
Příloha I: Výstupy výzkumu ve řejného mín ění ke vstupu České republiky do 
schengenského prostoru. 

Příloha II: Jaký je Váš postoj k rozší ření schengenského prostoru o ČR?   

   

Zdroj: Ministerstvo vnitra (cit in Rathuzký 2008) 

Poznámka: Údaj v grafu uvádí součet odpovědí „rozhodně“ a „spíše pozitivní“. 

Příloha III: Myslíte si, že by se m ěla po vstupu České republiky do 
„schengenského prostoru“ posílit p řítomnost policie v p říhrani čních 
oblastech? 

  

Zdroj: Ministerstvo vnitra  

Poznámka: Údaj v grafu uvádí odpověď „ano“ 
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Příloha IV: Jaká jsou dle vašeho názoru pozitiva, negativa vstupu ČR do 

„Schengenu“? 

POZITIVA      

 

NEGATIVA 
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Zdroj: Ministerstvo vnitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha V: Dotazník zaslaný starostům vybraných obcí na české straně hranice 

VÝZKUM ČESKO-BAVORSKÉHO POHRANI ČÍ 

Vážení zástupci obcí, prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který se zabývá dopady vstupu 
České republiky do schengenského prostoru (vstup ČR = PROSINEC 2007). Hlavním cílem 
výzkumu je podchytit změny v širším česko-bavorském pohraničí. Výsledky budou využity 
výlučně pro potřeby mé diplomové práce. Veškeré údaje budou v agregované formě, nebudou 
publikovány jednotlivě a bude zaručena individuální ochrana dat. Děkuji Vám za Váš čas. S 
pozdravem Libor Lojkásek Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova. (dotazník spustíte kliknutím 
na výše uvedený odkaz). 
 
 

1) Jméno Vaší obce   

2) Váš věk  

do 25  

26-35  

36-45  

46-55  

56-65  
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65 a více  

3) Pohlaví  

Muž  

Žena  

 
4) Nejvyšší dokon čené vzd ělání  

Základní  

Středoškolské bez maturity  

Středoškolské s maturitou  

Vysokoškolské  

5) Vaše politická p říslušnost Pokud jste členem jiné politické strany, pop ř. sdružení 
napište jeho název do kolonky "ostatní"  

ČSSD  

KDU-ČSL  

KSČM  

Nestraník  

Nezávislí  

TOP09  

ODS  

SZ  

Ostatní:  

 
6) Jak dlouho se aktivn ě angažujete v samospráv ě Vaší obce (z pozice zastupitele, radního 
nebo starosty )  

1. volební období  

2. volební období  

3. volební období  

více než tři volební období  

7) Scházíte se se zástupci obcí sousedního Bavorska a diskutujete aktuální spole čná 
témata?  

Ano, scházíme se jednou do roka  

Ano, scházíme se přibližně dvakrát do roka  

Ano, scházíme se přibližně čtyřikrát do roka  

Ano, scházíme se, ale nepravidelně - dle potřeby  

Vím, že tyto schůzky probíhají, ale neúčastním se  

Nescházíme se  
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8) Pokud se takovýchto sch ůzek účastníte, jsou podle Vašeho názoru:  

Přínosné, fungují dobře  

Přínosné, ale mohly by fungovat lépe  

Nepřínosné jedná se pouze o formální setkání  

9) Je ve Vaší obci ochota k prohlubování p řeshrani ční spolupráce? Možno ozna čit jednu, 
více nebo žádnou (pop ř. do kolonky "ostatní" napsat vlastní názor)  

Ano, na straně obce  

Ano, na straně podnikatelů  

Ano, na straně zájmových sdružení  

Ne, v naší obci není zájem o prohlubování přeshraniční spolupráce  

Ostatní:  

10) Napomohl vstup do schengenského prostoru rozvoji  spolupráce mezi obcemi v 
regionu Česko-n ěmeckého pohrani čí? (Vstup ČR do shengennského prostoru = prosinec 
2007)  

