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Abstract
The management of water eco-systems on a general level is a part of a larger issue of the environmental
management in a particular region. In the case of river wetlands, it is especially about the connection of the
economic management of the area with the environmental management whose objective is to achieve
economically sustainable use of the stream and river wetlands. To fulfill this requirement, it is necessary to find
a certain ratio between the “top-down” and “bottom-up” management. The objective of the presented
sociological survey was to acquire an idea of how the existence of the wetland and its ecological functions is
perceived by the local population. In other words, it means they are social, cognitive and value orientation of the
local population as assumptions of the “bottom-up” management. This survey was performed in three river
wetlands in South Bohemia – wetlands of the rivers Blanice, Stropnice and Lužnice which were selected
according to the degree of anthropogenic changes in the wetland from a relatively natural wetland to a regulated
one. This survey was performed in two phases by using standardized dialogues with the total number of 300
respondents – meaning 100 respondents in each wetland. The results show that according to the opinions of the
local population, it is necessary to increase retention of water in the landscape in a natural way, if possible. The
technical solution, which uses reservoirs and which is the most often shown as reduction of the flood risk for the
local population, is shown by the respondents on the last place. Acquired results show that the “bottom-up”
management which takes into consideration opinions and experience of the population living in the region, can
be more efficient and safer to the landscape than commonly applied “top-down” management. Therefore, it is
necessary to provide space also for this management type in decision-making process about the type of the
management of water eco-systems.
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Abstrakt
Management vodních ekosystémů je na obecné úrovni součástí širší problematiky environmentálního
managementu v daném regionu. V případě říčních niv jde především o propojení ekonomického managementu
území s managementem environmentálním tak, aby bylo dosaženo ekologicky i ekonomicky trvale udržitelné
využití potočních a říčních niv. Pro splnění tohoto požadavku je třeba nalézt určitý poměr mezi managementem
„top down“ a „bottom up.“ Cílem prezentovaného sociologického šetření bylo získat představu o tom, jak je
existence mokřadu a jeho ekologických funkcí vnímána místní populací. Jinými slovy, jaké jsou sociální
znalostní a hodnotová orientace místní populace jako předpoklady managementu „bottom up“. Šetření probíhalo
ve třech říčních nivách na jihu Čech – niva řeky Blanice, Stropnice a Lužnice, vybrané podle stupně
antropogenní změny v nivě od relativně přírodní po regulovanou. Dvoukolově proběhlo šetření pomocí
standardizovaných rozhovorů v celkovém počtu 300 respondentů, 100 v každé nivě. Výsledky ukazují, že podle
názorů místní populace je třeba zvyšovat retenci vody v krajině pokud možno přirozenou cestou. Technické
řešení pomocí přehrad, které je nejčastěji uváděno jako snížení povodňového rizika pro místní populaci, udávají
respondenti až na posledním místě. Získané výsledky vypovídají o tom, že management „bottom up, který bere
v úvahu názory a zkušenosti populace, která v daném regionu žije, může být efektivnější i šetrnější ke krajině
než běžně aplikovaná forma managementu „top down.“ V rozhodování o typu managementu vodních
ekosystémů v území je proto nutné dát prostor i tomuto typu managementu.
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