
  

Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Dotazník pro zástupce obcí v NP Šumava 

 

 
Dotazník pro zástupce obcí 

v NP Šumava 

 

 

 

Spolupráce mezi subjekty cestovního ruchu             

na Šumavě 
 

Dobrý den, dovoluji se na Vás obrátit s žádostí o vyplnění dotazníku, který poslouží k výzkumné 

části diplomové práce na téma Analýza vazeb mezi aktéry cestovního ruchu na Šumavě. 

Diplomovou práci zpracovávám v rámci magisterského studia Sociální geografie a 

regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Cílem práce je odhalení a 

zhodnocení úrovně destinačního managementu pomocí analýzy existujících vazeb mezi subjekty 

cestovního ruchu v obcích NP Šumava a následný návrh jejich posílení pro vyšší efektivitu 

řízení dané oblasti jakožto venkovské destinace cestovního ruchu (dále CR). Děkuji předem za 

umožnění setkání s Vámi a vyplnění dotazníku, který napomůže k vytvoření výzkumné části 

diplomové práce a posléze i k návrhu, který by mohl být uplatněn v praxi. 

 

 

 

název obce:     jméno respondenta: 

 

datum:       funkce respondenta: 

 

 

 

 

 
 

 Základní informace o spolupráci 

 

1. Do jakého kraje spadá vaše obec? 

 a) Plzeňský kraj 

 b) Jihočeský kraj 

 

2. Je vaše obec členem nějakého sdružení CR? 

*V případě kladné odpovědi doplňte název sdružení. 

 

 

 

3. Existuje ve vaší obci subjekt zaměřený na rozvoj CR ? 

*V případě kladné odpovědi doplňte název organizace. 

 

 



 

4. Jak důležité jsou pro spolupráci v oblasti CR následující motivy? 

* Ohodnoťte na stupnici od 1 do 4 (1 – nejmenší význam, 4 – největší význam)  

a) vznik nebo zlepšování existujících služeb a produktů 

b) zisk finančních prostředků 

c) možnost získání nových informací a znalostí 

d) zlepšení marketingu 

e) menší náklady na propagaci 

f) menší náklady na ostatní činnosti 

g) zvýšení konkurenceschopnosti 

h) jiné… 

 

 

5. Považujete ostatní subjekty cestovního ruchu na Šumavě spíše jako: 

a) partnery 

b) konkurenty 

c) neutrálně 

 

 

 
 Spolupráce s mikroregionem 

 

6. Je vaše obec členem mikroregionu? 

a) Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko 

b) Mikroregion Šumava - západ 

c) Svazek lipenských obcí 

d) žádného 

 

*Pokud jste členem více mikroregionů, odpovězte prosím na následující otázky č. 8.-13. 

pro každý mikroregion zvlášť. 

 

7. Z jakého důvodu vstoupila obec do mikroregionu? 

a) Rozvoj spolupráce a komunikace, získání kontaktů  

b) Tvorba společných projektů 

c) Získání finančních prostředků 

d) Společná tvorba propagačních materiálů 

e) Možnost poradenství 

f) Jiné… 

 

 

8. V jaké oblasti Vám mikroregion pomáhá nejvíce? 

a) Rozvoj spolupráce a komunikace, získání kontaktů  

b) Tvorba regionálních produktů projekty 

c) Finanční prostředky 

d) Společná tvorba propagačních materiálů 

e) Poradenství 

f) Jiné… 

 

 

 

 



 

9. Jste spokojeni s úrovní spolupráce s mikroregionem? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 

10. Je podle Vašeho názoru přínosné vaší obci členství v mikroregionu? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 

11. Podařilo se Vám na základě spolupráce s mikroregionem čerpat nějaké dotace? 

a) ano 

b) ne 

 

12. Pokud „ano“, na jaký projekt a kdo byl poskytovatelem finančních prostředků?   

 

 

 

 

13. Došlo v obci na základě členství v mikroregionu ke vzniku nového produktu? 

* *V případě kladné odpovědi doplňte název produktu. 

a) ano 

b) ne 

 

 

 

 
 Destinační společnost  

 

14. Máte povědomí o nově vzniklé destinační společnosti Region Šumava? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

  

15. Je pro Vás existence destinační společnosti Region Šumava přínosná? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

 

16. Jaký je, podle Vás, význam destinační společnosti při iniciování spolupráce 

v destinaci? 

