetření 2009
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Jak je vidět z tabulky 9 ve zkoumané oblasti CHKO Kokořínsko bylo získáno
celkem 72 dotazníků vyplněných s uživateli DB. Šetření bylo neúspěšné v obcích Lobeč
a Nebužely, kde nebyl získán žádný dotazník. Výsledky tohoto šetření rozdělíme pro
lepší přehlednost do dvou částí. První se týká informací o rekreačním objektu, druhá
část se týká údajů o dotazovaném.
Tab. 9: Úspěšnost dotazníkového šetření s rekreanty v „jižní části“ CHKO Kokořínsko v roce 2008

Počet OIR dle
Obce
terénního šetření
Dobřeň
Dolní Zimoř
Kanina
Kokořín
Lhotka
Lobeč
Medonosy
Mšeno
Nebužely
Nosálov
Střemy
Tupadly
Vidim
Vysoká
Želízy
celkem

Počet získaných
dotazníků
52
20
34
87
58
19
84
63
5
54
18
78
48
52
55
727

11
1
2
6
3
0
5
15
0
3
2
5
4
4
11
72

Úspěšnost dotazníkového
šetření v %
21,2
5,0
5,9
6,9
5,2
0,0
6,0
23,8
0,0
5,6
11,1
6,4
8,3
7,7
20,0
9,9

Zdroj: vlastní terénní šetření 2008 a 2009

7.4.1 Údaje o rekreačním objektu

Většina lidí si pozemek koupila, objekt na tomto pozemku již stál, anebo si ho
majitel postavil buď sám, s rodinou, nebo i s pomocí řemeslníků. To, že velká část je
právě zakoupená, svědčí o obměně vlastníků. Velká část pozemků a objektů jsou ovšem
také zděděná, jde především o staré roubenky, jež se dědí z generace na generaci,
a dnešní majitelé zde trávili již své dětství a daný objekt vlastnili již jejich předci, kteří
zde buď měli trvalé bydlení, nebo taktéž stavbu využívali pro rekreaci.
Průměrná plocha pozemku je 1197, 3 m2 a objektu 93, 9 m2. Jedná se o poměrně
velké rozměry, neboť velkou část dotazovaných tvořili majitelé velkých roubených či
zděných staveb, dříve mnohdy zemědělských usedlostí, které jsou dnes využívány jako
rekreační objekty. Na druhou stranu zde nalezneme i mnohem menší objekty, především
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chaty v oblasti Harakoko, které jsou malé, neboť jsou situovány na skalách, kde jejich
pozice ani velký stavební rozmach nedovoluje. Při porovnání s republikovým průměrem
můžeme vidět, že plocha pozemku je přibližně shodná s celorepublikovým průměrem
(1 124,2 m2), ale průměrná zastavěná plocha na Kokořínsku převyšuje průměr Česka
(71,3 m2) (Vágner, Fialová a kol. 2004).
Největší část respondentů získala své pozemky po roce 1991, kdy došlo ve velké
míře k odkoupení do té doby pronajatých pozemků. Dále velká část získala pozemky
v letech 1961–1970, kdy bylo vlastnictví rekreačního objektu výrazem jakéhosi
společenského postavení a lidé neměli možnost trávit dovolenou jinde, než na svých
chalupách či chatách, a tak se snažili najít ke koupi rekreační objekt. Samotné objekty
jsou ale mnohdy využívány mnohem déle, jedná se právě o staré roubenky, pocházející
převážně z konce 18. st. nebo začátku století 19., lze tedy konstatovat, že chalupy jsou
výrazně staršího data nežli chaty. Otázkou však zůstává, zda jsou chalupy staršího věku
i co se týče jejich rekreačního využívání. Chaty byly z velké části postaveny po druhé
světové válce za dob komunismu, tak jak rostla potřeba obyvatelstva uniknout alespoň
na chvíli pryč. Průměrná návštěvnost objektu je 28, 4 roku, objekty se v průměru začaly
využívat v roce 1980. Z toho je vidět, že oproti republikovému průměru (1973) se
objekty na Kokořínsku začaly využívat o něco později (Vágner, Fialová a kol. 2004).
Samotné rekreační objekty mají průměrně 3, 4 místností, ale vyskytují se zde
i objekty, ve kterých se nachází dokonce místností 8, na druhou stranu zde nalezneme
objekty pouze s 1 místností. Průměrný počet lůžek je 5, 8. Jde tedy o číslo jen nepatrně
větší, nežli udávají výsledky šetření z 90. let, kdy byl zjištěn průměrný počet lůžek na 1
rekreační objekt 5 (Gardavský 1968 cit Šafránková 2008, s. 66).
Převážně se jedná o objekty dřevěné, jak již bylo řečeno s převahou starých
roubenek, a dále je zde velké zastoupení objektů zděných. Naopak z prefabrikátu se zde
vyskytuje pouze jeden objekt, což si lze vysvětlit tím, že se oblast nachází v CHKO
Kokořínsko, kde je nutno, aby stavby byly v souladech s krajinným rázem
a nenarušovaly vzhled krajiny. Převážně se jedná o objekty vícepodlažní, kdy mnohdy
byly půdy předělány na obyvatelné patro, nebo bylo patro i dostavováno, aby zde byla
větší možnost využití, často také byly vícepatrové budovy stavěny z toho důvodu, že
majitelé už nemohli více stavět do šířky, a tudíž objekt vystavěli alespoň do výšky.
Průměrně využívá objekt 1, 7 rodin, což je průměrně 5, 8 osob a dětí do 15 let 0, 8. To,
že se zde vyskytuje malý počet dětí do 15 let, je způsobeno především tím, že velká část
majitelů je v důchodovém věku a ti již nemají malé děti. Jejich vnoučata tráví s rodiči
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dovolenou spíše u moře, což je dnes populárnější nežli trávit prázdniny například u
babiček

na

chatách

a

chalupách.

