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ABSTRAKT

KOVÁRNOVÁ,  P.  (2015):  Regionální  identita  obyvatel  šumavského  podhůří:

komparace  měst  Klatovy,  Sušice  a  Vimperk.  Diplomová  práce.  Univerzita  Karlova

v  Praze,  Přírodovědecká  fakulta,  katedra  sociální  geografie  a  regionálního  rozvoje,

Praha, 98 s.    

Diplomová práce se zabývá tématem regionální identity obyvatel šumavského podhůří.

Hlavním cílem práce je identifikovat a vyhodnotit faktory formující regionální identitu

v oblasti šumavského podhůří, které by mohly být zvažovány jako podklad pro diskuze

o možnostech budoucího rozvoje tohoto území. Práce vychází z obecných východisek

studia  územních  identit  a  příhraničních  periferií,  která  jsou  založena  na  heuristice

a  diskuzi  literatury  věnující  se  procesu  formování  regionální  identity,  polarizaci

prostoru,  problematice  periferních  a  pohraničních  oblastí.  Dílčím  cílem  práce  je

posoudit  rozdíly  regionální  identity  kontinuálně  osídlené,  částečně  přesídlené

a  přesídlené  oblasti.  Jeho  náplní  je  vymezení  a  hodnocení  kategorií  potenciálu

určujícího  formování  regionální  identity.  Objektem  výzkumu  jsou  tři  lokality

s mimořádně složitým historickým vývojem, města Klatovy, Sušice a Vimperk. Náplní

tohoto  cíle  je  nalézt  odlišné  faktory formující  regionální  identitu  mezi  třemi  městy,

lišícími se průběhem událostí zejména v druhé polovině 20. století. Třetí dílčí cíl práce

si  klade  za  úkol  analyzovat  subjektivní  vnímání  regionální  identity  pohledem  tří

generací na základě devíti rozhovorů se zástupci tří generací obyvatel měst. Výzkum

potvrdil odlišné tendence ve vnímání regionální identity mezi výše zmíněnými městy.

Největší rozdíly byly, jak se předpokládalo, mezi městy Klatovy a Vimperk.

Klíčová slova: regionální  identita,  pohraničí,  generace,  potenciál  určující  formování

               regionální identity, kontinuita x diskontinuita



ABSTRACT

KOVÁRNOVÁ, P. (2015): Regional identity of the inhabitants of the Šumava foothills:

comparison of towns Klatovy, Sušice, and Vimperk. Master thesis. Charles University in

Prague,  Faculty  of  Science, Department  of  Social  Geography  and  Regional

Development, Prague, pp. 98. 

The thesis deals with the regional identity of  the inhabitants of the  Šumava foothills.

The main goal of the thesis is  to identify and evaluate the factors forming regional

identity in the Šumava foothills which could be considered as a base for discussions on

the possibilities of future regional development of this region. The thesis is based on

general assumptions of study of territorial identities and border peripheries, which are

based on heuristics  of literature discussing the process  of forming regional  identity,

polarization of space, and the problematics of the areas of peripheral and border regions.

The  assessment  of  differences  of  regional  identity  in  continuously inhabited,  partly

relocated, and resettled areas is component objective which is focused on the definition

and  assessment  categories  determining  the  potential  formation  of  regional  identity.

The object of the research are the three places with extremely complicated historical

development,  the  towns  Klatovy,  Sušice,  and  Vimperk.  The  achievement  of  this

objective is to find different factors forming regional identity between the three towns,

differing in process of events, especially in the second half of the 20th century. The aim

of the third component objective of the thesis is to analyze the subjective perception of

regional identity from the perspective of three generations based on the nine interviews

with  representatives  of  inhabitants  of  three  generations  of  the  towns.  The  research

confirmed  different  trends  in  the  perception  of  regional  identity  among  towns

mentioned  above.  The  greatest  differences  were,  as  expected,  between  Klatovy and

Vimperk. 

Key  words: regional  identity,  border  region,  generation,  the  potential  of  forming

           regional identity, continuity x discontinuity
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1 ÚVOD

          Diplomová práce s názvem Regionální identita obyvatel šumavského podhůří1:

komparace  měst  Klatovy,  Sušice  a  Vimperk je  další  prací  věnující  se  výzkumu

a  hodnocení  regionální  zakořeněnosti  obyvatel  oblastí  lišících  se  (dis)kontinuitou

historického  vývoje.  Hlavním  cílem  práce  je  identifikovat  a  vyhodnotit  faktory

formující  regionální  identitu  v  oblasti  šumavského  podhůří,  které  by  mohly  být

zvažovány jako podklad pro diskuze o možnostech budoucího rozvoje tohoto území. Na

základě definovaných a charakterizovaných kategorií  potenciálu určujících formování

regionální identity je zde hodnocena regionální identita z pohledu zásatupců tří generací

obyvatel  žijících  v  přesídleném,  částečně  přesídleném a  kontinuálně  vyvíjejícím  se

městě. 

Regionální  identita,  tedy  potřeba  příslušet  k  vyšším  územním  celkům  (Rak,

2008), je tématem, které bylo ještě donedávna prezentované převážně v zahraničních

dílech.  Paasiho  koncept  instutucionalizace  regionu  (1986)  je  považován  za  jeden

z největších přínosů studia regionální identity. V české geografii se začíná objevovat

téma regionální identity už v 90. letech 20. století, intenzivněji však až od přelomu 20.

a 21. století. Na základě výzkumu regionální identity dochází k novému objasňování

utváření regionů a současně se otevírají další možnosti využití konceptu identity území

v  regionálním  rozvoji,  zejména  v  problémových  oblastech.  Regionální  identita

periferních regionů je odlišná od vývoje vnitrozemských regionů. Regionální identita

periferních oblastí se obvykle liší sociální stabilitou, historickým vývojem i samotným

formováním regionů. Téma regionální identity se v posledním desetiletí  stále častěji

objevuje i v české geografii, a to jak z hlediska výzkumu periferních oblastí (např. Šifta,

Chromý,  2014;  Havlíček,  Chromý,  Jančák,  Marada,  2005;  Chromý,  2003;  Chromý,

Janů,  2003),  tak  v  tematice  percepce  hranic  (např.  Šerý,  Šimáček,  2013).  Zájem

o studium regionální identity se rozšiřuje i mezi studenty geografie. Dokladem je řada

kvalifikačních prací,  např.  Kulhánka (2010),  Osoby (2008),  Skály (2007),  Štětinové

(2006), Semiana (2010), Kaškové (2013) nebo Šifty (2014). Ze sociologů se tematikou

regionální  identity ve vztahu k pohraničí  zabývají  např.  Houžička,  Novotný (2007),

Zich (2003).

1 oblast obklopující pohoří Šumava ze severovýchodní strany, nejedná se o geomorfologický celek
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Důvodem zvýšení zájmu o tematiku identit je u většiny geografů v první řadě

snaha vysvětlit a pochopit kulturně-historický kontext diferenciace a proměn regionů

různých  měřítek.  Vedle  sociálně-ekonomických  faktorů  se  geografové  věnují  také

výzkumu  sociálně-kulturních  podmíněnností,  významu  tzv.  měkkých  faktorů

v regionálním rozvoji. Na základě nalezení aspektů utvářejících regionální identitu lze

vyvodit  opatření  vedoucí  k  posílení  regionální  identity,  která  jde  „ruku  v  ruce“

s  rozvojem  oblasti  a  možností  přílivu  ekonomického  kapitálu.  V  oblastech,  kde

obyvatelé nemají silné vazby k území, ve kterém žijí, může být regionální rozvoj těmito

skutečnostmi brzděn. Tento jev je charakteristický pro periferní oblasti,  které prošly

specifickým vývojem, a které z důvodu narušování spjatosti obyvatel s regionem dané

historickými událostmi nedokáží identifikovat a využít potenciál vhodný pro regionální

rozvoj.  Politika  moderního  regionalismu  je  založena  právě  na  aktivizaci  aktérů

a podpoře místních iniciativ (Chromý, 2009a). „Ukazuje se, že více než na objektivních

podmínkách regionu, jeho rozvoj (respektive i využití konkrétních podmínek) závisí na

lidském  faktoru  –  na  postojích  a  jednání  lidí“  (Jeřábek,  Pohajdová,  Raška,  2010,

s.  87).  Snahou  moderního  regionalismu  je  podpořit  v  místním  obyvatelstvu  hrdost

k  území  a  zvýšit  tak  stabilitu  oblasti  podporující  i  následný  rozvoj  jak  území,  tak

i územních komunit.

Tématem diplomové práce je regionální identita obyvatel šumavského podhůří,

respektive diferenciace regionální  identity v územích lišících se kontinuitou vývoje.

Klíčovým kritériem výběru zájmového území byla periferní poloha v rámci Česka. Poté

byly  vybrány  tří  zájmové  lokality,  města,  která  leží  v  oblasti  šumavského  podhůří

a prošla specifickým historickým vývojem událostí, zejména během 20. století. Práce se

zaměřuje  na  komparaci  regionální  identity  ve  třech  zájmových  městech  lišících  se

kontinuitou vývoje ve 2. pol. 20. století, a to na příkladu Klatov, Sušice a Vimperka,

měst  nacházejících  se  v  jihozápadních  Čechách.  Navzdory  blízké  poloze  měst  lze

předpokládat rozdílnou míru zakořeněnosti obyvatel k regionu, danou zejména vývojem

a  okolnostmi  spojenými  s  druhou  světovou  válkou,  poválečným  odsunem  Němců,

mírou přesídlení a následnými procesy během komunistického režimu, které ovlivnily

vývoj  tohoto  příhraničního území.  Město Vimperk  bylo  vybráno proto,  že zde  před

druhou  světovou  válkou  žila  etnická  většina  německy  hovoříciho  obyvatelstva.
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Poválečný  odsun  Němců  z  této  oblasti  a  dosidlovací  proces  se  jistě  významně

podepsaly na vývoji města a regionální zakořeněnosti jeho obyvatel. Klatovy i během

druhé světové války zůstaly „české“ a odsun Němců se v této lokalitě neprojevil tak

výrazně  jako  ve  Vimperku.  Sušice  byla  zvolena  jako  město  vhodné  ke  komparaci

s  Klatovy  a  jejich  kontinuálním  vývojem  a  přesídleným  Vimperkem.  Hranice

nacistického  Německa  probíhala  nedaleko  Sušice.  Předpokladem  je,  že  regionální

zakořeněnost bude v Sušici vykazovat rysy typické jak pro oblasti přesídlené, tak pro

oblasti s kontinuálním vývojem.  

Práce se člení do sedmi částí.  V úvodní kapitole je odůvodněn výběr tématu.

Následuje  kapitola  věnující  se  obecným  východiskům  studia  územních  identit

a  příhraničních  periferií.  Tato  kapitola  zahrnuje  diskuzi  nad  koncepty  identity.

Objasňování problematiky periferních regionů a specifik pohraničí  je taktéž součástí

druhé kapitoly. Ve třetí kapitole jsou vytyčeny hlavní cíle práce, formulovány základní

výzkumné otázky a stanoveny vstupní předpoklady. Poté je představena metodika práce.

V rámci páté kapitoly se čtenář seznámí s vymezením zájmové oblasti a hodnocením

potenticálu  formujícího  regionální  identitu  na  bázi  sekundárních  zdrojů.  Cílem této

kapitoly  je  nalezení  obecných  faktorů  pro  proces  formování  regionální  identity

z republikového hlediska i regionální úrovně a zároveň vymezení specifik periferních,

respektive  příhraničních  regionů,  konkrétně  na  příkladu  zájmových  lokalit  Klatovy,

Sušice  a  Vimperk.  Šestá  kapitola,  „Diferenciace  regionální  identity  pohledem  tří

generací: analýza řízených rozhovorů“, je klíčovou kapitolou této práce. Dochází v ní

k  analýze  hodnocení  subjektivního  vnímání  regionální  identity  obyvatel  vybraných

zájmových lokalit na základě provedeného empirického výzkumu. Vyhodnocení devíti

rozhovorů se zástupci tří generací obyvatel,  které byly provedeny v období prosinec

2014–únor  2015  za  účelem  formulování  zobecňujících  závěrů  pro  pochopení

a vysvětlení rozdílné zakořeněnosti utvářející regionální identitu měst Klatovy, Sušice

a  Vimperk,  je  základem  této  kapitoly.  Následující  závěr  shrnuje  výsledky  šetření

a navrhuje možnosti podpory regionálního zakořenění zejména u nejmladší generace. 
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         2 OBECNÁ VÝCHODISKA STUDIA ÚZEMNÍCH   

IDENTIT A PŘÍHRANIČNÍCH PERIFERIÍ

V kapitole Obecná východiska studia územích identit a příhraničních periferií se

zabýváme definováním pojmu identita a diskuzí nad koncepty regionální identity.  Dále

se  věnujeme  problematice  polarizace  prostoru,  regionální  identity  periferních

a  přesídlených  oblastí,  která  je  dále  specifikována  na  oblast  česko-německého

pohraniční, respektive šumavského podhůří. 

2.1 Identita a regionální identita

       Identita znamená z latinského překladu stejnost, totožnost [2]. Identita je pojmem

hojně užívaným v celé řadě vědních oborů. „V logice a matematice ve smyslu identity

výrazů, předmětů či zobrazení; v politologii ve smyslu sounáležitosti s určitou stranou;

v psychologii ve smyslu sebeprožívání vlastní existence jedince tímto jedincem nebo

i ve smyslu souboru charakteristik, podle nichž je jedinec zařaditelný do určité sociální

skupiny“ [2]. Abstraktnost pojmu identita a jeho širokospektrální používání je důvodem,

proč  se  definice  identity  u  různých  autorů  liší.  Velký  sociologický  slovník  (1996)

definuje identitu jako hluboký pocit  vlastní totožnosti,  založený na prožívání vlastní

komunity. Zichovo (2007) pojetí identity klade důraz zejména na to, s kým, nebo s čím

se člověk ztotožňuje a vůči komu a čemu se vymezuje. Uvědomění si vlastní identity

spočívá v odlišnosti od „druhých“. Poznáním „těch druhých“ a dualistiskou kategorií

„MY“  versus  „ONI“  se  podrobně  zabývá  antropologie.  Co  je  kultura?  V  čem  se

jednotlivé kultury a společnosti odlišují a co mají naopak společného? Existují nějaké

univerzální  atributy  lidství?  To  jsou  typické  otázky  antropologů.  Požadavkem  pro

pochopení  procesu  identifikace  v  rámci  jednotlivých  kultur  je  pochopení  kulturního

vzorce cílové skupiny lidí.  Toho lze dosáhnout  dvěma způsoby:  emickou či  etickou

deskripcí.  Emickou  deskripcí  se  rozumí  popisování  kultury  z  pohledu  domorodce.

Výsledkem  tohoto  přístupu  ovšem  nemůže  být  objektivní  poznání.  Naopak  etická

deskripce  je  analytickou  perspektivou  antropologa.  Předpokladem  je  nezaujatost

a  nepředpojatost  kvalifikovaného  odborníka.  Klíčem  pro  pochopení  formování
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jednotlivých  kultur  a  jejich  identifikace  je  požadavek  „stát  se  cizincem  ve  vlastní

kultuře“.  Nalezení  vlastní  odlišnosti  od  „ostatních“  je  základním atributem procesu

identifikace. 

         Identitu utvářejí sociální role jedince ve společnosti, hodnoty, jimž jedinec věří,

příslušnost k větším nebo menším společenským celkům. Regionální identita  je,  jak

uvádí Zich (2007) jen jednou z dimenzí lidské identity a v průběhu života se může

měnit  (Zich, 2007, s. 50). Mnohdy si lidé svou identitu plně neuvědomují, nebo jen

v určitých situacích či v souvislostech k určitým událostem (Zich, 2003). Klíčovou roli

v  procesu  budování  regionální  identity  je  podle  Zimmerbauera  (2011)  pocit

sounáležitosti  a  identifikace. Échaudemaison (1995)  vymezuje identitu  jako způsob,

jímž se jednotlivec nebo skupina jednotlivců definuje,  pociťuje svou existenci (svou

jedinečnost), o niž se opírá. To vše probíhá při  uvědomění si  sebe sama ve vztahu

k  jiným.  Odlišně  definuje  identitu  Rak  (2008),  který  pojmem  identita  označuje

přirozenou  lidskou  potřebu  příslušet  k  vyšším  celkům.  Tato  potřeba  může  být

vystupňována až touhou splynout s nimi. Z hlediska typů této sounáležitosti pak Rak

(2008)  rozlišuje identitu jako příslušnost: 1. k určitému území, politickému celku (stát,

vlast,  region,  obec),  2.  k  určité  etnické  (jazykové)  skupině,  3.  k  určité  ideologii

(náboženské, politické), 4. k určité sociální skupině, 5. stavovskou, profesní. 

         Při utváření identity hrají klíčovou roli  čas a  prostor. Z hlediska času je při

formování identity vždy podstatnější společná minulost, než-li přítomnost. Na základě

společné  minulosti,  prožití  určitých  událostí,  dochází  k  procesu  odlišování  a  tím

vymezování identity. Čas je významným ukazatelem i z hlediska délky vlastní existence

regionu, jelikož region má, jak uvádí Wisthart (2004), omezený časový rozsah. Identita

není stálá v čase, pokud se změní podmínky, v nichž se regionální  identita dosud utvářela,

změní se i její charakter a intenzita (Šifta, Chromý, 2014). Neméně podstatným při procesu

identifikace je prostorový aspekt,  nabývání určité identity. Při prostorovém vymezování

regionu je potřebné rozlišit rozdíl mezi místem a regionem. Paasi (1986) definuje region

jako trvalejší strukturu institucionální role ve společnosti.  Z obr. č. 1: Vznik regionů

a  míst  (Semian,  2010,  podle  Paasi,  1986)  vyplývá,  že  region  vzniká  na  základě

institucionálních  zvyků  a  kolektivních  významů,  zatímco  místo  je  uvářené

individuálními  zvyky  a  zkušenostmi.  „Místo  je  individuální  kategorií,  která   není
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v   rozporu  s  institucionálně  vytvořenými  strukturami  dominance,  významnosti

a  legitimnosti,  jelikož  ty  jsou  v  sociálním  životě  přebudovány  prostřednictvím

jednotlivých zkušeností“ (Chromý, 2003, s. 165).

Obr. 1: Vznik regionů a míst (Paasi, 1986)

Zdroj: Semian (2010, s. 18), podle Paasi (1986) 

„Region  je  kategorií  s  koletivním  rozměrem,  jež  zastupuje  institucionální

zkušenosti a historii regionu, ne tedy historii jednotlivce, jak je tomu u místa. Místo

člověka (v prostoru) zaniká jeho smrtí. Region má, na druhou stranu, dlouhé trvání, je

historickým  procesem  uvnitř  společnosti  a  obsahuje  specifický  rozměr  prostorové

struktury společnosti“ (Chromý, 2003, s. 165).

Prostor má pro lidskou společnost kolektivní význam a nabývá různých forem.

„Ekonomický prostor byl od začátku chápán jako svým způsobem jiný druh fyzického

prostoru  relačního  charakteru,  v  němž  základními  vztahy  jsou  toky  surovin,  zboží

a peněz, a rozmístění výrobních kapacit, potenciálních zákazníků apod.“ (Siwek, 2011,

s.  52).  Jak  uvádí  Siwek  (2011)  je  možné  všechny tyto  vztahy měřit  jejich  užitnou

hodnotou a vyjádřit v peněžních jednotkách. „Toto propojení má k univerzálnosti velmi

blízko, pokud svět redukujeme na svět ekonomických vztahů. Jelikož se však lidé ve

svém jednání neřídí striktně ekonomickými pravidly, je nutno zohlednit i neekonomické

prostorové  vztahy“  (Siwek,  2011,  s.  52).  Jak  již  bylo  výše  zmíněno,  prostor  může

nabývat  různých  forem.  Ekonomický  prostor  je  jen  jednou  z  nich.  „Jedním
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z významných konceptů neekonomického prostoru je kulturní prostor“ (Siwek, 2011,

s. 52). Ten je, dle Siwka (2011) subjektivním prostorem, jelikož je tvořen významy,

které lidé připisují  jeho jednotlivým částem, prvkům i prostoru jako celku.  Hodnota

těchto významů je subjektivní  a  může se,  jak uvádí  Siwek (2011),  v očích různých

jednotlivců významně lišit,  někdy i  protikladně.  „Kulturní  geografy zajímá estetická

a symbolická hodnota prvků kulturně chápaného prostoru. Prostorové vazby kulturního

prostoru  se  projevují  např.  ve  vývoji  jazyků,  náboženství,  v  působení  médií,

v propagandě, v umění apod. To je nesporně významnou charakteristikou osídleného

prostoru“ (Siwek, 2011, s. 52).

Paasi (1986) popisuje proces institucionalizace regionu, která je definována jako

sociálně-prostorový  proces,  během  něhož  vzniká  prostorová  jednotka  jako  část

prostorové  struktury  společnosti  a  stává  se  viditelnou  a  jasně  identifikovatelnou

v  různých  sférách  sociální  praxe  a  sociálního  povědomí.  Proces  institucionalizace

regionu Paasi dále rozděluje do čtyř fází.  Jsou jimi:  1.  předpoklad územního tvaru,

2.  vývoj  symbolického tvaru,  3.  vývoj  institucí,  4.  ustanovení  regionu jako součásti

regionálního systému a regionálního povědomí společnosti. Sám autor si uvědomuje, že

tento proces nemusí nutně probíhat u všech regionů a jednotlivé fáze institucionalizace

regionu se mohou vyskytovat  v různém sledu. 

Obr. 2: Interakční fáze institucionalizace regionů (Paasi, 1986)

Zdroj: podle Paasi, 1986
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Prostorová  vazba  může  vnikat  na  úrovni  národní,  regionální  či  lokální.

Administrativní vymezení jednotlivých národů je na základě striktně vedených státních

hranic. Zatímco regionem se rozumí územní celek vycházející ze soudržnosti vztahů

začleněných  prvků  (Chromý,  2003).  Regionem  můžeme  označit  administrativně

vymezené území i neohraničené území historicky a zvykově pojmenované a označené

(Zich, 2007). Administrativním regionem je např. kraj  nebo euroregion. Identifikace

obyvatel  s  krajem (či  jiným administrativně vymezeným regionem),  ve kterém žijí,

může být rovněž jednou z dimenzí při formování regionální identity,  zde se však touto

dimenzí  blíže  nezabýváme.  Pokud  není  region  vymezen  administrativně,  může  se

území jednoho regionu rozkládat na území více států. Jednotlivé regiony se tedy mohou

i  překrývat.  Typickým  příkladem  je  kulturní  region  česko-německého  šumavského

pohraničí. Státní hranice sice vymezuje dva státy, kulturní region se však rozkládá na

území  obou  států  a  zahrnuje,  jak  Čechy,  tak  Němce.  V  této  souvislosti  je  třeba

definovat  pojem  regionalismus. „Regionalismus  je  v  etnografii  chápán  jako  hnutí

usilující o zachování krajové svébytnosti po stránce hospodářské i po stránce kulturní“

(Příruční slovník naučný, 1966, s. 830). Hlavním úkolem regionalismu je, jak uvádí

Příruční  slovník  naučný  (1966),  poznání  dějin  a  kultury  v  určitých  oblastech

a pochopení přetváření života. Region nemusí být tedy na rozdíl od národa vymezován

administrativně, jeho hranice mohou vznikat přirozenou činností lidí. V tom spočívá

subjektivita procesu vymezování regionu. Právě v tom se liší  historické, etnografické

a  kulturní  regiony,  které  se  formují  dlouhodobě  (Šerý,  Šimáček,  2013),  od  např.

administrativního členění, jež lze změnit už po několila letech jeho trvání. Dle Šerého,

Šimáčka (2013) lze tedy předpokládat dynamičtější projevy vývojových změn regionu

tam,  kde  došlo  k  výměně  obyvatelstva,  jež  je  spojená  s  přerušením  kontinuálně

předávaných informací, nutných pro udržení vztahu k území, než v regionech, v nichž

tato kontinuita přerušena nebyla.

         Přesuneme-li se z obecné roviny diskuze pojmu identity k rovině konkrétní,

geografické,  měli  bychom se především zaměřit  na odlišování  národní  a regionální

identity, jelikož při následném hodnocení identity obyvatelstvem žijícím ve vybraných

městech šumavského podhůří bude docházet k prolínání obou úrovní (Chromý, Skála,

2010). Z hlediska národní identity bude docházet k vymezování Čechů vůči Němcům,

v regionální měřítku k vytyčení regionálních specifik společných pro Čechy a Němce.
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Abychom mohli definovat národní identitu, je potřebné vymezit si nejprve pojem národ.

„Národem se rozumí  novodobé historicky vzniklé  společenství  lidí  spjaté  společnou

řečí, územím, hospodářstvím, psychickým založením a kulturou“ (Filipec, 1978, s. 255).

Podle  Nekodemové  a  Kosteleckého  (1996)  národní  identita  pramení  původně

v negativním sebevymezení vůči cizím národům, ať už ve smyslu pouhého konstatování

odlišnosti, nebo ve společném nepřátelství vůči nim. Je to vůle ke kontinuitě generací

a přenosu tradic, reflexe spolubytí s jinými národy, způsob hledání vlastního charakteru.

Národní identita je také jeden z projevů ústupu od sociální identity k identitě skupinové,

ve  své  podstatě  snáze  srozumitelné,  právě  na  základě  objektivně  zjistitelných

a viditelných vnějších znaků (jazyk, zvyky, tradice). 

         Regionální  identitou,  její  dynamičností  a  formováním se podrobně zabývá

Paasi (1986) ve své práci „The Institutionalization of regions: a theroretical framework

for understanding the emergence of regions and the constitution of regional identity“. 