Ano, spolupráce je intenzivnější  

Ne, situace je stejná jako před vstupem do Schengenského prostoru  

Ne, spolupráce byla větší, před vstupem do Schengenského prostoru  

11) MYSLÍTE SI, ŽE: Vstup České republiky do schengenského prostoru m ěl vliv na 
sousedské vztahy mezi Čechy a Němci (Vstup ČR do shengennského prostoru = prosinec 
2007)  

Ano měl - vztahy jsou lepší  

Ano měl - vztahy jsou horší  

Neměl, vztahy jsou stejné 

12) MYSLÍTE SI, ŽE: Zrychlené dopravní spojení (vli vem zrušení hrani čních kontrol) má vliv 
na prohlubování spolupráce mezi regiony? (Vstup ČR do shengennského prostoru = 
prosinec 2007)  

Rozhodně ano  

Spíše ano (je to jeden z faktorů, který k tomu přispívá)  

Spíše ne (jde o okrajový faktor, který má na tyto procesy minimální vliv)  

Rozhodně ne (záleží na úplně jiných faktorech)  

 
13) S jakými ohlasy na vzájemnou p řeshrani ční spolupráci jste se setkali na stran ě 
ČESKÝCH obyvatel?  

Pozitivní (lidé vítají rozvoj vzájemné spolupráce)  

Neutrální (lidé to nijak nevnímají, nekomentují)  

Negativní (lidem vadí komunikace, spolupráce s obyvateli sousedního státu)  

Nevím  

 
14) S jakými ohlasy na vzájemnou p řeshrani ční spolupráci jste se setkali na stran ě 
NĚMECKÝCH obyvatel?  
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Pozitivní (lidé vítají rozvoj vzájemné spolupráce)  

Neutrální (lidé to nijak nevnímají, nekomentují)  

Negativní (lidem vadí komunikace, spolupráce s obyvateli sousedního státu)  

Nevím  

 
15) SETKALI JSTE SE S: Obavami na stran ě českých nebo n ěmeckých obyvatel ješt ě 
předtím než Česká republika vstoupila do schengenského prostoru?  (Vstup ČR do 
shengennského prostoru = prosinec 2007)  

  

na straně 
českých 
obyvatel 

na straně 
německých 

obyvatel 

na obou 
stranách 

na žádné 
straně  

Obavy z růstu kriminality        

Obavy z růstu automobilové 
dopravy        

Obavy z růstu cen       

Obavy ze ztráty suverenity        

Obavy z nárůstu prostituce       

 
 
 
 
 
 
16) Zaškrtn ěte odpov ěď, která se Vám jeví jako pravdivá a charakterizuje problematiku 
hrani čních p řechod ů a s nimi spojených kontrol Možno ozna čit jednu, více nebo žádnou 
odpov ěď, pop ř. dopsat vlastní názor  

Vzbuzovaly v lidech nezájem o problémy na druhé straně hranice  

Měly vliv na pomalejší rozvoj Vaší obce  

Působily kladně ve smyslu ochrany přírody (lidé neměli možnost přecházet státní hranici 

kdekoli a způsobovat tak její ničení)  

Díky nim lidé jezdili do Německa méně často než dnes  

Díky nim lidé necítili takovou potřebu učit se německy  

Díky nim si lidé o svých sousedech vytvořili množství předsudků  

Vzbuzovaly v lidech pocit bezpečí (působily jako psychologická ochrana proti negativním 

vnějším vlivům - např. kriminalitě)  

Ostatní:  

17) MYSLÍTE SI, ŽE: Vstup Česka do schengenského prostoru napomohl ve Vaší obc i 
rozvoji následujících aktivit, činností? Možno ozna čit jednu, více nebo žádnou odpov ěď 
(pop ř. doplnit vlastní názor, nám ět)  

Rozvoj nákupních zón (obchody, tržiště)  
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Rozvoj bytové zástavby  

Rozvoj průmyslových zón  

Rozvoj cestovního ruchu (ubytování, restaurační služby, výstavy)  

Rozvoj dopravní a technické infrastruktury (sítě, silnice, spoje hromadné dopravy)  

Vylepšení estetického vzhledu obce  

Celkový regionální a ekonomický rozvoj  

Ostatní:  

Děkuji za Váš čas. Zde můžete napsat co pro Vaši obec (Vás osobn ě) znamenal vstup 
České republiky do schengenského prostoru. Pokud bud ete mít jakoukoli p řipomínku, 
zapište ji rovn ěž na toto místo... 