Tyto

výsledky

jsou

taktéž

srovnatelné

s celorepublikovými výsledky, kdy v průměru je objekt využíván 2 rodinami
a v průměru 5, 9 osobami (Vágner, Fialová a kol. 2004).
Velký počet dotazovaných byli důchodci. Ti zde nejčastěji tráví, pokud to jde, celou
letní sezónu, domů jezdí pouze za lékařem či na větší nákupy. Podle jejich vlastních
slov není důvod trávit celé léto například v Praze, když ho mohou trávit v přírodě.
Dokonce 43 % dotazovaných zde tráví celý rok, objekt je natolik přizpůsoben, že zde
mohou v klidu přežít i zimní období. Mnozí si přesto i nadále drží trvalé bydliště a to
hlavně z toho důvodu, že když jedou za lékařem, na větší nákupy, do banky nebo
potřebují vyřídit potřebné věci ve městě, aby zde mohli přespat a druhý den opět vyrazit
do rekreačního objektu. Ve zdejší oblasti se nenachází žádná větší prodejna, jednoduše
z toho důvodu, že by se zde neuživila. Pokud už se zde prodejna vyskytuje, sortiment je
velice úzký a ceny jsou vysoké. Rekreanti dojíždějí do větších měst, jako je například
Mělník, a místní prodejny jsou využívány pouze pro dokoupení drobností. Většina
rekreantů si stěžovala právě na tuto oblast služeb.
Přesto, že zde mnoho lidí tráví celý rok, 69 % dotazovaných i nadále hodlá využívat
objekt k rekreaci, nikoliv k trvalému bydlení, pro to je rozhodnuto pouze 29 %. Je nutno
říci, že mnoho objektů stále ještě není přizpůsobeno pro celoroční obývání a bylo by
nutné provést stavební úpravy, mezi které patří především zateplení, kanalizace,
vodovod s nezamrzající vodou či vhodné příjezdové cesty po celý rok. Také, jak již
bylo řečeno, by se mělo zlepšit zásobování a služby. Nejbližší lékař se nachází ve
Mšeně či na Mělníku, což je v případě náhlých zdravotních problémů značně daleko.
Přesto si mnozí již na objekt zvykli a 90 % není ochotno za žádných podmínek objekt
prodat a 85 % není ochotno tento objekt ani pronajmout. Dnes lze pronajímání chat
a chalup v době letní sezóny považovat za velice módní záležitost. Na mnohých
internetových stránkách můžete nalézt různé objekty k pronájmu. I v CHKO
Kokořínsko byly nalezeny některé z těchto objektů, ale není jich mnoho. Příkladem
objektů k pronájmu, které lze nalézt na internetových stránkách je chalupa v obci Dolní
Vidim (www.e-chalupy.cz), dále chalupa v Chodči, další nedaleko obce Tuhaň
(www.ceskapohoda.cz), ve Vojtěchově (http://martin.plitz.sweb.cz), v Kokořínském
Dole (www.chatyachalupy.cz) a v obci Dobřeň (www.nemovitosti-reality.cz). Přesto na
Kokořínsku není nabídka taková jako v celém Česku, mnoho lidí si sem jezdí
odpočinout a relaxovat a není ochotno svůj objekt pronajmout.
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53 % lidí pořádá se sousedy společenské akce, ale také se mnozí shodují v tom, že
tato činnost již upadá, především proto, že mnohdy se zde změnili majitelé a dnes už
vazby mezi chataři a chalupáři nejsou takové jako v minulosti. Přesto například v obci
Lhotka nebo Kanina organizují různé sportovní akce, které jsou pořádány společně
s obcí a rezidenty. Většina lidí již dnes také není členem žádné organizace ani spolku.
Nejčastěji chataři a chalupáři dojíždějí ze vzdálenosti 40–50 km a trvá jim to
přibližně 45–60 min. 76 % je naprosto spokojeno a 17 % je spokojeno s okolím
rekreačního objektu. Často se nad touto otázkou pozastavovali s tím, že kdyby se jim
zde nelíbilo, tak by si zde objekt nepořizovali. Souhlasili také s tím, že zdejší krajina je
krásná a klidná, vhodná pro trávení volného času. Objekt vzdálen do 30 km má na
Kokořínsku pouze 25 % respondentů, což je hluboko pod republikovým průměrem,
který je 56, 7 %, ale odpovídá to údajům z roku 2002, kdy obecně do oblasti
Středočeského kraje je dojížďka na vyšší vzdálenost (Vágner, Fialová a kol. 2004).
V otázce trávení volného času bylo uváděno, že nejčastěji je využíván úpravami
objektu, či zahradničením, podle slov respondentů by to ani jinak nešlo, neboť by jim
objekt dříve či později spadl na hlavu, takže neustále drobné úpravy a opravy jsou
nutné. Dále zde tráví volný čas odpočinkem, domácími pracemi, ale také turistikou, pro
kterou jsou zde vhodné podmínky, a v okolí se nachází mnoho zajímavostí, které stojí
za návštěvu. Za zmínku stojí například Čertovy hlavy, Harasov, Pokličky, hrad
Kokořín, Dobřeň a mnoho dalších.
Na druhou stranu lidé, kteří mají rekreační objekt v blízkosti hlavní silnice spojující
Prahu a Českou Lípu si stěžují na velký hluk způsobený motorkáři, kteří zde závodí,
dále si lidé stěžují na špatný stav okolních lesů. Okolní lesy byly navíc zasaženy dvěma
vichřicemi v létě 2009, kdy se Kokořínsko stalo neprůjezdnou oblastí. Dále si lidé
stěžují na špatnou dostupnost hromadnými prostředky. Vlaky zde téměř nejezdí (jezdí
pouze do Lhotky, Kaniny a Mšena) a autobusové spojení je také velmi špatné, většinou
jezdí jednou denně a o víkendu vůbec. Bez vlastního dopravního prostředku by mnozí
neměli šanci se do rekreačního objektu dostat.
7.4.2 Údaje o majiteli objektu

Většina dotazovaných bydlí v bytě v osobním vlastnictví s průměrným počtem 3, 2
místností a 2, 6 lidmi v bytě a většina jich hodností své bytové poměry jako vyhovující,
většinou jsou spokojeni nebo částečně spokojeni se svým trvalým bydlištěm. Z hlediska
bydliště 36 % dotazovaných bydlí na městském sídlišti, či z 28 % na rušné městské
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ulici. 40 % dotazovaných jsou středoškolsky vzdělaní lidé s maturitou, 28 % jsou
vysokoškoláci. Tento výsledek je srovnatelný s výsledky, které vzešly z republikového
šetření, kde lidí s maturitou nebo VŠ je 70 %. Na Kokořínsku je to jen o dvě procenta
méně, tedy 68 %. Největší procento dotazovaných – 47 % jsou v důchodu a největší
procento lidí je zaměstnáno v sektoru služeb (22 %). Oproti celorepublikovému
průzkumu se zde vyskytuje větší procento lidí v poproduktivním věku, kde se jedná
o 44,5 %. To je dáno tím, že výsledky, se kterými jsou dané údaje porovnávány, jsou
staršího data. Respondenti byli mladší a v současné době přešli do důchodového věku.
Mezi dotazovanými a jejich rodinami se vyskytuje málo dětí do 15 let, v průměru 1.
Polovina dotazovaných byly ženy a polovina muži, nejčastěji ve věkovém rozmezí od
51 do 60 let a z 82 % ženatí nebo vdané.
Na grafu 8 lze vidět, že největší zastoupení majitelů tvoří obyvatelé Prahy. Můžeme
tedy označit Kokořínsko za rekreační oblast Prahy.
Graf 8: Trvalé bydliště respondentů podle dotazníkového šetření 2008 a 2009