* Stupnice od 1 do 4 (1 – nejmenší význam, 4 – největší význam)  

 

17. Jaký je, podle Vás, význam obcí při iniciování spolupráce v destinaci? 

* Stupnice od 1 do 4 (1 – nejmenší význam, 4 – největší význam)  



 

18. Jaký je, podle Vás, význam podnikatelů při iniciování spolupráce v destinaci? 

* Stupnice od 1 do 4 (1 – nejmenší význam, 4 – největší význam)  

 

 

 

 
 Spolupráce obcí a dalších subjektů CR  

 

19. Se kterými subjekty cestovního ruchu na Šumavě spolupracujete? 

*Intenzita spolupráce  například – 1 = neformální předávání informací, 2 = poradenství, 

vzájemné doporučení/odkazování, 3 = společný marketing  4 = společný produkt 

 

  ano/ne intenzita spolupráce 1-4 

Obce v NPŠ     

Podnikatele v NPŠ     

Obce ve vašem 

mikroregionu     

Ostatní obce     

Zahraniční aktéři     

Mikroregion Šumava - 

západ     

Regionální rozvojová 

agentura     

Obce s rozšířenou 

působností     

Krajský úřad     

Správa NP a CHKO 

Šumava     

Aktéři na národní úrovni     

Jiné…     

     

 

20. Spolupracujete s aktéry působící ve vaší obci? 

* Stupnice od 1 do 4 (1 – nejmenší význam, 4 – největší význam)  

 

  ano/ne intenzita spolupráce 1-4 

Aktivní obyvatelé     

Místní sdružení     

Podnikatelé     

Rekreanti a návštěvníci     

Jiné…     

 

 

 

 

 



 

21. Uveďte název aktérů, intenzitu, přínos a formu spolupráce s aktéry v cestovním 

ruchu: 

*Intenzita spolupráce například – 1 = neformální předávání informací, 2 = poradenství, 

vzájemné doporučení/odkazování, 3 = společný marketing, 4 = společný produkt. Přínos 

hodnotíte na stupnici 1-4  (ne, spíše ne, spíše ano, ano). Příklady forem spolupráce: Rozvoj 

spolupráce a komunikace, získání kontaktů; tvorba regionálních produktů, vznik projektů; 

finanční prostředky; společná tvorba propagačních materiálů; poradenství; jiné….. 

 

Obec 

intenzita  

(1-4) 

přínos  

(1-4) forma 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Podnikatelé  

intenzita  

(1-4) 

přínos  

(1-4) forma  

      

      

      

      

      

      

      

Mikroregion 

intenzita  

(1-4) 

přínos  

(1-4) forma  

      

      

      

Kraj 

intenzita  

(1-4) 

přínos  

(1-4) forma  

      

      

Další subjekty CR 

intenzita  

(1-4) 

přínos  

(1-4) forma  

      

      

      

        



 

22. Máte na internetových stránkách odkaz na internetové stránky: 

a) mikroregionu   

pokud „ano“ uveď prosím, o jaký mikroregion se jedná:… 

b) Správa NP a CHKO Šumava 

c) kraje 

 pokud „ano“ uveď prosím, o jaký kraj se jedná: … 

d) obce  

 pokud „ano“ uveď prosím, o jakou obec se jedná: … 

e) jiné regionální organizace 

 pokud „ano“ uveď prosím, o jakou organizaci se jedná: … 

 

 

 
 Administrativní hranice 

 

23. Vnímáte administrativní hranice jako barieru při spolupráci s obcemi? 

a) ano 

b) ne 

 

24. Pokud „ano“, jakou z následujících administrativních hranic vnímáte jako 

největší barieru? 
a) státní administrativní hranici 

b) krajskou administrativní hranici 

c) administrativní hranici okresů 

d) jinou… 

 

25. Je Vaše spolupráce s obcemi v jiném kraji slabší než s obcemi ve stejném kraji? 

a) ano 

b) ne 

 

26. Spolupracujete i se zahraničními subjekty? 

*V případě kladné odpovědi doplňte název zahraničních subjektů 

a) ano 

b) ne 

  

 

 

27. Je pro Vás podstatná vzdálenost mezi subjekty CR při spolupráci? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Změny v oblasti CR 

 

28. Se kterými organizacemi byste chtěli v budoucnu zlepšit spolupráci? 

a) Ministerstvo pro místní rozvoj 

b) Kraj 

c) Správa NP a CHKO Šumava 

d) Mikroregion  

e) Obce 

f) Podnikatelské subjekty 

 

 

29. Se kterými obcemi byste chtěli v budoucnu zlepšit spolupráci? A proč? 

 

 

 

 

 

30. Jakou formu spolupráce byste chtěli zlepšit pro rozvoj CR ve vaší obci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tematické okruhy k dotazníkovému šetření se zástupci obcí v NP Šumava 

 

 

 

Základní informace 

o spolupráci 

 

 Základní členství v organizacích 

 Rozvoj CR uvnitř obce 

 Obecné formy spolupráce 

 Konkurence x partnerství 

 

 

Spolupráce 

s mikroregionem 

 

 

 Členství v mikroregionu a důvody vstupu 

 Oblasti přínosu pro obec 

 Spokojenost s mikroregionem a přínosy 

 Vznik nových produktů a čerpání dotací 

 

 

Destinační společnost 

 

 

 Povědomí a přínos destinační společnosti     

Region Šumava 

 Významy destinačních společnosti, obcí  

       a podnikatelů při spolupráci v destinaci 

 

 

 

Spolupráce obcí 

a dalších subjektů CR 

 

 

 Spolupráce se subjekty a jejich intenzita 

 Spolupráce s aktéry uvnitř obce 

 Spolupráce v rámci regionu, intenzita, přínos               

a forma 

 Odkazy na webových stránkách 

 

 

Administrativní hranice 

 

 Vliv administrativní hranice na spolupráci 

 Spolupráce se zahraničními subjekty CR 

 Vliv vzdálenosti na spolupráci 

 

Změny v oblasti CR 
 Zlepšení spolupráce s organizacemi CR a   

obcemi 

 Zlepšení forem spolupráce 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 – Mapa zájmového území 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z ARCDATA PRAHA, ArcČR – 500 digitální 

geografická databáze, verze 3.2. 