 

S pozdravem Libor Lojkásek 
 

Odeslat
 

 

 
 

Příloha VI: Dotazník zaslaný starostům vybraných obcí na německé straně hranice 

 

Schengen-Gebiet 

Guten Tag, mein Name ist Libor Lojkásek und ich bin Student der Karlsuniversität in Prag. Ich 
befasse mich mit der Untersuchung des tschechisch-bayrischen Grenzgebietes. Ich möchte Sie 
bitten, diesen kurzen Fragebogen auszufüllen, dessen Ergebnis ausschließlich für die Zwecke 
meiner Diplomarbeit verwendet wird.  

 

 

Dorfnamen   

Alter  

bis 25  

26-35  

36-45  

46-55  
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56-65  

mehr als 65  
Geschlecht  

Mann  

Frau  
Bildung  

jiné = andere  

Realschule  

Gymnasium  

Hochschule  

Ostatní:  
Wie viele Wahlperiode sind Sie im Rathaus?  

1  

2  

2  

mehr als 3  

 

 

 

 
Treffen Sie sich mit den Vertretern der Gemeinden d er benachbarten Tschechei und 
diskutieren Sie die aktuellen Gesellschaftsthemen?  

Ja, wir treffen uns einmal im Jahr  

Ja, wir treffen uns etwa zweimal im Jahr  

Ja, wir treffen uns etwa viermal im Jahr  

Ja, wir treffen uns, jedoch unregelmäßig - je nach Bedarf  

Ich weiß, dass diese Treffen stattfinden, aber ich beteilige mich nicht  

Nein, wir treffen uns nicht  
Sofern Sie an diesen Treffen teilnehmen, sind diese  Ihrer Meinung nach:  

Fördernd, sie funktionieren gut  

Fördernd, jedoch könnten sie besser funktionieren  

Nicht fördernd, es handelt sich nur um formelle Treffen  
Herrscht in Ihrer Gemeinde eine Bereitschaft zur Vert iefung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit? Man kann eine, mehrere oder keine d er Möglichkeiten auswählen (bzw. 
im Feld "Sonstiges-Jiné" eigene Meinung eintragen)  

Ja, seitens der Gemeinde  
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Ja, seitens der Unternehmer  

Ja, seitens der Interessengemeinschaften  

Nein, in unserer Gemeinde ist man an einer Vertiefung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit nicht interessiert  

Ostatní:  
War der Beitritt zum Abkommen über das Schengen-Gebi et bei der Entwicklung der 
Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden in der Region der tschechisch-bayrischen 
Grenzgebiete behilflich? (Beitritt der Tschechischen  Republik zum Abkommen über das 
Schengen-Gebiet = Dezember 2007)  

Ja, die Zusammenarbeit ist intensiver  

Nein, die Situation ist die gleiche wir vor dem Beitritt zum Abkommen über das Schengen-

Gebiet  

Nein, die Zusammenarbeit war vor dem Beitritt zum Abkommen über das Schengen-Gebiet 

intensiver  
Welche Resonanz hat die gegenseitige grenzüberschrei tende Zusammenarbeit bei der 
DEUTSCHEN Bevölkerung?  

Positiv (Menschen begrüßen die Entwicklung der gegenseitigen Zusammenarbeit)  

Neutral (Menschen nehmen sie nicht war, kommentieren sie nicht)  

Negativ (Kommunikation, Zusammenarbeit mit der Bevölkerung im benachbarten Staat stört 

die Menschen)  

Ich weiß nicht  
Welche Resonanz hat die gegenseitige grenzüberschrei tende Zusammenarbeit bei der 
TSCHECHISCHEN Bevölkerung?  