Zdroj: vlastní terénní šetření 2008 a 2009

7.5 Dotazník se starosty obcí
Řízené rozhovory se starosty obcí byly provedeny na základě dotazníku, který byl
vypracován a využit Lenkou Petrmichlovou (2009) a je uveden v příloze 17. Jak již bylo
řečeno v kapitole 3, dotazník byl pozměněn a přizpůsoben zkoumané oblasti.
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První otázka se týkala toho, zda došlo v obci ke změně využívání rekreačních
objektů od roku 1991. Ve 4 obcích nedošlo k žádné přeměně využití rekreačních
objektů a v ostatních starostové uvádějí, že sice k přeměně došlo a to na trvalé bydlení,
ale pouze ve velmi malém množství, přibližně tak vždy 2–3 objekty, což představuje
přibližně 6, 5 % objektů přeměněných na trvalé bydlení. Transformace objektů na trvalé
bydlení je jeden ze znaků amenitní migrace. Tento údaj neodpovídá trendům, které byly
zjištěny během šetření v 90. letech, kdy se předpokládala až 19% přeměna ODB na
objekty trvalého bydlení (Vágner, Fialová a kol. 2004). Výjimku tvoří obce Nebužely,
kde došlo k přeměně až 90 % objektů, které jsou dnes využívány jako trvalé bydlení,
a dále ve městě Mšeno, kde došlo jak k přeměně na trvalé bydlení, tak 3 objekty byly
přeměněny i na penziony. Všechny obce se shodují, že zde není možno stavět nové
rekreační objekty z důvodu omezení CHKO Kokořínsko. V některých obcích jako
Medonosy, Nebužely je povolena výstavba objektů na trvalé bydlení, i když i zde jsou
značná omezení, ale nové rekreační objekty se nemohou stavět nikde. Další otázka se
týkala rekonstrukce těchto objektů, zde je také mnoho omezení. CHKO Kokořínsko ve
většině případů diktuje, jak mohou být objekty opraveny – musí zapadat do krajinného
rázu a nenarušovat tuto krajinu. Většinou rekonstrukcí dokonce určují sami památkáři –
určují například tvar, barvu oken, fasád, střech apod. Podle některých starostů je
omezení značné a často prý i velmi nepochopitelné.
Spolupráce obce s rekreanty se liší v každé obci. Většina obcí spolupracuje
s rekreanty, ale vyskytují se zde protikladné názory. Obec Vysoká se snaží pomáhat
rekreantům při obnově, ale rekreanti nechtějí vůbec spolupracovat. Dalším negativním
příkladem je obec Střemy, kde spolupráce neexistuje a chalupáři a chataři přinášejí obci
akorát problémy. Chataři a chalupáři si na druhou stranu stěžují, že jim obec nevyjde
vstříc. Setkala jsem se se stížnostmi, že si mnohdy rekreanti musí udělat věci, které by
měla udělat obec. Příkladem mohou být příjezdové cesty, které si stavěli sami, dokonce
v obci Olešno si postavili sami i kanalizaci a rozvod vody. Na druhou stranu v obci
Tupadly mají chataři svou vedoucí osadního výboru, která je účastna zasedání obecního
zastupitelstva a vyjednává spolupráci rekreantů se starostou. V obcích Nosálov, Lhotka,
Kanina a Medonosy mají velmi dobrý vztah, pořádají kulturní akce, sami rekreanti na
nich vypomáhají a spolupracují na všech úrovních a podle starostů je spolupráce velmi
dobrá, mnohdy berou rekreanty jako „domorodé“ obyvatelstvo. V ostatních obcích je
například spolupráce typu pomoci při svozu odpadu apod. Suburbanizace na
Kokořínsku probíhá jen částečně, podle vyjádření starostů se jedná o obce Vysoká,
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Medonosy, Želízy, Tupadly, Střemy a Nebužely. Na otázku, co přináší suburbanizace
obci, zde byly kladné i záporné odpovědi, někteří starostové řekli, že díky novým
příchozím mají více peněz, přináší jim to posun v myšlení, změny v komunální politice
a díky nim dochází také často k opravám domů a tím vylepšení vzhledu vesnice. Na
druhou stranu jsou zde i negativní ohlasy především v tom, že lidé z měst neumí žít na
vesnici a někteří starostové udávají, že suburbanizace přinesla jen potíže a problémy
s novými lidmi, kteří se snaží zavést městské způsoby života na venkov. Zde ovšem
naráží na místní obyvatelstvo, které nechce měnit stávající způsob života. Mnohdy zde
vznikají časté sousedské rozepře a spory.
Noví lidé se spíše stěhují do již stávajících objektů, které si opravují, pokud už
dochází k výstavbě, tak tato je individuální. Zahrádkové kolonie se nacházejí pouze ve
Mšeně, Střemech a Nebuželích, kde jsou součástí těchto kolonií i chatky.
Poslední otázka se týkala toho, zda mají obce zpracovaný územní plán. Většina obcí
má již schválený územní plán, všichni po roce 2000. Pouze město Mšeno má územní
plán, který byl schválen již v roce 1999. Před schválením územního plánu mají obce
Nosálov, Medonosy, Kanina a Nebužely, obec Nebužely má naposledy schválený plán
z roku 1989. V roce 2009 došlo k zadání změny, kdy ale bude vypracována, není
známo. Územní plány obcí, které jsou již zpracovány, zobrazují rekreační plochy, ale
podle terénního šetření v některých plánech nejsou zakresleny všechny chatové osady
a chalupy, které se v obci vyskytují.

7.6 Další poznatky z terénu
Jak již bylo napsáno v kapitole 6.3, na Kokořínsku se nacházejí celkem 4. zóny
ochrany přírody. Proto jsem při terénním šetření zkoumala také, zda jsou ustanovení pro
tyto zóny dodržovány, či nikoliv. Do první zóny, kde je výstavba nemožná, spadá ve
zkoumané oblasti část kolem řeky Pšovky, která se táhne od obce Střemy, dále
Nebužely, Kanina, Kokořín a dále podél řeky na sever. Dále sem spadá oblast kolem
Nosálova a je nutno říci, že v těchto částech skutečně žádná výstavba neprobíhá.
Z terénního šetření nebyla zjištěna žádná stavební práce v této oblasti.
Druhá zóna taktéž obsahuje omezení z hlediska výstavby. Tato zóna se nachází
podél řeky Liběchova v okolí obce Medonosy. Dále mezi obcemi Vidim, Jestřebice
a Dobřeň, dále navazuje na první zónu v okolí řeky Pšovky. Podle šetření i v těchto
částech žádná výstavba nebyla zjištěna. V zóně 3. a 4. se občas staví, ale výstavba není
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velká, jelikož jsou i zde velká omezení týkající se výstavby, především z hlediska
architektury, tudíž se příliš mnoho lidí nepouští do nové výstavby.
Podle terénního šetření bylo zjištěno, že podíl ODB na celkovém úhrnu všech staveb
je 41, 72 %. Celorepublikový průměr je 20 % (Vágner, Fialová a kol. 2004). Z toho lze
usoudit, že Kokořínsko je poměrně významnou oblastí z hlediska druhého bydlení.
Podíl chalup na všech rekreačních objektech je 56, 6 %. Největší zastoupení mají
chalupy v obcích Dobřeň, Lobeč, Medonosy, Nebužely, Nosálov, Vidim a Vysoká.
Velké zastoupení chalup lze vysvětlit tím, že obce se nacházely v Sudetech a po odsunu
Němců zde zůstalo velké množství volných objektů
Dalším poznatkem z terénu je zjištění, že z celkového počtu všech chráněných
objektů jich 38 % slouží jako rekreační objekty a zbylé jsou využívány jako objekty pro
trvalé bydlení. Největší zastoupení chráněných objektů sloužících pro druhé bydlení je
v obcích Vidim, Nosálov a Dobřeň, kde více jak 50 % chráněných objektů slouží jako
objekty druhého bydlení. Všechny obce spadaly do Sudet a nachází se zde jedny
z nejcennějších budov oblasti (www.kokorinsko.ochranaprirody.cz, terénní šetření 2009).
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Kapitola 8

KOKOŘÍNSKO VE SROVNÁNÍ S DALŠÍMI LOKALITAMI
S DRUHÝM BYDLENÍM
V této kapitole se pokusím srovnat data s výsledky, které byly sebrány a vyhodnoceny
v práci Trojanové (2003). V diplomové práci byla taktéž šetřena oblast Kokořínska,
jednalo se ovšem o celé území CHKO Kokořínsko, nejen jižní část, která je řešena
v předkládané diplomové práci, proto nebude porovnání úplně přesné. Trojanová (2003)
provedla navíc dotazníkové šetření i v obci Dražejov, která již spadá do okresu Česká
Lípa. V druhé části jsou porovnávány výsledky se šetřením, které bylo provedeno
Šafránkovou (2008) na Svitavsku, neboť, jak Svitavsko, tak Kokořínsko lze zařadit
mezi periferní oblasti.