 

 

  



 

Příloha č. 3 – Projekty Přeshraniční spolupráce v rámci Mikroregionu Šumava – západ 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z Mikroregion Šumava – západ 2019 

 

Název  

Období 

realizace Aktivity projektu Členové Financování 

Putováním 

srdcem 

Evropy bez 

hranic 7/2016 

- 

6/2019 

Naučné stezky, Turistický informační 

systém Šumava - Bavorský les, 

Infocentrum a naučná stezka Modrava, 

Renovace Kaple Dlouhá Ves, Putování 

v souladu s přírodou, Lyžařské trasy 

MŠZ, Obec 

Modrava a 

Dlouhá Ves, ILE 

Nationalpark 

Gemeinden 

Bavorský les, 

Město Grafenau, 

Město Schönberg 

Program 

přeshraniční 

spolupráce ČR - 

Svobodný stát 

Bavorsko, MMR 

ČR, MŠZ, 

Modrava, 

Dlouhá Ves, 

bavorští partneři 

Po stopách 

Karla IV. 

8/2016 

 -  

12/2017 

Historické městské slavnosti, Setkání 

na hradě Kašperk, Česko-bavorský 

festival Šumava na plátně, Cyklus 

oživené historie na hradě Kašperk, 

Marketing CZ, Připomenutí 

historických obchodních cest 

prostřednictvám historických skupin, 

Historický festival na počest Karla IV., 

Historické divadlo, Marketing BY 

Město Kašperské 

Hory, Město 

Grafenau 

Program 

přeshraniční 

spolupráce ČR - 

Svobodný stát 

Bavorsko, MMR 

ČR, Kašperské 

Hory, Grafenau 

Slatěmi a 

pláněmi 

Šumavy a 

Bavorskéh

o lesa 

1/2017  

-  

12/2018 

Cyklostezka Jezerní slať-Kvilda, 

Zhodnocení cyklostezky Kvilda-

Bučina, Informační a popisný systém 

území CZ, Marketing, Vytvoření trasy a 

penetrace, Odstranění zamokřených 

míst, Popisný systém území  

Obec Kvilda, 

Obec Mauth-

Finsterau 

Program 

přeshraniční 

spolupráce ČR-

Svobodný stát 

Bavorsko, MMR 

ČR, Kvilda, 

Mauth-Finsterau 

Odkaz 

podmaleb 

na skle 

7/2017 

 - 

 6/2020 

Vybudování a vybavení muzea, 

výukových prostor a dílen, zřízení stálé 

expozice, Spolupráce s návštěvníky a se 

školami - česká část, Vytvoření 

propojení mezi muzei pro cyklisty a 

pěší turisty, popis trasy, Marketing - 

česká část, Zřízení muzea podmalby na 

skle s trvalou expozicí a výškovým 

prostorem, Akce k zvýšení povědomí a 

udržení společného kulturního dědictví 

- podmalby na skle, Propojení obou 

muzeí pro turisty, popis trasy a 

propagace dějin regionu, Marketing 

Obec Kvilda, 

Obec Hohenau 

Program 

přeshraniční 

spolupráce ČR-

Svobodný stát 

Bavorsko, MMR 

ČR, Kvilda, 

Hohenau 

Dřevařství 

na Šumavě 

a v 

Bavorském 

lese 

1/2018 

 -  

12/2020 

Muzeum a expozice dřevařství Dlouhá 

Ves, Vybudování Naučné stezky dřeva 

Dlouhá Ves, Venkovní expozice 

dřevařství Modrava, Populárně naučný 

web dřevařství, Marketing, Kulturní 

dědictví regionu, Turistická stezka a 

expozice v Neuschönau "Dřevo staví 

mosty", Přírodní a kulturní dědictví 

plavení dřeva v Národním parku 

Bavorský les  

Obec Dlouhá Ves, 

Obec, Modrava, 

Západočeská 

univerzita v Plzni, 

Gemeinde 

Neuschönau, 

Nationalparkverw

altung 

Bayerischer Wald 

Program 

přeshraniční 

spolupráce ČR - 

Svobodný stát 

Bavorsko, MMR 

ČR, Dlouhá Ves, 

Modrava, 

Západočeský 

univerzita v 

Plzni, 

Neuschönau, 

Nationalparkver

waltung 

Bayerscher Wald 



 

Příloha č. 4 – Schéma návrhu spolupráce aktérů při vzniku destinační společnosti 

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 


