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Abstrakt: 

Význam komunit v lokálním rozvoji a při zvyšování pružnosti reakce společnosti na 

nepředvídané a extrémní události je v posledních desetiletích stále více zdůrazňován a stal se 

součástí mezinárodních i národních strategických dokumentů. Ačkoliv byl již i v českém 

prostředí komunitní přístup částečně implementován, v rámci odborného i praktického 

diskursu zůstává mnohdy spíše zastřešujícím a poněkud povrchně prezentovaným konceptem. 

Cílem tohoto článku je proto (i) představit jeho hlubší kořeny a možnosti i omezení, (ii) 

specifikovat je na příkladech z problematiky zmírňování environmentálních rizik (zde 

specificky povodní), (iii) konkretizovat témata, v nichž již byl v Česku implementován, a 

konečně (iv) s využitím empirických dat na příkladu povodňových rizik poukázat na možné 

bariéry při jeho další implementaci v Česku.   

 

Abstract: 

The importance of communities in local development and in improvement of social resilience 

to unexpected and extreme events was increasingly addressed in the last decades and become 

integral to international and national strategic documents. Although the community approach 

has been partly implemented in Czechia, already, it often represents rather framing and not 

well explained concept in the scientific and practical discourse. The aim of this paper is 

therefore to (i) present the roots of the community concept, its opportunities and limits, and 

(ii) using the examples from environmental risk reduction (herein on the case of floods) to 

show specific possibilities offered by this concept. After then, we (iii) characterize the themes 

and sectors, in which the concept was already implemented in Czechia, and finally (iv) based 

on new empirical data related to flood risk reduction, we point out the possible barriers in 

further implementation of the community-based approaches in Czechia.    
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Úvod 

 

Motto:  „′Classic′ - a book which people praise and don't read.“  

(Mark Twain) 

 

Podobně jako v případě klasických knih ze známého výroku amerického spisovatele Marka 

Twaina, i v případě některých teoretických konceptů územního rozvoje (a nejen jeho) lze 

konstatovat, že se svou postupnou integrací do strategických dokumentů stávají klasikou, na 

níž se odkazuje, ale jíž málo uživatelů rozumí. Zatímco však v případě knih může být tato 

skutečnost nejvýše příčinou faux pas, neporozumění podstatě, možnostem a limitům konceptů 

územního rozvoje může posilovat zdrženlivost praxe při jejich zavádění, příp. jejich využití 

ne zcela vhodným způsobem. Domníváme se, že jedním z takových případů je i koncept 

komunit (resp. jeho variace jako komunitní přístup, komunitní resilience aj.). S rostoucí 

měrou, s níž se tento koncept objevuje v odborných studiích napříč obory a s níž se pomalu 

stává nedílnou součástí politik lokálního rozvoje, odkazuje se k němu velmi často jen jako 

k módnímu pojmu („buzzword“) bez hlubšího zamyšlení. Z tohoto důvodu je cenné představit 

akademické i praktické čtenářské obci hlubší kořeny, možnosti i omezení tohoto konceptu, jak 

se jeví v mezinárodní perspektivě po několika desetiletích jeho existence. Cílem tohoto článku 

je nejprve představit obecný význam konceptu komunit a komunitního přístupu a dále na 

příkladech z problematiky zmírňování environmentálních rizik, konkrétně povodní, poukázat 

na možnosti, které koncept komunit praxi nabízí. Konečně, na základě empirických dat 

z výzkumu povodňového rizika poukážeme na některé možné bariéry při další implementaci 

komunitního přístupu v Česku. 

 

 

1. Základní východiska: komunitní přístup a zmírňování environmentálních rizik  

 

1.1 Mezinárodní konsensus 

Environmentální (tedy přírodní a technologická) nebezpečí ovlivňují společnost na celé Zemi, 

přitom však v různých měřítcích. Vezmeme-li v úvahu pouze přírodní nebezpečí, jakými jsou 

například zemětřesení, povodně či vlny extrémně vysokých teplot, zasáhnou každoročně více 

než 200 milionů osob a přes veškerou snahu se tyto počty nesnižují (Leaning a Guha-Sapir 

2013). Je to zapříčiněno zejména růstem světové populace, která stále více zasahuje do oblastí 

s vysokou mírou rizika. Navíc roste provázanost různých typů nebezpečí (např. zemětřesení 

v Číně, která vyvolávají tisíce sesuvných událostí). Roste taktéž i riziko selhání 

technologických projektů a obě skupiny nebezpečí jsou nadto kauzálně provázány. Takto 

zemětřesení na dně Tichého oceánu v roce 2011 vyvolalo vlnu tsunami, která po příchodu 

k japonskému pobřeží způsobila selhání v jaderné elektrárně Fukušima. Existují též příklady z 

Česka – při povodni v roce 2002 došlo k zaplavení průmyslové zóny v Neratovicích a 

výsledkem byl únik polutantů v rozlivové zóně řeky Labe.  