Obr. 3: Dimenze regionální identity (Paasi, 1986)

Zdroj: převzato od Kuldová (2006, s. 15), podle Paasi (1986, s. 132)
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Základem  konceptuálního  rámce  regionální  identity  je  dualita  regionálního

vědomí (tedy regionální identity obyvatel) a vlastní  identity regionu. Identitu regionu

Paasi  (1986)  nadále  člení  na  identitu  objektivní,  která  je  vymezena  vědeckým

nezaujatým výzkumem. Sám autor však polemizuje o objektivitě vědecké klasifikace

identity  regionu,  jedná  se  spíše  o  objektivizaci  subjektivních  poznatků.  Druhou

podmnožinou  identity  regionu  je  subjektivní  identita,  též  označována  jako  image

regionu,  která  je  dána   lidskou  činností.  Image  regionu  je  utvářena  z  „vnitřku“

i  z  „vnějšku“.  Vnitřní  image  je  formována  mírou  vnitřní  pospolitosti  obyvatel

a sebeuvědoměním si odlišnosti od jiných. Vnější image je jakýsi obraz regionu, na

kterém  se  podílejí  často  informačně-sdělovací  prostředky,  které  region  reprezentují

navenek, ovšem také vzdělávací systém ad. (např. učebnice a výuka zeměpisu, dějepisu,

společenských věd).

          Regionální vědomí obyvatel Paasi (1986) rozděluje na identifikaci s regionem

a  identifikaci s regionální komunitou.  Za identifikaci s regionem můžeme považovat

míru  vazby  a  sounáležitosti  s  danou  územní  jednotkou.  Zájem  o  historický  vývoj

regionu, kulturní památky, pocit sociálního zabezpečení, hrdost z příslušnosti k regionu.

Identifikace s regionální komunitou je založena na uvědomění si  odlišnosti  obyvatel

příslušného  regionu  od  jiných  územních  jednotek.  Formování  vztahu  „MY“  versus

„ONI“. Identifikace s regionální komunitou může být skutečná nebo ideální. 

Formování  regionální  identity,  resp.  související  regionální  vědomí  se  v  čase

vyvíjí. Z tohoto hlediska můžeme regiony rozlišit do čtyř typů (Chromý, 2003): 

1)  regiony s dosaženou suverenitou a následným formováním identity;

2) regiony s  dosaženým tradičním regionálním vědomím bez plné suverenity

     a s nedovršenou institucionalizací;

3)  regiony  se  „ztracenou“  identitou,  ve  kterých  se  jedná  buď  o  zaniklou

  dominanci  ideové  funkce,  nebo  samotné  nositele  identity,  což  je  příklad

     vysídleného pohraničí po r. 1945;

4) regiony (zejm. mikroregiony) účelové institucionalizované, s odlišným

     významem tradičního povědomí, než jaké existovalo např. v 19. století.
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Jakými  způsoby  lidé  využívají  místa  k  vytvoření  vlastní  identity  definuje

Breakwell (1992, cit. in Chromý 2003, s. 167):

1)  Prvním i z hlediska důležitosti je princip odlišení nás samých od ostatních

   na  základě  místa,  kde  žijeme  (samostatným problémem je  pak vymezení

     hranic).

2)  K „definování“ nás samých přispívá také vědomí kontinuity vlastního života,

    který prožíváme dlouhou dobu na stejném místě nebo jsme se přistěhovali

      z místa podobného. 

3)  Princip  „sebeúcty“  (self-esteem),  kdy  máme  pocit  pýchy  na  místo,  kde

     žijeme. 

4)  Místo také svými kvalitami může náš život určitým způsobem usnadňovat

   a  takovéto  usnadnění  Breakwell  považuje  za  poslední  princip  identity

       a nazývá ho „sebeúčinnost“ (self-efficacy).

Ztotožňování jedince s územím se může lišit v závislosti na formování aspektů

určujících  utváření  regionální  identity.  Oblast  šumavského  podhůří  je  specifickým

periferním  územím  zájmových  lokalit  s  různou  mírou  přesídlení,  což  může  vést

k odlišnému vnímání regionální identity obyvatel. 

2.2 Regionální identita problémových oblastí – polarizace prostoru, 

periferní regiony, přesídlené oblasti

Zkoumání periferních oblastí a problematiky s nimi související je v posledních

letech věnována stále větší pozornost. „Mezinárodní hraniční konflikty od roku 1990

citelně poklesly a státní hranice jsou mnohem otevřenější“ (Paasi, 2008, s. 4), ovšem

zájem o dění v pohraničních (periferních) oblastech se zvyšuje. Dokládají to i české

výzkumy pohraničí  (Zich,  2003;  Šerý,  Šimáček,  2013;  Jeřábek,  Dokoupil,  Havlíček

a kol. 2004) a práce věnující se problematice polarizaci prostoru (Havlíček, Chromý,

2001). S problematikou polarizace prostoru jsou úzce spjata díla diskutující specifika

periferních  oblastí  (Seidl,  Chromý,  2010;  Musil,  Müller,  2008;  Kučerová,  Kučera,

2009).
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Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, klíčem výběru zájmového území byla

periferní poloha v rámci Česka.  Aby nedocházelo k možným definičním záměnám, je

třeba nejprve upřesnit  pojmy „periferní“ a „marginální“ území. „Periferie je územím

nedostatečné  integrovené  do,  v  daném místě  a  čase  dominujících,  struktur,  procesů

a systémů“ (Schmidt, 1998 in Havlíček, Chromý, 2001, s. 2). „Marginální oblast je pak

izolované území, kterému se integrace do daného systému nepodařila.“ (např. Andreoli

1989 in Havlíček, Chromý, 2001, s. 2). Marginálním územím může být v poměrech

Česka  například  vojenský  prostor  (Seidl,  Chromý,  2010),  u  nějž  dosud  nedošlo

k plnohodnotné integraci do systému, příkladem periferního území jsou např. vnitřní

periferie při hranicích krajů (Musíl, 1988; Musil, Müller, 2008) nebo právě přesídlené

oblasti  česko-německého pohraničí  (Kuldová,  2005;  Chromý,  Janů,  2003;  Havlíček,

Chromý, Jančák, Marada, 2008). „Marginální oblasti jsou pak zcela odkázané zejména

na  rozvoj  na  základě  svého  vlatního  (vnitřního)  potenciálu“  (Chromý,  Skála,  2010,

s.  227).  Hospodářsky  nerozvíjející  se  oblast,  demografické  stárnutí,  nižší  sociálně-

ekonomická  vyspělost,  ztráta  obyvatelstva  jsou  typickými  znaky  perferních  území

(Musil,  Müller,  2008).  Vyšší  nezaměstnanost  ekonomicky aktivních  obyvatel  je  dle

Musila, Müllera (2008) rovněž častým jevem v pefirerních oblastech. „Periferní území

jsou v rámci polarizace prostoru protipólem jádrových oblastí“ (Kulhánek, 2010, s. 19).

Jádro versus periferie ovšem nelze chápat  pouze v nastíněné dichotomii.  Je třeba je

vnímat jako kontinuum na různých měřítkových úrovních (Havlíček, Chromý, 2001).

Z globálního hlediska můžeme ve smyslu polarity území vymezovat „bohatý Sever“

versus „chudý Jih“, na úrovni nižší, například v rámci Evropy, vyspělý Západ, méně

rozvinutý Východ, na úrovni regionální v rámci jednoho státu bohaté centrum, chudé

periferie. Vždy se však jedná o zjednodušující dichotomické pohledy na polarizovaný

prostor. Mezi vyhraněnými póly lze vysledovat „přechodné“ zóny, obvykle nazývané

semiperiferie. Z hlediska povahy problémů by pak v tomto smyslu bylo možné vnímat

zájmové  lokality  našeho  výzkumu  jako  jádrové  (Klatovy),  semiperiferní  (Sušice)

a periferní (Vimperk). V tomto smyslu je však třeba uvědomit si měřítko sledování,

pozici hodnocených lokalit v sídelní hierarchii, jakož i specifické problémy jednotlivých

měst.  

Teoretickým  přístupům  ke  zkoumání  polarizace  prostoru  se  dříve  věnovali

zejména ekonomové. Prvním významným ekonomem zabývajícím se modelem polarity
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jádro – periferie na nadnárodní řádovostní úrovni byl Myrdal. Jak uvádí (Blažek, Uhlíř,

2002),  Myrdalova teorie  kumulovaných příčin vysvětluje,  že změna nevyvolá reakci

opačného směru, ale další změny, které ji umocní. Myrdal vycházel ze tří skutečností:

„1) na světě je malá skupina bohatých států a mnohem větší počet extrémně chudých,

2) bohaté státy pokračují v růstu, zatímco chudé státy spíše stagnují, 3) z předchozích

bodů  vyplývá,  že  z  globálního  hlediska  se  rozdíly  mezi  chudými  a  bohatými  státy

neustále  prohlubují“  (Blažek,  Uhlíř,  2002,  s.  86).  Dalším  významným  ekonomem

zabývajícím se polaritou jádro – periferie byl Hisrchman. Ten, jak uvádí Blažek, Uhlíř

(2002),  vidí  jako  příčinu  nerovnoměrného  rozvoje  vyspělých  a  zaostalých  regionů

neschopnost nalézt tzv. brokera, který je definován jako touha po ekonomickém růstu

a pochopení povahy cesty, která k němu vede. Hisrchman ve své teorii nerovnoměrného

rozvoje uvedl, že cílem rozvojových zemí by mělo být zavedení duální ekonomiky, tzn.

rozvinutí  jednoho  či  více  regionálních  center  v  této  lokalitě,  které  by  vedlo

k nastartování ekonomiky celého státu (Blažek, Uhlíř, 2002).  Hirschmanovu teorii by

bylo  možné  aplikovat  i  na  nižší  hierarchické  úrovni.  Vztahy  mezi  vyspělými

a  rozvojovými  zeměmi  by  se  daly  aplikovat  i  na  území  jednoho  státu  ve  formě

vyspělých a zaostalých regionů. Pokud bylo v periferních či  marginálních regionech

daného  státu  vytvořeno  jedno  nebo  více  regionálních  center,  mohlo  by  dojít

k  nastartování  ekonomiky v této  oblasti,  potažmo celého státu.  „Současný evropský

neoregionalismus předpokládá, že optimálního snížení územních nerovností a rozvoje

území lze dosáhnout především činností samotných regionů, aktivizací jejich vnitřního

potenciálu,  mobilizací aktérů“ (Chromý, Skála,  2010, s.  224).  Dalším autorem teorií

nerovnoměrného rozvoje byl ekonom Friedman (Blažek, Uhlíř, 2002). Model jádro –

periferie  Friedman  rozdělil  do  čtyř  fází  regionálního  rozvojového  cyklu:

„1) preindustriální společnost jen s ostrůvky ekonomických aktivit, 2) polarita jádro –

periferie,  nastávající  během industrializace,  3) disperze ekonomické aktivity,  do jisté

míry i řídících funkcí do periferie, 4) integrovaná ekonomika, v níž převládají vztahy

vzájemné  závislosti  mezi  již  víceméně  rozvinutými  oblastmi“  (Blažek,  Uhlíř,  2002,

s.  100).  Cílem  nadregionálních  i  regionálních  ekonomik  by  mělo  být  posílení

pozitivních  vazeb  jádra  na  periferii,  což  je,  dle  Blažka,  Uhlíře  (2002),  základní

podmínkou dlouhodobě udržitelného růstu, neboť výskyt periferií je odrazem asymetrie

a nerovnoměrnosti mezi regionálními a sociálními systémy (Havlíček, Chromý, 2001).
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Snižování  regionálních  rozdílů  by  ovšem  dle  Haláse  (2014)  nemělo  být  na  úkor

snižování  konkurenceschopnosti  státu.  Vztah  centrum  –  periferie  lze  považovat  za

přirozený, pokud ovšem, jak uvádí Halás (2014) nepřesáhne určitou míru.  Existence

periferních  oblastí  je  výsledkem  nerovnoměrného  vývoje  společnosti,  který  je

determinován  odlišnými  přírodními,  kulturními,  historickými,  politickými,  a  socio-

ekonomickými podmínkami (Havlíček, Chromý, 2001; Halás, 2014). Kulturní aspekty,

zahrnující  identitu  obyvatel,  bývají  často při  vnímání  polarizace prostoru opomíjeny

(Kučerová, Kučera, 2009).

Na základě předcházející diskuse polarity jádro – periferie lze označit pohraniční

oblast  za  periferii  státu.  Pohraničí  je  pojmem,  kterým  lze  charakterizovat  periferní

území s nižší frekvencí kontaktů s centrem státu  (Zich, Houživčka, Jeřábek, Kastner,

1996)  a  kulturně  odlišnou  oblast  (Kuldová,  2005).  Pohraniční  oblasti  jsou  typické

zvýšenou mezistátní spoluprací v době míru. „Zvláštnosti česko-německého pohraničí

lze  charakterizovat  takto:  periferní  poloha  ve  vztahu  k  centru,  specifické  přírodní

a  klimatické  podmínky,  ale  také  sociokulturní  diskontinuita  způsobená  směnou

obyvatelstva, jež byla důsledkem odsunu německy mluvícího obyvatelstva pohraničí po

2.  světové  válce.  Rozsáhlé  přesuny  obyvatelstva  spojené  se  znovuosídlením

pohraničních oblastí vedly ke změnám v oblasti sociálních struktur“ (Zich, Houžvička,

Jeřábek, Kastner, 1996, s. 26)

Jak uvádí Chromý (2004), v preindustriálním obdbobí neměly hranice charakter

jednoznačně oddělujících linií. Pohraničí byl de facto různě široký pás území tvořený

přírodní bariérou lesů, řek a hor (Chromý, 2004). S přechodem tradiční společnosti ve

společnost industriální nastává i posílení významu hranic (Chromý, 2004). S nástupem

průmyslové revoluce došlo k masové koncentraci výroby a služeb do jader. Rozvíjející

se obchod probíhal zejména na nadregionální úrovni. Dejmal (2006, s. 15) uvádí, že

rozvoj  průmyslových  sídel  se  stal  závislým  na  odbytu  místním  průmyslem

produkovaných výrobků, ale ne již v bezprostředním okolí. „Stal se závislým na nových

dopravních  trasách,  které  spojily průmyslová  střediska s  centry obchodu a surovin“

(2006,  s.  15).  S  nástupem  průmyslové  revoluce  se  výrazněji  polarizuje  prostor  ve

smyslu  jádro  –  periferie.  Střediska,  která  se  nesoustředila  na  průmyslovou  výrobu,

začala být značně oslabována a stávala se periferií. 
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Obr. 4: Vymezení pohraničního území ČSR (1969)

Zdroj: vláda ČSR (1969) in Chromý (2004, s. 39)
Pozn. šedá oblast znázorňuje pohraniční území

Polarizace prostoru se i v dnešní době projevuje na všech řádovostních úrovních

hierarchicky uspořádaného sídelního systému. V posledních deseti letech se na vyšších

měřítkových úrovních dostáváme do situace zcela dichotomických tendencí. Na jedné

straně, jak uvádí Havlíček, Chromý (2001), je proces globalizace, jehož snahou je stále

větší  koncentrace  řídících  funkcí  do  jádra  a  tím  oslabení  periferních  oblastí.

Protichůdným  procesem  je  regionální  politika  EU,  která  usiluje  o  dekoncentraci

a  decentralizaci  moci,  zdrojů  a  odpovědnosti  (Havlíček,  Chromý,  2001).  Cílem  je

oslabení  hiearchického  uspořádání  a  posílení  úlohy  regionálních  sítí.  Periferním

oblastem se tím otevírají možnosti, jak se podílet na řídících mechanismech (Havlíček,

Chromý,  2001).  Zich  a  kol.  (2006)  poukazují  na  dichotomické  tendence  nižších

řádovostních  úrovní  hirarchického  systému,  konkrétně  na  dichotomické  vnímání

hranice. Identitu pohraničí vytváří i existence subjektivně vnímaných hraničnich efektů

v daném regionu (Seidl, Chromý, 2010).  Hranici lze dle Zicha a kol. (2006) vnímat

jako  bariéru  rozvoje,  neboť  integrační  tendence  jsou  nasměrovány  k  vnitrozemí

a  pohraniční  (periferní)  prostor  se  dostává  mimo  sféru  pozornosti.  Zároveň  lze  ale

příhraniční území vnímat jako území s bohatým potenciálem pro rozvoj přeshraniční
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ekonomiky,  kultury a  sociálních  vazeb.  Je  třeba,  aby marginální  či  periferní  oblasti

disponující  nemarginálními  parametry,  např.  cestovní  ruch  na  základně  atraktivity

prostředí  (Chromý,  Skála,  2010),  dokázaly  tyto  faktory  vyzdvihnout  a  využít  při

regionálním rozvoji dané oblasti. 

Jak uvádí Chromý (2004), české pohraničí není a v minulosti – až na výjimky

jeho  jednotlivých  územních  částí  –  nikdy nebylo  specificky homogenním územním

celkem.  „Pohraničí  je  územím  diferencovaným  (vnitřně  heterogenním),  přičemž

určujícícími faktory pro vývoj jednotlivých jeho částí byly a jsou především geografická

poloha,  funkce  území  a  „historické  klima“  (vývojová  specifika)“  (Chromý,  2004,

s.  33).  Nevýhody  pohraničních  regionů  pramení  podle  Hampla  (2000)  především

z „dědictví“ předchozích vlivů hranic na vývojové změny. Z těch bylo nejvýznamnější

pochopitelně poválečné znovuosidlování převážné části území pohraničních regionů. To

vedlo  i  k  jejich  dosud  zřetelně  nižší  sociální  a  sídelní  stabilitě.  Navíc  v  období

komunistického režimu byla izolující funkce státních hranic všeobecná, extrémně pak

u hranic totožných se železnou oponou (Hampl, 2000, s. 250). Modelovým příkladem

takového území může být právě oblast šumavského podhůří. Chromý (2004) upozorňuje

na fakt, že v dnešní kulturní krajině se nachází skrytý bohatý potenciál historických,

např. stavebních prvků a krajinných reliktů starších epoch, které mají svou vzdělanostní,

užitkovou  i  kulturní  hodnotu,  nebo  jsou  dokladem  života  minoritních  kultur

i společnosti obecně. „Regionální historickogeografické studie (v úrovni příhraničních

regionů)  mohou  napomoci  odhalení  brzd  rozvoje  území  (determinace  tradicemi),

posílení regionální identity obyvatel a formování jejich pozitivního myšlení. Všechny

zmíněné  prvky  jsou  využitelné  v  managementu  území,  např.  z  hlediska  rozvoje

cestovního ruchu, vývoje využití ploch, ochrany přírody a krajiny (specifických projevů

interakce  člověk  –  příroda  v  biosferických  rezervacích  UNESCO) apod.“  (Chromý,

2004, s. 35). Výzkumy zaměřené na hodnocení míry regionální zakořeněnosti mohou

pomoci nalézt skrytý potenciál periferní oblasti. Prostřednictvím formování regionální

identity lze dle Chromého, Skály (2010) mobilizovat skrytý (vnitřní) potenciál oblasti,

nalézt neekonomické faktory, které mohou být klíčové pro budoucí regionální rozvoj

periferní (pohraniční) oblasti, která vysokým ekonomickým potenciálem nedisponuje.

Jak  uvádí  Chromý,  Skála  (2010),  právě  identita  má  mobilizační  potenciál.  Např.

vnímání „rodáctví“ je předpokladem pro vyšší míru regionální zakořeněnosti (Kuldová,
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2005).  „Relikty lidské  činnosti  v  minulosti  a  jí  poznamenané životní  prostředí  (tzv.

paměť  krajiny)  skýtají  potenciál  pro  rozvoj  území  i  pro  formování  přeshraničních

společenství“ (Chromý, 2004, s.  43). Navázáním přeshraniční spolupráce může dojít

k oživení kulturních apektů regionální identity příhraničních (sudetských) oblastí, které

byly  po  staletí  totožné  pro  formování  regionální  identity  Čechů  i  Němců  v  česko-

německém pohraničí. Neaktivita a nezájem obyvatel hledat, nalézt a využít potenciál

oblasti,  ve  které  žijí,  mohou  vést  k  následnému  odlivu  populace,  zejména  mladé

genarace,  která  dá  přednost  bydlení  v  regionu,  který  svůj  potenciál  zmobilizovat

dokázal.

V  souvislosti  s  problematikou  pohraničních  oblastí,  spojenou  s  česko-

německými  spory o  území,  je  na  místě  otázka  Sudet.  Historickogeografický  termín

Sudety  je  historiky  i  geografy  používán  v  různých  souvislostech.  Většina  zdrojů

vymezuje Sudety jako pohraniční oblasti, které byly za druhé světové války připojeny

k Německu či Rakousku. Sudety ovšem nejsou termínem, který by vznikl ve 20. století,

kořeny jeho historie sahají mnohem hlouběji. Jak uvádí Spurný (2006), původ pojmu

Sudety je  pravděpodobně  keltský.  Od konce  19.  stol.  a  na  počátku  20.  stol.  pojem

Sudety označoval horskou soustavu na dnešním česko-polském pohraničí, a to po obou

stranách státní hranice. Mezi lety 1918–1919 se  z oronyma stal pojem Sudety termínem

politicko-správním. Sudetenland bylo označení rozsáhlého etnicky převážně německého

pohraničního  území  severní  Moravy  a  Opavského  Slezska.  Na  základě  této

charakteristiky vývoje pojmu Sudet, nelze vztahovat jejich označení na celé pohraničí

s dříve německým (ale i českým) obyvatelstvem (Zich, Houžvička, Jeřábek,  Kastner,

1996).  Až v období  let  druhé  světové  války sloužilo označení  Sudety pro severní,

severozápadní,  západní  a částečně i jihozápadní pohraničí Slezska,  Moravy a Čech.

Označení  Sudety se  vžilo  do  historické  paměti  zejména  ve  smyslu  veškerého

pohraničního území, kde docházalo ke střetu Čechů a Němců při otázce nároku na toto

území.  Po vzniku samostatného Československa,  28.  10.  1918, začali  „čeští“  Němci

(Jeleček, 2005) žijící v českém pohraničí vyžadovat autonomii oblastí, ve kterých žili.

Jednalo  se  o  Böhmerwaldgau, zahrnující  jihozápadní  a  jižní  Čechy  s  centrem

v  Prachaticích,  Deutschböhmen, tvořící  severozápadní  a  západní  Čechy  s  hlavním

centrem  v  Liberci,  Sudetenland,  zahrnující  severovýchodní  Čechy,  Orlické  hory

a severní Moravu s hlavním centrem v Opavě a  Deutschsüdmähren na jihu Moravy
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s centrem ve Znojmě. Mezi německými zástupci, usilujícími o připojení pohraničních

oblastí k Německu, neexistovala dostatečná politická spolupráce, a tak československá

armáda připojila tyto oblasti v prosinci 1918 k Československu. 

Od 20.  let  20.  století  se  ustálil  pojem Sudety pro  všechny české  pohraniční

oblasti,  ve  kterých  žila  německá  menšina.  Spory mezi  Čechy a  Němci  vyvrcholily

anšlusem  1938,  kdy  byly  pohraniční  části  Československa  s  německou  většinou

připojeny k nacistickému Německu. Z obr.  č.  5 a 6 je patrné,  že pohraniční  oblasti

připojené  těsně  před  druhou  světovou  válkou  se  téměř  shodují  s  problémovými

územími, o které Němci, kteří v oblastech žili usilovali již v roce 1918. 

Po  ukončení  druhé  světové  války  se  staly  Sudety  (ve  smyslu  pohraničních

oblastí s převážně německy hovořícím obyvatelstvem) opět součástí Československa.

Téměř veškeré německy hovořící obyvatelstvo bylo z této oblasti vysídleno. Ti, kterých

se  odsun  netýkal,  odešli  často  sami.  Houžvička,  Novotný  (2007)  odkazují  na

amerického znalce vysidlovacích procesů, Schetmanna, který vysídlení nehodnotí jako

formu odvety, nýbrž jako preventivní opatření v případě, že etnická skupina jako celek

zaujímá radikální postoj ohrožující permanentně existenci státu, jehož je součástí.

Obr. 5:   Provincie s německy hovořícím obytelstvem usilujícím o připojení               

k Rakousku (1918)

Zdroj: Největší Čech, 28.2.2014
Pozn. autorkou E. Semotanová
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Obr. 6: Protektorát Čechy a Morava a Slovenský štát (1939–1945)

Zdroj: Největší Čech, 28.2.2014
Pozn. autorkou E. Semotanová

 

Odsunem  německého  obyvatelstva  se  ovšem  pohraničí  stalo  téměř

liduprázdným. Zejména v období let 1945–1947 a dále během komunistického režimu

docházelo ke znovuosidlování pohraničí. Obyvatelstvo, které do bývalých sudetských

oblastí přicházelo, ovšem nedokázalo navázat na tradice, které se zde utvářely dlouhá

staletí,  během  společného  soužití  Čechů  a  Němců.  Osídlenci  přinesli  do  pohraničí

novou kulturu, což mělo za následek řadu problémů (Houživčka, Novotný, 2007). Po

roce 1989, kdy došlo k otevření státních hranic – po pádu železné opony –, polevilo

napětí mezi Čechy a Němci. Přesto se však dodnes v české společenosti vyskytuje tzv.

mnichovský syndrom a obavy z odvety vysídlených sudetských Němců (Čelovský 2000

in Houžvička, Novotný, 2007).

Dejmal (2006, s. 19) uvádí tři kauzálně související okolnosti spojené s užíváním

pojmu Sudety: 1) poloha na okraji státu; 2)  poválečné vysídlení německé části místního

obyvatelstva; 3) hospodářsky opuštěná zem.

Význam místa spočívá v tom, jaký emoční náboj do dané lokality vnesou lidé,

kteří v ní žijí,  nebo žili,  – hovoříme o tzv. „duchu místa“ (Tuan, 1979). Dnes, když

navštívíme  sudetskou  krajinu,  v  případě  této  práce  krajinu  šumavského  podhůří,

pocítíme zvláštní genius loci. Místa, kde se původní obyvatelé (Češi a Němci) bavili
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a smáli,  společně zde hospodařili,  drželi při sobě, ale také se vzájemně vraždili.  Jak

uvádí Mikšíček (2013), na území našeho státu se najde mnoho míst,  kde se doslova

přestalo žít. V tomto území nás obklopí smíšené pocity. Jakoby se odněkud dívali lidé,

kteří zde šťastně žili, i když ne vždy za příznivých podmínek. V jejich pohledu je ovšem

patrná bolest způsobená obrazem dnešní pusté krajiny. „Původní duch místa Sudet byl

silně poškozen“ (Mikšíček, 2004, s. 54). Dnes můžeme najít buď jen pláně, na kterých

zarůstají  pozůstatky původních domů, nebo rušná turistická střediska plná lidí,  která

ovšem mají s tímto územím pramálo společného. „V důsledku poválečného vysídlení

německy mluvících  obyvatel  někdejších  Sudet  chybí  v  pohraničí  pozitivně  působící

efekt bilingválnosti národnostně smíšeného území, které by tvořilo pásmo postupného

sociálního prolínání obou prostředí, českého a německého“ (Zich a kol., 2006, s. 251).