8.1 Porovnání výsledků dotazníkového šetření na Kokořínsku
Při porovnávání výsledků z diplomové práce Trojanové z roku 2003 a dat získaných
při nynějším průzkumu bylo zjištěno, že rozdíly mezi těmito šetřeními jsou minimální.
Malé odlišnosti se týkaly velikostí objektu, kdy v průzkumu z roku 2008 a 2009 bylo
zjištěno více pozemků s většími rozměry. Tato malá odchylka je ovšem dána tím, že
Trojanová (2003) zkoumala ve své práci především chalupy, a tudíž zde dotazníky
s chataři nenajdeme. Trojanová (2003) se ve své práci zaměřila pouze na chalupaření na
Kokořínsku a chaty nechávala stranou výzkumu.
Jednu z větších rozdílností lze vidět v samotném objektu. Při vlastním šetření jsem
se oproti Trojanové (2003) setkala s více objekty, které jsou vícepodlažní a naopak
s méně objekty, které mají půdy. Může to být dáno i tím, že někteří lidé během let
přestavěli půdu na obytné podkroví, aby tak vytvořili více obytných místností. Počet
místností v objektu také mírně vzrostl, dnes se vyskytuje v objektu průměrně 5
místností oproti předchozí studii, což může souviset právě s přestavbou půd na
místnosti. Průměrný počet lůžek ovšem zůstal stejný.
Objekt stále využívá převážně 1 rodina, jen počet osob se zmenšil z průměrných 3
osob využívající objekt na osoby 2. Také se zmenšil počet dětí využívajících objekt,
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dnes převládá to, že objekt nenavštěvuje žádné dítě. Dotazování bylo prováděno
v rozmezí sedmi let, kdy došlo k zestárnutí respondentů a děti již odrostly.
Z hlediska využívání objektů se nyní na Kokořínsku vyskytuje o něco více lidí, kteří
zde tráví celý rok, což je vysvětlitelné velkým počtem respondentů důchodového věku,
ale stále nejvíce lidí zde tráví v průměru více jak dva víkendy měsíčně. Mírný rozdíl je
také viděn ve využívání prodejny, kdy dříve lidé využívali prodejnu více. Tento jev je
ale dán také tím, že v některých obcích, kde se obchody vyskytovaly, dnes nejsou.
Hlavním důvodem je, že většina obchodů zanikla, nebyl zájem o jejich služby a nebyly
schopny se uživit. Celkově můžeme říci, že zásobování je v obcích na Kokořínsku
velmi špatné, proto mnoho lidí dojíždí za nákupy do větších měst.
O něco více lidí uvažuje, že by zde mohli v budoucnu bydlet, většina objektů by
ovšem potřebovala stavební úpravu, více lidí by také potřebovalo lepší komunikace,
vodovod a kanalizaci. Stále větší důraz je kladen na kvalitu služeb.
Další mírná odlišnost je v km a časové vzdálenosti k objektu, to je dáno především
výstavbou rychlostní silnice z Prahy na Mělník, což urychlilo cestu a také se poněkud
zmenšila vzdálenost. Ve výsledku to znamená, že struktura vlastníků zůstala v podstatě
stejná, pouze komunikace se zlepšily.
Pokud se zaměříme na pořádání společenských akcí, ty se dnes pořádají o něco
častěji. Někteří respondenti uvedli, že dnes již žádné akce nepořádají, protože bývalí
sousedé se odstěhovali a s novými již nenavázali vztahy a akce nepořádají. Ovšem
především příchod mladých lidí do oblasti znamená zvýšení kulturních akcí, především
společenských a sportovních. Ti zde pořádají především volejbalové, nohejbalové
a fotbalové turnaje. Tato změna může být dána jednak výměnou majitelů, jednak
uzavíráním společnosti do komunit a konání aktivit v rámci těchto komunit.
Stále největším problémem zůstává doprava do obcí, téměř chybí autobusové
a vlakové spojení. Na tento problém lidé upozorňují stále, bohužel v blízké době to
nevypadá na zlepšení situace, bez vlastního auta by se na chatu a chalupu mnoho lidí
ani nedostalo. Dalším problémem, který přetrvává, je hluk, především z motorek, který
je nesnesitelný pro občany především v obcích ležících při hlavní silnici ze směru Praha
do České Lípy.
Stejně i porovnání dotazovaných v předchozí a nynější studii vyvolalo téměř stejné
výsledky. Jediný menší rozdíl se nachází v otázce, v jakém domě (bytě) bydlíte. Dnes
mnohem více lidí bydlí v bytě v osobním vlastnictví, nežli ve státním bytě. Tento jev je
dán tím, že mnoho bytů přešlo do osobního vlastnictví, lidé si odkupovali byty od státu.
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Stejně tak dnes více bydlí po dvou, což je možno dáno také tím, že jejich děti již
odrostly a odešly od rodičů.
Ostatní otázky dopadly téměř stejně, pracovní poměr, typ zaměstnání, spokojenost
s bytem a okolím, počet místností. Poslední rozdíl se ještě nachází ve věku respondentů,
v současném šetření bylo obsaženo více důchodců nežli v předchozí studii, což je oproti
šetření z roku 2003 dáno zestárnutím respondentů.
Závěrem lze konstatovat, že na Kokořínsku za 6 let nebyly zjištěny žádné zásadní
změny, týkající se druhého bydlení.

8.2 Porovnání dat s lokalitami periferními
Oblast Svitavska byla pro srovnání s CHKO Kokořínsko vybrána z několika
důvodů. Jeden z nich je, že obě oblasti lze charakterizovat jako periferní oblasti,
vzhledem k druhému bydlení, kdy toto je porovnáváno především podílem chalup na
objektech druhého bydlení (Fialová 2001). Dalším důvodem výběru porovnání těchto
dvou lokalit je, že Kokořínsko a Svitavsko nepatří k typickým oblastem jak pro
hromadnou, tak pro individuální rekreaci. Obě oblasti jsou převážně zemědělské a ODB
nejsou soustředěny pouze do jednoho místa, ale jsou rozptýleny po celém území. Jako
poslední důvod můžeme uvést, že obě lokality netvoří rekreační zázemí jedné
aglomerace a místa dojížďky jsou víceméně rozmanitá (Šafránková 2008).
Krajina Svitavska je převážně zemědělská a individuální rekreace zde nebyla tolik
rozvinuta jako v zázemích velkých měst, dalším důvodem nízkého výskytu druhého
bydlení je velký podíl menších měst (do 20 tisíc obyvatel). Je charakterizována větším
podílem chalup na celkovém počtu objektů druhého bydlení a naproti tomu menším
počtem chat.
Obě oblasti, jak Kokořínsko, tak Svitavsko, jsou si podobné v tom, že většinu
objektů nynější majitelé získali koupí, teprve poté dědictvím, a to i v přibližně stejné
době, objekty se v těchto částech začaly využívat po 80. roce. Na Kokořínsku se nachází
větší objekty, což je možná dáno větším zastoupením roubených staveb, které jsou
rozlohou větší, a tudíž je velikostní rozdíl možno dán tímto.
Při pohledu na tabulku 10 je vidět, že průměrný počet místností a lůžek je přibližně
stejný, v tomto se lokality vůbec neliší. Na Svitavsku jsou tyto objekty využívány více
rodinami a především je na Kokořínsku mnohem menší podíl dětí do 15 let, které daný
objekt navštěvují. Tento jev si nedokážu ničím vysvětlit. Z hlediska návštěvnosti jsou
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výsledky stejné, největší návštěvnost je více jak dva víkendy měsíčně. Stejně tak ani
v jednom regionu nejsou vlastníci ochotni objekt za žádných podmínek prodat nebo
pronajmout a většina lidí i nadále hodlá objekt využívat k rekreačním podmínkám,
nikoliv k přeměně na trvalé bydlení.
Tab. 10: Vybrané výsledky dotazníkového šetření v CHKO Kokořínsko a na Svitavsku

Vybrané ukazatele

Svitavsko

Plocha pozemku (m2)
2

Plocha objektu (m )
Počet místností
Počet postelí
Počet rodin využívajících RO
Počet osob využívající RO
O trvalém bydlení uvažuje (%)
Objekt nehodlá nikdy prodat (%)
Odmítá komerční využití (%)
Nejvyšší dosažené vzdělání SŠ s maturitou v (%)
Majitelé nad 60 let (%)

Kokořínsko

1265

1197,3

73,5
2,9
5,6
2,1
5,5
20,4
94
87
82,5
27,5

93,9
3,4
5,8
1,7
5,3
29
90
85
68
44,4

Zdroj: Vlastní terénní šetření, Šafránková 2008

Na Svitavsku je o něco menší spokojenost s okolím, což je možná dáno tím, že
zkoumané území se celé nacházelo v CHKO, zatímco oblast Svitavska nenáležela do
chráněné oblasti, pouze její část spadá do CHKO Žďárské vrchy.
Většina vlastníků ze Svitavska bydlí v rodinném domku, zatímco na Kokořínsku
převažuje byt v osobním vlastnictví. Stejně tak nalezneme rozdíl v okolí bydliště, kdy
na Svitavsku je větší podíl lidí žijících v tišší postranní ulici, zatímco v mé zkoumané
lokalitě je to především městské sídliště. To je dáno především strukturou vlastníků,
kdy na Kokořínsku převažují obyvatelé Prahy, kde bydlení v rodinném domku není
příliš časté, zatímco na Svitavsku rekreanti pocházejí především z okolních měst, jako
je Litomyšl, Pardubice, Brno. Jedná se o menší města, kde bydlení v rodinném domku
není takovou raritou jako v Praze.
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Kapitola 9