Právě s ohledem na rostoucí exponovanost populace environmentálním nebezpečím na 

různých měřítkových úrovních a v návaznosti na diskuse o aktivní roli společnosti při 

zvyšování míry rizik začaly být zejména od 70. let 20. století zdůrazňovány společenské 

aspekty problému, které tak doplnily tradiční přírodovědné a inženýrské přístupy (např. 

hydrologické modelování, předpovědní služby). Politické úsilí v tomto ohledu vyústilo mj. 

v přijetí prvních mezinárodních strategií v rámci mezinárodní dekády snižování rizika 

přírodních katastrof na konci 20. století. V rámci těchto strategií se roli komunit postupně 

dostávalo stále většího prostoru. Yokohamská strategie konstatovala (UNISDR 1994; 

Yokohama message, čl. 6), že zapojení komunit a jejich aktivní participace by měla být 

podporována, neboť komunity disponují nenahraditelnou znalostí místního kontextu. 
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V pozdějším hodnocení míry naplnění yokohamské strategie je uvedeno, že je nutné více 

podpořit proaktivní přístup k podpoře informovanosti a motivace lidí v jejich vlastních 

komunitách. V hyogské strategii na roky 2005−2015 (UNISDR 2007; §13) jsou tyto závěry 

reflektovány akcentem na posílení komunit a místních aktérů v přístupu k informacím, 

zdrojům a pravomocím, a v dnes platné sendaiské strategii na roky 2015−2030 (UNISDR 

2015) jsou již všechny postupy naplňování strategických cílů pro lokální úroveň podrobně 

specifikovány. Podobně se role komunit ve zmírňování přírodních rizik stala ústřední i pro 

evropské (EC 2007, 2010) a národní dokumenty.   

 

1.2 Odborná východiska 

Jaké však byly výchozí argumenty pro zapojení komunit do rozhodovacích procesů? Co vedlo 

k tomu, že komunity – dříve nutnost v malých a uzavřených společnostech, později zdánlivý 

luxus v moderních a provázaných společnostech (srv. Liepins 2000; Tönnies in Harris 2001 

ed.) – jsou dnes opět považovány za bezpodmínečnou součást rozhodovacích procesů. 

Z pohledu sociologické teorie jsou komunity součástí jedné ze čtyř komponent rozhodovacího 

procesu pluralitních společností (Renn 2008): (i) ekonomické komponenty, akcentující 

efektivnost rozhodovacího procesu, (ii) expertní komponenty, která poskytuje odborné 

znalosti, (iii) politické komponenty, legitimizující rozhodnutí, a (iv) sociální komponenty, 

v níž je to veřejnost právě i formou místních komunit, která zaručuje korektní reflexi 

rozmanité hodnotové orientace společnosti.  

Očekávání, která jsou na komunity v tomto ohledu kladena, jsou ovšem rozličná (Renn 2008, 

str. 303). Zatímco funkcionalistické přístupy očekávají, že komunity přispějí ke kvalitě 

výsledného rozhodnutí (jak ovšem hodnotit kvalitu rozhodnutí), neoliberální přístup sleduje 

především to, aby byly zapojeny všechny hodnotové a názorové skupiny. Pro deliberativní, 

antropologické a další moderní přístupy je kvalita výsledku představována spíše cestou, jíž se 

k němu došlo, tj. veřejnou diskusí a konsensem, případně i zapojením méně privilegovaných 

skupin populace.  

Výhody, které zapojením komunit získáváme, spočívají zejména ve společném porozumění 

problému, v možnostech generovat nové varianty řešení a v konsensuálním stylu rozhodnutí, 

který zvyšuje jeho akceptovatelnost veřejností. Kromě toho komunitní přístup produkuje 

efekty dovnitř. Je například doloženo, že komunitní zahrady a okrašlovací spolky vedou 

k posílení vazeb mezi členy komunity a k celkovému růstu sociálního kapitálu a kapacity 

komunity (Alalmo et al. 2010). Na druhou stranu je též poukazováno na limity komunitního 

přístupu. K těm náleží zejména trivialita řešení, neboť konsensus značného množství 

názorových skupin může vést ke shodě jen na obecných principech řešení. Ze stejného 

důvodu se rozostřuje i reprezentovaná veřejná vůle. Veřejnost navíc nedisponuje 

dostatečnými odbornými znalosti a nezřídka upřednostňuje protektivní řešení (tzv. syndrom 

NIMBY). Úřady proto někdy považují zapojení komunit za přílišný luxus, neboť veřejné 

debaty, fokusní skupiny či workshopy s odborně neznalou veřejností jsou náročné na časovou 

a personální kapacitu a brzdí rozhodovací proces. Podle některých autorů proto uvedené 

limity mohou vést ke snížení efektivity výsledného řešení (např. Coglianese 1999). 