Kdyby nebyly v industriálním období tvrdě vymezeny státní hranice, kdyby si Německo

nedělalo  nároky  na  pohraniční  území,  kdyby  nedošlo  ke  druhé  světové  válce

a následnému odsunu Němců, kdyby se z pohraničních sídel nestaly vojenské prostory

během komunistického režimu... Samá „kdyby“. Musíme si uvědomit, že přes všechna

„kdyby“ jsou v těchto lokalitách stále  lidé, kteří zde zažili  druhou světovou válku,

znají jména těch, jež byli odsunuti. Během komunistického režimu v období bipolárně

rozdělené  Evropy poznali  úskalí  bydliště  nedaleko  železné  opony.  A dnes  prožívají

novou  historickou  etapu  pohraniční  oblasti,  jejímž  cílem  jsou  otevřené  hranice

a  posilování  přeshraniční  spolupráce.  „Vymezení  periferních  území  na  bázi

mikroregionů je na jedné straně determinované absencí dat, na druhé straně dává prostor

pro  realizaci  terénních  šetření  a  výzkum  aktivizace  místních  obyvatel“  (Havlíček,

Chromý, 2001, s. 8).  A právě proto výpovědi nejstarších obyvatel pohraničních oblastí

mohou  pomoci  k  nalezení  řešení  dalšího  využití  sudetské  krajiny.  Jaké  faktory

formovaly  a  formují  jejich  vztah  k  regionu?  Jaké  jsou  hlavní  motivy  toho,  že  zde

přes všechna úskalí 20. století zůstali? Tito lidé mají mnohdy už potomky i ve třech

generacích.  Jak  hodnotí  jejich  děti  a  vnoučata  vývoj  regionu?  Jak  se  liší  faktory

podmiňující vznik regionální identity mezi třemi generacemi? Podle Chromého a Skály

(2010)  je  právě  hodnocení  „měkkých“  faktorů  vhodným nástrojem pro  koncipování

politik  rozvoje  regionů.  „Vnitřní  aktivizace  aktérů  je  závislá  na  subjektivní  reflexi

perifernosti,  na  „vnímání“  reality  člověkem,  což  lze  zjišťovat  např.  sociologickými

metodami,  dotazníkovým šetřením, řízeným rozhovorem, konstrukcí mentálních map

29



apod.“ (Havlíček,  Chromý, 2001, s.  8).  Je třeba nezavírat  oči před „problémovými“

regiony, naopak. „Pohraničí má v sobě potlačenou tradici multikulturality a ohromný

potenciál komunikační zóny Čech s Německem a Rakouskem. Je regionem těsně před

rozkvětem? K rozvoji regionu postiženého mimořádně složitým historickým vývojem

tak, jako je poznamenána oblast česko-německého pohraničí, může dojít až ve chvíli,

kdy  je  známo  historické  vědomí  tamních  obyvatel.  „Historické  vědomí  je  tedy

komplexním  odrazem  vzpomínání  a  svým  zpřítomňováním  utváří  a  formuje

budoucnost“ (Houžvička, Novotný, 2007, s. 17).  

        

                                                        

2.3 Shrnutí

Na základě utříděných obecných východisek a z provedené diskuze klíčových

pojmů je zřejmé, že pro hodnocení regionální identity obyvatel v určité zájmové oblasti

je  vhodné  vymezit  základní  kategorie  potenciálu  utvářejícího  regionální  identitu.

V  případě  této  práce  byly  definovány  čtyři  základní  kategorie  potenciálu  určující

formování  regionální  identity.  Jsou  jimi:  přírodní  a  krajinný,  kulturně-historický,

sociálně-ekonomický  a  demografický  potenciál.  Oblast  šumavského  podhůří  má

společné  znaky  formující  regionálního  vědomí,  jednotlivé  zájmové  lokality,  města

Klatovy, Sušice a Vimperk, disponují současně i lokálními specifiky, odkazy minulých

aktivit,  která  bezesporu  ovlivňují  sounáležitost  s  regionem  ve  vědomí  místních

obvyvatel. Při procesu formování regionální identity je důležité zohlednit i věk a průběh

politických události,  které  daná osoba prožila.  Součástí  výzkumu je  vymezit  polohu

zájmové  oblasti  v  rámci  státu  a  následně  nalézt  společné  znaky zájmových  lokalit.

Dalším úkolem je posoudit lokální specifika na základně předem stanovených kategorií.

Vnímání  regionální  identity  se  může  lišit  mezi  generacemi,  proto  byly  předem

vymezeny  tři  generační  skupiny,  mezi  nimiž  se  předpokládá  největší  odlišnost  při

procesu sebeidentifikace s regionem.  
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3 CÍLE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY, VSTUPNÍ        

PŘEDPOKLADY

          Práce si klade několik cílů, přičemž s každým z nich se pojí řada výzkumných

otázek.  Hlavním  cílem  této  práce  je  identifikovat  a  vyhodnotit  faktory  formující

regionální identitu v oblasti šumavského podhůří, které by mohly být zvažovány jako

podklad  pro  diskuze  o  možnostech budoucího rozvoje  tohoto  území.  Dílčím cílem

práce je posoudit rozdíly regionální identity kontinuálně osídlené, částečně přesídlené

a  přesídlené  oblasti  šumavského  podhůří. Které  faktory  hrají  dominantní  roli  při

utváření  regionální  identity?  Měly  periferní  oblasti  specifické  impulzy  pro  toto

formování? Nejprve dojde k vytyčení obecných faktorů, které se na vzniku regionální

identity  podílejí,  následně  bude  cílem  nalezení  specifik  daných  zájmových  lokalit.

Dalším dílčím cílem je  analyzovat  subjektivní vnímání regionální  identity  obyvatel

Klatov, Sušice a Vimperka. Jak se místní obyvatelé cítí spjati se svým regionem? Jaké

jsou  nejdůležitější  faktory  podmiňující  jejich  regionální  identitu?  Výzkum  bude

probíhat pomocí řízených rozhovorů. Třetím dílčím cílem, je  analyzovat subjektivní

vnímání regionální identity pohledem tří generací.  Liší se vnímání regionální identity

mezi  jednotlivými  generačními  skupinamim,  osobami,  které  se  narodili  před druhou

světovou válkou, v období komunistické totiality a v postkomunistickém období? Které

faktory  v  procesu  formování  regionální  identity  hrají  rozhodující  roli  pro  generaci

narozenou  před  rokem 1939?  Jak  se  liší  jejich  odpovědi  od  výpovědí  respondentů

narozených  v  rozmezí  let  1948–1975?  Co  determinuje  regionální  identitu  dnešní

mládeže, narozené mezi roky 1989 a 1995? Rozhovory budou cíleně rozděleny mezi

tyto  tři   generační  skupiny obyvatel.  Při  vyhodnocování  bude probíhat  porovnávání

mezi  generacemi  a  zároveň  mezi  třemi  zájmovými  lokalitami  navzájem.  Cílem  je

posoudit  hlavní rozdíly v utváření regionální identity napříč generacemi a lokalitami

s odlišným vývojem.
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Na základě uvedených obecných východisek a v souladu s cíli výzkumu lze pro náš

výzkum stanovit následující vstupní předpoklady: 

1. Z hlediska procesu formování regionální identity bude mít z přírodního  a krajinného

potenciálu  nejvýznamnější  vliv  na  utváření  regionální  identity  obyvatel  šumavského

podhůří  blízkost  Šumavy.  Obsazení  pohraničí  před  druhou  světovou  válkou  Němci

a poválečný odsun budou respondenty vnímány jako největší negativa, kterými si území

prošlo.  Špatná  socio-ekonomická  situace  související  s  periferní  příhraniční  polohou,

nedostatek pracovních příležitostí budou nejčastějšími důvody, proč mladí lidé z této

oblasti odcházejí. 

2.  Subjektivní  vnímání  regionální  identity  ve  třech  zájmových  lokalitách  našeho

výzkumu se bude nejvíce  lišit  mezi  obyvateli  Vimperka a  Klatov  z  důvodu odlišné

vzdálenosti  od  česko-německé  hranice  a  míry  přesídlení.  Vimperk  byl  před  druhou

světovou válkou osídlen Němci a značně se zde projevily události  spojené s druhou

světovou válkou a poválečným odsunem Němců.  Klatovy zůstaly i během války české,

můžeme  je  označovat  za  město  vnitřního  pohraničí.  Sušice  je  „hraničním“  městem

ležícím na bývalé česko-německé etnické hranici, V Sušici bude docházet k prolínání

faktorů  utvářejících  regionální  identitu  typických pro zcela  přesídlené a  kontinuálně

osídlené oblasti.

3. Zástupci nejmladší generace budou mít nejslabší míru zakořenění v území, respektive

sounáležitosti  s  regionem,  a  to  hlavně z  důvodu perifernosti  regionu,  problémovosti

území,  jeho  nízké  socio-ekonomické  vyspělosti.  Problémy  regionu  bude  nejmladší

generace  nejvýrazněji  vnímat  ve  Vimperku,  nejméně  pak  v  Klatovech.  Na  vnímání

problémů periferního území se značně podílí nedostatek pracovních příležitostí.
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4 METODIKA PRÁCE

V této kapitole budou představeny metody, za jejichž pomoci  diplomová práce

vznikla.

Vlastní  výzkum  byl  realizován  ve  třech  krocích.  Prvním  bylo  uvedení

do problematiky tématu a výzkumu regionální identity. V tomto kroku byla provedena

heuristika  zdrojů  a  literatury,  diskuze  klíčových  pojmů  a  nastínění  problematiky

utváření regionální identity. V rámci prvního kroku došlo také k definování periferních

a  marginálních  území,  uvedení  do  problematiky  týkající  se  polarizace  prostoru.

Následoval  nástin  historického  vývoje  pohraničních  oblastí  se  zaměřením na  oblast

česko-německého pohraničí, ve kterém se nachází zájmová oblast šumavské podhůří.

Tato problematika byla specifikována na oblast bývalých Sudet. Druhým krokem bylo

vymezení  zájmové  oblasti  a  hodnocení  kategorií  potenciálu  určujícího  formování

regionální identity šumavského podhůří a vybraných lokalit na bázi sekundárních zdrojů

– regionálních a městských webových portálů (www.jiznicechy.org,  www.klatovy.cz,

www.mestosusice.cz, www.tradicednes.cz, www.vimperk.cz, aj.) a regionálně zaměřené

literatury (Chromý, Skála, 2010; Vondruška, 1989), údajů o obyvatelstvu a sociálně-

ekonomických ukazatelů  ČSÚ (www.czso.cz)  a  literatuře  zaměřené  na problematiku

pohraničních  oblastí  (Chromý,  2003;  Jeřábek,  1999)  a  regionální  identity  (Chromý,

2003; Kastner, 1999; Kulhánek, 2010; Šifta, Chromý, 2014). Třetím krokem byl vlastní

empirický  výzkum  (řízené  rozhovory)  provedený  v  zájmových  lokalitách,  tedy

v  Klatovech,  Sušici  a  Vimperku.  Řízené  rozhovory  byly  pořízeny  se  zástupci  tří

generačních skupin. Výzkum probíhal v období prosinec 2014–únor 2015.

Ke  studiu  a  výzkumu  regionální  identity  lze  přistupovat  různými  způsoby

s využitím rozličných metod, respektive přístupů (kvalitativní a kvantitativní). Častou

kvalitativní  metodou  používanou  pro  vymezování  určitého  regionu  bývají  mentální

mapy,  jejichž  využitím  se  více  věnuje  např.  Semian  (2010). Častou  využívanou

kvantitativní metodou pro výzkum regionální identity je dotazníkové šetření. Na základě

vhodně položených otázek v dotazníku lze poměrně snadno nalézt odpovědi na žádoucí

otázky. 

33



Jak již bylo uvedeno výše, regionální identitu lze zkoumat s využitím rozličných

metod – kvalitativní i kvantitativní povahy. V této práci byl klíčovou metodou zvolen

terénní výzkum, při němž byly  pořízeny  řízené rozhovory s respondenty tří generací

žijících ve třech typově odlišných vybraných lokalitách.  Matušková a Rousová (2014)

označují  terénní  výzkum za  jediný možný  způsob  získávání  informací  o  aktuálních

postojích obyvatel pohraničních regionů k jeho sousednímu národu. Diplomová práce je

založena  na  dvou  rovinách  výzkumu.  První  rovinou  je  komparace  míry  regionální

identity  mezi  městy  navzájem.  Druhou  rovinu  tvoří  srovnávání  apektů  utvářejících

regionální  identitu  napříč  třemi  generacemi.  Metoda  řízených  rozhovorů  umožňuje

využití  obou  metod,  které  byly  zmíněné  v  teoretické  části,  tedy  emické  i  etické

deskripce. Pomocí emické deskripce, tedy popisu kultury z pohledu „domorodce“, dojde

k  samotnému  autentickému  přepisu  rozhovorů  bez  korekce.  Etická  deskripce  je

následně využita  při  analyzování  pořízených rozhovorů nezaujatým šetřitelem, který

pak  může  nalézt  objektivní  faktory  utvářející  regionální  identitu  na  základě

subjektivních výpovědí respondentů. 

Nejrpve  došlo  k  výběru  měst  z  oblasti  šumavského  podhůří  vhodných

ke komparaci míry zakořeněnosti obyvatel. Jsou jimi Klatovy, Sušice a Vimperk. Klíčem

k  výběru  měst  byly  historické  události  20.  století,  zejména  druhá  světová  válka,

poválečný odsun a následné události 2. poloviny 20. století,  jež jsou i v současnosti

podstatnými  faktory  při  utváření  regionální  identity.  Město  Klatovy  bylo  vybráno

z důvodu, že i během druhé světové války zůstalo české. Vimperk je naopak městem,

které bylo za druhé světové války okupováno a připojeno k nacistickému Německu.

Ve Vimperku žila značná část německy hovořícího obyvatelstva, a proto se poválečný

odsun projevil nejvíce právě v tomto z komparovaných měst. Město Sušice náleželo

k Protektorátu Čechy a Morava, hranice nacistického Německa ovšem ležela cca 1,5 km

za hranicí města, předpokledem tedy je, že v Sušici bude docházet k prolínání faktorů

utvářejících regionální identitu typických pro kontinentální vývoj Klatov i přesídlený

Vimperk. Připojení/nepřipojení k Německu během druhé světové války, události, které

válku provázely, odsun Němců a následný vývoj oblasti jsou předpokladem odlišného

vnímání regionální identity místním obyvatelstvem.

Dalším metodickým krokem byla sonda do  tří generací s odlišnými životními

zkušenostmi,  rozdílným  historickým  vědomím. Jednotlivé  generační  skupiny  byly
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zvoleny tak, aby byl co nejzřetelnější rozdíl v rozhodujích faktorech pro modelování

jejich  regionální  identity.  První  skupinu  tvoří  generace  narozená  před  rokem  1939.

V této kategorii by měli být zahrnuti lidé, kteří v území žijí nejdéle. Druhou zvolenou

generační skupinou je generace narozená v letech  1948–1975. Myšlení této generační

skupiny je ovlivněno zejména dvěma faktory. Prvním je vliv jejich rodičů, pamatujících

druhou  světovou  válku  a  s  ní  spojené  dramatické  procesy,  druhým je  potom život

v období komunistického režimu. Oba faktory hrají jistě podstatnou roli při formování

regionální identity. Mnozí  mohou mít smíšené pocity způsobené zážitky ze dvou zcela

odlišných  politických  režimů  (totalitní  versus  posttotalitní).  Poslední  a  současně

nejmladší skupinou je generace narozená v rozmezí let 1989–1995. Nejmladší generace

se narodila do již demokratického státu. Rozvoj demokracie vedl i k podpoře rozvoje

individuálního myšlení a pohledu na svět. Tato generační skupina se od předchozí liší

tím, že ji názory minulých generací natolik neovlivňují, alespoň to lze předpokládat na

základě stále rostoucího zájmu o individualizaci a sebeuvědomění se, čímž se nejmladší

generace výrazně odlišuje od předchozích dvou. Současně však dnešní mladé generaci

může  výrazně  chybět  pocit  zakořeněnosti  ke  konkrétnímu  místu,  regionu.  Je  to

způsobené nízkou sociálně-ekonomickou vyspělostí pohraničních oblastí, kdy dochází

k  nárůstu  nezaměstnanosti  v  menších  městech.  U  mladých  lidí  tak  může  docházet

k oslabení vazby k regionu.  Nedostatek možností  pracovního uplatnění je často nutí

odejít. Jak uvádí Chromý a Skála (2010), mobilita lidí v periferních oblatech je značně

zesílena nedostatkem pracovních příležitostí a možností pro seberealizaci.  Zich a kol.

(2006)  označují  potenciální  migraci  jako  jeden  z  významných  znaků  regionální

identifikace, jelikož vypovídá o stabilitě obyvatelstva daného regionu. V rámci šetření

bylo pořízeno devět rozhovorů, tak, aby z každé z vybraných lokalit byly zastoupeny

všechny tři výše uvedené generační skupiny. Klíčem výběru respondentů bylo, aby se

jednalo o bývalé  a  současné pedagogy a studenty pedagogických fakult vysokých škol.

U  pedagogické  profese  se  předpokládá,  že  výrazně  ovlivňuje  formování  regionální

identity  svých  žáků  a  studentů  reprezentací  regionu  v  rámci  výuky.  K  jednotlivým

zástupcům jsem došla metodou tzv. sněhové koule, kdy k výběru respondenta dochází

vždy na základě doporučení předochozího respondenta (Hendl, 2008). 

Osnova  rozhovoru  byla  konstruována  tak,  aby  se  získaly  výpovědi  k  sedmi

stěžejním  tématům  (přírodní  a  krajinný,  kulturně-historický,  sociálně-ekonomický
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a   demografický potenciál,  pozitiva  a  negativa  měst  z  pohledu respondentů,  změny

města  (regionu)  z  pohledu  respondentů,  vazby  k  území  a  odlišné  otázky  podle

generačních skupin) a to prostřednictvím dvou souborů otázek. První soubor zahrnuje

otázky, které jsou shodné pro všechny tři  generační skupiny. Náplní tématu  kulturní

a historický potenciál (ot. č. 6, 6.1 a 7) je identifikace historických událostí a procesů,

které zanechaly otisky v identitách příhraničních oblastí obyvatel (Houžvička, Novotný,

2007).  Dalšími  tématy jsou  socio-ekonomický  potenciál (ot.  4  a  5)  a  demografický

potenciál (ot. 3, 3.1 a 3.2). Okruhy otázek náležících k socio-ekonomickému faktoru

zjišťují  hodnocení  zdařilosti  ekonomické  transformace  ve  vybraných  zájmových

lokalitách,  dále  problematiku  vyšší  míry  nezaměstnanosti  typickou  pro  problémové

pohraniční oblasti. Skupina otázek příslušících k demografickému potenciálu se ptá na

hodnocení  současného  populačního  stavu  vybraného  území  a  prognózu  budoucího

populačního vývoje. Přestože bylo předpokladem, že přírodní a krajinný potenciál bude

jedním z  rozhodujích  faktorů  při  utváření  regionální  identity  v  oblasti  šumavského

podhůří, žádná z otázek nebyla konstruována tak, aby se přímo této tematiky dotýkala.

Záměrem rozhovoru bylo potvrzení tohoto předpokladu z nepřímo položené ot. č. 2, ve

které se respondenti mohli volně vyjadřit k pozitivům a negativům regionu a měli tedy

možnost polohu zájmového území ve výhodných přírodních podmínkách sami označit

za pozivitum. Zbývající otázky se zaměřily na hodnocení změn regionu, povahy těchto

změn a vývoj  vazby respondentů  k zájmové oblasti.  Druhý soubor otázek obsahuje

pouze jednu otázku, lišící se vždy podle toho, ke které generační skupině dotazovaná

osoba  přísluší.  Formulace  otázek  je  obtížná,  protože  jak  popisuje  Raagma  (2002),

většina lidí běžně nepřemýšlí o své totožnosti. Regionální vědomí je nehmotný pocit,

mnozí  ani  neví,  jak  ho  mají  definovat  (Raagma,  2002).  Rozhovory  byly  pořízeny

v období prosinec 2014–únor 2015. Pořízení jednoho rozhovoru trvalo 40–60 minut,

rozhovory byly zaznamenávány přímým přepisem. Následné vyhodnocování probíhalo

na  základě  předem  vymezených  kategorií  potenciálu  určujícího  utváření  regionální

identity.  Dále  byla  hodnocena  pozitiva  a  negativa  zájmových  měst  z  pohledu

respondentů a otázky lišící se dle generačních skupin. Po vyhodnocení rozhovorů byly

formulovány  závěry,  které  by  mohly  být  zvažovány  jako  podklad  pro  diskuze

o možnostech budoucího rozvoje tohoto území. 
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5 REGIONÁLNÍ IDENTITA VYBRANÝCH MĚST    

ŠUMAVSKÉHO PODHŮŘÍ: HODNOCENÍ 

POTENCIÁLU PRO FORMOVÁNÍ REGIONÁLNÍ 

IDENTITY

Následující  kapitola  se  věnuje  nejprve  vymezení  zájmových  lokalit,  tzn.

vybraných  měst  šumavského  podhůří,  poté  dochází  k  hodnocení  potenciálu  pro

formování  regionální  identity,  tedy  přírodních  a  krajinných,  kulturně-historických,

sociálně-ekonomických a demografických faktorů. Tento potenciál bude vždy nastíněn

z republikového hlediska, následně dojde k hodnocení na regionální a lokální úrovni. 

5.1 Vymezení zájmové oblasti a lokalit

Regionální identita, tedy míra sounáležitosti s regionem, ve kterém žijeme, se

v  různých  oblastech  značně  liší.  Práce  se  věnuje  analýze  diferenciace  míry

zakořeněnosti obyvatel ve městech Klatovy, Sušice a Vimperk nacházejícíh se v oblasti

šumavského  podhůří.  Cílem  výzkumu  diplomové  práce  je  propojení  objektivně

vymezených  kategorií  potenciálu  určujícího  utváření  regioníální  identitu,  tedy

přírodních  a  krajinných,  kulturně-historických,  sociálně-ekonomických

a  demografických  aspektů  a  subjektivního  vnímání  regionální  identity  na  základě

uskutečněných rozhovorů napříč třemi generacemi s místními respondenty.

ČSÚ  (1992,  revize  2013)  zahrnuje  mezi  pohraniční  obce  Česka  Sušici

a Vimperk. Klatovy již do pohraniční oblasti nespadají, ovšem při výzkumu regionální

identity pohraničních obcí slouží Klatovy jako vhodné město ke komparaci.
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Obr. 7: Poloha okresů Klatovy a Prachatice v rámci Česka

Zdroj: ArcČR 
Autorka: P. Kovárnová

Pozn. výřez znázorňuje polohu okresů Klatovy a Prachatice a komparovaných měst

Oblast šumavského podhůří leží  v jihozápadních Čechách, ze severovýchodní

části obklopuje pohoří Šumavu  a pokrývá značnou část Plzeňského a Jihočeského kraje

–  Euroreginu  Šumava.  Města  Klatovy  a  Sušice  leží  v  okresu  Klatovy  v  rámci

Plzeňského  kraje,  Vimperk  náleží  okresu  Prachatice  v  Jihočeském  kraji.  Všechna

vybraná města jsou součástí Euroregionu Šumava. Vlivem přeshraniční spolupráce na

regionální identitu obyvatel euroregionu Šumava se více zabývá např. Sarauer (2010).

Právě  blízká  poloha  česko-německé  hranice  je  první  společnou charakteristikou pro

Klatovy, Sušici i Vimperk. Klatovy jsou od státní hranice vzdálené cca 36 km, stejně

vzdálený je Vimperk,  vzdálenost Sušice od česko-německých hranic činí asi  32 km.

Nejbližším  významnějším  hraničním  přechodem  pro  Klatovy  je  Železná  Ruda  –

Bayerisch Eisenstein, stejně tak  pro Sušici. Pro Vimperk je to Strážný – Philippsreuth.

Pokud by se vybranými městy proložila přímka, bylo by zřetelně vidět, že Sušice se

nachází ve středu té přímky a města Klatovy a Vimperk na jejích koncích. Vzdálenost

mezi Sušicí a Klatovy činí cca 32 km, mezi Sušicí a Vimperkem cca 38 km. 
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Obr. 8:  Poloha vybraných města 

Zdroj: ArcČR, reliktní česko-německá etnická hranice
Autorka: P. Kovárnová
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Klatovy jsou okresním městem Plzeňského kraje a současně, po Plzni, městem

s druhým nejvyšším počtem obyvatel v Plzeňském kraji. Z komparovaných měst jsou

Klatovy městem s  nejvyšším počtem obyvatel,  22  424,  zatímco  Sušice  má  11  270

obyvatel a Vimperk 7 644 obyvatel (k 1. 1. 2013, ČSÚ).  Průměrná nadmořská výška

Klatov je  405 m n.m.  [10a],  v  Sušici 465 m n.m.  [11a],  ve Vimperku je  průměrná

nadmořská  výška  vyšší,  700  m n.m.  [22e],  jelikož  město  leží  v  kopcovité  krajině.

Blízkost Šumavy je zřetelná již ze symbolických názvů měst –  Klatovy = „brána do

Pošumaví“, Sušice = „brána Šumavy“, Vimperk = „město pod Boubínem“. 