Positiv (Menschen begrüßen die Entwicklung der gegenseitigen Zusammenarbeit)  

Neutral (Menschen nehmen sie nicht war, kommentieren sie nicht)  

Negativ (Kommunikation, Zusammenarbeit mit der Bevölkerung im benachbarten Staat stört 

die Menschen)  

Ich weiß nicht  
 

SIND SIE DEN FOLGENDEN EMOTIONEN BEGEGNET: Besorgnis der tschec hischen oder 
deutschen Bevölkerung noch vor dem Beitritt der Tsche chischen Republik zum 
Abkommen über das Schengen-Gebiet? (Beitritt der Tsc hechischen Republik zum 
Abkommen über das Schengen-Gebiet = Dezember 2007)  

  

Seitens der 
tschechischen 
Bevölkerung 

Seitens der 
deutschen 

Bevölkerung 

Auf beiden 
Seiten 

Auf keiner 
Seite 

 

Besorgnis über 
Kriminalitätsanstieg  
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Seitens der 
tschechischen 
Bevölkerung 

Seitens der 
deutschen 

Bevölkerung 

Auf beiden 
Seiten 

Auf keiner 
Seite 

 

Besorgnis über stärkeren 
Autoverkehr 

      

Besorgnis über Preisanstieg 
      

Besorgnis über 
Souveränitätsverlust 

      

Besorgnis über 
Prostitutionsanstieg 

      

 

GLAUBEN SIE, DASS der Beitritt der Tschechischen Republi k zum Abkommen über das 
Schengen-Gebiet einen Einfluss auf die nachbarschaf tlichen Beziehungen zwischen den 
Tschechen und Deutschen hatte (Beitritt der Tschechis chen Republik zum Abkommen 
über das Schengen-Gebiet = Dezember 2007)  

Ja, hatte- die Beziehungen sind besser  

Ja, hatte- die Beziehungen sind schlechter  

Nein, die Beziehungen sind gleich  

 

 

 
 

GLAUBEN SIE, DASS die beschleunigte Verkehrsverbindung  (durch die Aufhebung der 
Straßenkontrollen) einen Einfluss auf die Vertiefun g der Zusammenarbeit zwischen den 
Regionen hat? (Beitritt der Tschechischen Republik zum  Abkommen über das Schengen-
Gebiet = Dezember 2007)  

Eindeutig ja  

Eher ja (es ist einer der Faktoren, der dazu beiträgt)  

Eher nein (es ist nur ein Randfaktor, der diese Prozesse minimal beeinflusst)  

Eindeutig nein (es kommt auf ganz andere Faktoren an)  
 

• Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Hier können Sie be schreiben, was für Ihre Gemeinde (Sie 
persönlich) der Beitritt der Tschechischen Republik z um Abkommen über das Schengen-
Gebiet bedeutete. Bei Hinweisen und Bemerkungen bitte  auch hier an dieser Stelle 
eintragen. Mit freundlichen Grüßen Libor Lojkásek. Zum Absenden klicken Sie auf  

SENDEN (ODESLAT). 
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Odeslat
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha VIIa: Obce České republiky v příslušných ORP, ve kterých proběhl výzkum 
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Příloha VIIb: Obce účastnící se výzkumu (v ORP Aš, ORP Mariánské Lázně a ORP 

Tachov)  
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Příloha VIIc: Obce účastnící se výzkumu (v ORP Domažlice a ORP Klatovy) 
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Příloha VIId: Obce účastnící se výzkumu (v ORP Prachatice, ORP Sušice a ORP 

Vimperk) 
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Příloha VIII: Zemské okresy Německa  
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Příloha IX: Okresy České republiky  

 

Příloha X: Obce Německa, které se zúčastnily dotazníkového šetření 

Název obce NUTS 3 (zemský 
okres) 

NUTS 2 

Bärnau Tirschenreuth Oberpfalz 

Bayerisch Eisenstein Regen Niederbayern 

Eschlkam Cham Oberpfalz 

Hinterschmiding Freyung-Grafenau Niederbayern 

Lindberg Regen Niederbayern 

Neukirchen b.Hl.Blut Schwandorf Oberpfalz 

Sankt Oswald-Riedlhütte Freyung-Grafenau Niederbayern 

Schönsee Schwandorf Oberpfalz 

Stadlern Schwandorf Oberpfalz 

Waldsassen Tirschenreuth Oberpfalz 
Zdroj: www.crossborderdatabase.de 
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