Z předchozího je zřejmé, že primární otázkou výhod a limitů komunitního přístupu je 

efektivita výsledného rozhodnutí. Tu je vzhledem k množství vstupních faktorů těžké 

hodnotit, ale principiálně je její míra považována za nepřímo úměrnou míře participace 

veřejnosti. Takový závěr ovšem vyrůstá z nepochopení rozdílu mezi kompromisním a 

optimálním řešením, který z psychologicko-pedagogického pohledu popisuje např. Holeček 

(2014). Zatímco kompromisní řešení může být neparticipativní a je rovným dílem částečně 

výhodné i nevýhodné pro všechny zúčastněné, optimální řešení nutně vychází 

z participativního přístupu a lze jím dosáhnout výhodného výsledku pro všechny strany. 
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Diskusí totiž otevírá a reflektuje rozdílné zájmy zúčastněných, které se v konečném důsledku 

mohou doplňovat.1          

 

2. Rozšířená perspektiva: možnosti a limity komunitního přístupu ve zmírňování 

povodňových rizik  

 

Diskurs v problematice komunit je ovšem variabilní a ne vždy vystihuje definiční podstatu a 

komplexitu pojmu. Pojem komunita je nezřídka používán jako alternativa k lokálnímu 

měřítku společnosti zasažené povodní, případně též k lokální populaci bez expertních znalostí 

(Coates 2010). Částečně to plyne z kořenů konceptu v rámci tzv. locality debate (např. Hruška 

2014), její podstatou však nebylo pouze měřítko, ale především síla sociálních interakcí 

v rámci lokalit. Uvedený přístup nejlépe vystihují studie argumentující, že určitý nástroj 

(územní plánování, informatizace apod.) může zvýšit komunitní resilienci. Komunity jsou zde 

tedy výsekem společnosti, který přijímá pomoc (např. Burby a kol. 2000). Podstata 

komunitního přístupu však spočívá v proaktivním jednání a příspěvku komunity 

rozhodovacímu procesu.  

 
Tabulka 1 Základní role zastávané komunitami při zmírňování povodňového rizika 

ROLE VYSVĚTLENÍ REFERENCE 

Komunita jako 

„hlídací pes“ (A) 

členové komunity představují trvalé či občasné residenty, kteří 

mají přehled o vzájemné činnosti, ale též činnosti vnějších 

aktérů a mohou ji podrobovat kontrole přímo či předáním 

podnětu jiným subjektům; zároveň zprostředkovávají zpětnou 

vazbu ohledně fungování managementu rizik 

Slavíková a kol. (2017) 

Komunita jako 

správce znalostní 

báze (B) 

členové komunity disponují znalostmi a zkušenostmi o 

rizikových místech, vhodných únikových cestách apod., které 

mohou předávat horizontálně (např. nově příchozím členům) a 

vertikálně (mezigeneračně) 

Dufty (2008), McEwen 

a kol. (2012, 2017) 

 

Komunita jako 

negociační partner 

(C)  

komunita zastupuje množství jednotlivců a jako taková je 

silnějším a srozumitelnějším partnerem pro vyjednávání 

s úřady (např. při změnách v územním plánu, tvorbě krizových 

operačních plánů), zároveň práce s komunitou umožňuje 

překonat primární negaci některých protipovodňových projektů 

jednotlivci 

Pottier a kol. (2005), 

Howgate a Kenyon 

(2009), Kovář a kol. 

(2014) 

Komunita jako 

podpora krizového 

řízení (D) 

členové komunity mají bezprostřední zkušenost s povodní, a 

mohou tak nejrychleji reagovat (např. vědí o počtu osob 

v dalších domácnostech, o jejich mobilitě), navíc sítí vlastních 

vazeb doplňují oficiální varovné systémy 

Parker a Handmer 

(1998) 

Komunita jako 

iniciátor solidarity 

(E) 

prostorová i sociální blízkost těch, kteří byli zasaženi povodní 

vyvolává vlnu solidarity a pomoci, která je přitom adresná a 

časově efektivní  

Raška a Brázdil (2015, 

pro historické případy), 

Jones a kol. (2015) 

Zdroj: vlastní zpracování; poznámka: písmeno v prvním sloupci je využito při odkazování na 

jednotlivé role v dalším  textu  
Zaměříme se nyní na povodňové riziko a především na příkladu zahraničních zkušeností 

uvedeme konkrétní přínosy komunitního přístupu. Ten je zpravidla založen na horizontálním 

                                                      
1 Příkladem nechť je situace, kdy správce povodí potřebuje realizovat protipovodňová opatření, která částečně 

zasahují na pozemek v soukromém vlastnictví. Obec tato opatření podporuje, ale cena za pozemek je pro ni i pro 

správce povodí příliš vysoká. Kompromisem je realizace opatření v omezené míře. Veřejnou debatou lze odkrýt 

motivace aktérů – např. vlastník pozemku netrvá na konkrétní lokalitě, obec tak může nabídnout výměnou jiný 

pozemek a opatření může být realizováno v plném rozsahu. Takové řešení je v uvedeném příkladu optimální.    
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řízení, příp. aktivizaci činností a mobilizaci znalostní báze odspodu jako alternativě 

k tradičním způsobům řízení shora. Základní role komunit při zmírňování povodňových rizik 

shrnuje Tabulka 1. 