Následující stať nastiňuje stručný administrativní vývoj z hlediska příslušnosti

zájmových  lokalit  ke  kraji  od  založení  měst  po  současnost.  Klatovy byly  původně

malou vsí ležící na obchodní stezce vedoucí z Bavorska do Čech, na královské město

byly povýšeny okolo roku 1260 [10b].  Osada Sušice byla založena na  řece Otavě,

dnešní tvar města je z tohoto důvodu protáhlý, kopíruje tok Otavy. Na královské město

byla  Sušice  povýšena  v  roce  1273  [15].  Vimperk  býval  v  minulosti  významným

obchodním centrem,  procházela  jím Zlatá  stezka  [22a].  Jak  již  bylo  výše  zmíněno,

Klatovy a Sušice leží v Plzeňském kraji, Vimperk v Jihočeském. V minulosti tomu tak

vždy  nebylo.  Před  rokem 1850  byly  Klatovy  krajským městem Klatovského  kraje,

Sušice a Vimperk příslušely kraji Prácheňskému (Burda, Jeleček, 2009). V období let

1850–1855 náležela  všechna  tři  města  Plzeňskému kraji  (Burda,  Jeleček,  2009).  Po

administrativní reformě z 60. let 19. století se staly Klatovy a Sušice okresními městy,

toto  uspořádání  přetrvalo  i  období  první  republiky  [20].  Po  reformě  z  roku  1960

Klatovy se Sušicí příslušely Západočeskému kraji, Vimperk Jihočeskému kraji, Sušice

a Vimperk téhož roku ztratily status okresního města (muzeumsumava.net, Beneš, Starý,

Solar,  1979),  okresním městem nadále zůstaly pouze Klatovy,  od r.  2000 platí  výše

uvedená  krajská  příslušnost  Klatov  a  Sušice  k  Plzeňskému  kraji  a  Vimperka

k Jihočeskému kraji (Burda, Jeleček, 2009). Od 1. 1. 2003 mají všechna komparovaná

města status obce s rozšířenou působností. 

Z hlediska přítomnosti významnějšího vodního toku se komparovaná města liší.

Městem Sušice protéká řeka Otava,  která bývala zlatonosná. To byl jeden z prvních

klíčových okamžiků pro založení osady. V Klatovech se žádná řeka nenachází, městem

protéká Drnový potok. Vimperkem protéká malá říčka Volyňka.

40



Z  dopravního  hlediska  se  Klatovy  nacházejí  na  významném  silničním  uzlu.

Městem prochází mezinárodní silnice E53 vedoucí z Plzně do Mnichova. Díky výhodné

dopravní poloze a blízkosti krajského města Plzně (cca 40 km) je možná denní dojížďka

za prací do Plzně i Německa [5d]. Sušičtí vyjíždějí za prací zejména do Klatov, případně

do vzdálenější (cca 73 km) Plzně, ojedinělou není ani dojížďka do sousedního Německa

[5d]. Řešení nezaměstnanosti dojížďkou do Německa je běžné i ve Vimperku, denní

dojížďka  je  tak  nejčastěji  uskutečňována  do  již  zmíněného  Německa,  Prachatic,

Strakonic, Čkyně, či vzdálenějších (cca 60 km) Českých Budějovic [5e].

Výše zmíněná charakteristika představila tři města, jež jsou v rámci výzkumu

regionální identity v této práci komparována.  Pro Klatovy, Sušici  i  Vimperk existují

shodné charakteristiky,  které vybraná města spojují (např.  poloha v rámci pohraničí,

blízkost Šumavy), současně má každé z vybraných měst specifické rysy, které jsou dány

odlišnými  přírodními  a  krajinnými,  kulturně-histrorickými,  sociálně-ekonomickými

a  demografickými faktory. Spojení obecných a specifických faktorů vytváří komplexní

obraz,  který  může  pomoci  vhodně  nasměrovat  budoucí  regionální  politiku  měst,

potažmo celé oblasti regionu šumavského podhůří.  

Obr. 9: Letecký pohled – město Klatovy

Autor: Jan Kouba
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Obr. 10: Letecký pohled – město Sušice

Zdroj: Flyfoto.cz

Obr. 11: Letecký pohled – město Vimperk

Zdroj: Aerofoto.rajce.idnes.cz
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5.2 Přírodní a krajinný,  kulturně-historický potenciál podmiňující   

formování regionální identity obyvatel Klatov, Sušice a Vimperka

V rámci  následující  kapitoly budou vymezeny a  hodnoceny nejprve  přírodní

a  krajinné  aspekty  významně  se  podílející  na  utváření  regionální  identity  v  oblasti

šumavského podhůří, dále se zabýváme vytyčením kulturně-historických faktorů, které

jsou rovněž součástí formování regionální identity.

5.2.1 Přírodní a krajinný potenciál

Pohořím, které je nejblíže zájmové oblasti, je Šumava. Ta ovšem není jediným

určujícím  faktorem  přírodního  a  krajinného  potenciálu.  Aspekty  podmiňujícími

formování  regionální  identity  z  přírodního a  krajinného  hlediska  mohou  být  rovněž

přítomnost  významného  vodního  toku,  v  případě  oblasti  šumavského  podhůří  řeky

Otavy,  která  umocňuje  aktraktivitu  přírodního  prostředí.  Dalšími  faktory  jsou

specifický  krajinný  ráz  utvářený  horským  masivem  s  výškovou  členitostí  a  čisté

ovzduší.  Jak  uvádí  Šifta,  Chromý  (2014),  územní  identita  je  výrazně  ovlivňována

i přírodním a krajinným rázem.

Klatovy, Sušice  i Vimperk jsou  města, jež neleží přímo v lůně Šumavy, Šumava

ovšem byla pro jejich původní obyvatelstvo zdrojem práce a obživy. Blízkost Šumavy

činí zájmovou oblast atraktivní, vyhledáváným turistickým cílem. Fakt, že všechna tři

města  leží  na  samém  vstupu  do  šumavského  pohoří,  dokazují  i  výše  uvedené

symbolické názvy měst. Hranice CHKO Šumava je od Klatov vzdálená cca 15 km, od

Sušice cca 8 km a od Vimperka  cca 2 km. 
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Obr. 12: Poloha zájmových lokalit ve ztahu k NP a CHKO Šumava

Zdroj: upraveno podle www.sumavaregion.cz

Bohatý  přírodní  potenciál  bývá  obvykle  silným  poutem  obyvatel  k  území,

ve kterém žijí. „Právě rozsáhlé lesy lze vnímat jako specifický znak tohoto modelového

území a jeden z klíčových předpokladů pro utváření regionální identity“ (Skála 2007,

s.  44).  Silná  vazba  k  pohoří  Šumava  podporuje  identifikaci  místních  obyvatel  se

zájmovým územím. První zmínky o osídlení Šumavy sahají  do 13.  století.  Lidé zde

dokázali žít i přes nepřízeň počasí, kruté a dlouhé zimy, těžkou práci, přírodní kalamity.

Šumava poskytovala obživu řadám předchozích generací. Jednalo se zejména o těžbu

dřeva a jeho následné plavení pomocí vorů až do Prahy. S dřevařstvím úzce souvisel

průmysl sklářský, který byl na Šumavě též značně zastoupen. V současnosti je zájem

o Šumavu především v oblasti cestovního ruchu. 

Přírodní  potenciál  není  tvořen  pouze  masivem Šumavy.  Dalším  významným

činitelem z přírodních faktorů podílejících se na utváření regionální  identity je říční

systém.  V Klatovech  ani  ve  Vimperku  se  nenachází  vodní  tok,  který  by významně
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ovlivnil  formování  regionální  zakořeněnosti.  Jak  již  bylo  uvedeno,  Klatovy protéká

Drnový potok, Vimperkem malá říčka Volyňka. Ani jeden z těchto říčních toků není

využíván k vodní turistice, jejich přítomnost ve městech tedy nemá hlubší význam při

formování regionální identity v zájmových lokalitách Klatovy a Vimperk. Jiná situace je

ovšem na  Sušicku.  Sušicí  protéká  řeka  Otava,  která  vzniká  soutokem horských řek

Vydry a  Křemelné  u  Čeňkovy Pily.  Otava  byla  využívána  jako obchodní  cesta  pro

splavování dřeva ze šumavských hvozdů. V současné době slouží řeka zejména k vodní

turistice – za příznivých podmínek je splavná v celé své délce 133 km. Cyklostezka

lemující Otavu vede skrze celou Sušici. Lidé tak mohou aktivně odpočívat v blízkosti

řeky a v zeleni, zároveň však nedaleko městského centra. Možnost aktivního odpočinku

v blízkosti řeky podporuje identifikaci s místem. V lesoparku Luh je možné provozovat

jak aktivní sport (cyklistika, in-line bruslení, nordwalking, běh), tak formy pasivnějšího

odpočinku  [11b].  Role  vodního  toku  by  neměla  být  opomíjena  při  vymezování

přírodních  faktorů  podmiňujících  utváření  regionální  identity.  Klatovskou  přírodní

relaxační  zónu  tvoří  Městské  sady a  Lesní  komplex  Hůrka  [13].  Přírodní  potenciál

Vimperka utváří  rekreační  a sportovní  areál  Vodník a Arboretum [22d].  Identifikace

s přírodou je tedy rozhodně významným faktorem utváření regionální identity v této

zájmové oblasti. 

5.2.2 Kulturně-historický potenciál

Pojem kultura  můžeme vymezit  jako  souhrn  hmotných a  duchovních  hodnot

vytvořených lidstvem [1]. Jak již bylo v obecných východiscích zmíněno, identifikace

může  vznikat  na  úrovni  národní,  regionální  a  lokální.  Na  národní  úroveň  můžeme

zařadit  dimenzi  vnímání  češství  a  vymezování  se  českého  národa  vůči  jiným.

Regionální úroveň lze chápat jako sounáležitost např. s krajem (euroregionem, okresem,

aj.).  Sounáležitost  s  krajem (či  jiným územím regionálního měřítka)  může být  další

možnou dimenzí při utváření regionální identity. Z důvodu administrativních změn  této

oblasti v minulosti a za předpokladu nižšího významu formování regionální identity ve

smyslu Jihočeši versus Západočeši není tato problematika dále diskutována. Vytváření

společné česko-německé regionální identity, kultury, která byla poválečným odsunem
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a  „železnou  oponou“  zpřetrhána,  je  hlavní  náplní  otázky  kulturně-historického

potenciálu  z  hlediska  regionálního  měřítka.  Dalšími  faktory  této  řádovostní  úrovně

mohou  být  také  tradiční  šumavská  řemesla,  zvyky.  Na  lokální  úroveň  kulturně-

historického potenciálu lze zařadit  kulturní  památky,  z  nichž nejvýznamnější  mohou

nabývat regionálního až národního významu. 

Obr. 13: Mapa germanizace českých zemí (15.–19. století)

Zdroj: upraveno podle Zich, Houžvička, Jeřábek, Kastner, 1996, s. 24
Pozn. výřez znázorňuje polohu komparovaných měst

Pokud se zaměříme na kulturní potenciál z hlediska formování národní identity,

je národ základním faktorem této dimenze.  „MY“ jsme Češi,  „MY“ se vymezujeme

proti jiným národům. Snaha odlišovat se od ostatních je typická pro všechny úrovně

identifikace.  Na  národní  úrovni  může  extrémní  protivymezování  se  vést  až

k mezinárodním konfliktům. V šumavské pohraniční oblasti žili Němci a Češi dlouhá

staletí pohromadě. Mapa germanizace českých zemí (15.–19. století) (viz. obr. 14), na

které jsou červeně vyznačena vybraná města, ukazuje, že ve Vimperku žilo německé
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etnikum již od 15. století.  Sušice ležela v oblasti,  kde se mísila obě etnika, zatímco

Klatovy  byly  od  hranice  germanizovaného  území  českých  zemí  vzdálenější.  České

pohraničí není a až na výjimky nikdy nebylo homogenním územím (Chromý, 2004).

Z hlediska národnostního  složení  tady  žila  dvě  odlišná  etnika,  „MY“ Češi,  „ONI“

Němci. Zároveň však česko-německé pohraničí tvořilo na regionální úrovni oblast se

stejnou  kulturou,  stejnými  kulturními  vzorci  pro  Čechy  i  Němce  [6]. Z  hlediska

regionální  kultury  tedy  existovalo  jen  „MY“.  Před  druhou  světovou  válkou  měly

Klatovy a Sušice již  ryze český, respektive československý,  charakter,  ve Vimperku

ovšem  tvořilo  německé  etnikum  téměř  80  %  z  celkového  počtu  obyvatatel,  což

reflektuje  graf  1.  Jelikož  německé etnikum tvořilo  většinu  vimperkého obyvatelstva

před druhou světovou válkou, byl právě Vimperk druhou světovou válkou a poválečným

odsunem  postižen  nejvíce  z  komparovaných  měst.  Poválečný  odsun  Němců  tvrdě

vymezil  naše  „české  MY“  a  jejich  „německé  ONI“  na  následujících  padesát  let.

„Počínaje rokem 1945 došlo ke splynutí významu politické hranice i hranice kulturní

(jazykové,  národnostní)“  (Jeřábek,  1999).  Problematikou  proměny  sudetské  krajiny,

geniem loci oblasti, jež nebyla nikdy dosídlena, krajinou, ve které jen zarůstající ruiny

připomínají,  že  zde  v  minulosti  existovaly  obce  plné  života,  se  více  věnuje  např.

Mikšíček  (2004,  2013).  V  politickém  kontextu  nadnárodní  úrovně  došlo  po  druhé

světové  válce  k  bipolaritě  Evropy  –  Východ  versus  Západ.  Migrační  proudy

dosidlovacího  procesu  probíhající  v  období  let  1945–1947  sice  z  části  vylidněné

pohraničí znovuobydlely, nově příchozí obyvatelstvo ovšem nemělo s původní kulturou

nic  společného.  „Původní  nositele  územní  identity  tak  nahradilo  obyvatelstvo,  jež

k danému území nemělo zpravidla  žádný vztah“ (Kulhánek,  2010, s.  41).  Vysídlené

pohraničí se po roce 1947 stalo regionen se „ztracenou“ identitou, ve kterém se jedná

buď o  zaniklou  dominanci  ideové  funkce  nebo  samotné  nositele  identity  (Chromý,

2003). Železná opona, tvořící státní, kulturní i etnickou hranici, zpřetrhala společnou

kulturní identitu lidí žijících v pohraničí (Čechů a Němců). Bohužel v té době nebylo

bráno  na  zřetel,  že:  „Vymezení  určité  kulturní  oblasti  se  nikdy  přesně  nekryje

s hranicemi geografickými, neboť tyto hranice (na rozdíl od hor a řek) nejsou neměnné

a v průběhu času se může rozsah určité kulturní oblasti více či méně měnit“ (Vondruška,

1989, s. 7). Regionální identita není omezena státními hranicemi, ty od sebe vymezují

jednotlivé národy. „K velkým změnám identity může docházet změnou nebo ztrátou
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nositelů identity. Ztráta mezičlánku v kolektivní paměti, nezájem  o odkaz předchozích

generací  obyvatel,  může  vést  k  deformacím  identity,  popřípadě  ke  ztrátě  původní

identity a vytváření identity nové“ (Kastner, 1999 in Chromý, 2009b, s. 13). V případě

šumavského pohraničí je dynamika změn kulturní identity velice vysoká. Od poloviny

minulého století se zde začala formovat nová regionální identita, která se z hlediska

etnického i kulturního ostře vymezovala proti Němcům, což bylo podporováno v období

komunistického režimu přísně hlídanou hranicí – železnou oponou. Kulhánek (2010)

poukazuje,  že  vzhledem k tomu,  že  nově příchozí  obyvatelé  si  nedokázali  k  území

vybudovat pevný vztah, obyvatelstvo se často obměňovalo. Hlavním důvodem, proč si

nově příchozí nedokázali vytvořit stabilní vztah k území, byly pro život a hospodaření

v  krajině  nepříznivé  přírodní  podmínky,  které  v  horských  oblastech  panovaly.

Otevřením hranic po revolučním roce 1989 se regionální identita šumavského pohraničí

začala  opět  měnit.  Vztahy,  které  byly  na  půl  století  zpřetrhány,  se  začaly

„znovunavazovat“. Česko se zapojilo do procesu evropské integrace, mezi lety 1991–

2002 bylo založeno 13 euroregionů, jejichž cílem je přeshraniční spolupráce, překonání

státních  hranic  (Sarauer,  2010),  což  může  významně  napomoci  ke  snižování  míry

perifernosti.  České  pohraničí,  respektive  šumavské  podhůří,  tak  využívá,  za

komunistického  režimu  potlačovaný,  potenciál  výhodné  polohy  v  blízkosti  česko-

německých hranic. Otázkou je, jak moc úspěšné toto navazování je, zejména z hlediska

znovuoživení česko-německé regionální identity, kultury.  

Graf 1: Národnostní struktura Klatov, Sušice a Vimperka (1921)

Zdroj: interní data ČSÚ
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„Významným faktorem ovlivňujícím formování územní identity obyvatel jsou

regionální kulturní specifika“ (Kulhánek, 2010, s. 45). Již od dob prvotního osidlování

Šumavy se  lidé  museli  naučit  hospodařit  v  nepříznivých  přírodních  a  klimatických

podmínkách. Typickými řemesly, která byla v šumavských obcích provozována, byly

dřevařství, sklářství a lnářství (Vondruška, 1989). Dříve se lidé museli naučit využívat

přírody  jako  zdroje  obživy.  Samozásobitelské  zemědělství  bylo  vedlejším  příjmem,

hlavním  zdrojem  příjmu  byla  nezemědělská  výroba.  Zejména  práce  v  lesích

zaměstnávala převážnou většinu zde žijících mužů. S dřevařstvím úzce souvisí i výše

zmíněné  sklářství,  jelikož  výroba  skla  vyžadalovala  nesmírné  množství  dřeva

(Vondruška,  1989).  Tradiční  šumavská  řemesla  si  zaslouží  dodnes  obdiv  a  často  se

můžeme  setkat  s  výstavami  šumavské  sklářské  výroby  či  expozicemi  o  historii

dřevařství na Šumavě. 

Nejnižší úrovní prosecu identifikace je úroveň lokální, neboli místní. Existence

kulturních  památek  ve  městě  nebo  v  jeho  zázemí  je  nedílnou  složkou  při  utváření

lokální,  mnohdy  i  regionální  identity.  Města,  jež  využívají  kulturních  památek

k symbolické reprezentaci, posilují identifikaci se s místem v obyvatelích, kteří ve městě

žijí.  Vimperk  je  známý  lokalizací  zámku  přímo  ve  městě.  Vimperský  zámek  je

dominantou  města.  Výjimečná  lokalizace  zámku,  který  z  vysoce  položeného  místa

„dohlíží“  na  své  město,  podporuje  identifikaci  se  vimperských  občanů  s  místem.

Vimperský zámek je symbolem města. Město Sušice leží v údolí mezi vrchy Svatobor

(845 m n.m.) a Kalovy (727 m n.m.) [16]. Na vrchu Svatobor se tyčí 31,6 m vysoká

rozhledna. Podle archeologických nálezů bývalo toto místo osídlené již    v době, kdy na

naše území přišli Slované. Svatobor někteří považují dokonce za posvátné místo, jelikož

nedaleko rozhledny se nachází obec Odolenov, v níž se má nacházet léčivý pramen [16].

Turistům slouží vrch Svatobor jako cíl pěších, cyklistických či lyžařských výletů [11c],

lze jej  označit  za kulturní místo regionálního významu. Východně od města stojí na

vrchu Stráž (552 m n.m.) Kaple Anděla Strážného, neboli „Andělíček“. „Andělíček“ je

rovněž  vyhledávaným  turistickým  cílem  a  zároveň  významným poutním  a  mešním

místem Sušice. Město Klatovy lze již z dálky jasně identifikovat díky Černé věži, která

stojí na nejvýše položeném místě na náměstí. Označení „černá“ získala díky tomu, že je

postavena  z  tmavých  neomítnutých  kamenných  kvádrů,  což  mělo  symbolizovat

bohatství města v době výstavby věže v letech 1547–1559 [10b]. Raritou města jsou
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katakomby pod jezuitským kostelem, kde můžeme vidět mumifikovaná těla  jezuitů ze

17.  století.  Katakomby uprostřed  centra  jsou  pro  Klatovy neobvyklým,  ale  zároveň

jedinečným kulturním místem lokálního významu. Vybrané kulturní památky měst jsou

významnými nositeli místní identity, jejich historický vývoj podpořil formování identity

místních  obyvatel.  Rodáctví  lze  rovněž  považovat  za  kulturní  aspekt  potenciálu

regionální  identity.  Rodákem  nemusí  být  jen  osoba  narozená  v  zájmové  lokalitě,

rodákem se musí člověk cítit.  Sebeuvědomění si rodáctví je předpokladem pro vyšší

míru regionální zakořeněnosti (Kuldová, 2005).

5.3 Sociálně-ekonomický a demografický potenciál podmiňující                

            formování regionální identity obyvatel Klatov, Sušice a Vimperka

Předchozí  podkapitoly  definovaly  a  charakterizovaly  přírodní  a  krajinné

(Šumava, řeka, krajinný ráz), kulturně-historické (národ, tvář vysídleného/přesídleného

česko-německého pohraničí, kulturní specifika, lokální a regionální památky, rodáctví)

faktory,  které  podmiňují  utváření  identity  na  všech  úrovních  –  národní,  regionální

i lokální. V následujících podkapitolách dojde k definování dalších kategorií potenciálu

určujícího formování regionální identity – sociálně-ekonomického a demografického. 

5.3.1 Sociálně-ekonomický potenciál

Sociálně-ekonomické podmíněnosti jsou další kategorií potenciálu utvářejícího

regionální  identitu  a  mají  významnou roli  při  procesu  formování  identity.  Sociálně-

ekonomický potenciál je určujícím faktorem obzvlášť tehdy, má-li historickou tradici.

Shodné sociálně-ekonomické podmíněnosti  můžeme nalézt  ve  vývoji  celého národa.

Periferní, pohraniční oblasti navíc spojují regionální specifika sociálně-ekonomického

vývoje, ve vybraných zájmových územích se vyskytují odlišnosti lokálního charakteru.

Na  národní  úrovni  lze  za  společný  faktor  vývoje  považovat  průmyslovou

revoluci, která pomohla k rozvoji většiny českých měst, v zájmové oblasti šumavského

podhůří  proběhla  se  značným  fázovým  zpožděním.  K  velkému  rozvoji  došlo  i  ve
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vybraných  lokalitách,  v  národním  měřítku  lze  ovšem  industrializaci  v  této  oblasti

považovat  za  nepatrnou.  Tím se  přesouváme  k  rovině  regionální,  potažmo  lokální.

V Klatovech nastal velký ekonomický rozvoj města na přelomu 19. a 20. století. Jak

uvádí Kovárnová (2013), Klatovy byly napojeny na železnici v roce 1876 a staly se tak

dopravním  uzlem  pro  cesty  do  Plzně,  Prahy  a  Německa.  K  rozvoji  pomohla  také

výstavba  plynárny  a  elektrárny  (Kovárnová,  2013).  Pro  sušickou  historii  se  stal

významným mezníkem rok 1839, kdy se sušický rodák Vojtěch Scheinost vrátil z Vídně

a  založil  v  Sušici  sirkařství  [7].  „Tímto rokem začíná  tradice  sirkařství  v  Sušici  na

dalších 169 let. Sirkařství se přes počáteční skepsi místních rozvíjelo velice rychle, bylo

potřeba  stále  větších  prostorů  a  zaměstnanců,  pro  které  byly  vystavěny  ubytovny

i zařízení s lékařskou péčí a službami“ (Kovárnová, 2013, s. 28). Právě sirkařství je

jedním z významných faktorů podílejících se na utváření regionální identity obyvatel

Sušice.  Na  železniční  trať  bylo  město  Sušice  napojeno  až  v  roce  1888  [7].  Tento

moment  přispěl  k  rozvoji  průmyslu  ve  městě  a  současně  k  mírnému nárůstu  počtu

obyvatel.  Sušice  byla  městem  bohatým  na  průmysl,  zejména  dřevozpracující

a  kožedělný,  za  zmínku  stojí  také  těžba  vápence.  Vimperk  se  během  průmyslové

revoluce  stal  v  regionálním  měřítku  Jihočeského  kraje  významným  městem

orientovaným na  průmysl.  „V roce  1907 zde  byla  továrna  na  duté  sklo,  2  cihelny,

vápenka,  strojní  zámečnictví,  továrna  na  kostěné  zboží,  sirkárna,  2  pily,  3  tiskárny,

2  pivovary  a  mnoho  dalších  menších  podniků“  [22a]. Dynamický  rozvoj  většiny

českých  měst  pozastavila  první  světová  válka,  rozvoj  komparovaných  měst  rovněž.

Průběh druhé světové války se ve vybraných městech lišil.  Klatovy se během druhé

světové  války nacházely „nejvnitřněji“  z  komparovaných měst,  hranice  nacistického

Německa  ležela  mezi  Janovicemi  a  Nýrskem.  Klatovy  a  Sušice  nebyly  součástí

nacistického  Německa.  Během  válečných  let  nedošlo  v  Klatovech  ani  v  Sušici

k populačnímu úbytku. Sušice, stejně jako Klatovy, náležela během druhé světové války

k Protektorátu Čechy a Morava. Hranice s Třetí říší se nacházela cca 1,5 km od Sušice,

u obce Divišov. Sušice během války sice ztratila značnou část pozemků, samotné jádro

města však zůstalo i během války české (Kovárnová, 2013). Vimperk, ve kterém žila

značná část německého etnika, připadl za druhé světové války nacistickému Německu.

Napjatá  válečná  situace  a  poválečný  odsun  Němců  se  v  této  lokalitě  projevily

nejzřetelněji.  Přesídlení  oblasti  Vimperska  může  být  faktorem,  který  se  negativně
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projevil nebo ještě stále projevuje při procesu formování regionální identity. 

 Po válce se k moci dostala komunistická vláda. Klatovy, Sušice i Vimperk díky

rozvíjejícímu se průmyslu populačně rostly. I mezi lety 1950–1980 docházelo k dalšímu

rozvoji průmyslu podporovanému socialistickou politikou. Pro Klatovy se stal klíčovým

rok 1960 (Kovárnová, 2013), kdy po administrativní změně zůstaly, na rozdíl od Sušice

a Vimperka, okresním městem a počet obyvatel zde dynamicky stoupal. V 70. a 80.

letech došlo ve vybraných městech, a samozřejmě nejen v nich, k vystavění panelových

domů v důsledku stále se rozvíjejícího průmyslu. V Klatovech to byl zejména průmysl

kožedělný a textilní, v Sušici dřevozpracující, ve Vimperku textilní a tiskařský. 