ZÁVĚR
Druhé bydlení, pro potřeby této práce zúžené na chataření a chalupaření, je významnou
součástí cestovního ruchu. V dnešní době se opět vrací „móda“ trávení víkendů
a dovolených na chatách a chalupách, známá především z dob socialismu. Lidé jezdí
trávit víkendy do přírody, aby si tak odpočinuli od každodenního stresu v dnešním
velice náročném a stresujícím způsobu života. Stále větší oblibu trávení volného času na
chatách a chalupách dokazují mimo jiné i četné nabídky cestovních kanceláří na
pronájem objektu druhého bydlení i množství ODB lokalizovaných po celém Česku.
Z hlediska domácího cestovního ruchu je potěšitelné, že i dnes lidé tráví velkou část
svého volného času na chatách či chalupách. Tento způsob trávení volného času není
ani dnes odsouván do pozadí a je stále důležitou součástí života lidí.
Samotná oblast CHKO Kokořínsko je klidnou oblastí, vhodnou pro trávení volného
času v ODB, kde lidé mají dostatek možností na relaxaci a regeneraci po pracovním,
často velmi fyzicky i psychicky náročném týdnu. Oblast nabízí nejen tradiční způsoby
trávení volného času na zahrádkách a úpravou objektů, ale mimo jiné nabízí i širokou
škálu sportovního a rekreačního vyžití. Poskytuje možnost návštěvy zajímavých
přírodních i kulturních památek a vhodné podmínky pro turistiku i cykloturistiku.
Kokořínsko nepatřilo a nepatří mezi hlavní centra druhého bydlení. V minulosti to
bylo dáno především neexistencí železnice ve zdejší krajině, kdy se z hlediska druhého
bydlení rozvíjely především jiné části země, lokalizované při hlavních železničních
trasách. Objekty zde začaly vznikat až s rozvojem automobilismu, proto i historie
druhého bydlení je v oblasti mladší než v tradičních oblastech v zázemí Prahy. Přesto na
Kokořínsku nalezneme chaty a chalupy začleněné do krásné a klidné přírody, které tak
vytváří zdejším lidem možnost jak aktivního, tak pasivního odpočinku, a je nutné brát
zdejší oblast jako významný článek celorepublikového druhého bydlení. Podrobnější
historii druhého bydlení na Kokořínsku uvádí kapitola 5.
Hlavním cílem předkládané práce bylo sledování proměn druhého bydlení
v mělnické části CHKO Kokořínsko. Důraz byl kladen na porovnání druhého bydlení
v sudetské a nesudetské části zkoumané oblasti CHKO Kokořínsko.
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V dnešní době, téměř 55 let po ukončení druhé světové války by se mohlo zdát, že
sledování rozdílů mezi sudetskou a nesudetskou částí je již zbytečnost. Ovšem oblast
Kokořínska dokazuje, že i dnes, dlouho po druhé světové válce zde stále nalezneme
dozvuky tohoto stavu. Sudety nadále zůstávají v hlavách lidí, především starších
obyvatel, a tento jev se promítá i do vztahů mezi lidmi. Především starousedlíci a starší
generace chatařů a chalupářů nedává zapomenout, že oblast ležela na hranici Česka
a Německa.
První výzkumná otázka se věnovala tomu, jak se změnila struktura vlastníků po
odsunu Němců. Po poválečném odsunu Němců, jak ukazuje kapitola 7.2, došlo ve všech
zkoumaných obcích k úbytku obyvatelstva. K většímu úbytku samozřejmě došlo
v obcích, které spadaly do Sudet a kde se nacházelo velké množství německých
obyvatel. Došlo k odchodu příslušníků německého národa, a tím došlo k celkovému
úbytku obyvatelstva v celé oblasti. Kapitola 4.2 uvádí, že v této oblasti se po válce
uplatnilo hlavně zemědělské osidlování. Mnoho rodin ale zjistilo, že se zemědělstvím
nemá žádné zkušenosti, a z toho důvodu někteří opět odešli zpět do vnitrozemí. V 60.
letech 20. století byly tyto prázdné objekty skupovány lidmi z měst a nastala tak hlavní
fáze rozvoje druhého bydlení v této oblasti. Je nutno ale říci, že příchod lidí z měst měl
hlavně pozitivní vliv. Především z důvodu zachování těchto objektů, které by bez nich
mnohdy chátraly a zanikly. V 70. letech došlo k vytvoření střediskové soustavy vesnic,
kdy vesnice byly rozdělené na střediskové, nestřediskové a ostatní, jak je uvedeno
v kapitole 7.2, a nastala druhá vlna rozvoje chalupaření.
V roce 1961 sice došlo k nárůstu obyvatel vlivem příchodu nových lidí
z vnitrozemí, ale stále nebylo dosaženo stavu jako před poválečným odsunem.
K dalšímu úbytku pak došlo ještě po roce 1971 zavedením střediskové soustavy
osídlení, kdy některé ze zkoumaných obcí bylo zařazeno do NSTV nebo NSO a mnozí
občané tak raději odešli do střediskových obcí za lepšími životními podmínkami. Po
zavedení střediskové soustavy osídlení se ve zkoumaném území začínají prolínat dva
typy chalupaření a dnes je v některých obcích velmi těžké rozdělit, které chalupy
vznikly odsunem Němců a které vznikly během střediskové soustavy osídlení.
Kdo přesně nahradil Němce po jejich odchodu nelze říci. Neexistují žádné podrobné
statistiky, které by uváděly tuto skutečnost. Existují publikace, které pojednávají
o proudech dosídlení, odkud kam přišli nově příchozí. Tato díla se ovšem zabývají
dosídlením do celého okresu, nikoliv do jednotlivých obcí, což neslouží potřebám této
práce. Podle dostupné literatury (Slezák 1978, Kastner 1996) zabývající se poválečným
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odsunem lze pouze vyčíst, že obyvatelstvo bylo nahrazeno především Čechy, dále
Slováky, Rumuny a Volyňskými Čechy. Ovšem v jakém poměru, či kolik přesně jich
přišlo na Kokořínsko, se zjistit nepodařilo. Jak uvádí kapitola 4.2, podle terénního
šetření je také velmi složité určit, kdo byli původní majitelé, neboť někteří dotazovaní
sami netuší, kdo vlastnil objekt před nimi. Objekty ale původně sloužily jako objekty
trvalého bydlení, neboť do druhé světové války se zde objevovaly pouze chaty, chalupy
se začaly objevovat až po válce.
Druhou otázkou bylo, jaké jsou rozdíly v druhém bydlení mezi sudetskou
a nesudetskou částí CHKO Kokořínsko. V současné době nelze rozeznat rozdíly
v druhém bydlení mezi oběma částmi. Současnými vlastníky ODB jsou především
občané Prahy, což je dáno především blízkostí hlavního města, kdy Kokořínsko
můžeme označit za rekreační oblast Prahy, jak uvádí kapitola 7.4. Struktura vlastníků
objektů je srovnatelná jak v sudetských obcích, tak i v obcích nesudetských. Dnešní
struktura nereflektuje stav po odsunu, neboť mnoho objektů několikrát změnilo