Zatímco podstata některých z uvedených rolí je spontánní, v jiných případech je spíše 

normativní či formalizovaná. Spontánní vazby uvnitř komunity vystihuje především role 

komunit jako správce znalostní báze (prevence; „B“ v Tab. 1) a jako aktéra v průběhu 

krizového řízení (operace; „D“ v Tab. 1) a při následném zmírňování škod (náprava; „E“ 

v Tab. 1), jež dobře vystihuje výrok „first to respond, last to leave“ („první, kteří reagují, 

poslední, kteří odcházejí“; Vallance a Carlton, 2015). Normativní (formalizovaná) role 

spočívá v tom, že komunita dokáže reprezentovat své názory uceleně, koordinovaně, a stát se 

tak čitelným partnerem pro vyjednávání s dalšími aktéry v území („A“ a zejména „C“ v Tab. 

1). Zástupci úřadů mohou pozitivně hodnotit participaci komunit v tom ohledu, že zvyšuje 

povědomí o cílech, zodpovědnostech i kompetencích těchto úřadů (Lindsey a kol. 2017). 

Jednotně představený názor komunity má navíc větší šanci na úspěch (srv. praxi připomínek 

v rámci tvorby územních plánů v Česku) a i pro úřady je přijatelnější, nežli množství dílčích 

podnětů (Howgate a Kenyon 2009). 

Význam zapojení komunit lze dokladovat na příkladu tvorby krizových operačních plánů (z 

hlediska role „C“ v Tab. 1). Ty je potřeba vnímat jako živý dokument, který by měl být nejen 

každoročně aktualizován, ale také by měl reagovat na nové mimořádné události a zahrnout je 

do aktualizací (Alexander, 2015). I v tomto případě může právě místní komunita pomoci tyto 

plány zkvalitňovat. Metoda zaměřená na očité svědectví místních obyvatel opírající se o 

rozhovory a terénní šetření byla využita ve Francii po povodni roku 2002 (Gaume a Borga 

2008; „B“ v Tab. 1). Svědectví je zde využito z důvodu nedostatečných informací o průběhu 

povodně a získává informace k určení počátku povodně, její kulminaci či poklesu povodně. 

Marchi a kol. (2010) udává, že přesnost na základě těchto odhadů je v rozmezí 15−20 minut. 

Dworzecki (2012) zase poukazuje na příklad, kdy byla komunita zapojena v rámci zpětné 

vazby („A“ v Tab. 1). Hodnotila tak záchrannou činnost a fungování systému během uplynulé 

krizové události (povodeň 2010 v polské Bogatynii). Obyvatelé vypovídali o spokojenosti a 

rychlosti provádění záchranných akcí či reparačních aktivitách. Je potřeba si především 

uvědomit, že každý účastník krizové situace by měl především pochopit svojí roli a jednotlivé 

orgány by měly být dobře komunikačně propojeny, aby nedocházelo ke zpožďování 

informací (Alexander 2015). 

Vzhledem k fungování komunity v rámci výše uvedených rolí je nicméně potřeba uvést, že 

tyto funkce závisí na celkové sociální kapacitě komunity. Tato kapacita se skládá z pěti 

dimenzí (Dzialek a kol. 2013): (i) vstupních znalostech a schopnosti se dále učit, (ii) motivaci 

k činnosti, (iii) existenci sítě sociálních vztahů, (iv) ekonomických zdrojích a (v) potenciálu 

pro řízení (vhodný zástupce komunity pro vyjednávání). McEwen a kol. (2017) například 

popisuje obtíže, které bylo nutné překonávat při ustavení tzv. povodňových akčních skupin 

(Flood Action Groups v rámci programu Národního povodňového fóra ve Velké Británii). 

Členové komunit nezřídka vyjadřují frustraci z malého obsahového i procesního pokroku při 

ustavení akčních skupin, obavu z nízké kapacity být rovnocenným partnerem úřadům a 

nejednoznačná bývá též otázka udržitelnosti fungování skupin po konci intenzivní facilitační 

fáze procesu. 
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3. Česká praxe: dosavadní zkušenosti se zaváděním komunitního přístupu   

 

3.1 Základní rozdělení 

V této chvíli již máme představu o sociologických základech komunitního přístupu, stejně 

jako jeho základních výhodách a nevýhodách a rolích, které komunity mohou zastávat. 