Po restrukturalizaci ekonomiky po roce 1989 se česká ekonomika dala, po vzoru

západních  vyspělých  zemí,  cestou  rozvoje  terciéru,  v  posledních  letech  kvartéru

i kvintéru. Činnost bývalých státních podniků vystřídalo soukromé podnikání. Některé

tato změna stála pracovní místo. Rušení průmyslových podniků s dlouholetou tradicí

narušilo regionální i lokální identitu. Příkladem může být uzavření klatovského závodu

Škoda Klatovy v roce 2005 [18] nebo závodu SOLO v Sušici v roce 2008. Sušice, která

byla nazývána „městem sirek“, přišla o sirky. Takový zásah může mít velice negativní

dopad při procesu formování identity. Pokud město ztratí svůj symbol, který vytvářel

image města, byl jeho identifikačním znakem, je to pro jeho obyvatele těžká rána, a to

nejen  z  hlediska  ztráty  pracovních  příležitostí.  Tiskařská  tradice  ve  Vimperku  byla

ukončena v roce 2003 [22b].  Je třeba na tradiční podniky,  které byly často nositely

symbolů města, nezapomínat a průmyslovou tradici si připomínat.

Zaměříme-li se  na  ekonomiku  vybraných  měst  v  současnosti,  zjistíme,  že

Klatovy  jsou  stále  poměrně  průmyslovým  městem,  specializovaným  především  na

potravinářský průmysl (Mlékárna Klatovy, a.s., Drůbežářský závod Klatovy, a.s., BG

Šumava, s.r.o., Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.) (Kovárnová, 2013). Sušice, ve které

byla  značná  část  průmyslové  výroby  s  nástupem  nového  ekonomického  systému

ukončena, se dokázala poměrně rychle přizpůsobit systémovým změnám (Střednědobý

plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Sušice, 2012–2014). V současnosti se Sušice

kromě soukromého podnikání orientuje na rozvoj cestovního ruchu. Podél řeky Otavy

byla vystavěna stezka pro cyklisty, v centru města se nachází offpark nabízející nespočet

aktivit,  v roce 2014 byl  otevřen plavecký bazén.  V posledních letech došlo k velké

rekonstrukci kina na Sušickou regionální kulturní scénu, dále bylo zřízeno Komunitní
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centrum,  v  němž jsou  provozovány volnočasové  aktivity  dětí  a  mládeže  a  městská

knihovna. Ve Vimperku po roce 1989 rovněž řada podniků uzavřela své provozy [22a].

Vimperským největším zaměstnavatelem je firma Rohde & Schwarz, která se soustředí

na  kovovýrobu,  výrobu  elektromateriálu,  CNC  zpracování  plechů.  Následující  graf

ukazuje,  že  zaměstnanost  v  zájmových lokalitách  se dle  ekonomických sektorů liší.

Největší  procento  zaměstnaných v  terciéru  mají  Klatovy,  o  2 % nižší  zaměstnanost

v témže sektoru má Sušice, nejméně má Vimperk. 

Graf 2: Struktura zaměstnanosti v Klatovech, Sušici a Vimperku dle ekonomických

 sektorů (2011)

Zdroj: interní data ČSÚ
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5.3.2 Demografický potenciál

Kapitola věnující se hodnocení demografického potenciálu se zaměřuje na vývoj

počtu  obyvatel  a  domů  v  rozmezí  let  1869–2011.  Do  roku  1869  nebyl  prováděn

pravidelný ani statisticky spolehlivý census, proto je vývoj počtu obyvatel analyzován

až od tohoto roku. 

V období let  1869–1900 vzrostl  počet obyvatel  i  domů zejména tam, kde se

rozvíjel průmysl. Tento trend byl patrný i ve městech šumavského podhůří. Mezi roky

1900  a  1930  docházelo  ke  stagnaci  či  mírnému  růstu  počtu  obyvatelstva,  což

dokumentuje graf 3.  Dynamická změna nastala během druhé světové války a zejména

po  poválečném  odsunu  Němců.  V  tomto  období  počet  obyvatel  v  pohraničních

sudetských oblastech výrazně klesl. Okresy Klatovy a Prachatice, v nichž se nacházejí

vybraná města, ztratily téměř polovinu  z počtu obyvatel ve srovnání se stavem před

druhou  světovou  válkou. Období  let  1950–1991  je  charakteristické  růstem  počtu

obyvatel  i  domů v  obcích  (viz  graf  3),  kde  docházelo  k  rozvoji  průmyslu  a  s  ním

spojenou  výstavbou  panelových  sídlišť.  Po  roce  1970  byla  na  vrcholu  středisková

soustava osídlení, počet obyvatel se v tzv. „nestřediskových“ obcích rapidně snížil.  Po

revolučním roce „89“ dochází ke zvýšení počtu domů na základě  podpory výstavby

individuálního  bydlení.  Počet  obyvatel  v  oblasti  šumavského  podhůří  v  období  let

1991–2011 mírně vzrostl v obcích, které se přizpůsobily systémovým změnám (viz graf

3).

Z grafu 3 je patrné, že populační vývoj se ve vybraných městech v minulosti

lišil.  Pro  všechna  komparovaná  města  je  společný  mírný  nárůst  počtu  obyvatel

související  s  projevy průmyslové  revoluce  v  zájmových  lokalitách.  V Klatovech  je

nárůst počtu obyvatel v tomto období nejmarkantnější. Mezi lety 1930–1950, tedy roky

poznamenanými událostmi spojenými s druhou světovou válkou a zejména následným

odsunem  německého  obyvatelstva,  je  vývoj  počtu  obyvatel  ve  vybraných  městech

odlišný. V případě Klatov i Sušice počet obyvatel stagnoval, v Plzeňském kraji došlo

k poklesu počtu obyvatel, což způsobuje fakt, že součástí Plzeňského kraje jsou obce,

které byly odsunem poznamenány markantněji než Klatovy a Sušice (viz graf 3). Ve

Vimperku došlo v rozmezí let 1930–1950 k výraznému poklesu počtu obyvatelstva (viz

graf 3).
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Graf 3: Vývoj počtu obyvatel Klatov, Sušice a Vimperka (1869–2011)

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, ČSÚ, www.czso.cz

Příčinou  poklesu  počtu  obyvatel  ve  Vimperku  bylo  připojení  Vimperka

k nacistickému Německu během druhé světové války a  zejména masivní  poválečný

odsun německy hovořícího obyvatelstva, které zde před druhou světovou válkou tvořilo

národnostní většinu. Odsun Němců se projevil i ve vývoji počtu obyvatel Jihočeského

kraje, což vyjadřuje graf 4. V letech 1950–1991 dochází k dynamickému populačnímu

růstu všech komparovaných měst, což je patrné z grafu 3. Hlavním důvodem tohoto

růstu  byla  pronatalitní  politika  a  rozvoj  průmyslu.  Ten  do  měst  přiváděl  stále  více

obyvatel. Do měst přicházeli i ti, kteří původně osidlovali malá sídla. Přesto lze nalézt

odlišnosti  u  vybraných  měst  i  v  tomto  časovém  úseku.  Všechna  města  významně

populačně rostla, v Klatovech však docházelo k dynamičtějšímu růstu počtu obyvatel

než v Sušici a Vimperku. Hlavní příčinou byla administrativní změna spojená s rokem

1960. Tímto rokem ztratily Sušice i Vimperk status okresního města [14]; (Beneš, Starý,

Solar,  1979),  Klatovy  zůstaly  okresním městem  do  současnosti.  Dalším  zlomovým

rokem,  nejen  pro  otázku  populačního  vývoje,  byl  revoluční  rok  1989.  Totalitní

komunistická  vláda  byla  vystřídána  vládou  demokratickou.  Revoluční  rok  s  sebou

přinesl  i  změnu  ekonomického  systému.  Místo  původního  centrálně  plánovaného

hospodářství  zaujala  tržní  ekonomika.  Jak  již  bylo  uvedeno  v  kapitole  věnující  se

sociálně-ekonomickému potenciálu, města Klatovy a Sušice dokázala svou ekonomiku
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přetransformovat poměrně rychle. V těchto městech  došlo v „porevolučních“ letech

k  uzavření  řady  bývalých  průmyslových  podniků,  zároveň  se  však  města  Klatovy

a Sušice začala orientovat na rozvoj cestovního ruchu, v obou městech došlo ke zvýšení

procenta  zaměstnanosti  v  terciérnímsektoru  terciéru.  Strukturu  zaměstnanosti  dle

ekonomických sektorů (2011) dokumentuje graf 2. V Klatovech a Sušici došlo v období

let 1991–2011 k nárůstu počtu obyvatel (viz graf 3), dynamika tohoto vztestupu je však

pozvolnější  ve srovnání s předchozím obdobím. Ve Vimperku shledáváme po roce 1989

pozvolný pokles počtu obyvatel (viz graf 3), terciérní sektor je ve městě zastoupen méně

ve srovnání s Klatovy a Sušicí (viz graf 2).

Graf 4: Vývoj počtu obyvatel Plzeňského a Jihočeského kraje (1869–2011)

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, ČSÚ, www.czso.cz

Po roce 1989 postupně došlo ke změně hodnot a postojů, jež se projevily i na

věkové struktuře obyvatelstva.  Typickým projevem postmoderního způsobu života je

odkládání  založení  rodiny,  snižování  porodnosti.  Z  důvodu  kvalitnější  zdravotnické

péče a prodlužování délky života narůstá počet obyvatel starších 65 let. Změna v podílu

jednotlivých věkových kategorií mezi roky 1993 a 2013 Plzeňského a Jihočeského kraje

je zřetelná z grafu 5.
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Graf 5: Věková struktura obyvatelstva Plzeňského a Jihočeského kraje 
             (1993 a 2013)

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz

Věková struktura Plzeňského a Jihočeského kraje (viz graf 5) je k roku 2013

téměř  totožná.  Podíváme-li  se  na  zájmové  lokality  (viz  graf  6),  zjistíme,  že  podíl

věkových kategorií mezi Klatovy a Sušicí se příliš neliší, zatímco ve Vimperku je podíl

věkové kategorie 65+ nižší než v Klatovech a Sušici. Formování regionální identity se

může lišit mezi generacemi. Právě mezigenerační rozdíly procesu utváření regionální

identity jsou předmětem empirické části výzkumu. 

Graf 6: Věková struktura obyvatel Klatov, Sušice a Vimperka (2013)

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz
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Graf 7: Počet domů v Klatovech, Sušici a Vimperku (1869–2011)

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005,ČSÚ, czso.cz

Graf 7, znázorňující vývoj počtu domů ve vybraných městech, je úzce propojen

s faktory ovlivňujícími vývoj počtu obyvatelstva. Počet domů ve vybraných městech

během průmyslové  revoluce  stoupal,  stejně  tak  jako  počet  obyvatel.  V rozmezí  let

1930–1970 je patrný pokles domovního fondu ve městě Vimperk.  Ten je způsobený

poválečným odsunem německého obyvatelstva a následnou demolicí opuštěných domů.

V Klatovech  ani  v  Sušici  k  tomuto  jevu  v  takovém  měřítku  nedocházelo  a  počet

obyvatel  i  domů  mírně  rostl.  K  dynamičtějšímu  nárůstu  počtu  domů  dochází

v  Klatovech  v  období  let  1970–1991,  což  znázorňuje  graf  7.  V  této  době  došlo

k výstavbě panelových sídlišť. Panelová výstavba proběhla v Sušici i Vimperku, ovšem

ne v takovém rozsahu jako v Klatovech. Od roku 1991, jak dokumentuje graf 7, stoupá

počet domů ve všech vybraných městech. Počet domů stoupá i ve Vimperku, přestože

počet obyvatel  pozvolna klesá.  Je to způsobeno faktem, že od roku 1991 stoupá ve

všech městech podíl individuální bytové zástavby. V panelových sídlištích jsou prázdné

byty,  lidé se pouštějí  do staveb vlastních domů,  které  jim nabízejí  komfort,  jež  jim

bydlení v panelových domech neposkytovalo. Tím je vysvětlen paradox, že i ve městě

populačně klesajícím může docházet k nárůstu počtu domů. 
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5. 4 Shrnutí

Pro analýzu potenciálu určujícího formování regionální identity byly vymezeny

čtyři  kategorie  –  přírodní  a  krajinný,  kulturně-historický,  sociálně-ekonomický

a demografický potenciál. 

Za společný faktor regionální identity oblasti šumavského podhůří lze považovat

pohraniční, periferní  polohu v rámci Česka. Z přírodního a krajinného potenciálu je

spojující  pro  oblast  šumavského  podhůří  přítomnost  pohoří  Šumava  a  specifického

krajinného  rázu  modelovaného  šumavským  horským  masivem.  Paradoxně  se  díky

vysídlení pohraničí a v důsledku vytvoření železné opony v příhraničním pásmu nachází

polodivoká krajina s mimořádně cennou přírodou (Martan, 2014), což napomohlo ke

zformování  CHKO Šumava  –  1963  [9]  a  následně  NP Šumava  –  1991 [9].  Oblast

šumavského podhůří byla typická společným soužitím Čechů a Němců. Během druhé

světové  války  byla  značná  část  Šumavy  a  šumavského  regionu  okupována  Němci.

Z kulturně-historického hlediska důsledky války přerušily česko-německé vazby na více

než  půl  století,  kulturní  vzorce  Čechů  a  Němců  byly  zpřetrhány  [6].  Poválečným

odsunem Němců z české části pohraničí došlo k vysídlení oblasti. Obce, jež byly dříve

plné života, se staly doslova „ze dne na den“ lidupráznými. Část šumavského pohraničí

byla dosídlena, z některých lokalit se staly vojenské prostory. Železná opona přerušila

dříve  naprosto přirozené vnímání  česko-německého „MY“ na ostře  vymezené české

„MY“  a  německé  „ONI“.  V  rámci  sociálně-ekonomického  potenciálu  nesmíme

opomenout  typická  předindustriální  řemesla  tehdejších  Němců  a  Čechů  v  oblasti

šumavského podhůří – dřevařství, sklářství a lnářství. Ve městech se během socialismu

rozvíjel zejména textilní, dřevozpracující a potravinářský průmysl. Revolučním rokem

„89“  započalo  období  transformačních  procesů.  V  důsledku  změny  ekonomického

systému došlo k uzavření části státních průmyslových podniků. Od roku 1989, výrazněji

však v posledních deseti letech, dochází ke znovunavazování přeshraniční spolupráce

s Německem. Ani dvacet let po pádu železné opony ovšem nejsou přeshraniční vztahy

bezproblémové (Novotný, 2010). V české části šumavského pohraničí se dodnes mísí

přátelský  pohled  na  německé  sousedy s  obavami  z  možné  rozpínavosti  německého

národa, způsobenými negativní historickou zkušeností. Z demografických faktorů vývoj

oblasti šumavského podhůří ovlivnily následující události. Průmyslová revoluce a s ní

spojený růst počtu obyvatelstva i domů, druhá světová válka a poválečný odsun, jež
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zapříčinily  obrovský  populační  propad  české  části  česko-německého  pohraničí,

socialismus,  jehož  pronatalitní  politika  a  rozvoj  průmyslu  vedly  ke  zvýšení  počtu

obyvatel v centrálních sídlech, zároveň však uplatňování střediskové soustavy osídlení,

mající za následek vylidnění mnohých obcí a v neposlední řadě transformační procesy

po roce „89“ spojené s postmoderními způsoby života,  důrazem na služby,  cestovní

ruch, rekreaci. 

Výhodná  poloha  v  blízkosti  česko-německých  hranic  umožňuje  dojížďku

za prací do nedalekého Německa, což částečně řeší vyšší míru nezaměstnanosti, která je

typická  pro  pohraniční  oblasti.  Ve  srovnání  s  jinými  oblastmi  (např.  Tachovsko,

Ostravsko) je míra nezaměstnanosti ve městech šumavského podhůří relativně nízká.

Všechna  tři  vybraná  města  leží  na  samém  vstupu  do  šumavského  pohoří.  Sušice

disponuje jedním významným přírodním potenciálem, důležitým pro regionální rozvoj,

řekou Otavou. Tím se liší od Klatov a Vimperka, ve kterých se nenachází vodní tok,

který by byl významným zdrojem regionálního rozvoje. Z kulturně-historického vývoje

je důležité zmínit rozličný vývoj během druhé světové války ve vybraných městech.

Klatovy  zůstaly  i  za  války  české,  stejně  tak  Sušice,  která  se  nacházela  na  hranici

Protektorátu Čechy a Morava. Vimperk byl součástí nacistického Německa, jelikož zde

německé  etnikum  tvořilo  téměř  80  %  obyvatelstva.  V  důsledku  rozdílné  polohy

vybraných  měst  se  lišil  průběh  poválečného  odsunu  německého  obyvatelstva.  Ve

Vimperku se odsun projevil nejmarkantněji, míra přesídlení je ve Vimperku z vybraných

lokalit nejvyšší. V rámci sociálně-ekonomického potenciálu byl v rámci páté kapitoly

řešen zejména ekonomický vývoj měst během socialismu a ekonomické transformace

po roce 1989. V Klatovech, Sušici i Vimperku se za socialistické éry výrazně rozvíjel

průmysl.  V Klatovech to  byl  zejména průmys  potravinářský a  strojírenský,  v  Sušici

dřevozpracující a ve Vimperku textilní a tiskařský. Se změnou ekonomického systému

po roce 1989 se vybraná města vypořádala odlišně. Přechod na jiný ekonomický systém

probíhal ve vybraných městech rozdílně. Klatovy, které nejsou vyloženě pohraničním

městem, dokázaly,  i  díky dobré návaznosti  na Plzeň,  svou ekonomiku transformovat

poměrně  zdařile.  V perifernější  Sušici  je  situace  horší.  Nejhůře  se  s  porevolučními

změnami vypořádal Vimperk, což je patrné i z hlediska demografického potenciálu –

počet obyvatel ve Vimperku od roku 1991 pozvolna klesá. V Klatovech a Sušici dochází

v období let 1991–2011 k mírnému nárůstu počtu obyvatel.
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6 DIFERENCIACE REGIONÁLNÍ IDENTITY  

POHLEDEM TŘÍ GENERACÍ:                          

ANALÝZA ROZHOVORŮ

Na základě podkladů páté kapitoly, kde byly vymezeny potenciály zájmového

území, došlo k analyzování provedených rozhovorů, které byly uskutečněné v období

prosinec 2014–únor 2015. Nejprve byla vybrána tři města z oblasti šumavského podhůří

vhodná ke komparaci. Jsou jimi Klatovy, Sušice a Vimperk. Klíčem výběru měst byly

historické  události  20.  století  a  s  nimi  spojená  různá  míra  přesídlení.  Dále  byly

definovány tři generační skupiny: obyvatelstvo narozené před rokem 1939, v období let

1948–1975 a 1989–1995. Kritériem při  výběru respondentů bylo,  že se  musí  jednat

o  bývalé  nebo  současné  pedagogy  nebo  o  studenty  vysokých  škol  pedagogického

zaměření. Ke konkrétním jedincům jsem došla tzv. metodou sněhové koule aplikovanou

vždy ve vybraném městě. V rámci každého zájmového města byly pořízeny vždy tři

rozhovory,  tak,  aby  byly  zahrnuty  všechny  tři  stanovené  věkové  kategorie.

Vyhodnocování  rozhovorů  proběhlo  na  základě  vymezených  kategorií  potenciálu

určujícího formování regionální identity. Kategorie přírodního a krajinného potenciálu

je hodnocena podle měst i generačních skupin, stejně tak je vyhodnocován kulturně-

historický  potenciál.  Otázky  spojené  se  sociálně-ekonomickým  a  demografickým

potenciálem jsou vyhodnocované na základě zájmových lokalit. Dále jsou hodnoceny

pozitiva  a  negativa  zájmových  měst  očima  respondentů  (hodnocené  dle  zájmových

lokalit) a odlišné otázky podle generačních skupin.  

6.1 Přírodní a krajinný potenciál

Všechna  tři  města,  která  byla  zvolena  ke  komparaci,  se  nachází  v  blízkosti

šumavského pohoří. Předpoklad, že respondenti budou vnímat polohu města, ve kterém

žijí, za hlavní pozitivum, se potvrdil u všech generačních skupin v Klatovech, Sušici

i Vimperku. Poloha měst v blízkosti Šumavy a s ní spojená vysoká kvalita životního

prostředí se projevily jako jedny z hlavních pozitiv šumavského podhůří. Dokazují to

následující tvrzení respondentů. „Také zde máme krásnou přírodu Šumavy, kterou nám
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všichni závidí.“  (žena, 23 let, Sušice).  „...samozřejmě nesporný pozitivum je, že je tu

Šumava, krásná příroda.“ (žena, 77 let, Vimperk) nebo „Pozitivy jsou krásná příroda,

zdravé prostředí, klid,...“ (žena, 78 let, Sušice). Silná sebeidentifikace se Šumavou je

nejvíce patrná z výroku ženy (49 let,  Sušice):  „Za rodáka Sušice se nepovažuji,  za

rodáka  Šumavy  ano.“  Toto  tvrzení  poukazuje  na  silný  patriotismus  k  Šumavě.

Významnost  Šumavy  v  blízkosti  města  se  projevila  i  u  nejmladší  dotazované

z Vimperka, což potvrzuje její výrok:  „Pozitivem je, že se město nachází v krásném

šumavském kraji a je zde  čistý vzduch.“ (žena, 21 let, Vimperk). I zástupkyně střední

generace  ve  Vimperku  považuje  za  pozitivum  regionu  kvalitní  životní  prostředí.

„Pozitivum  je  určitě  životní  prostředí...“ (žena,  52  let,  Vimperk).  Totéž  vykazují

i  respondenti  z  Klatov,  přestože  je  jejich  město  od  pohoří  Šumava  vzdálenější.

„Pozitivem je určitě sepjetí s přírodou.“  (muž, 23 let, Klatovy) nebo výrok muže (51

let) z Klatov: „...to, že je tu podhůří Šumavy mi vyhovuje.“ Překvapením je, že nikdo ze

Sušičanů  nevyzdvihl  mezi  prioritami  regionu  (města)  přítomnost  řeky  Otavy.  Její

zlatonostnost, jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, byla důvodem pro založení

osady, dnešní Sušice. Významnou roli hrála řeka také při rozvoji průmyslu ve městě.

Dnes  řeka  Otava  skýtá  potenciál  pro  rozvoj  cestovního  ruchu  v  Sušici.  U  všech

dotázaných se projevil pocit sounáležitosti k pohoří Šumava, tato sebeidentifikace hraje

důležitou roli při formování regionální identity obyvatel Klatov, Sušice i Vimperka. 

6.2 Kulturně-historický potenciál

Státní hranice vymezují v oblasti šumavského podhůří dva národy, dvě národní

identity – českou a německou. Kultura a potažmo i regionální identita v této oblasti byla

staletí formována společným soužitím Čechů a Němců, kteří v oblasti česko-německého

pohraničí  společně  žili.  Význam  národní  identity  byl  tehdy  druhotný.  Poválečným

odsunem se  pořadí  vnímání  důležitosti  národní  a  regionální  identity  změnilo.  Státní

hranice, posílená „železnou oponou“, od sebe ostře vymezovala národy. Po uvolnění

hranice  v  roce  1989  dochází  k  postupnému  obnovování  česko-německých  vztahů.

Napětí mezi národy ustupuje, přesto je i nadále ve vědomí populace přítomné. Z tohoto

důvodu  byla  v  pořízených  rozhovorech  položena  následující  otázka.  Měl/a  byste
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problém, kdyby dnes bylo ve městě, ve kterém žijete, více Němců? Proč? Cílem této

otázky bylo zjistit, zda je napětí mezi českým a německým národem vyvolané druhou

světovou  válkou,  odsunem  i  následným  obdobím  „železné  opony“,  stále  patrné.

Výpovědi dotazovaných se liší. U nejmladší generace se mísí nadšení z otevření hranic

a možností přeshraniční spolupráce a cestování s obavami potenciálních konfliktů mezi

Čechy a Němci. Žena (23 let) ze Sušice uvedla: „Já bych určitě problém neměla, neboť

jsem člověk multikulturní a mimo to mám Němce a němčinu osobně ráda.“  Zatímco

muž (23 let, Klatovy) vidí situaci jinak:  „Určitě bych problém měl. Myslim si, že by

mohly vznikat občanské spory plynoucí z odlišné kultury a odlišné národní identity.“

Třetí  zástupkyně nejmladší  generace  taktéž  nevidí  problém společného soužití  dvou

národů. „Neměla bych s tím problém. Myslím, že lidé sou všude stejný, dobrý i špatný,

nezáleží na národnosti.“  (žena, 21 let, Vimperk). Stejná rozporuplnost názorů na výše

zmíněnou otázku se  projevila  i  u  střední  generace.  Žena (49  let)  ze  Sušice  uvedla:

„Kdyby v Sušici žilo víc Němců, tak to by byl teda velikej problém. Nikdo z tohodle

národa nikdy neodstraní jejich povýšenost, nadřazenost a roztaženost. Stačí, aby přišel

jeden jedinej Němec kamkoliv a mám ho plný zuby.“ Ostatní zástupci střední generace

se proti Němcům nijak ostře nevymezovali. „My, co sme polo Němci, tak s tím problém

nemáme. Babička byla Němka, prababička taky  a obě měly za muže Čechy.“ (muž, 51

let, Klatovy).  „Pokud se lidi chovají slušně, tak je mi to úplně jedno. Tady byla jednu

dobu obava od starších lidí, že Němci přijdou  a zaberou si staré domy. To byly ale

zbytečné obavy.“ (žena, 52 let, Vimperk). Ani u zástupců nejstarší generace nebyl názor

jednotný. Žena (78 let, Sušice): „Ne, vůbec ne. Jejich způsob života je stejný jako náš.

Tak jako u nás sou lidé dobří i zlí.“  Obdobný názor se vyskytl i  v Klatovech.  „Ne,

vůbec. Sou to lidi jako my. Mám i Němce jako kamarády a nemůžu si stěžovat.“ (žena,

77  let,  Klatovy).  Z  výpovědi  respondentky  z  Vimperka  je  cítit  obava  ze  špatné

zkušenosti s Němci během druhé světové války.  „...určitý procento by tam žít mohlo.