majitele, a tudíž v dnešní době z tohoto hlediska nelze rozpoznat rozdíl mezi Sudety
a Protektorátem Čechy a Morava. Nelze zjistit, kdo vlastnil objekty druhého bydlení
v době Sudet, ale z úsudku lze tvrdit, že to byli především němečtí občané.
Ovšem některé ODB mohly být vlastněny i českými obyvateli, jedná se o objekty,
které se staly rekreačními převážně až po zavedení střediskové soustavy osídlení.
Bohužel, jak již bylo řečeno, rozdělení objektů, které vznikly po poválečném odsunu
a během střediskové soustavy, je dnes velice obtížné.
Při sledování proměn druhého bydlení sudetské a nesudetské části je vidět rozdíl
v podobě většího počtu chalup v oblastech spadajících do Sudet. Jiné změny však vidět
nejsou, neboť v průběhu let došlo k postupnému sjednocení oblastí, ať již z hlediska
druhého bydlení, tak z hlediska mentálního cítění.
V současné době, podle výsledků terénního šetření jak uvádí kapitola 7.6, zaujímají
objekty druhého bydlení na Kokořínsku 41, 8 % na úhrnu všech staveb. Z toho více než
56, 6 % tvoří rekreační chalupy, kdy největší podíl chalup nalezneme v obcích Dobřeň,
Medonosy, Nosálov, Vidim. Velké procento chalup lze vysvětlit právě tím, že dané
obce se nacházely v sudetské části, kde po poválečném odsunu Němců zůstalo velké
množství volných objektů, které začaly být využívány jako ODB. Získané výsledky
byly dosaženy terénním šetřením, řízenými rozhovory s rezidenty, rekreanty
i představiteli obcí. Bohužel u 7, 68 % budov se nepodařilo zjistit, jaký plní účel. Z toho
důvodu by bylo na Kokořínsku potřeba dalšího, velice detailního šetření, aby byl zjištěn
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skutečný stav v oblasti a byla zde možnost porovnání se statistickými daty, především
s aktuálními daty, které uvádí katastrální úřad.
Dalším předmětem zkoumání bylo, zda v oblasti nalezneme změny v architektuře
v objektech druhého bydlení v sudetské a nesudetské části. Nelze potvrdit tuto
domněnku. Jak uvádí kapitola 6.4, většina dnešních staveb pochází především z 18.
století, kdy do této doby můžeme datovat vznik většiny roubených staveb nacházejících
se na Kokořínsku. Stejně tak při zkoumání chatových osad nelze rozdělit architekturu
Sudet a Protektorátu. Většina chat vznikla až v době socialismu a s tím je i spjatá
architektonická „kvalita“ objektů. Ty byly často vystavovány bez ohledu na ráz krajiny,
ale z toho, jaký materiál majitelé měli nebo získali. Dnes již je nová výstavba řízena
striktními pravidly, která omezují možnost použitého materiálu, velikost objektu, vzhled
objektu a další, jak je uvedeno v kapitole 6.3. Závěrem lze tedy říci, že odsun Němců,
ani příslušnost obcí v Sudetech neměly vliv na zdejší architekturu. I přesto, že oblast
byla mnohdy zasažena nepříznivými podmínkami, jedinečná architektura chalup zůstala
zachována dodnes a ani odsun, ani komunistická éra neměly vliv na změnu architektury,
která si tak uchovává svou jedinečnost již několik staletí. Nejčastějšími typy jsou
objekty roubené, dále zděné i hliněné. Všechny tyto objekty jsou velice cenné pro zdejší
oblast a vytváří tak jedinečný ráz krajiny. Bližší popis těchto objektů uvádí kapitola 6.4.
Jak můžeme hodnotit změnu po roce 1990? Přeměna ODB na trvalé bydlení je
pouze zanedbatelná. Na základě řízených rozhovorů s představiteli obcí, jak uvádí
kapitola 7.5, bylo zjištěno, že pouze 6, 5 % objektů druhého bydlení bylo transformováno
na objekty trvalého bydlení. K transformaci druhého bydlení na trvalé bydlení na
Kokořínsku nedochází, důvody tohoto jevu nejsou známé. Je možno se domnívat, že
důvodem je hlavně poměrně velká vzdálenost od Prahy a nedostatečně vyvinutá
obslužná sféra. Ve zkoumané oblasti také nedošlo ke zvýšení počtu objektů, neboť
výstavba v CHKO byla v některých částech zakázána. Jinde byla nová výstavba
omezena z důvodu ochrany krajiny a přírody. Pouze v obci Střemy došlo k nové
výstavbě 10 objektů, to bylo ovšem umožněno tím, že tyto objekty se nacházejí již
v kokořínském extravilánu, takže zde žádné omezení nebylo.
Na Kokořínsku se nachází velké množství chráněných objektů, kdy některé z nich
byly zachráněny pro dnešní generace právě díky chalupářům. Podle seznamu
nemovitých památek lidové architektury a na základě terénního šetření bylo zjištěno, že
38 % všech chráněných objektů slouží jako rekreační objekt a zbylé jsou využívány
jako objekty trvalého bydlení. Chráněné objekty slouží jako rekreační objekty převážně
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v obcích Vidim, Nosálov a Dobřeň, kde více jak 50 % všech chráněných objektů tvoří
rekreační chalupy. V obcích, které spadaly do Protektorátu Čechy a Morava, slouží
chráněné objekty spíše pro trvalé bydlení. Podrobnější rozbor chráněných objektů udává
kapitola 7.3. Všechny obce, kde chráněné objekty tvoří více jak nadpoloviční většinu
chalup, spadaly do Sudet a nachází se zde jedny z nejcennějších objektů v oblasti. Díky
chalupaření se zde podařilo zachránit mnohé architektonicky významné objekty, které
by jinak zchátraly.
Větší procento chráněných památek sloužících jako rekreační chalupy spolu
s větším podílem chalup na celkovém počtu staveb jsou hlavní rozdíly v druhém bydlení
mezi sudetskou a nesudetskou části zkoumané oblasti CHKO Kokořínsko.
Přestože v dnešní době se již stírají rozdíly mezi Sudety a Protektorátem a mohlo by
se zdát, že tento stav je již zapomenut, stále se zde vyskytují dozvuky této přes 50 let
staré situace a rozmístění objektů druhého bydlení taktéž dokazuje probíhající hranici
v této oblasti, kdy dodnes nalezneme větší množství chalup v sudetské části, což jen
dokresluje poválečný vývoj. Přestože vlivem střediskové soustavy došlo ke snížení
rozdílů mezi oběma částmi, chalupaření v Sudetech převažuje.
V dnešní době, zdá se, jako by se postupně zapomínalo, že zdejším krajem
v minulosti procházela hranice, která rozdělovala Česko na dva znepřátelené tábory.
Především mladší generace si neuvědomuje, jaká významná část historie se v této
oblasti odehrávala, a už jen starší generace dá vzpomenout této události.
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PŘÍLOHY
Příloha 1: Dotazník pro anketní průzkum v „jižní části“ CHKO Kokořínsko pro rok 2008 a 2009