Shrneme nyní, jaký je stav implementace komunitního zejména formalizovaného přístupu 

v Česku, jakožto příkladu státu s pozdějším nástupem decentralizačních a deliberativních 

procesů po pádu komunistického režimu. Neomezíme se zde pouze na problematiku 

environmentálních (specificky pak povodňových rizik), ale pokusíme se komunitní přístup 

zasadit do širšího kontextu.    

Komunitní přístupy pro lokální vládnutí/ovlivňování veřejného života v Česku je možno 

rozdělit na základě stupně jejich formálnosti. Určité formy komunitního plánování veřejných 

záležitostí jsou využívány v různé míře při tvorbě strategických plánů obcí a regionů, při 

plánování Místní agendy 21 či projektu Zdravé město anebo při přípravě stavebních projektů s 

výraznějším zásahem do veřejného prostoru (Rosecký a Oriniaková 2003; Hlaváček a kol. 

2016). U těchto forem komunitního plánování je participace komunity spíše ad hoc, tedy 

komunitní intervence se formuje a realizuje v době přípravy daného projektu resp. strategie, 

pak její aktivita většinou klesá či zcela mizí. Nejvíce formalizovanou podobou komunitního 

plánování v současném Česku jsou tzv. místní akční skupiny (MAS), které vznikly na základě 

evropské iniciativy LEADER. Poměrně rozvinuté je pak i komunitní plánování sociálních 

služeb, byť tento druh komunitního plánování nemá tak formalizovanou strukturu jako MAS. 

Podívejme se blíže na tyto dva nejvýznamnější příklady komunitního plánování v Česku.  

 

3.2 Příklady úspěšné implementace formalizovaného komunitního přístupu v Česku 

MAS jsou typickým příkladem evropeizace českého politického a plánovacího prostředí 

(Dančák a kol. 2005), ke kterému dochází především od konce 90. let pod vlivem příprav na 

vstup do Evropské unie resp. přizpůsobení se požadavkům EU na provádění politik 

regionálního rozvoje či rozvoje venkova (Kovách a Kučerová 2006). Iniciativa LEADER, 

který stojí právě na MAS, vzniká na úrovni EU v roce 1990 a jejím cílem je podpora rozvoje 

venkovských území na základě iniciativy zdola, územně integrovaného přístupu, místního 

partnerství, mezisektorového propojení, síťování, šíření a tvorby inovací a spolupráce na 

národní i mezinárodní úrovni (ENRD 2014). Poprvé je na evropské úrovni metoda LEADER 

aplikována v roce 1991 a její úspěch zapříčinil to, že v programové období 2007−2013 se 

stává mainstreamovým nástrojem rozvoje venkova na celoevropské úrovni (ENRD 2014). Do 

českého plánování rozvoje venkova se poprvé MAS prosazují v rámci programu předvstupní 

pomoci SAPARD v letech 2000−2003, v letech 2004−2006 se do LEADER+ resp. LEADER 

ČR (2004−2008) zapojuje sice už 130 až 140 MAS, z nichž jen 10 bylo vybráno pro pilotní 

zpracování komunitně vedeného plánu rozvoje (Lošťák a Hudečková 2010) – fungování MAS 

na komunitní bázi v tomto období tedy bylo ještě silně omezené. Od následujícího 

programového období jsou pak místní strategické plány povinné pro každou z MAS.  

Není jednoduché určit kde a kdy se poprvé formovaly zárodky komunitního plánování 

sociálních služeb v Česku, nicméně jako první aktivita vedoucí k vytvoření komunitního 

plánu sociálních služeb je označována činnost souboru aktérů v Ústí nad Labem mezi lety 

1997 až 2002. Následně je povědomí o konceptu komunitního plánování sociálních služeb 

šířeno i díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, které v roce 2000 iniciovalo česko-

britský projekt na podporu reformy sociálních služeb (Rosecký a Oriniaková 2003). V dalších 

letech vznikají na dobrovolné bázi klíčových aktérů měst a regionů a za použití různých 

metodik komunitní plány různé kvality (Kolářová 2008). Šíření komunitního plánování 

podpořilo přijetí Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který ukládá obcím možnost 

(nikoli povinnost) a krajům povinnost zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
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ve spolupráci se zástupci obcí na území kraje (resp. kraje), se zástupci poskytovatelů 

sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. Tyto tři druhy 

aktérů pak tvoří základní organizační jednotku – triádu komunitního plánování sociálních 

služeb (uživatel – poskytovatel – zadavatel, Kolářová 2008). 

 

 

4. Nadějné vyhlídky? Empirická „povodňová“ mikrosonda na úrovni obce  

 

Shrneme-li současný stav implementace komunitního přístupu v Česku nastíněný v předchozí 

kapitole, je zřejmé, že jeho tematická aplikace je vcelku omezená, což platí zejména pro 

formalizované komunitní nástroje. Je taktéž patrné, že klíčovou roli při úspěšném rozvoji 

komunitního přístupu mají podpůrné mechanismy, ať již se jedná o legislativní rámce či 

konkrétní programová dotační schémata. Lze ovšem také konstatovat, že doposud není 

k dispozici příliš empirických dat, identifikujících možnosti a bariéry komunitního přístupu 

v lokálním rozvoji (v širším smyslu), ani jeho dopady a tedy i vhodnost pro různé typy 

činností v rozvoji území. V návaznosti na tuto skutečnost absentují především kritické studie. 