V žádným případě, aby jich bylo víc, než Čechů, jako tomu bylo před válkou, protože

bych měla strach z jejich rozpínavosti a postupnýho pohlcování českýho živlu.“ (žena,

77 let, Vimperk). Odpovědi na otázku problematiky společného soužití Čechů a Němců

ukázaly, že napětí mezi národy způsobené německou rozpínavostí během druhé světové

války, ještě nevymizelo. K obdobným výsledků při svém výzkumu (2003–2005) dospěli

i Houžvička a Novotný (2007, s. 42). Výpovědi respondentů se lišily. Jejich názory jsou
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jistě  často ovlivněny vlastní  negativní  zkušeností  nebo zkušeností  jejich  blízkých či

obecnými  prekoncepty.  Z  toho  důvodu  se  vyskytly  odpovědi  ukazující  naprostou

bezproblémovost  v případě společného soužití obou národů, ale i výroky, ze kterých je

stále  cítit  strach  a  nedůvěra  z  německého  obyvatelstva.  Obavy  z  potenciálního

mezinárodního konfliktu se objevily dokonce i u nejmladší generace. Výpovědi se lišily

uvnitř  měst  i  generačních  skupin.  Kulturní  prostor,  kterým  můžeme  označit  oblast

česko-německého  pohraničí,  nezanikl  a  v  povědomí  respondentů  stále  existuje  díky

předávání vzorců postojů mezi generacemi. Napětí a obavy z rozpínavosti německého

obyvatelstva jsou stále přítomny, i dnes, téměř 70 let po ukončení druhé světové války.

Pravděpodobně bude ještě několik generací trvat, než se strach z potenciálního česko-

německého  válečného  konfliktu  zcela  vytratí,  nebo  alespoň  eliminuje  na  minimální

možnou úroveň. 

 Druhá světová válka a poválečný odsun významně ovlivnily vývoj regionální

identity  česko-německého  pohraničí.  Součástí  provedených  rozhovorů  byla  otázka

zaměřená na vnímání odsunu očima respondentů. Všichni dotázaní se shodli na tom, že

odsun byl nezbytným a jediným možným řešením. „...odsun v dané době byl správný.

Za  ty  zločiny,  který  Němci  spáchali  na  našem  národu  byl  správný.“ (žena,  78  let,

Sušice).  „...odsun byl nezbytný. Jiná cesta v té době nebyla.“ (žena, 77 let, Vimperk).

Obdobný názor se vykytl i u nejstarší generace v Klatovech. „......se nedivím, že k němu

došlo  (pozn.  myšlen  odsun).  To,  co  Němci  páchali  bylo  příliš  a  bylo  třeba  to  ňák

zarazit.“ (žena, 77 let, Klatovy). Z výpovědí je patrné, že nejstarší generace vidí odsun

jako jediné možné řešení v dané době. Zároveň však respodenti připouští, že odsun měl

být selektivní, což potvrzují následující výpovědi. „S odstupem času se domnívám, že

mohl být více diferencovaný (pozn. myšlen odsun). Do odsunu se dostali lidé, který se

proti nám nijak neprovinili.“ (žena, 78 let, Sušice). „Kdyby bývalo řešení nemuselo být

rychlé, měl být odsun selektivní, aby ti, kteří nebyli stoupenci fašismu, mohli zůstat.“

(žena, 77 let, Vimperk). I třetí zástupkyně nejstarší generace by při otázce odsunu byla

pro větší  selekci.  „Žádná přeměna společnosti  se  nevobejde  bez  neuvážených ztrát.

Myslím si, že vodsun byl pro hodně lidí krutý a neoprávněný.“ (žena, 77 let, Klatovy).

Je tedy zřejmé, že averze vůči Němcům není ze strany nejstarší generace tak vysoká, jak

bylo předpokládáno. O to překvapivější je zjištění, že mnohem větší zlobu proti činům

nacistického Německa cítí střední generace. Nejzřetelněji o tom vypovídá výrok ženy
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(49 let) ze Sušice:  „Odsunu tleskám, byl to jediný správný možný počin v té době a

nevidím jediný důvod, proč bychom se měli my Češi omlouvat Němcům. Omluvili se

někdy oni nám za to, co způsobili českýmu národu?“ Další respondenti střední generace

neprojevili  tak  ostrou  averzi  proti  Němcům,  přesto  vidí  odsun  jako  správné  řešení

poválečné situace. „Podle mě se nic jinýho  v tu chvíli dělat nedalo. Provedení podle mě

nebylo v pořádku, ale tenkrát v tý době ten hlavní záměr byl, že měli odejít ti, kteří

propagovali fašismus a bohužel se s tím svezli i lidi, kteří tu mohli zůstat.“ (žena, 52 let,

Vimperk).  Muž  (51  let,  Klatovy):  „Němela  to  být  koletkivní  vina,  mělo  to  být

individuální.“

Ani  nejmladší  generace  se  rozhodně  nestaví  proti  odsunu.  Naopak,  z  jejích

výpovědí  je  zřejmé,  že  jistá  obava  pramenící  z  kolektivní  historické  paměti  stále

přetrvává.  Nejzřetelněji  je  strach  z  mezinárodních  konfliktů  patrný  u  muže (23  let)

z Klatovy, který uvedl: „Z lidského hlediska to byla rozhodně křivda, ale nevyhnutelná.

Sem rád, že odsun proběhl a díky tomu jsme se vyvarovali a zamezili občanským svárům

v  pohraničí  jako  např.  vidíme  dnes  na  východní  Ukrajině.“  Další  dotazovaná

z nejmladší generace potvrzuje názor shodný napříč všemi generacemi.  „Zřejmě to byl

spravedlivý trest pro německý národ jako takový za veškeré  útrapy spojené s okupací

a druhou světovou válku a možná jediné řešení napjaté situace mezi Němci a Čechy, ale

určitě  se  nespravedlivě  dotknul  i  mnohých  německých  rodin,  které  v  poklidu  žily

a pracovaly po dlouhá léta v „českém“ pohraničí a s Čechy také vycházely za dobře.“

(žena,  23  let,  Sušice).  Respondentka  z  Vimperka  hodnotí  odsun  následovně:

„...vystěhování Němců nebylo správný, ale chápu situaci, která nastala po válce, kdy

fašistické Německo napáchalo mnoho zla. To se asi nic jinýho dělat nedalo.“ (žena, 21

let, Vimperk).

 Názor na odsun je tedy shodný u všech respondentů, napříč třemi městy i třemi

generačními  skupinami.  Všichni  dotazovaní  potvrdili,  že  odsun  byl  v  dané  době

správným řešením, přestože, aby byl spravedlivý, měl  být selektivní. Česko-německé

pohraničí se po druhé světové válce a odsunu stalo regionem se „ztracenou“ identitou

(Chromý, 2003). Hodnoty a vazby, které byly pilířem regionální identity šumavského

pohůří, byly zpřetrhány.  

Další  otázkou, zabývající  se vlivy historických faktorů na utváření regionální

identity,  byla  následující.  Myslíte  si,  že  mají  státní  hranice  v  dnešní  době  nějaký

65



význam? Proč? 

Respondenti  z  Vimperka  se  shodli  následovně.  Žena  (52  let,  Vimperk):

„... myslím, že ještě pořád jo. Něco to vymezuje, ještě úplně pasé to není. Je jasno, čí je

který  hřiště.“  Zástupkyně  nejstarší  generace  ve  Vimperku  vnímá  hranice  podobně.

„...státní hranice jsou pořád důležité, protože k tomu území, které hranice vymezuje,

máme  vztah,  jako  ke  svému  domovu.“  (žena,  77  let,  Vimperk).  U  nejmladší

respondentky z Vimperka se mísí radost z možnosti volného pohybu po Evropské unii

s  obavami  nekontrolovaného  přeshraničního  pohybu.  „...hranice  mezi  Českou

republikou a Německem nemají význam, protože obě země jsou již  v Evropské unii,

takže se každej může volně pohybovat, jak chce, ať už hranice jsou nebo ne. Bohužel

svoboda pohybu přináší  i rizoko, že se sem dostávají drogy.“ (žena, 21 let, Vimperk).

Z postojů respondentů z Vimperka, zejména ve výpovědích zástupců nejstarší a střední

generace, je patrná významnost státních hranic a značná dichotomie ve smyslu „MY“

versus  „ONI“  na národní  úrovni.  V Klatovech se  vyskytly velké  obavy z volného

pohybu lidí  přes  hranice.  „...dokonce bych hranice i  víc  hlídal,  protože nadbytečná

migrace není úplně ideální. Mně stačí Ukrajinci a cikáni, který denně potkávám, jejich

tu moc!“ (muž, 51 let, Klatovy). „Hranice mají a měly vždycky velkej význam. Já bych

dokonce  zpřísnila  jejich  hlídání  kvůli  přistěhovalcům,  aby  se  jich  sem  tolik

nedostávalo.“ (žena, 77 let, Klatovy). Tyto názory byly překvapující vzhledem k faktu,

že Klatovy leží nejdále od státních hranic z hlediska komparovaných měst. Z výpovědí

místních respondentů tedy vyplývá, že v Klatovech je zřejmě problém s národnostními

menšinami. V Sušici je situace podobná jako v Klatovech.  „Význam hranic je a bude

vždycky, ohraničuje to území, jednotlivých států. I když v Schengenským prosotru jsou

hranice  volné,  nevadila  by  mi  větší  kontrola  na  hranicích,  třeba  kvůli  drogám

a zločincům.  Tu  větší  kontrolu  bych  chtěla.“  (žena,  78  let,  Sušice).   Žena  (23  let,

Sušice):  „...určitě má nějaký význam, přeci jenom jsme pořád samostatný stát a to, že

jsme v EU přeci neznamená, že tvoříme jeden velký stát se všemi velkými evropskými

zeměmi.“  Zástupkyně střední generace jen potvrzuje předchozí výpovědi.  „...do Čech

se může dostat kdykoliv, jakýkoliv zločinec. Schengenský prostor nám byl čert dlužen.

Zachovala  bych  proklínanou  železnou  oponu  s  tím,  že  bych  dovolila  každému

vycestovat, kam chce, ale jelikož by byla nějaká kontrola na hranici, nebylo by možné,

aby se k nám dostal každý.“ (žena, 49 let, Sušice). 
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Odpovědi na otázku týkající se státních hranic si u většiny respondentů odporují

s reakcí na bezproblémovost společného soužití Čechů a Němců ve vybraných městech.

Přestože většina respondentů uvedla, že by jim za předpokladu bezkonfliktního jednání

společné soužití Čechů a Němců nevadilo, státní hranice vítají všichni s nadšením. Pro

vimperské respondenty jsou státní hranice oddělujícím mezníkem Čechů a Němců, jsou

symbolem  vymezování  se.  V Klatovech  a  Sušici  by  respondenti  přivítali  zpřísnění

přechodu  hranic  a  státní  kontrolu.  V  těchto  městech  se  vyskytují  značné  obavy

z nekontrolovaného množství přistěhovalců a nárůstu kriminality. Sebevymezování se

českého národa proti  ostatním je patrné ze všech odpovědí,  napříč třemi generacemi

i komparovanými městy. Právě sebevymezování se vůči něčemu či někomu je důležitým

procesem při formování identity. Přestože před druhou světovou válkou byla v oblasti

česko-německého  pohraničí  na  prvním  místě  společná  regionální  identita  utvářená

Čechy a Němci, odpovědi na otázku týkající se událostí spojených s druhou světovou

válkou (názor na správnost odsunu a význam státních hranic v současné době), otočily

pořadí v žebříčku vnímání národní a „společné“ regionální  identity. Kultura, která byla

v česko-německém pohraničí vytvářena Čechy a Němci,  byla základem regionálního

zakořenění.  Respondenti by ve většině případů neměli problém se společným soužitím

Čechů a Němců. Zároveň však na otázku, zda mají státní hranice v dnešní době ještě

nějaký  význam,  všichni  shodně  odpověděli,  že  ano.  Současně  se  objevil  i  strach

z příchozích imigrantů. Samozřejmě, že imigranty nemusí být myšleni Němci, přesto,

kdyby mezi Čechy a Němci panovala harmonie, lze předpokládat, že by alespoň některý

z  respondentů  specifikoval  svá  tvrzení  při  položené  otázce  zaměřené  na  vnímání

státních hranic. 

V předchozí  kapitole  byly v rámci  kulturního potenciálu  oblasti  šumavského

podhůří hodnoceny i kulturní památky jednotlivých měst. Zrealizované rozhovory byly

zaměřené  spíše  na  hodnocení  regionální  identity  na  základě  kulturně-historických

aspektů  souvisejících  především  s  otázkou  předválečného  soužití  Čechů  a  Němců

v  pohraniční  oblasti,  druhé  světové  války,  odsunu  a  současného  obnovování

a  navazování  česko-německých  vztahů.  Hodnocení  vnímání  hmotného  kulturního

dědictví nebylo předmětem tohoto výzkumu. 
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6.3 Socioálně-ekonomický potenciál

Po pádu komunistického režimu a nástupu kapitalismu došlo i k restrukturalizaci

české  ekonomiky.  Ta  je  charakteristická  především  přechodem  od  centrálně

plánovaného hospodářství k tržní ekonomice.  Po roce 1989 došlo také k liberalizaci

zahraničního obchodu.  Pro menší města v pohraničních oblastech nebyla transformace

snadná. Státní podniky byly ve většině případů zrušeny – závody uzavřeny, řada lidí

přišla  o  zaměstnání.  Rozvoj  drobného  podnikání  nebyl  jednoduchý,  byl  provázen

strachem z  krachu.  Transformace však měla  i  pozitivní  stránky.  Do pohraničí  přišli

zahraniční investoři, kteří mnohým poskytly pracovní místo. Znovuoživením spolupráce

Čechů  a  Němců  mohlo  dojít  k  oslabování  českoněmeckého  napětí. Klatovy,  Sušice

i Vimperk by se daly před rokem 1989 označit za průmyslová města. Změna hodnot,

přeorientovaná na ústup od průmyslové výroby a přechod ke službám, nebyla pro města

v  pohraničí  vůbec  snadná  a  ani  po  25  letech  nelze  transformaci  považovat  za

ukončenou. Některá města se na nový ekonomický systém dokázala přetranformovat

rychle,  jinde  přišly  změny  později,  někde  se  tranformace  nezdařila  vůbec.  Cílem

rozhovorů  bylo  zjistit,  jak  místní  obyvatelé  hodnotí  změny  spojené  s  transformací

ekonomiky ve městě, ve kterém žijí. Otázka, kterou respondenti dostali, zněla takto: Po

restrukturalizaci  české  ekonomiky  bylo  uzavřeno  mnoho  státních  průmyslových

podniků.  Města  se  musela  začít  transformovat  na  jiný  ekonomický  systém.  Jak  si

myslíte,  že  se  tato  transformace povedla městu,  ve  kterém žijete? Jak  se proměnilo

město,  ve  kterém  žijete  v  posledních  25  letech?  Odpovědi  respondentů  se  mezi

jednotlivými  vybranými  městy  značně  lišily.  Nejhůře  hodnoceným  z  hlediska  této

otázky  bylo  město  Vimperk.  Respondenti  ve  Vimperku  odpovídali  následnovně.

„V případě Vimperka se transformace nepovadla, což vyplývá z toho, že podniky, které

zaměstnávaly  obyvatelstvo  z  širokého  okolí,  nejen  z  Vimperka,  zanikly.  ...drobný

podnikání se nevede.“ (žena, 77 let, Vimperk). Další dotázaná potvrzuje, že v některých

městech  se  o  ekonomické  transformaci  téměř  nedá  hovořit.  „Tady  se  transformace

nekonala, tady se zavřely podniky a hotovo. Je tady akorát Ródešvarc (pozn. Rhode

&  Schwarz  –  bývalá  Tesla) a  Jatka.  Novější  firmy  vznikly  třeba  ve  Čkyni.  Lidi

z  Vimperka  spíš  jezdí  za  prací.“  (žena,  52  let,  Vimperk).  Ani  nejmladší  generace

nehodnotí situaci optimističtěji, což potvrzuje následující výrok 21leté ženy z Vimperka.
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„Městu  se  tato  transformace  nepovedla,  průmyslové  podniky  zde  byly  zrušeny,  ale

nebyly ničím nahrazeny. Hodně lidí jezdí za prací jinam, nebo do blízkého Německa.

Situace  ve  Vimperku  je  skutečně  alarmující.  Všechny  generační  skupiny  hodnotí

transformační procesy ve Vimperku za nezdařené.

Respondenti  z  Klatov  hodnotí  transformaci  města,  ve  kterém žijí,  o  mnoho

optimističtěji, než vimperští zástupci.  „Klatovům se, myslím, povedla, protože se zde

zachovalo  spoustu  průmyslu,  který  tady  býval  a  přibylo  i  několik  nových.  Některá

průmyslová odvětví byla přetransformována na odvětví služeb (např. Škodovy závody

byly  nahrazeny  nákupním centrem Škodovka).  Hlavní  plus  vidím v  tom,  že  centrum

města je stále prosperující a fungují tam obchody. Sem rád, že to v centru pořád žije.“

(muž, 23 let, Klatovy). Absence velkých podniků je patrná u všech výpovědí, přesto se

však Klatovům z hlediska fungování  ekonomiky poměrně daří.  Zástupkyně nejstarší

generace v Klatovech vidí situaci obdobně jako nejmladší respondent.  „Podniků tady

bejvalo hodně, Klatovy byly průmyslovym městem. Po revoluci se toho dost pozavíralo.

Ale zase, že by tady nic nebylo, to ne. Podnikatelům se tu podle mě docela daří, takže

můžeme bejt rádi, že to dopadlo aspoň takhle.“  (žena, 77 let, Klatovy). Ani zástupce

střední  generace  není  skeptický.  „Co  se  týče  pracovních  příležitostí,  tak  se  moc

nepovedla. Co tu byly zavedený firmy, tak ty zmizely úplně. Zmizely velký podniky jako

Kozak a Šumavan. To byly firmy, který mohly fungovat dál. Drobný podnikání přibylo,

to tu docela funguje. Musela se zvýšit úroveň služeb, spousta lidí musela jít do drobnýho

podnikání, jinak by to bylo ještě mnohem horší.“ (muž, 51 let, Klatovy). 

Vzdušná  vzdálenost  mezi  Klatovy  a  Vimperkem  je  cca 64  km. Pomyslná

vzdálenost socio-ekonomické vyspělosti  mezi  těmito městy je ovšem mnohem větší.

Sušice  leží  přibližně  v  polovině  vzdálenosti  mezi  Klatovy  a  Vimperkem,  a  to

i z hlediska vyspělosti. Na otázku tranformace ve městě odpovídali respondenti takto.

„Ve městě došlo k uzavření největšího podniku. SOLO zaměstnávalo přes 2 000 lidí.

Byly zrušeny vojenský posádky, státní statky. Vznikaly menší provozy, po tom roce „90“.

Město se chce zaměřit  na turistický ruch, ale ta transformace musí pokračovat dál,

zatím není ukončena, úplně se zatím nepovedla. Myslím si, že asi byly i jiný představy,

že se to úplně povedlo, bude to ještě trvat hodně dlouho. Začaly se budovat drobný

provozy, vznikla tady celá řada penzionů, restaurací, sportovní zařízení.“ (žena, 78 let,

Sušice). Zástupkyně střední generace se v Sušici projevila jako nejskeptičtější, což bylo
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vypozorováno  i  v  ostatních  městech. „Přechod  na soukromé podnikání  se  v  Sušici

nepovedl vůbec, jedině pekařství je v soukromým sektoru na úrovni. Tu dobu, co tady

žiju, tak akorát pozoruju, jak se rozpadávají budovy bývalých státních podniků a vesele

v objektech bují kriminalita.“ (žena, 49 let, Sušice). Tradiční podnik SOLO chybí všem

věkovým kategoriím v Sušici, jak je patrné z výroku 23 leté ženy ze Sušice.  „Kromě

našeho  nejvýznamnějšího  podniku  SOLO,  které  privatizaci  moc  neustálo,  tak  bych

řekla, že ostatní menší podnikatelé byli úspěšní a myslím si, že Sušice je město otevřené

pro podnikatele. Jak se město z tohoto hlediska proměnilo za posledních 25 let bohužel

nemůžu posoudit.“

Z předešlých výpovědí je na první pohled patrné,  že Klatovům se z pohledu

místních  obyvatel  transformace  jednoznačně  povedla.  Jejich  výhodou  je  blízkost

krajského města Plzeň a poloha na dopravním uzlu. Tradiční průmyslová výroba se zde

udržela v menším měřítku až do současnosti, zároveň však došlo k rozvoji drobného

podnikání.  Hlavním problémem v Klatovech je  nedostatek pracovního uplatnění  pro

vysokoškoláky. V perifernější Sušici je situace o něco horší. Míra nezaměstnanosti je

zde vyšší.  Nabídka služeb je zde ovšem poměrně kvalitní, cestovnímu ruchu se také

daří. Místní by uvítali otevření podniku (pravděpodobně zahraničního), který by pomohl

snížit míru nezaměstnanosti. Ve Vimperku je rovněž velikým problémem vysoká míra

nezaměstnanosti,  jediným  větším  zaměstnavatelem  je  firma  Rhode  &  Schwarz.

Bohužel,   cestovní  ruch ani  služby zde  příliš  neprosperují.  Z  hlediska  transformace

hodnotí  místní  pozitivně  pouze  estetické  změny.  „...Vimperk  je  vzhledově  lepší  než

bejval. Proběhla oprava většiny domů, včetně nových fasád.“  (žena, 21 let, Vimperk)

nebo „...opraveny byly mnohé domy... Lépe se pečuje o zeleň než dříve.“

V souvislosti  se změnami spojenými s transformací ekonomiky byla v rámci

rozhovorů  řešena  i  otázka  míry  nezaměstnanosti.  Samotné  hodnocení  výše  míry

nezaměstnanosti by nepřineslo kýžené výsledky, proto byli respondenti tázáni na možné

řešení  snížení  míry  nezaměstannosti  z  jejich  pohledu.  Položená  otázka  zněla:

Pohraniční regiony jsou typické vyšší mírou nezaměstnanosti. Myslíte si, že je vysoká

míra nezaměstnanosti i ve městě, kde žijete? Pokud ano, jaká řešení byste navrhoval/a,

aby došlo ke snížení míry nezaměstnanosti?  Prvním hodnoceným městem bude opět

Vimperk,  kde  byla  předpokládána  situace  nejtíživější. „Ano,  je  zde  vyšší
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nezaměstnanost. Řešením by bylo obnovení výrobních provozoven a zvýšení turistickýho

ruchu.“  (žena,  21 let,  Vimperk).  Z předešlých výpovědí respondentů výplývá,  že ve

Vimperku  je  pouze  jeden  větší  zaměstnavatel,  většina  obyvatel  dojíždí  za  prací  do

Německa nebo do vzdálenějších měst. „Vysoká míra tady úplně není díky tomu, že tady

něco odčerpá to Německo. Usnadnit možnost začít podnikat a nezatěžovat tolik daňově

menší firmy. Malé firmy pak nemají možnost se tady udržet. Sou tady spíš samostatní

živnostníci, každej je na sebe, ale byla by potřeba malých firem a  ty se kvůli vysokým

daním neudrží.“ (žena, 52 let, Vimperk). Vimperku chybí průmyslové podniky, které

zde  po  roce  1989  v  naprosté  většině  ukončily  svou  činnost.  Cestovní  ruch  je  ve

Vimperku  na  velmi  nízké  úrovni,  přestože  se  město  nachází  v  těsné  blízkosti

NP Šumava.  „Řada lidí dojíždí za prací, i do Německa. ...ve Vimperku dnes existuje

jediný  větší  průmyslový  podnik,  je  podle  mě nezaměstnanost  vysoká.  ...musel  by  se

některý ze závodů zase obnovit a nebo více lidí by bylo třeba zaměstnat v oblasti služeb

souvisejících s turistickým ruchem.“ (žena, 77 let, Vimperk). Předpoklad nejtíživějšího

subjektivního vnímání problematiky nezaměstnanosti ve Vimperku se tedy potvrdil. 

Sušici chybí zejména proslulý podnik SOLO. Nezaměstnanost je zde také vyšší,

na rozdíl od Vimperka je v Sušici cestovní ruch velmi dobře rozvinut. „...je tady velká

míra  nezaměstnanosti,  protože  se  tady  zrušil  tradiční  průmysl.  ...ke  snížení

nezaměstnanosti  by  pomohla  jedině  úplně  nereálná  věc  a  tou  je  alespoň  obnovení

provozo celýho Sola, což je utopie, takže to tady bude pořád stejný a ještě horší.“  (žena,

49 let, Sušice). Vyšší zájem německých zahraničních investorů by uvítala zástupkyně

nejmladší generace v Sušici. „... je tu relativně vysoká míra nezaměstnanosti. Mohla by

tady  investovat  nějaká  velká,  např.  německá,  firma  (automobilka),  která  by  mohla

zaměstnat velké množství lidí, hlavně ne, prosím, žádný další supermarket.“  (žena, 23

let,  Sušice).  Nejstarší  respondentka  v  Sušici  by  jako  řešení  snížení  míry

nezaměstnanosti  viděla  větší  podporu  drobného  podnikání.  „...  tady  je  vyšší

nezaměstnanost,  i  dlouhodobá.  Jedině  podporovat  drobný  podnikání,  například

kovodřevoplasty,  rozvoj  turistiky  a  rozvoj  řemesel.“  (žena,  78  let,  Sušice).  V Sušici

neexistuje jeden velký zaměstnavatel jako tomu bylo ve Vimperku, s vysokou mírou

nezaměstnanosti je zde ovšem také problém. Na rozdíl od Vimperka se zde poměrně

daří  drobnému podnikání  a  cestovnímu ruchu.  Respondenti  by uvítali  novou firmu,

která by zaměstnala větší procento místních obyvatel. 
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V  případě  hodnocení  míry  nezaměstnanosti  v  Klatovech  vidí  respondenti

problém v obtížném nacházení uplatnění vyskoškolských absolventů. Situace zde není

dramatická jako např. ve Vimperku, uplatnění vysokoškoláků by ovšem uvítaly všechny

generační skupiny.  „Rozhodně by situace mohla být lepší, obzvlášť v sektoru uplatnění

vysokoškolských  absolventů.  Přesluhující  důchodci  by  měli  uvolnit  místo  mladým

absolventům a sami se odebrat na zasloužený odpočinek po celoživotní práci.“ (muž, 23

let,  Klatovy).  Názor  nejmladší  a  nejstarší  generace  je  téměř  totožný.

„...  nezaměstnanost je tu dost velká, problém najít  místo mají hlavně vysokoškoláci.

Řemeslníci  se  tady  uživí  dobře.  Podle  mě  by  pomohlo,  kdyby  se  všechno

nekoncentrovalo do Plzně, ale votevřely se tady velký podniky, který by zaměstnaly víc

lidí.“  (žena, 77 let, Klatovy). To, že je situace v Klatovech z hlediska zaměstnanosti

o poznání lepší než v Sušici a Vimperku, potvrzuje 51letý muž z Klatov. „Zatím to tady

funguje docela dobře. Sme spíš v průměru republiky... Nezaměstnanost tady není vysoká

jako v jiných příhraničních oblastech.“ 

Přímo v Klatovech respondenti nevnímají míru nezaměstnanosti jako alarmující.