DOTAZNÍK PRO ANKETNÍ PRŮZKUM
Číslo odpovědi na dané heslo (otázku) je třeba vepsat do příslušného malého
čtvercového rámečku. Do obdélníkového rámečku se vpisují požadované číselné údaje.
1. Název katastrálního území: …………………………………
2. Název sídelní lokality: ……………………………………..
3. Číslo parcelní:……………………………………………
4. Číslo popisné: …………………………………………
ÚDAJE O POZEMKU

5. Kdo je vlastníkem pozemku: dotazovaný ………..
manžel (ka)………..

1
2

děti ………………..

3

rodiče ……………..

4

obec ……………….

5

ostatní ……………..

6

6. Způsob získání pozemku:

koupí ………………………………
dědictvím …………………………

1
2

pronájmem ………………………

3

přidělením od orgánu st. správy ….

4

jiným způsobem ………………….

5

v roce:
7. Půdorysná plocha (výměra) pozemku:

( m2 )

8. Využíváte pozemek k pěstování:
zeleniny…………….

1

ovoce………………

2

květin……………..

3

jiné…………………

4

ne………………….

5

9. Uvažujete o možnosti nebo již chováte:
drůbež …………….

1

králíky…………….

2

včely ………………

3

jiné…………………

4

ne………………….

5

10. Zastavěná plocha:
( m2 )
11. Jak jste objekt získal:
zdědil ……………………………………...

1

koupil ……………………………………

2

postavil sám ………………………………

3

postavil sám s rodinou ……………………

4

postavil sám s pomocí řemeslníků ………

5

nechal postavit na klíč …………………..

6

12. Od kterého roku je objekt využíván:
13. Objekt je budova:

zděná …………………………….
zděná a obložená dřevem ……….

1
2

dřevěná ………………………….

3

z prefabrikátu (typizovaná) ……..

4

jednopodlažní ……………………

5

vícepodlažní …………………….

6

podsklepená ………………………

7

s půdou …………………………..

8

14. Počet obyvatelných místností v objektu:
15. Počet stálých lůžek v objektu:

16. Kolik rodin objekt využívá:
Kolik je to osob
Z toho dětí do 15 roků
17. Po jakou dobu v roce je objekt využíván
a)
méně jak jeden víkend měsíčně ………………….
zhruba jeden víkend měsíčně ……………………..

1
2

zhruba dva víkendy měsíčně ……………………..

3

více jak dva víkendy měsíčně ……………………

4

po celou letní sezonu (květen až září)………….
6 až 9 měsíců …………………………………….

1
2

více než 9 měsíců ……………………………….

3

v době dovolené …………………………………
v době školních prázdnin ………………………..

1
2

18. Využíváte k nákupům místní prodejnu:
výjimečně při krátkodobém pobytu (do 3 dnů)….

1

pravidelně při krátkodobém pobytu (do 3 dnů)….

2

výjimečně při delším pobytu (nad 3 dny) ……….

3

pravidelně při delším pobytu (nad 3 dny)………..

4

pravidelně při delším pobytu v době sezony …..

5

vůbec ne ………………………………………..

6

b)

c)

Jmenujte nedostatky, s kterými se setkáváte …………
………………………………………………………..
19. Jak hodláte objekt využívat v budoucnu:
k trvalému obývání ……………………………….

1

k rekreaci …………………………………………

2

k pronajímání ……………………………………

3

k jiným účelům ………………………………….

4

nevím ……………………………………………

5

20. Nutné podmínky k trvalému bydlení:
stavební úpravy stávajícího objektu ……………..

1

pracovní příležitosti ………………………………

2

dosažitelnost prostředky MHD ………………….

3

vlastní dopravní prostředek (např. automobil)….

4

lepší zásobování a služby ……………………….

5

dobré komunikace ……………………………….

6

veřejný vodovod a kanalizace …………………..

7

jiné ………………………………………………

8

nejsem ochoten zde za žádných podmínek bydlet trvale….

9

21. Jak si myslíte, že současné ekonomické a společenské změny ovlivní Váš postoj
k využití rekreačního objektu:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
22. Za jakých podmínek byste byl ochoten tento objekt pronajmout k rekreačnímu
využití v sezoně:
za žádných podmínek ……………………………..
1
dočasnou výměnou za objekt v jiné lokalitě ……...

2

výměnou za byt pro trvalé bydlení ……………….

3

za úplatu v Kč …………………………………….

4

za úplatu v cizí měně ……………………………..

5

jiné ………………………………………………..

6

23. Za jakých podmínek byste byl ochoten tento objekt prodat:
za žádných podmínek ……………………………

1

výměnou za objekt v jiné lokalitě ……………….

2

výměnou za byt pro trvalé bydlení ………………

3

za úplatu v Kč ……………………………………

4

za úplatu v cizí měně ……………………………..

5

jiné ………………………………………………..

6

24. Objekt máte vzdálen od svého bydliště
do 10 km ………………………….

1

od 10 do 20 km …………………..

2

od 20 do 30 km ………………….

3

od 30 do 40 km ………………….

4

od 40 do 50 km ………………….

5

od 50 do 60 km ………………….

6

nad 60 km ……………………….

7

25. Čas potřebný na dopravu: do 30 minut ……………….
od 30 do 45 minut ………………..

1
2

od 45 do 60 minut ………………..

3

nad 60 minut ……………………..

4

26. Zamyslete se nad způsobem trávení volného času v rekreačním objektu a snažte
se odhadnout zvlášť aktivity dětí žen a mužů, kteří zpravidla objekt využívají.
Kolik procent z celkově zde stráveného času přibližně věnujete:
muž
chataření (stavba, úpravy a opravy chaty)…………….

zahrádkaření ……………………………………………
turistika ………………………………………………..
sport a hry ……………………………………………...
pobyt u vody a koupání…………………………………
odpočinek a klid………………………………………..
domácím pracím………………………………………..
hlídání a hraní s dětmi………………………………….
svému koníčku………………………………………….
27. Kolik asi roků již toto místo navštěvujete:

28. Pořádáte se sousedy nějaké společné akce:
ne ………………………………………………1
ano
pracovní …………………………………... 2
sportovní (sport, utkání, dětské hry)……… 3
kulturní (táboráky, taneční zábavy) ……… 4
jiné ……………………………………….. 5
Kolik asi lidí se jich účastní:
Kde je pořádáte: ………………………………………………………………

29. Jste členem nějaké organizace nebo spolku, která má působiště v této oblasti:
ne ……………………………….1
ano
osadní výbor ………………. 2
zahrádkáři ………………… 3
myslivci ………………….. 4
jiné ………………………. 5
30. Jak se Vám líbí okolí objektu:
velmi se mi líbí ……………………

1

spokojen ………………………….

2

částečně spokojen ………………..

3

připadá mi špatné …………………

4

velmi špatné ………………………

5

na okolí mi nezáleží ………………

6

31. Jaké zařízení v blízkosti objektu nejvíce postrádáte:
žádné ………………………………

1

obchod …………………………….

2

restauraci …………………………

3

kulturní zařízení …………………..

4

zdravotní zařízení …………………

5

parkoviště …………………………

6

koupaliště …………………………

7

sportovní hřiště …………………..

8

hřiště pro děti ……………………

9

jiné ………………………………

10

32. Za jak závažné považujete následující problémy vyskytující se v této oblasti:
(Použijte škálu: vadí … 1, nevadí….. 2, lhostejno….. 3)
Hluk motorových vozidel …………………………………………
hluk železnice …………………………………………………….
letecký provoz – hluk…………………………………………….
špatné příjezdové cesty ……………………………………………
nekvalitní pitná voda ……………………………...........................

stav okolních lesů …………………………………………………
způsob obdělávání zemědělské půdy ……………………………...
nedostatečné zásobování prodejny …………………………………
nedostatečný odvoz odpadků ……………………………………….
přelidněnost ……………………………………………………….
špatné sousedské vztahy …………………………………………..
chybějící kulturní zařízení ………………………………………….
špatné vlakové spojení …………………………………………….
špatné autobusové spojení ………………………………………….
jiné ………………………………………………………………..
33. Využíváte zdejší značené turistické cesty:
ne ………………………….

1

ano ………………………..

2

Jejich množství by se mělo:
rozšířit …………………… 1
nechat dosavadní ………… 2
omezit …………………… 3
značky zrušit …………….

4

34. Která místa v nejbližším okolí (v pořadí 1-5) jste nejčastěji navštívil v roce
2007: (mimo tuto chatovou lokalitu a přibližně kolikrát)
1: ……………………………………………………………………
2:……………………………………………………………………
3:……………………………………………………………………
4:…………………………………………………………………..
5:……………………………………………………………………
35. Která místa jste v roce 2007 navštívil mimo nejbližší okolí Vašeho objektu:
Na dobu cca: 1 víkendu……………………………………………
několika víkendů …………………………………..
1 týdne ……………………………………………..
2 a více týdnů ………………………………………

ÚDAJE O BYDLIŠTI

36. Kde bydlíte: město: …………………………………………
Část města: ……………………………………
37. V jakém bytě (domu) bydlíte:
státní byt ………………………….. ……... 1
byt v domě soukromého vlastnictví ……… 2
byt v osobním vlastnictví ………………… 3
podnikový byt …………………………….. 4
družstevní byt …………………………….. 5
vlastní rodinný domek …………………… 6
podnikový rodinný domek ………………... 7
ubytovna, kolej …………………………… 8
jinde………………………………………. 9
38. V bytě jaké kategorie žijete:
39. Kolik má Váš byt obytných místností:
Kolik lidí v bytě trvale žije:
40. Jaké jsou Vaše bytové poměry:
výborné …………………………………...