Z tohoto důvodu je vhodné zaměřit se postupně na různé oblasti, v nichž je možné komunitní 

přístup uplatňovat a detailněji je empiricky zkoumat. V následujícím textu předchozí rozbor 

doplňujeme vlastní empirickou mikrosondou zaměřenou na vybrané aspekty možností 

implementace komunitního přístupu při zmírňování povodňového rizika. Tento příklad je 

vybrán mj. z toho důvodu, že právě v povodňových (obecně environmentálních) rizicích se 

zdá být komunitní přístup v Česku na svém začátku a absentují pro něj vhodné podpůrné 

nástroje, uvedené v předchozí kapitole.  

 

4.1 Metodologický rámec realizované mikrosondy 

Povodně představují jedno z nejvýznamnějších environmentálních rizik, s nímž se v Česku 

musíme vyrovnávat. Rozsah přímých i nepřímých dopadů povodní z let 1997, 2002, 2013, či 

povodní z přívalových dešťů v roce 2010 byl enormní, a snižování povodňových škod je tedy 

jednou z celostátních priorit. S demokratizací společnosti po roce 1989 a konkrétně pak 

v návaznosti na mezinárodní strategie (např. EC 2007) začalo být také v českém prostředí 

zvýšenou měrou diskutováno, jakým způsobem lze využít participativních a komunitních 

přístupů v povodňovém managementu. Pro tuto diskusi a úspěch implementace komunitního 

přístupu je však bezpochyby podmínkou znalost postoje veřejnosti k povodňovému nebezpečí 

a k povodňovému managementu. 

V problematice percepce povodňového rizika veřejností je v současnosti sledována jednak 

úroveň vnímání samotného nebezpečí povodně, jednak vnímání efektivity možných nástrojů a 

přístupů ke zmírnění povodňových škod napříč různými aktéry. Druhý uvedený aspekt byl 

však v Česku prozatím sledován převážně na úrovni jednotlivců či domácností jako 

autonomních subjektů nebo metaanalyticky (srovnávací analýzou již publikovaných studií), a 

jeho výsledky jsou tak značně zobecněné. Jednotlivé studie poukazují na rostoucí míru 

akceptace preventivních opatření ve zkoumaných vzorcích populace (např. Duží a kol. 2015; 

Vávra a kol. 2017), ale zároveň i na přetrvávající akcent, který v možných preventivních a 

nápravných opatřeních veřejnost klade na úřady a centrální orgány (Raška 2015). Otázky, pro 

něž prozatím dostatečný empirický materiál nemáme, se vztahují k vazbám jednotlivců na 

další aktéry (další jednotlivce, nevládní neziskové organizace, úřady, aj.), k ochotě 

jednotlivců participovat na společných opatřeních ke zmírňování povodňových škod, a tedy i 

k individuálním motivacím a subjektivním překážkám při ustavování komunitního přístupu 

v povodňovém managementu. 

Z tohoto důvodu jsme v rámci výzkumu rozhodovacích procesů v redukci povodňových rizik 

realizovali v roce 2016 a 2017 dotazníkové šetření mezi veřejností a polostrukturované 
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rozhovory se starosty v obcích zasahovaných povodněmi. Součástí šetření veřejného mínění 

byly otázky, vztahující se k percepci rozložení zodpovědností za preventivní a nápravná 

povodňová opatření mezi jednotlivé aktéry. Naším cílem bylo vybranými otázkami mj. zjistit, 

kteří aktéři hrají a kteří by dle respondentů měli hrát významnější úlohu v uvedených 

činnostech a jakými typy činností by respondenti byli ochotni participovat na povodňovém 

managementu. Odpovědi na tyto otázky mají empiricky podpořit dříve uvedené závěry o 

současných bariérách v rozvoji komunitního přístupu. V této empirické sondě vycházíme z 

analýzy dat, získaných dotazníkovým šetřením v jedné z modelových lokalit, konkrétně v 

obci Křešice na Litoměřicku, která utrpěla výrazné škody zejména při povodních na Labi v 

roce 2002 a 2013.  

Celkem bylo kvótním výběrem (kvóty pohlaví a věková skupina zajišťovaly soulad se 

strukturou populace v obci) získáno 163 dotazníků. Relevanci dopadu povodní pro obec, jejíž 

větší část byla zvláště v roce 2002 zaplavena, vyjádřilo celkem 65 % respondentů svou 

odpovědí, že je „povodně ovlivňují pravidelně a výrazně“, zatímco cca 35 % respondentů 

odpovědělo, že je „povodně ovlivňují výjimečně a málo“ nebo je „neovlivňují“. 