V  Sušici  je  problematika  nezaměstnanosti  vnímána  palčivěji,  stejně  tak  jako  ve

Vimperku.

6.4 Demografický potenciál

Součástí rozhovorů byly také otázky zabývající se pohledem na současný stav

obyvatelstva i budoucí populační vývoj vybraných měst. První demografická otázka,

kterou dotázaní  dostali,  zněla:  Jak byste  popsal/a populační  vývoj  města,  ve kterém

dnes  žijete?  Cílem  nebylo  respondenty  zkoušet  ze  znalostí  populačního  stavu

a  porovnávat  jejich  výpovědi  se  skutečným  počtem  obyvatel.  Cílem  bylo  zjistit

subjektivní pohled dotázaných na aktuální populační situaci. Výpovědi repospondentů

byly,   hodnoceny  podle  měst.  Ve  Vimperku  byly  odpovědi  na  uvedenou  otázku

následující.  „Populace tady určitě ubyla,  a myslím si,  že tady ta populace i  stárne.

Bývalí  studenti  tady  nikde  nejsou...“  (žena,  52  let,  Vimperk).  Zástupkyně  nejstarší

generace  uvedla:  „...spíš  muselo  ubejt  obyvatel,  protože  ve  Vimperku  byly  dvoje

kasárny, čili bylo tam moře důstojníků, kteří tam bydleli a ti se odstěhovali. Už nedošlo
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k  tomu,  aby  je  vystřídali  mladí.“  (žena,  77  let,  Vimperk).  Nejmladší  vimperská

respondentka  potrvzuje  shodnost  pohledu  na  aktuální  populační  stav  ve  Vimperku.

„Město má podle mě dlouhodobě přibližně stejný počet obyvatel, ale teď dochází spíš k

odlivu mladých lidí, který tu nemají uplatnění a musí si hledat práci jinde.“ (žena, 21

let,  Vimperk). Vimperští  respondenti  nevidí  situaci  příliš  optimisticky,  a  to  ani  do

budoucna.  Na otázku,  Jak vidíte  budoucí  populační  vývoj  města?,  odpovídali  takto.

Žena  (52  let,  Vimperk):  „...jestli  to  takhle  půjde  dál,  tak  se  docela  bojím,  že  tady

budeme město  starců.  Ti  mladí  začnou odcházet,  a  vlastně  i  ti  středoškoláci  a  lidé

s nižším vzděláním.“ Nejstarší ani nejmladší generace nevidí situaci pozitivně. „.. lepší

to být nemůže, protože spousta mladých lidí nenachází ve Vimperku pracovní příležitosti

a odchází pryč. ...kdo má práci existuje dál, zbytek odchází.“ (žena, 77 let, Vimperk).

„... pokud se nezmění myšlení lidí a dobré vedení města, k žádnému pozitivnímu vývoji

nedojde.“  (žena,  21  let,  Vimperk).  Špatná  situace  ve  Vimperku  je  sice  problémem

závažným,  ovšem  ještě  závažnějším  je  postoj  dotázaných.  Na  sociálně-ekonomické

a  demografické  otázky  odpovídali  vimperští  respondenti  velmi  negativně.  Jejich

skeptický postoj do budoucna ovšem znemožňuje potenciální rozvoj této oblasti. Cílem

neoregionalismu je, aby rozvoj regionu vycházel od aktérů, tedy zdola. Pokud je ovšem

jejich postoj skeptický natolik, jako je tomu ve Vimperku, jen těžko dojde k aktivizaci

místních aktérů a příznivé změně regionu  (Chromý, Skála, 2010).

Oproti negativním vizím populačního vývoje periferního Vimperka, lze spatřit

výrazný  rozdíl  ve  výpovědích  Klatovanů.  „...  teď  relativně  hodně  dětí  ve  třídách,

protože  sou  to  děti  tý  Husákovy  generace.“  (žena,  77  let,  Klatovy).  Muž  (51  let,

Klatovy):  „...je  to  pořád  stabilní.  Zhruba  pořed  pěti  lety  ubejvaly  děti,  teď  zase

přibejvají, takže je to tak nějak pořád stejný. ... přibejvá nepřizpůsobivejch. Těch je tady

strašně  moc.  Popualce  určitě  stárne.“  Překvapivá  byla  skepse  mladého  muže.

„...  populace  v  Klatovech  stárne,  rodí  se  málo  děti  a  to  bych  viděl  jako  největší

problém, že matky sou nezodpovědné a chtějí mít dítě až ve vyšším věku, raději budují

kariéru. … počet obyvatel roste a z toho důvodu i nové výstavby a stěhování lidí do

města.“ (muž, 23 let, Klatovy). Představy respondentů o budoucnosti jsou v Klatovech

podstatně optimističtější, než ve Vimperku. „... poslední dobou se zdá, že se ten trend

mít děti v mladším věku vrací a doufám, že ten trend bude pokračovat. Nechci, aby

Klatovy byly městem důchoců. ...počet obyvatel mírně poroste.“ (muž, 23 let, Klatovy).
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Zde je názorná dichotmie mezi Klatovy a Vimperkem.  Výpověď ve Vimperku zněla:

„...docela se bojím, že tady budeme město straců...“, zatímco v Klatovech se vyskytl

výrok  „...nechci,  aby Klatovy byly městěm důchodců...“.  Muž (51 let,  Klatovy)  vidí

budoucí  populační  vývoj  Klatov  takto:  „Teď  přibejvají  děti.  ...nějak  výrazně  měnit

nebude.  Dokud  bude  fungovat  Rodenstock,  tak  to  bude  dobrý.“  Pohled  nejstarší

generace byl následující. „...v naší republice klasá porodnost, takže dětí nebude už dál

přibejvat. ... lidí v Klatovech asi moc přibejvat nebude. I když je to pořád celkem dobrý

oproti jinejm oblastem v bližším pohraničí.“ (žena, 77 let, Klatovy). 

Sušice byla zvolena jako město vhodné ke komparaci a je jakýmsi mezníkem

mezi kontinuálně osídlenými Klatovy a přesídlením Vimperkem. I proto v Sušici nejsou

názory zcela jednotné. „... dochází k mírnému poklesu počtu dětí, zároveň ... se zvyšuje

vrstava starších obyvatel. ... populace stárne, ale ne nijak výrazně. Celkový počet dětí

se … spíš snižuje.“  (žena, 23 let, Sušice). Nejstarší z dotázaných v Sušici vidí siuaci

jinak. „V současnosti se zdá, že se počet dětí zvýšil. … je tu pořád přes těch  10 000 lidí,

to  se  moc  nemění.“  (žena,  78  let,  Sušice).  Zástupkyně  střední  generace  popisuje

problematiku sociálně-vyspělostní skladebnosti populace v Sušici.  „... populace klesá,

děti se rodí hlavně cikánům  a sociálně slabým, čímž klesá celková úroveň obyvatelstva

Sušice. Přibývá lidí  v důchodovém věku.“ (žena, 49 let, Sušice).

Otázka týkající se budoucího populačního vývoje v Sušici přinesla překvapivé

odpovědi,  a  to  takové,  že  nejmladší  generace,  u  které  se  předokládala  větší  skepse

a  potenciální  možnost  opuštění  regionu,  byla  optimističtější,  než  generace  střední

a nesjtarší. Žena (23 let) ze Sušice řekla: „... v budoucnosti tady přibude mladých rodin,

protože mnoho mladých lidí, kteří se odstěhovali do velkých měst zjišťují, že to v malém

městě nebylo zase až tak špatné a vrací se zpět.“ Skeptičtější jsou výpovědi ostatních

dotázaných ze Sušice.  „Třídy na prvním stupni jsou naplněný čím dál tím víc dětmi

sociálně slabých rodičů, kteří nepracují, pobírají dávky, velmi často fetují a chlastají. ...

Sušice bude v řádu desítek let městem starší, staré a přestárlé generace. ...po skončení

gymnázia odejdou studovat do větších a velkých měst a kvůli práci buď zůstanou ve

městech vysokoškolských studií nebo si najdou jiný větší města, kde práci seženou. Do

Sušice  se  vrátí  maximálně  8  %  vysokoškoláků.“  (žena,  49  let,  Sušice).  Nejstarší

respondentka  ze  Sušice  uvedla:  „...  město  bude  stárnout.  Mladí  odcházejí,
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vysokoškoláci se nevrací, nemají uplatnění.“ (žena, 78 let, Sušice).

Shrnutí  současného  populačního  stavu  očima  respondentů  a  budoucího

populačního vývoje podle měst by se dalo shrnout následovně. Ve Vimperku se všichni

zástupci tří generaci shodly na problematice stárnutí populace a odchodu produktivní

části obyvatelstva za prací do větších měst. Všichni dotázaní mají na budoucí populační

vývoj Vimperka negativní pohled a nevidí naději, že by se situace do budoucna mohla

zlepšit. V Klatovech byly výpovědi dotázaných optimističtější, co se týče současného

stavu počtu obyvatel i budoucího populačního vývoje. Obavy ze stárnutí obyvatelstva

byly  z  výpovědí  rovněž  patrné,  ovšem  optimismus  rozhodně  převládal  nad  skepsí.

V Sušici  dochází  k  prolínání  skeptických  negativních  názorů  na  budoucí  populační

vývoj a optimismu z možného zlepšení situace příchodem nových obyvatel. Odpovědi

na otázku budoucího populačního vývoje ukázaly zajímavý jev. V  Klatovech a v Sušici

je nejmladší generace, u které se předokládala nejvvětší skepse a potenciální možnost

opuštění regionu, optimističtější, než generace střední a nejstarší.

6.5 Pozitiva a negativa zájmových měst z pohledu respondentů

Vybraní respondenti dostali v rámci rozhovoru otázku, při jejímž odpovídáním

měli  vystihnout,  jaká  spatřují  pozitiva  a  negativa  ve  městě,  ve  kterém  žijí.  Jejich

výpovědi jsou shrnuty do následujících tabulek podle jednotlivých měst.

Tabulka 1: Pozitiva a negativa Klatov z pohledu respondentů

pozitiva negativa

blízkost Šumavy špatné pracovní příležitosti

historie města velká nezaměstnanost

čisté ovzduší málo pracovního uplatnění pro vysokoškoláky

sepjetí s přírodou
Zdroj: rozhovory, prosinec 2014–únor 2015

Pozn. tabulka uvádí všechna pozitiva a negativa vyjádřená respondenty, bez ohledu na četnost výskytu 
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V Klatovech jednoznačně převažují pozitiva přírodního charakteru, problematika

vyšší  míry  nezaměstnanosti  je  hlavním  negativem tohoto  města.  Jak  již  bylo  výše

uvedeno,  Klatovští  vnímají  jako  největší  problém  města  nedostatek  pracovních

příležitostí, a to zejména pro vysokoškolské absolventy. 

Tabulka 2: Pozitiva a negativa Sušice z pohledu respondentů

pozitiva negativa

poloha v rovině vysoká nezaměstnanost

řeka v centru města nízké výdělky

ideální město pro život rodin

je zde vše potřebné

krásná příroda Šumavy

klid, zdravé prostředí

menší kriminalita

lidé zde mají k sobě blíž
Zdroj: rozhovory, prosinec 2014–únor 2015

Pozn. tabulka uvádí všechna pozitiva a negativa vyjádřená respondenty, bez ohledu na četnost výskytu

Z hodnocení města Sušice je na první pohled patrné, že Sušičtí jsou velkými

patrioty. Přestože vidí ve městě negativa – vysokou nezaměstananost a nízké výdělky,

mají  respondenti  své  město  velmi  rádi.  Opět  převládají  pozitiva  přírodního  rázu  –

krásná  příroda,  Šumava,  řeka,  rovinatost.  V  rámci  uskutečněných  rozhovorů  byla

vyřčena i jiná pozitiva města – jedna respondentka nazvala Sušici městem ideálním pro

život rodin, další uvedla, že lidé zde k sobě mají blíž. 

Tabulka 3: Pozitiva a negativa Vimperka z pohledu respondentů

pozitiva negativa

životní prostředí nedostatek pracovních příležitostí

blízkost hranice s Německem vysokoškoláci se nevracejí

Šumava malé kulturní vyžití

krásná příroda město není ničím významné

poloha v málo obydlené oblasti
Zdroj: rozhovory, prosinec 2014–únor 2015

Pozn. tabulka uvádí všechna pozitiva a negativa vyjádřená respondenty, bez ohledu na četnost výskytu
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Ve  Vimperku  se  rovněž  mezi  pozitivy  vyskytují  zejména  přírodní  aspekty,

negativy jsou ovšem kromě ve všech městech zmiňované vyšší míry nezaměstnanosti

a  nedostatku  pracovních  přílažitostí  i  malé  kulturní  vyžití  a  nevýznamnost  města.

V celkovém výčtu pozitiv a negativ od vybraných respondentů se vyskytlo více negativ

města.  I  v  této  otázce  byl  Vimperk  městem  s  nejhorším  hodnocením  v  rámci

komparovaných měst.

Aby mohlo  dojít  k  řešení  problémů,  které  ve  městech  existují,  je  třeba,  aby

obyvatelé dokázali dané problémy nejen formulovat, ale aby také věděli, jak nebo kdo

by mohl dané problémy řešit a eliminovat. Respondentům byla položena otázka: Co by

se mělo ve městě, ve kterém žijete změnit? Jak? Kdo by to měl/mohl změnit? Hodnocení

otázek  je  opět  podle  měst,  jelikož  změny,  které  respondenti  uvádějí,  se  váží  vždy

k městu,  ve  kterém žijí.  Prvním vyhodnocovaným městem jsou Klatovy.  Nejmladší

dotázaný muž z Klatov odpověděl takto: „... by se měla změnit dopravní infrastruktura,

která by odvedla automobilovou a nákladní dopravu mimo město, aby mohly vznikat

pěší zóny  a volnorelaxační zóny ve městě. Mělo by to změnit vedení města přístupem

k  zvýšení  životní  úrovně  lidí  v  našem  městě.“  (muž,  23  let,  Klatovy).  Jedinečností

odpovědí  na  výše  uvedenou  otázku  je  subjektivní  pohled  dotázaných  a  jejich

individuální přání související se změnami  k lepšímu ve městě, ve kterém žijí. 51letý

muž z Klatov:  „Měla by se změnit politika vlády, provozování ubytoven by mělo být

úplně jinak řešený. Potlačit to, dostat to pod kontrolu! Změnit to musí vláda. Dokud

budou podporovaný podnikatelé, který provozujou ubytovnu, kde žijou ty sociálně slabí,

tak to lepší nebude.“ Odpovědi jsou napříč generacemi různé. „... zřídila bych nějakej

ten podnik, aby mělo víc lidí možnost práce přímo v Klatovech a nemuseli dojíždět.“

(žena, 77 let,  Klatovy). Z předešlých výpovědí je zřejmé, že každá osoba definovala

nějaký „svůj“ hlavní problém, který by chtěla změnit. Podstatné je, že všichni dotázaní

umí nalézt alespoň hypotetické řešení daného problému. 

Odlišné výpovědi mezi dotázanými byly i v Sušici a objevily se i další nové

možnosti  jejich  řešení  „...  bylo  by  vhodné  pozvat  investory  nejen  z  Čech,  ale  i  ze

zahraničí, především ze sousedního Německa. ... o toto by se mohl postarat starosta

nebo i  kraj.“  (žena,  23 let,  Sušice).  49letá žena ze Sušice by chtěla  nejvíce změnit

problematiku velkého počtu drogově závislých v Sušici.  „...zavedla bych tvrdej postih
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pro všechny feťáky, kterýma se to tady jen hemží, ohrožujou lidi, děti a nejhorší je to, že

jezdí zfetovaný, zabíjí tak spoustu nevinných lidí a ve finále při eventuelním soudu se

pozůstalým akorát  tak  vysmějí  do očí,  protože jejich  rozpoznávavací  schopnost  pod

vlivem drog byla nulová a oni jsou nevinní.  Město by mohlo  snížit nezaměstnanost

směrem rozjetím výroby podniků tradičního průmyslu.“  Následující výrok patří 78leté

ženě ze Sušice. „Obchvat města by to chtělo, to by muselo zařídit městský zastupitelstvo

s  krajem.  Úklid  města  by  měl  být  lepší,  mohli  by  takhle  zaměstnat  víc

nezaměstnaných ... Zrušila bych všechny herny, hazard. Měl by se podporovat rozvoj

drobného podnikání, mělo by se využít volnejch budov ...  Je třeba využít prázdných

budov. To musí městský zastupitelstvo.“ 

Ve  Vimperku,  který  dle  výpovědí  respondentů  vykazoval  největší  počet

problémů, se překvapivě vyskytly požadavky na změny převážně jen v oblasti zlepšení

zaměstnanosti.  „Mělo by dojít k rozvoji podnikání, aby byly pracovní příležitosti pro

lidi, aby neodcházeli. Měly by být vytvořeny podmínky pro drobné podnikatele. Městská

samospráva by se o to měla strarat ...“ (žena, 77 let, Vimperk). Stejný problém, který

by  chtěla  řešit,  definovala  zástupkyně  střední  generace  ve  Vimperku.  Navíc  ještě

upozornila na problematiku centralizace v rámci Jihočeského kraje. „...  lidé by tady

měli mít práci, aby se tady dobře žilo. Radní a přístup kraje to může změnit. Kraje si

stahujou k sobě a periferie nechávají napospas, mají tendenci centralizace do krajských

měst a neuvědomují si, že by se kraj měl rozvíjet rovnoměrně.“ (žena, 52 let, Vimperk).

21letá respondentka z Vimperka vidí problém zejména v lidech samých a jejich pasivitě,

kterou  musejí  změnit  sami.  „...  kdyby  se  změnili  lidé  a  jejich  přístup  k  veřejným

problémům, mohla by se situace zlepšit. Lidi tady jsou hrozně pasivní, nadávají, ale nic

neřeší.“ 

Všichni dotázaní dokázali definovat změny, které by ve městě, ve kterém žijí,

uvítali a rovněž všichni dokázali nalézt hypotetické řešení. V Klatovech by respondenti

chtěli zřídit obchvat města, snížit počet ubytoven, rozšířit volnočasové a relaxační zóny,

otevřít podnik, který by zaměstnal více lidí. Respondenti ze Sušice by uvítali snížení

nezaměstnanosti, zredukovali by počet heren a chtěli by odstranit problém s drogově

závislými. Vyskytl se i požadavek obchvatu města. Ve Vimperku se opakovaně vyskytly

požadavky na snížení míry nezaměstnanosti, zástupkyně nejmladší generace si myslí, že

problémy jsou způsobené zejména pasivitou lidí.  
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6.6. Změny města (regionu) z pohledu respondentů, vazby k území

Nejstarší generace respondentů prožila v regionu, v některých případech i přímo

ve městě svého současného bydliště, více než 70 let. Za tu dobu území prošlo mnoha

změnami. Z šumavského regionu, kde panoval život v horských městech i vsích, v nichž

se rozvíjela tradiční šumavská řemesla (sklářství, dřevařství, lnářství), se stala sudetská

oblast,  okupována  nacistickým  Německem  během  druhé  světové  války.  Po  odsunu

německy hovořícího  obyvatelstva  po  druhé  světové  válce  se  z  živého  regionu stala

oblast téměř vysídlená. Do měst se postupně začala koncentrovat průmyslová výroba,

která  byla  základem  centrálně  plánovaného  hospodářství  tehdejšího  socialistického

státu. Ruch a život se, alespoň do měst, vrátil. S dalším politickým převratem v roce

1989  došlo  k  dalším  změnám. Česko  se  zapojilo  do  procesu  evropské  integrace,

průmyslová výroba byla vystřídána rozvojem terciéru a kvartéru.  Další velká změna, ve

které ne všechna města  v pohraničí  byla  úspěšná.  Nejstarší  respondenti  byli  svědky

všech těchto událostí. Jak hodnotí změny, kterými město (region) během jejich života

prošlo?  Jak  se  liší  jejich  výpovědi  od  pohledu  střední  generace?  Jaké  změny

zaznamenala nejmladší generace, která nezažila ani jeden z výše uvedených vývojových

mezníků regionu (města)? V rámci rozhovoru byla všem respondentům položena stejná

otázka. Jak se podle Vás mění region, ve kterém žijete? Jsou to změny k lepšímu nebo

k  horšímu?  Hodnocení  změn  regionu  (města)  z  pohledu  nejstraší  generace  bylo

následovné.  „Pokud  jde  o  vzhled  města,  jde  o  změnu  k  lepšímu.  Zásobování

obyvatelstva se také zlepšilo. Největší mínus je, že byla ve Vimperku zrušena nemocnice.

Neexistuje dokonce ani pohotovostní služba. Jsou rušeny školy, které měly ve Vimperku

dlouhou tradici.  Například lesnické odborné učiliště,  které do této šumavské oblasti

patří.  Příprava pracovníků  v  lesnictví  byla přesunuta do Písku,  přitom my jsme na

Šumavě v kraji lesů. Zanikla ekonomka, protože nejsou děti. Po roce „89“ bez rozmyslu

vznikla řada škol s podobným zaměřením v nedalekém okolí.“ (žena, 77 let, Vimperk).

Výpověď zástupkyně nejstarší generace za Sušici hodnotí změny města obdobně jako

repondentka  z  Vimperka.  „Město  se  změnilo  k  lepšímu.  Výstavba  rodinných  domů,

nových  bytů,  opravené  domy  na  náměstí,  radnice  se  vopravila,  náměstí,  kino,

nemocnice,  venkovní  bazén  vopravili.  Vybudovaná  cyklostezka,  komunitní  centrum,

bazén, sportovní zařízení. Negativní je, že byly otevřeny herny, no a ten velkej podnik,
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že chátrá.  Objevily  se nové obchody.  Mně by stačil  jeden obchod.  Ty supermarkety

nevím, jestli je změna k lepšímu nebo k horšímu. Hodně vietnamských obchodů je teď,

to  by  nemuselo  být.“  (žena,  78  let,  Sušice).  Z  předchozích  dvou zhodnocení  změn

vyplývá, že zástupkyně nejstarší generace spatřují pozitivní změny zejména ve vzhledu

města, údržbě a množství služeb. Změnu ekonomickou však hodnotí negativně, zejména

uzavření státních průmyslových podniků. Dichotomie v hodnocení ekonomických změn

a  nezaměstnanosti  mezi  Klatovy  se  Sušicí  versus  Vimperkem  byla  patrná  již

u  předchozích  otázek.  I  při  hodnocení  změn  v  regionu  se  tato  rozdílnost  projevila.

„Rozhodně  sou  to  změny  k  lepšímu.  Zlepšila  se  úprava  komunikací,  nemovitostí,

průmyslovejch  zón.  Taky  se  zlepšila  péče  o  seniory.  Já  myslim,  že  si  vopravdu

nemůžeme stěžovat.“ (žena, 77 let, Klatovy). 

U  střední  generace  se  neobjevily  výrazné  rozdíly  v  hodnocení  změn  oproti

nejstraším zástupcům. V Klatovech a Vimperku byly pozitivně hodnoceny opět zejména

změny estetického rázu.  „Po revoluci se úžasným způsobem zlepšila úprava města –

vopravily se starožitný budovy. Sportovní vyžití... dopravní infrastruktura, ...zásobování,

…je  tu  spoustu  supermarketů.  K  horšímu  došlo  třeba  ve  zdravotnictví  –  zrušení

pohotovostí.  Ten systém je podle mě horší.   Dělat se tu ale ještě dá.“  (muž, 51 let,

Klatovy).  Největšími  spatřovanými  problémy  byl  stejně  jako  u  nejstarší  generace

problém úbytku pracovních míst. „Určitě se tady vylepšil vzhled města, to stoprocentně,

soukromý i  městský  budovy.  Zlepšily  se  i  ty  věci,  co  nejsou vidět,  jako  kanalizace.

Ovzduší se taky určitě zlepšilo, … ale zase stoupla automobilová doprava. ... omezilo se

i lokální topení. K horšímu to jsou ty pracovní příležitosti, které ubyly.“ (žena, 52 let,

Vimperk).  V Sušici  se  vyskytl  rozdíl  mezi  nejstarší  a  střední  generací  v  hodnocení

vzhledu  města.  Nejstarší  respondentka  hodnotila  pozitivně  změny  týkající  se  oprav

budov,  zástupkyně  střední  generace  upozornila  na  chátrající  budovy  bývalého

průmyslovýho podniku SOLO. „Město se změnilo k horšímu, zdobí ho starý rozpadajcí

se budovy továren,  vzrostla  kriminalita  a zvýšila  se  nezaměstnanost.“  (žena,  49 let,

Sušice).

U nejmladší generace, která nepamatuje vzhled města za socialistické éry ani

před ní, byl předpoklad, že nebude spatřovat žádné velké změny města, ve kterém žije.