1

vyhovující ……………………………….

2

špatné …………………………………….

3

nevyhovující ……………………………..

4

41. Jak se Vám líbí okolí trvalého bydliště:
velmi se mi líbí …………………………

1

spokojen ………………………………..

2

částečně spokojen ………………………

3

připadá mi špatné ……………………….

4

velmi špatné …………………………….

5

na okolí mi nezáleží …………………….

6

42. Prostředí Vašeho bydliště můžete charakterizovat jako:
typické městské sídliště …………………………..

1

rušná městská ulice ………………………………….. 2
tišší postraní městská ulice ………………………….. 3
vilová čtvrť nebo u parku, velké zahrady apod. ………4
blízko továren, skladů, dolů, nádraží, dálnice …………5
typická venkovská zástavba ……………………………6
stranou souvislé měst. nebo venkov. zástavby …………7
43. Jaké je Vaše ukončené vzdělání:
základní …………………………………..

1

střední bez maturity ………………………

2

střední s maturitou ……………………….

3

vysokoškolské ……………………………

4

studující ………………………………….

1

zaměstnanec ……………………………..

2

soukromý podnikatel ……………………

3

nezaměstnaný ……………………………

4

důchodce …………………………………

5

45. Zaměstnán v oboru:
v zemědělství a lesnictví …………………

1

v těžkém průmyslu ………………………

2

v lehkém průmyslu ………………………

3

ve stavebnictví …………………………..

4

ve službách ……………………………….

5

ve státním úřadě …………………………..

6

v jiném ……………………………………

7

44. Jste:

46. Kolik členů má Vaše domácnost:
Z toho dětí do 15 roků:
47. Vaše pohlaví: mužské ……………………………. 1
ženské ………………………… 2

48. Váš věk:

49. Váš stav:

od 15 do 20 let ……………………
od 21 do 30 let ……………………

1
2

od 31 do 40 let ……………………

3

od 41 do 50 let ………………….

4

od 51 do 60 let ……………………

5

od 61 do 70 let ……………………

6

nad 70 let …………………………

7

svobodný (á) ………………………
ženatý, vdaná ……………………..

1
2

rozvedený (á) ……………………

3

ovdovělý (á) ………………………

4

------------- „Děkuji za rozhovor!“-----------------------------------------------------------50. Čas potřebný k vyplnění dotazníku : ( minuty)
51. Datum vyplnění dotazníku:

(den, měsíc, rok)

52. Podpis tazatele: ………………………………………………………………

Zdroj: Vágner, Fialová a kol. 2004, upraveno autorkou

Příloha 2: Hustota ODB v CHKO Kokořínsko podle Sčítání lidu, domů a bytů 1991 (počet objektů/ km2)

Zdroj: ArcMap, sčítání lidu, domů a bytů 1991

Příloha 3: Hustota ODB v CHKO Kokořínsko podle sčítání lidu, domů a bytů 2001(počet objektů/ km2)

Zdroj: ArcMap, sčítání lidu, domů a bytů 2001

Příloha 4: Hustota ODB v CHKO Kokořínsko podle katastrálního úřadu 2008 (počet objektů/ km2)

Zdroj: ArcMap, ČÚZK 2008

Příloha 5: Hustota ODB v CHKO Kokořínsko podle terénního šetření 2009 (počet objektů/ km2)

Zdroj: ArcMap, terénní šetření 2009

Příloha 6: Schéma rozložení objektů v obci Jestřebice podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Příloha 7: Schéma rozložení objektů v obci Střezivojice podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury

Příloha 8: Schéma rozložení objektů v obci Březinka podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Příloha 9: Schéma rozložení objektů v obci Šemanovice podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury

Příloha 10: Schéma rozložení objektů v obci Kokořínský Důl podle terénního šetření 2009

Zdroj: ArcMap, databáze ČÚZK – využití budov k. ú. 2005, vlastní terénní šetření

Příloha 11: Schéma rozložení objektů v obcích Vojtěchov, Ráj, Olešno podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury

Příloha 12: Schéma rozložení objektů v obci Libovice podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Příloha 13: Schéma rozložení objektů v obci Bosyně podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury

Příloha 14: Schéma rozložení objektů v obci Dolní Zimoř podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury
Příloha 15: Schéma rozložení objektů v obci Nové Osinalice podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury

Příloha 16: Schéma rozložení objektů v obcích Střednice a Strážnice podle terénního šetření 2009

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, vlastní terénní šetření, seznam nemovitých památek lidové architektury

Příloha 17: Dotazník pro představitele obcí

Dobrý den,
studuji Univerzitu Karlovu v Praze, obor učitelství pro střední školy tělesná výchova –
zeměpis a touto cestou Vás chci požádat o spolupráci k vyplnění krátkého dotazníku
k mé diplomové práci, která se zabývá transformací druhého bydlení v CHKO
Kokořínsko.
Předem děkuji za vyplnění dotazníku a jeho odeslání zpět.
S pozdravem Šulcová Petra
Otázky:
1. Došlo ve Vaší obci ke změně využívání rekreačních objektů (chat, chalup)
od roku 1991? Pokud ano, k jaké změně (využití pro trvalé bydlení,
komerční využití atd.)
2. Staví se ve Vaší obci nové rekreační objekty? Pokud ano, jsou zde nějaká omezení
výstavby vzhledem k CHKO Kokořínsko? (příslušnost do zón CHKO, kde není
povolená výstavba atd.)
3. Je zde nějaké omezení v rekonstrukci chat čí chalup týkající se ochrany památek?
4. Kolik rekreačních objektů bylo převedeno na objekty pro trvalé bydlení od roku
1991?
5. Spolupracuje obec s rekreanty? Pokud ano, jak.
6. Probíhá ve Vaší obci suburbanizace (výstavba nových domů a příchod
obyvatel z města)? Pokud ne, pokračujte prosím otázkou č. 7.
6a, Co přinesla suburbanizace Vaší obci?
6b, Jaká je forma výstavby nových domů? Individuální nebo zde působí developer?
7. Nachází se ve Vaší obci zahrádkové kolonie, zahrádky? Pokud ano, kolik?
Jsou součástí zahrádek i chatky?
8. Má Vaše obec vypracovaný územní plán? Pokud ano, ve kterém roce byl
schválen?
9. Máte představu kolik objektů druhého bydlení se nachází ve Vaší obci?
DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS STRÁVENÝ NAD DOTAZNÍKEM
Zdroj: Petrmichlová 2009, upraveno autorkou

Příloha 18: Roubený objekt se zděnou přístavbou v obci Dobřeň

Foto: Šulcová Petra, 2009
Příloha 19: Roubený, hrázděný a zděný objekt v obci Chudolazy

Foto: Šulcová Petra, 2009

Příloha 20: Skalní byt na Harasově

Foto: Šulcová Petra, 2009
Příloha 21: Zchátralý pivovar v obci Lobeč

Foto:Šulcová Petra, 2009
Příloha 22: Roubený objekt v Dolní Vidimi

Zdroj: Šulcová Petra, 2009
Příloha 23: Roubený objekt v Horní Vidimi

Zdroj: Šulcová Petra, 2009

Příloha 24: Zděný objekt v Kokořínském Dole

Zdroj: Šulcová Petra, 2009
Příloha 25: Zděný objekt ve Lhotce

Zdroj: Šulcová Petra, 2009