 

4.2 Komunity mezi dvěma extrémy: role aktérů ve zmírňování povodňových škod 

Percepci možností a efektivity zmírňování povodňových škod lze posuzovat především na 

základě očekávání, která klademe na jeho aktéry, přičemž komunity považujeme za spojující 

prvek mezi individuálními přístupy a činností veřejné správy a místní samosprávy. V tomto 

ohledu se projevila významná asymetrie v důvěře kladené aktérům na úrovni jednotlivců a 

úřadů. Pokud jde o subjekty, na něž se respondenti spoléhají nebo by spoléhali v případě 

povodní, celkem 139 preferenčních hlasů (vícečetné odpovědi byly možné, celkem 

zaznamenáno 184 preferencí za 163 respondentů; Obrázek 1A) bylo zaznamenáno pro rodinu, 

známé a přátelé, zatímco v případě obce bylo zaznamenáno jen 17 a v případě státu a 

záchranných složek pouze 16 preferenčních hlasů. To odpovídá setrvávající preferenci 

recipročních neformálních vazeb v krizových situacích (Jones a kol. 2015), přičemž relevance 

těchto vazeb je zpravidla opírána o konkrétní zkušenosti jednotlivců. Přitom však očekávání 

ohledně povodňového managementu, která respondenti kladou na různé aktéry, jsou zcela 

odlišná (Obrázek 1B; celkově zaznamenáno 280 preferenčních hlasů). Celkem 101 preferencí 

přisuzuje zodpovědnost za snižování povodňových škod kraji, 117 ji klade na vládu (resp. 

centrální úřady).  

Na úrovni jednotlivců lze významné rozdíly v těchto očekáváních vůči institucionálním 

úrovním vyjádřit i poměrem respondentů, kteří zvolili pouze volbu občané nebo pouze volbu 

obec (celkem 3 % respondentů) a těch, kteří volili pouze volbu kraj nebo pouze volbu vláda 

ČR (26 % respondentů). Test Chí2 zároveň ukázal, že odpovědi na uvedené otázky (tj. Na čí 

pomoc se nejvíce spoléháte, případně byste se spoléhala v průběhu povodní? a Kdo by měl 

především spolupracovat při snižování povodňových škod?) jsou statisticky signifikantně 

závislé (G=21.197, df=16.919, hladina významnosti p=0.05). Důvodem pro tuto asymetrii 

mezi jednáním a očekáváním může být deprivace z dřívějších událostí, při nichž individuální 

pomoc − jakkoliv významná − nedostačovala k nápravě všech povodňových škod. Tato 

deprivace může být akcentována též mírou, s níž se projevuje setrvávající percepce historicky 

silné role centralizované pomoci úřadů (Raška 2015; Vávra a kol. 2017; Slavíková 2017), a to 

jak v preventivních, tak v nápravných fázích procesu zmírňování povodňového rizika. 
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Obrázek 1 A − Výsledky šetření pro otázku individuálního spoléhání na pomoc v případě 

povodní, B − Výsledky šetření pro otázku týkající se očekávání respondentů ve vztahu k roli 

institucí při zmírňování povodňového rizika (n=163 respondentů, vícečetné odpovědi možné, 

grafy udávají počty preferenčních hlasů). 

 
 

 

Kromě vnímaného rozložení zodpovědností za povodňový management je pro pochopení 

možností implementace komunitnímu přístupu cenné získat zpětnou vazbu ohledně činností, 

ležících mezi zodpovědností jednotlivců (např. pojištění) a úřadů. Především se jedná právě o 

ty činnosti, jimiž jednotlivec vyjadřuje sounáležitost s komunitou (zejména „D“ a „E“ v Tab. 

1) a snahu účastnit se rozhodovacích procesů, vedoucích ke snížení povodňových rizik 

(především „A“ a „C“ v Tab. 1).  
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Obrázek 2 Ochota respondentů realizovat vybrané typy činností souvisejících s povodňovým 

managementem. (počet odpovědí: A - 160, B - 162, C - 162) 

 
Zdroj: autoři 

 

 

Pokud se jedná o vůli zapojit se do opatření na úrovni obce a komunity, sledovali jsme ochotu 

podílet se na několika typech aktivit, z nichž nejvýznamnější na škále od méně po více 

závazné se jeví ochota pomáhat při povodňových situacích, ochota účastnit se veřejných 

projednávání povodňových opatření a ochota finančně přispívat na opatření, chránící obecní 

veřejný majetek. Zatímco v případě finančních příspěvků mírně převažuje negativní postoj, v 

případě účasti v diskusi nad plánem protipovodňových opatření je vyšší zastoupení u 

pozitivních odpovědí, což může být dáno i nižší závazností této činnosti (Obrázek 2). To je 

pak nejvíce patrné na vysoké míře proklamované ochoty pomoci v případě povodňových 

situací. V jednotlivých případech se navíc jen dílčím způsobem projevuje statistická závislost 

s vnímanou mírou zasažení respondentů povodněmi (Tabulka 2). To znamená, že vyšší 

individuální míra zasažení povodněmi není pro respondenty univerzálním motivem k účasti 

na uvedených činnostech (srv. kap. 2, Dzialek a kol. 2013). Přitom mnozí z respondentů 

uvedli, že se mimo jiné způsoby zapojují prací (odpověď uvedlo 138 respondentů) či finančně 