Tento  předpoklad potvrdila  pouze  respondetnka z  Vimperka.  „...  za mýho života  ve

Vimperku k žádnym zásadním změnám nedošlo.“  (žena,  21 let,  Vimperk).  Nejmladší
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dotázaní z Vimperka a Sušice překvapili množstvím pozitivních změn, které ve svém

městě spatřují.  23letý  muž z Klatov  hodnotí  změny takto:  „Vidím změny k  lepšímu

týkající se převážně zlepšení životního stylu a kvality života ve městě. Máme mnohem

více  zeleně  ve  městě,  přibývají  cyklostezky  a  naučné  stezky  v  okolí  města,

zrekonstruovali  nám bazén.“  (muž,  23  let,  Klatovy).  Následuje  optimistické  tvrzení

sušické  nejmladší  respondentky.  „Vidím  spoustu  pozitivních  změn,  především  ve

výstavbě  nového  sportovního  centra,  cyklostezek,  dětských  hřišť,  vzniku  divadelních

spolků,  či  rekonstrukce kina.  Jsou to  změny menšího rázu,  ale  dohromady vytvářejí

velkou změnu k nové kulturní a sportovní Sušici.“ (žena, 23 let, Sušice)

Regionální identita je proměnlivá v čase. Jestli se posilují nebo oslabují vazby

dotázaných k městu (regionu), ve kterém žijí, zjišťovala následující otázka. V průběhu

let  se  Vaše  vazby  k  regionu  spíše  posilují  nebo  oslabují?  Proč?  Zástupci  nejstarší

generace  se  napříč  všemi  komparovanými  městy  shodli  na  tom,  že  jejich  vazby

k regionu posilují, což ukazují jejich odpovědi.  „... jsou u mě teď silnější. Čím jsem

starší, tím silnější vazby k tomu městu mám. Mám tady víc přátel, zahrádku tady mám,

možnost výletů do okolí, dostupná lékařská péče, to je pro starýho člověka důležitý.“

(žena, 78 let, Sušice).  Posilování vazeb k území se u nesjtarší generace dá vysvětlit dle

Breakwella (1992, in Chromý, 2003) vědomím kontinuity vlastního živta prožitého na

stejném místě. „... posilují. Tam, kde člověk žije od mládí, prožil dlouhá léta, pracoval,

založil rodinu, vychoval děti a seznamoval se s městem a jeho okolím stále blíže a blíže,

vazby se upevnily.“  (žena,  77 let,  Vimperk).  Spokojená s  městem svého současného

bydliště je i 77letá žena v Klatov. „Sem ráda, že zde žiju, mám tu svý blízký a všechno,

co potřebuju pro život v dosahu. ... moje vazby se spíš posilujou.“

Přestože střední generace žije v regionu o téměř třicet  let  méně než nejstarší

dotazovaní,  projevila  v  rozhovorech  lenost  a  nezájem  o  změnu  jako  hlavní  důvod

posilování  vazeb.  51letý  muž  (Klatovy)  hovoří  takto:  „...  posilujou.  Čím je  člověk

starší, tak je línej něco měnit. Racionální to není, spíš pohodlnost.“ Obdobné odpovědi

jsou i dalších respondentů.  „... posilují a přičinu vidím v tom, že za 25 let už si člověk

vytvoří vztah k místu, kde žije.“ (žena, 49 let, Sušice). I ve Vimperku převažuje u střední

generace vazba z důvodu známosti regionu (města). „... jsou takový konstantní. Je to

takový stálý, už tady dlouho žiju, mám tady kamarády, známý, okruh lidí,.. Člověk tady

má svý vazby, má se na koho obrátit, zná okolí.“ (žena, 52 let, Vimperk). 
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Zástupci  nejmladší  generace,  stejně  jako  v  otázce  hodnocení  změn  města

(regionu), ve kterém žijí, překvapili. Opět jsou jejich reakce nad očekávání pozitivní.

„Spíše posilují. S přibývajícím věkem se zapojuji do dění ve městě a podporuji kulturní

akce v regionu. I když je nějaké negativum, které cítím, naopak to utužeje můj vztah

k regionu, snažím se toto negativum odstranit a vyřešit problém.“ (muž, 23 let, Klatovy)

23letá žena ze Sušice projevila hrdost k městu, ve kterém žije od dětství. „Sušici mám

ráda více a více, protože jsem studovala v Praze a uvědomila jsem si, jak to tu mámé

krásné, což sem dříve jako student gymnázia nedokázala ocenit.“ (žena, 23 let, Sušice). 

Pouze ve Vimperku se u nejmladší generace vazby k městu spíše oslabují.  „Mé vazby

k regionu se spíše oslabují. Studuju v Praze, kde sou úplně jiné společenské i pracovní

možnosti,  které  maloměsto  nemůže  nabídnout.“  (žena,  21  let,  Vimperk).  Zejména

z  výpovědí  nejmladších  zástupců  vyplývá  na  povrch  smutný  fakt  tíživé  situace  ve

Vimperku.  Vimperku  se  nepovedla  ekonomická  transformace,  mladí  lidé  odcházejí

a jejich vazby k městu, potažmo i k regionu, se oslabují. 

6.7 Odlišné otázky podle generačních skupin

Poslední otázka, která byla respondentům položena, se lišila v závislosti na tom,

do  jaké  věkové  kategorie  dotázaní  spadají.  Nejmladší  věková  skupina  dostala

následující otázku.  Chcete v regionu, ve kterém dnes žijtete, strávit celý zbytek života?

Pokud  ano,  uveďte  faktory,  které  Vás  „drží“  zůstat  zde.  Pokud  ne,  uveďte  důvody

Vašeho případného odchodu. Pokud plánujete svůj budoucí život jinde, uveďte, co by

Vás přimělo rozhodnutí změnit a zůstat zde. Předpokladem bylo, že nejmladší generace

bude mít  nejslabší  vazby k městu,  ve  kterém žije,  a  to  zejména kvůli  nízké  socio-

ekonomické  vyspělosti  měst  v  pohraničí  a  bude  chtít  region  po  dokončení

vysokoškolského  studia  opustit.  Nejnižší  míra  zakořeněnosti  je  předpokládána  ve

Vimperku,  který  je  na  tom  po  stránce  socio-ekonomické  vyspělosti  v  rámci

komparovaných  měst  nejhůře.  21letá  žena  z  Vimperka  potvrdila  výše  uvedený

předpoklad. „Ve Vimperku určitě nechci zůstat natrvalo, hlavně proto, protože bych zde

pro svou profesi nenašla uplatnění.“ Nejmladší zástupci z Klatov a Sušice a se nestaví

k městu, ve kterém žijí, negativně jako předchozí respondentka, přesto však o trvalém
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pobytu v regionu uvažuje jen 23 letý muž z Klatov. „Plánuji zde zůstat, líbi se mi tady.

Je zde krásná příroda, pestrá škála volnočasových aktivit.“ Dotazovaná mladá žena ze

Sušice má k odchodu z města svého současného bydliště osobní důvody.  „Z osobních

důvodů  se  obávám,  že  zde  nebudu  trávit  zbytek  svého  života.  …  se  zasnoubila

s Venezuelcem, který navíc nežije v ČR, nýbrž v Německu. S větší pravděpodobností

budeme žít někde  v zahraničí.“ (žena, 23 let, Sušice). 

U střední generace byla poslední otázka zaměřena jiným směrem. Její znění je:

Do jaké míry ovlivnili Váš vztah k regionu Vaši rodiče? Přejal/a jste jejich postoje?

U střední generace se předpokládá, že její myšlení bude více ovlivněno postoji rodičů,

než u generace nejmladší. V postmoderní době je kladen větší důraz na sebeidentifikaci

a  rozvoj  vlastního  uvažování,  než  tomu  bylo  v  době  dospívání  současné  střední

generace.  Výpovědi  respondentů  z  Klatov  a  Sušice  potvrzují  silný  vliv  rodičů  na

utváření vlastního postoje k regionu, zejména po stránce historické a přírodní vazby.

„...  rodiče  rozhodně podpořili  můj  kladný postoj  k  městu.“  (muž,  51  let,  Klatovy).

49letá  žena  ze  Sušice  odpověděla  následovně.  „Rodiče  určitě  ovlivnili  můj  vztah

k Šumavě,... Vysokou školu jsem studovala v Českých Budějovicích a tam mi trvalo rok,

než jsem si zvykla na to, že kolem sebe nemám hory, a přestože jsem si nakonec na

město zvykla, bych tam rozhodně žít nechtěla a myslím, že ani nemohla, nedokázala

bych  to.“ Jen  zástupkyně  střední  generace  z  Vimperka  nepotvrdila  vliv  rodičů  na

utváření vlastního postoje  k regionu, ve kterém žije. „To si ani moc nemyslím. ... že by

mě rodiče nějak extra učili poznávat ten region, to ne, rodiče to ve mně nepěstovali.“

(žena,  52  let,  Vimperk).  Opět  se  na  základě  výpovědí  setkáváme  s  dichotomickou

tendencí Klatovy a Sušice versus Vimperk.

Zástupci nejmladší věkové kategorie dostali otázku, zda plánují zbytek svého

života  strávit  ve  městě,  kde  v  současnosti  žijí  a  uvést  důvody,  které  je  k  tomuto

rozhodnutí vedou. Nejstarší respondenti se měli pokusit odpovědět na otázku:  Jaké si

myslíte,  že  jsou motivy mladých lidí  dnes  zůstat  v  regionu? Jsou podle Vás odlišné

oproti Vašim důvodům?  Cílem otázky bylo zjistit,  zda měla nejstarší generace, která

byla ve stejné situaci, tedy rozhodnutí, kde začít bydlet po absolvování vysoké školy,

před cca padesáti lety, odlišné motivy, než mají v současné době budoucí vysokoškolští

absolventi. 77letá respondentka z Vimperka nevidí rozdíly mezi motivy svými a dnešní

nejmladší generace. „Pokud zůstávají, tak sou ty motivy stejné nebo podobné jako byly

83



ty moje, čili mají možnost pracovat v regionu a chtějí být obklopeni hezkou přírodou.“

Obdobně hodnotí situaci i 78letá žena ze Sušice. „... ty motivy jsou pořád stejný, jako

jsem měla já. Zaměstnání je na prvním místě, pak byt a čistý životní prostředí.“  Ani

v Klatovech si dotazovaná z nejstarší generace nemyslí, že by motivy dnešních mladých

lidí byly odlišné od důvodů její generační skupiny ve stejné situaci.  „...dnešní mladý

lidi často z regionu vodcházejí. Touží po lepším a dobře ohodnoceným zaměstnání. Láká

je život ve velkoměstě. Ale určitě se najdou i takový, co tu po škole zůstanou a budou

mít třeba nižší plat, ale zase tu mají zázemí, rodinu, Šumavu nedaleko a to je pro ně víc.

A takovejch já si vážím. Ale ty důvody sme měli podobný i my, já holt zůstala.“ (žena, 77

let, Klatovy). 

Poslední  otázka,  kterou  respondenti  dostali,  se  lišila  v  závislosti  na  věkové

kategorii,  do  které  dotazovaní  spadají.  Přestože  nejmladší  generace  v  předchozích

výpovědích překvapila svým optimistickým hodnocením regionu, o budoucím životě ve

městě součaného bydliště uvažuje pouze 23letý muž z Klatov. Ostatní dotázaní plánují

budoucí  život  jinde,  ať  už  z  osobních  důvodů  nebo  kvůli  nízké  socio-ekonomické

vyspělosti regionu. Střední generaci byla položena otázka týkající se vlivu rodičů na

utváření vlastního postoje k regionu. Respondenti, kteří potvrdili působení svých rodičů

v oblasti formování vlastní míry regionální zakořeněnosti, uvedli, že největší vliv na ně

měli  rodiče  zejména  v  otázce  významnosti  přírodního  a  historického  potenciálu.

Nejstarší  zástupci  měli  porovnat  motivy  dnešní  mladé  generace  zůstat  v  regionu

a porovnat je se svými motivy v stejné situaci. Všichni dotázaní se shodli na tom, že

jejich motivy a motivy dnešní nejmladší generace se příliš neliší.  
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7 ZÁVĚR

Zájem o problematiku pohraničních oblastí  se v posledních letech,  i  v rámci

Česka,  zvyšuje,  což  potvrzují  jak  výzkumy pohraničí   (Zich,  2003;  Šerý,  Šimáček,

2013;  Jeřábek,  Dokoupil,  Havlíček  a  kol.  2004),  tak  práce  věnující  se  specifikům

periferních  oblastí  (Zich,  2003;  Šerý,  Šimáček,  2013;  Jeřábek,  Dokoupil,  Havlíček

a kol. 2004). Oblast šumavského podhůří, která byla vybrána jako zájmové území pro

tuto práci, vykazuje potenciál obecně shodný pro pohraniční oblasti (poloha na okraji

státu,  vyšší  míra  perifernosti,  vyšší  míra  nezaměstnanosti)  i  regionální  specifika

související zejména s mimořádně složitým historickým vývojem 2. poloviny 20. století

–  poválečným odsunem, „železnou oponou“ a vývojem po roce 1989.  Výše uvedené

události  se  podepsaly  na  procesu  formování  regionální  identity  zájmové  oblasti.

Z  tohoto  důvodu  bylo  zajímavé  komparovat  tři  vybrané  lokality  –  Klatovy,  Sušici

a  Vimperk.  Oblast  šumavského  podhůří  skýtá  potenciál,  který  byl  rozdělen  do

následujících kategorií:  přírodní  a krajinný, kulturně-historický,  sociálně-ekonomický

a demografický potenciál.  Po zhodnocení potenciálu na základě sekundárních zdrojů

a definování obecných i specifických faktorů ovlivňujících identitu území z hlediska

republikového,  regionálního  a  lokálního  je  tento  potenciál  reflektován  zástupci  tří

generací žijících v zájmových lokalitách.  

Diplomová práce si stanovila několik výzkumných cílů. Hlavním cílem práce

bylo  identifikovat  a  vyhodnotit  faktory  formující  regionální  identitu  v  oblasti

šumavského  podhůří,  které  by  mohly  být  zvažovány  jako  podklad  pro  diskuze

o možnostech budoucího rozvoje tohoto území. Dále si  práce stanovila  tři  dílčí  cíle.

Prvním z nich bylo posoudit rozdíly regionální identity kontinuálně osídlené, částečně

přesídlené  a  přesídlené  oblasti  šumavského  podhůří.  Zhodnotit odlišnost  faktorů

formujících regionální identitu v oblastech s různou mírou přesídlení je náplní tohoto

dílčího  cíle.  Druhým  dílčím  cílem  bylo  analyzovat  subjektivní  vnímání  regionální

identity  obyvatel  Klatov,  Sušice  a  Vimperka. Náplní  tohoto  cíle  bylo  nalézt  rozlišné

faktory formující regionální identitu mezi třemi městy, která byla zvolena ke komparaci

na  základě  rozdílného  průběhu  historických  událostí  spojených  s  druhou  světovou

válkou,  ale  i  zhodnotit  vývoj  měst  v  období  komunistického  režimu  a  období

posttotalitní  transformace  po  roce  1989.  Další   dílčí  cíl  měl  za  úkol analyzovat

subjektivní  vnímání  regionální  identity  pohledem  tří  generací. Jak  se  liší  faktory
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podmiňující  utváření  regionální  identity  mezi  jednotlivými  generacemi?  Vytyčení

hlavních  priorit  a  rezerv  regionu  očima  respondentů  a  možnost  budoucího  rozvoje

jednotlivých  měst,  potažmo celé  specifické  oblasti  šumavského  podhůří,   je  rovněž

náplní třetího dílčího cíle.

Metodou, která byla zvolena k analyzování míry regionální identity mezi třemi

městy  napříč  třemi  generacemi,  byla  metoda  řízených  rozhovorů.  Kritériem výběru

respondentů  byla  jejich  profese.  Respondenti,  bývalí,  současní  nebo  budoucí

pedegogové,  byli  vybráni  metodou  tzv.  sněhové  koule (Hendl,  2008).  Celkem bylo

pořízeno devět rozhovorů, v každém z komparovaných městech byly vybrány tři osoby,

za  každou  generační  skupinu  jedna.  Zástupci  jednotlivých  generačních  skupin

odpovídali na předem stanovené otevřené otázky, jejich odpovědi byly zaznamenávány

okamžitým přímým přepisem. Analýza subjektivních výpovědí tří generací ve městech

Klatovy, Sušice a Vimperk byla hlavní náplní této práce. 

Na  základě  výše  stanovených  cílů  byly  před  samotným  terénním  šetřením

stanoveny následující  vstupní  předpoklady.  Z hlediska procesu formování  regionální

identity bude mít z přírodního  a krajinného potenciálu nejvýznamnější vliv na utváření

regionální identity obyvatel šumavského podhůří blízkost Šumavy. Obsazení pohraničí

před druhou světovou válkou Němci a poválečný odsun budou respondenty vnímány

jako  největší  negativa,  kterými  si  území  prošlo.  Špatná  socio-ekonomická  situace

související  s  periferní  příhraniční  polohou,  nedostatek pracovních  příležitostí  budou

nejčastějšími  důvody,  proč  mladí  lidé  z  této  oblasti  odcházejí.  Šumava  byla  všemi

respondenty označena za pozitivum regionu. Z výpovědí byl patrný silný patriotismus

k šumavskému pohoří, k čistému ovzduší. Nikdo z dotázaných neuvedl obsazení Němci

během druhé světové války ani poválečný odsun jako negativum, které by ovlivnilo

vývoj regionu. Špatná socio-ekonomická situace a nedostatek pracovních příležitostí se

potvrdily  jako  největší  problémy pohraničního  regionu.  Nejtíživěji  situaci  hodnotili

respondenti z Vimperka. 

Druhým předpokladem bylo, že subjektivní vnímání regionální identity ve třech

zájmových lokalitách našeho výzkumu se bude nejvíce lišit  mezi  obyvateli  Vimperka

a Klatov z  důvodu odlišné vzdálenosti  od česko-německé hranice a míry přesídlení.

Vimperk byl  před  druhou světovou válkou osídlen  Němci  a značně se zde  projevily

události  spojené s druhou světovou válkou a poválečným odsunem Němců.  Klatovy
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zůstaly i během války české, můžeme je označovat za město vnitřního pohraničí. Sušice

je „hraničním“ městem ležícím na bývalé česko-německé etnické hranici, V Sušici bude

docházet  k  prolínání  faktorů  utvářejících  regionální  identitu  typických  pro  zcela

přesídlené a kontinuálně osídlené oblasti. Významná dichotomie výpovědí respondentů

mezi Vimperkem a Klatovy se potvrdila u většiny otázek. Klatovští respondenti hodnotí

transformaci  za  zdařilou,  nabídku  pracovního  uplatnění  vnímají  jako  nedostačující,

ovšem ne alarmující.  Budoucí populační vývoj vidí jako stagnující.  Změny města za

posledních  25  let  hodnotí  jako  posun  k  lepšímu.  Ve  Vimperku  je  situace  opačná.

Transformaci  respondenti  hodnotí  jako  nezdařilou  či  dokonce  neproběhnuvší.

Nedostatek pracovních míst byl respondenty z Vimperka vnímán jako velký problém,

častým řešením této  situace je  dojížďka za  prací  do nedalekého Německa.  Budoucí

populační vývoj je hodnocen velice skepticky, dle výpovědí vimperských respondentů

mladí  lidé odcházejí  za prací  do větších měst,  z  Vimperka se stává „město starců“.

Pokud  jde  o  hodnocení  změn  města,  vidí  respondenti  zlepšení  estetického  rázu.

Výpovědi  sušických  respondentů  potvrdily  předpoklad,  že  v  Sušici  bude  docházet

k  prolínání  názorů  typických  pro  Vimperk  i  Klatovy.  Otázka  týkající  se  hodnocení

zdařilosti  transformace  přinesla  různorodé  opovědi.  Jedna  respondentka  hodnotila

transformaci za nezdařilou,  druhá za celkem úspěšnou, třetí  respondentka uvedla,  že

transformace probíhá v Sušici velice pozvolna a stále neskončila. Míru nezaměstnanosti

vnímají všichni sušičtí respondenti za vyšší ve vztahu k jiným oblastem Česka. Názory

na  budoucí  populační  vývoj  byly  opět  odlišné.  Vyskytly  se  vize  rostoucího  počtu

obyvatel a příchodu mladých rodin, ale i očekávání stárnutí populace v Sušici a odchodu

mladých rodin i obavy z nárůstu počtu sociálně slabých. I hodnocení změn v regionu za

dobu života respondentů ve městě  přineslo různé odpovědi.  Nejmladší  respondentka

vidí změny k lepšímu, zástupkyně střední generace k horšímu, nejstarší z dotazovaných

hodnotí některé změny pozitivně, jiné negativně. Vliv různé vzdálenosti česko-německé

státní  hranice  se  neprojevil  při  výpovědích  týkajících  se  odsunu  a  hypotetického

společného  soužití  Čechů  a  Němců  v  daném městě.  Odsun  byl  všemi  respondenty

označen za nutné řešení  tehdejší  stiuace,  respondenti  uvedli,  že  odsun měl  být  více

selektivní.  Na  otázku  hypotetického  přílivu  Němců  do  českých  pohraničních  měst

a následného společného soužití obou národů, které bývalo dříve přirozené, odpovídali

respondenti  různě.  V  každém  ze  tří  komparovaných  měst  se  našla  jedna  odpověď
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vyznačující se obavami ze společného soužití a německé rozpínavosti. Tato odpověď se

vyskytla jak ve Vimperku, který byl událostmi druhé světové války nejvíce postižen, tak

v Klatovech, které byly relativně méně zasaženy. Vliv blízkosti česko-německé státní

hranice, vývoj během druhé světové války a poválečný odsun neměly vliv na odpovědi

této otázky. 

Poslední předpoklad zněl, že  zástupci nejmladší generace budou mít nejslabší

míru zakořenění v území, respektive sounáležitosti s regionem, a to hlavně z důvodu

perifernosti  regionu,  problémovosti  území,  jeho  nízké  socio-ekonomické  vyspělosti.

Problémy regionu bude nejmladší generace nejvýrazněji vnímat ve Vimperku, nejméně

pak v Klatovech. Na vnímání problémů periferního území se značně podílí nedostatek

pracovních  příležitostí.  Nejmladší  zástupci  Klatov  a  Sušice,  na  rozdíl  od  starších

respondentů,  neprojevovali  skepsi,  region hodnotili  velice  optimisticky a  i  následný

vývoj viděli překvapivě pozitivně. Nejmladší respondent z Klatov chce ve městě svého

současného bydliště  zůstat  i  nadále,  dokonce  uvedl,  že  se  aktivně  podílí  na rozvoji

města. Zástupkyně sušické nejmladší generace si myslí, že Sušice je městem ideálním

pro život  mladých rodin,  sama je ovšem smířená s  budoucím životem mimo region

z osobních důvodů (vztah s cizincem). Pouze vimperská zástupkyně nejmladší generace

byla skeptická. Jako jediná uvedla, že ve městě svého současného bydliště nechce zůstat

z důvodu nedostatku pracovních příležitostí, navíc uvedla, že se její vazby k regionu

oslabují.

Ná  základě  provedeného  výzkumu  lze  klatovské  respondenty  označit

za relativně spokojené se situací ve svém městě. Nedostatek pracovního uplatnění je zde

hlavním problémem zejména pro vysokoškolské absolventy. Městu se daří, rozvinutý je

zde  jak  průmysl,  tak  i  cestovní  ruch  a  služby.  Výhodou  je  přítomnost  nedalekého

krajského města Plzně, dále poloha Klatov na dopravním uzlu. Nejmladší respondent

z Klatov uvedl, že se zajímá o dění ve městě a aktivně se podílí na jeho rozvoji, čímž

velice  pozitivně  překvapil.  V  Sušici  není  transformace  hodnocena  jednoznačně

pozitivně. Na druhou stranu v posledních letech došlo k velkým změnám k lepšímu,

zejména v oblasti  cestovního ruchu a kultury.  Nedostatek pracovních příležitostí  byl

respondenty označen za největší problém. Zároveň však město dokáže využít veškerý

svůj  potenciál,  aby nalákalo turisty.  Sušice se jeví městem plným atraktivit,  kterých

dokáže aktivně využít ve prospěch rozvoje cestovního ruchu. Přáním Sušických je, aby
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město  nalákalo  investora,  který  by  ve  městě  zřídil  podnik,  který  by  částečně  řešil

špatnou  socio-ekonomickou  situaci.  Ve  Vimperku  je  rovněž,  jako  v  Klatovech

a  v  Sušici,  hlavním  problémem  nedostatek  pracovních  příležitostí.  Zástupkyně

nejmladší generace ovšem poukázala na zajímavý fakt, a to, že největším problémem

Vimperka jsou z jejího pohledu sami obyvatelé, jejich myšlení. Vimperk leží v lůně

krásné, čisté, horské  přírody, stejně tak jako Sušice. Z výpovědí respondentů se zdá, že

na rozdíl od Sušice nedokáže zalarmovat síly a aktivně využít veškerý potenciál, který

by vedl ke zlepšení situace. Pokud by se Vimperští dali cestou Sušických, mohlo by se

město stát rovněž atraktivním a těžit alespoň z cestovního ruchu. Pasivním postojem se

Vimperk může stát „městem starců“, bez pracovních příležitostí, bez perspektivních lidí,

bez rozvinutého cestovního ruchu. Jestliže si nejmladší generace uvědomuje, že probém

Vimperka je v pasivitě místních obvyvatel, je třeba, aby se právě nejmladší generace

začala aktivně zajímat o město  a zabránila ještě hlubšímu propadu. 

Analýza  potenciálu  podmiňujícího  formování  regionální  identity,  která  byla

provedena na základě sekundárních zdrojů, ukázala, že nejvíce se v oblasti s různou

mírou  přesídlení  liší  faktory  kulturně-historické  a  sociálně-ekonomické.  Regionální

identita obyvatel  šumavského podhůří,  na příkladě měst  Klatovy,  Sušice a  Vimperk,

ukázala  různou  míru  regionálního  zakořenění  v  rámci  jednoho  regionu.  Rozhovory

s respondenty přinesly subjektivní obrazy jednotlivých měst,  vystihly hlavní  priority

a nedostatky nejen Klatov, Sušice, Vimperka, ale i celé pohraniční oblasti šumavského

podhůří. Odlišnosti při formování regionální identity se projevily i mezi generačními

skupinami. Všichni dotázaní bez ohledu na věk dokázali definovat priority regionu, ale

i nedostatky. Důležité je, aby si obyvatelé pohraničních, periferních oblastí uvědomili,

že regionální rozvoj ze značné části  vychází právě z iniciativy občanů a je třeba se

aktivně podílet na rozvoji svého regionu. 

V Klatovech se největštím problémem jeví nedostatek pracovního uplatnění pro

vysokoškoláky. Sušice se sice v posledních letech rozvíjí v oblasti cestovního ruchu,

nezaměstnanost  je  ovšem  z  pohledu  respondentů  rovněž  nejpalčivěji  vnímaným

problémem města. Se stejným problémem se potýká i Vimperk. Zastupitelé a rady měst

by měly  více  usilovat  o  získání  dotací  od  kraje,  MMR či  EU  a  snažit  se  nalákat

investory, kteří by ve městě zřídili firmy a nabídli tím pracovní místa. Ve Vimperku je

velkým  problémem  pasivita  lidí,  nezájem  něco  měnit,  angažovat  se.  Respondenti
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z  Vimperka  vidí  své  město  jako „město  starců“,  což  se  neshoduje  se  sekundárními

zdroji. Do vedení města, zastupitelstva, by se měli zvolit průbojnější, podnikavější lidé,

například absolventi vysokých škol. 
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