(32 respondentů) do nápravy škod po povodních i na cizím majetku. Ti, kteří se tímto 

způsobem do nápravy škod nezapojují (25 respondentů), nejčastěji jako důvod uvedli přílišné 

vytížení při nápravě škod na vlastním majetku.  

 
 

 

 

 

 



11 
 

Tabulka 2 Základní role zastávané komunitami při zmírňování povodňového rizika a jejich 

závislost na vnímané míře zasažení povodněmi 

OCHOTA K JEDNOTLIVÝM ČINNOSTEM 
G (test. krit.) 

kritická hodnota 

Závislost na míře 

zasažení povodněmi 

(při p<0.05) 

(A) Jsem ochotný(á) pomáhat ostatním 

obyvatelům zasaženým povodněmi. 

G = 5.097 

χ(1-α); df = 9.488 
ne 

(B) Zúčastnil bych se veřejné diskuse nad plánem 

protipovodňové ochrany. 

G = 10.063 

χ(1-α); df = 9.488 
ano 

(C) Jsem ochotný přispívat na obecní opatření 

chránící veřejný majetek. 

G = 2.452 

χ(1-α); df = 9.488 
ne 

Zdroj: autoři 
 

 

V celkovém pohledu tedy uvedené výsledky naznačují, že efekt solidarity a participace 

funguje spíše na neformální bázi, zatímco jeho případný závazný a více či méně normativní 

charakter (institucionalizace skrze obec a závaznost opatření) je vnímán negativně. Pokud by 

již respondenti byli přístupni participaci pomocí formalizovaných (normativních) nástrojů, 

preferovali by spíše ty z nich, které jsou méně závazné (resp. finančně méně náročné). Tyto 

výsledky mohou dokládat jistou míru nedůvěry nejen ve státní úřady, ale též v místní 

samosprávu. Tuto nedůvěru a s ní související deprivaci z nedostatečné pomoci získané 

„shora“ (viz výše) představuje významnou bariéru v rozvoji komunitního přístupu ke 

zmírňování povodňových škod. 

 

 

Závěr 

 

Mezinárodní zkušenosti ukazují, že komunitní přístup může nabídnout konkrétní a poměrně 

dobře ověřitelné přínosy pro zmírňování environmentálních rizik. Na druhou stranu pro 

tuzemskou širší veřejnost i část veřejnosti odborné zůstává pojem komunit poněkud záhadný, 

neboť se ve strategických dokumentech objevuje bez hlubšího vysvětlení. V tomto článku 

jsme se zaměřili na příklad povodňové problematiky s cílem představit obecná východiska a 

konkrétní přínosy, které komunitní přístup poskytuje rozvoji území. Diskutovány byly jak 

přínosy přístupu (konsensus, koordinovanost, znalostní báze ad.), tak jeho kritická reflexe 

v odborné literatuře (triviálnost řešení, náročnost na časovou a personální kapacitu, ad.).  

Dále jsme specifikovali základní spontánní a formalizované/normativní role, které komunity 

mohou zastávat při zmírňování povodňového rizika (tzv. hlídací pes, správce znalostní báze, 

negociační partner, podpora krizového řízení a iniciátor solidarity). Vzhledem k uvedeným 

rolím je nutné konstatovat, že efektivní participativní povodňový management předpokládá 

kombinaci těchto rolí. Následující přehled současného stavu a limitů implementace 

komunitního přístupu v Česku ukázal, že nejvýznamněji je tento přístup využíván v rozvoji 

venkova, přičemž jednou z podmínek byl vznik vhodné legislativy a programových 

podpůrných schémat. Taková podpora komunitního přístupu v povodňovém managementu je 

prozatím nedostatečná a brání především rozšíření směrem k normativním/formalizovaným 

rolím komunit, které jsou v současném diskursu považovány za klíčové.  

Bariéry v implementaci komunitního přístupu z pohledu veřejnosti byly konečně představeny 

na sociologické mikrosondě. Ta poukázala zejména na asymetrii v jednání, důvěře a 

očekáváních jednotlivců vůči různým institucionálním úrovním (jednotlivci, známí, obec, 

kraj, záchranné složky, stát) a naznačuje tak směr, jemuž by měl být výzkum bariér 

komunitního přístupu v Česku směřován. 
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