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Příloha č. 1: Vyjádření Etické komise UK FTVS 
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Příloha č. 2: Návod k rozhovoru 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

  

Vedlejší téma Okruhy otázek 

Udržitelnost CR s ohledem na: 

1. přírodní  

2. socio-kulturní 

3. ekonomické prostředí 

1. v Pardubickém kraji 

2. v obci Dolní Morava 

 

Negativní vlivy způsobené CR 1. v Pardubickém kraji 

2. v obci Dolní Morava 

Plánování a financování aktivit CR 1. spolupráce veřejné správy, místní 

samosprávy a destinačního 

managementu 

2. zohledňování názorů místních 

obyvatel 

3. zohledňování principů 

udržitelnosti a indikátorů 
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Příloha č. 3: Dotazník 

DOTAZNÍK – DOLNÍ MORAVA 

 
Vážení obyvatelé obce Dolní Morava, 

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, který zjišťuje Váš názor na rozvoj 
cestovního ruchu v obci Dolní Morava (včetně Vašeho postoje k turistům). Dotazník je součástí 
výzkumného projektu s názvem „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ a byl 
sestavován ve spolupráci s vedením obce. 
 
Vyplnění dotazníku Vám zabere 10-15 minut. Vámi zvolenou odpověď (písmeno) výrazně 
zakroužkujte. U každé otázky vyberte pouze jednu odpověď!  Účast ve výzkumu je dobrovolná 
a anonymní! Prosím Vás o pravdivé zodpovězení všech otázek. 
 
Každá domácnost obdržela 2 tištěné dotazníky. Dotazník vyplňují pouze trvale žijící obyvatelé obce 
Dolní Morava, kteří jsou starší 18 let. Prosím o zpětné navrácení (alespoň) jednoho dotazníku za 
domácnost. Vyplněné dotazníky je možné odevzdávat do 25. září na obecní úřad obce Dolní Morava. 
Dotazník lze vyplnit také v elektronické podobě. Aktivní odkaz na dotazník naleznete na webových 
stránkách  www.obecdolnimorava.cz  
 
Výsledky dotazníkového šetření poslouží pro zpracování diplomové práce na Fakultě tělesné výchovy 
a sportu Univerzity Karlovy a pro potřeby vedení obce. Pro další informace se kontaktujte na e-mailu: 
dotaznikmorava@seznam.cz 
 
Děkuji Vám za spolupráci 
 
                                           Hezký den přeje Kučerová Lenka (studentka Univerzity Karlovy) 
 
1. Jste celkově spokojen/a s životem na Dolní Moravě?  
a) Zcela ano         b) Spíše ano        c) Spíše ne           d) Zcela ne       e)  Nevím/Nechci odpovídat  
 
2. Jste spokojen/a s rozvojem obce Dolní Morava v posledních letech?  
a) Zcela ano   b) Spíše ano      c) Spíše ne          d) Zcela ne       e) Nevím/Nechci odpovídat 
 
3. Jste spokojen/a s rozvojem cestovního ruchu na Dolní Moravě v posledních letech? 
a) Zcela ano   b) Spíše ano     c) Spíše ne          d) Zcela ne       e) Nevím/Nechci odpovídat 
 
4. Jaký vliv má podle Vás rozvoj cestovního ruchu na Dolní Moravu?  
a) Zcela kladný    b) Spíše kladný    c) Spíše záporný      d) Zcela záporný   e) Nevím/Nechci odpovídat 
 
5. Jaký vliv má podle Vás cestovní ruch na zdejší přírodní prostředí (faunu a flóru)?  
a) Zcela kladný      b) Spíše kladný   c) Spíše záporný     d) Zcela záporný    e) Nevím/Nechci odpovídat 
 
6. Jak podle Vás cestovní ruch ovlivňuje kvalitu mezilidských vztahů v obci?  
a) Zcela kladně      b) Spíše kladně  c) Spíše záporně     d) Zcela záporně    e) Nevím/Nechci odpovídat 
 
7. Měníte (změnil/a jste) kvůli cestovnímu ruchu své běžné životní zvyky?  
a) Zcela ano            b) Spíše ano      c) Spíše ne               d) Zcela ne              e) Nevím/Nechci odpovídat 
 
8. Domníváte se, že z rozvoje cestovního ruchu v obci mají větší přínos místní obyvatelé 
a podnikatelé, nebo společnosti a podnikatelé odjinud?  
a) Zcela místní     b) Spíše místní      c) Spíše odjinud    d) Zcela odjinud      e) Nevím/Nechci odpovídat 
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9. Pociťujete v obci rozdělení společnosti na profitující a neprofitující místní obyvatele z 
cestovního ruchu?  
a) Zcela ano         b) Spíše ano              c) Spíše ne              d) Zcela ne         e) Nevím/Nechci odpovídat 
 
10. Jak byste popsal/a svůj vztah k turistům v obci Dolní Morava? 
a) Nadšené přijetí (euforie) 
b) Přijetí (s menší mírou apatie)  
c) Tolerování (apatie)  
d) Znechucení (přizpůsobení se místních obyvatel potřebám turistů)  
e) Nevím 

11. Jak často přijdete do osobního kontaktu s turisty/jednodenními výletníky?  
a)  Každý den / Vícekrát za den  
b)  Velmi často / Téměř každý den  
c)  Občas / Alespoň jednou týdně  
d)  Téměř vůbec / Párkrát za měsíc a méně 
e)  Nevím / Nechci odpovídat 
 
12. Vyhledáváte osobní kontakt s turisty záměrně (pro nezávazný rozhovor, poskytnutí rady, 
pomoci atd.)?  
a) Určitě ano           b) Spíše ano           c) Spíše ne            d) Určitě ne         e) Nevím/Nechci odpovídat 
 
13. „Preferujete“ české nebo zahraniční turisty?  
a) Zcela české     b) Spíše české     c) Spíše zahraniční  d) Zcela zahraniční e) Nevím/Nechci odpovídat 
 
14. Máte nějaké konkrétní negativní zkušenosti s turisty?  
a) Ano                          b) Ne                       c) Nevím/Nechci odpovídat 
Pokud ano, uveďte příklad (jinak pokračujte k následující otázce):  
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
15. Chcete, aby Dolní Moravu navštěvovalo více turistů a jednodenních výletníků? 
a) Zcela ano             b) Spíše ano             c) Spíše ne          d) Zcela ne           e) Nevím/Nechci odpovídat 
 
16. Domníváte se, že je cestovní ruch na Dolní Moravě rozvíjen udržitelně? (tzn. rovnováha mezi 
přírodním prostředím, socio-kulturním prostředím a ekonomickým ziskem) 
a) Zcela ano             b) Spíše ano              c) Spíše ne           d) Zcela ne         e) Nevím/Nechci odpovídat 
 
17. Domníváte se, že by se měl cestovní ruch na Dolní Moravě rozvíjet navýšením počtu 
ubytovacích zařízení pro turisty?  
a) Zcela ano            b) Spíše ano               c) Spíše ne          d) Zcela ne           e) Nevím/Nechci odpovídat 
 
18. Domníváte se, že by se měl cestovní ruch na Dolní Moravě rozvíjet zřízením nových 
restaurací, obchodů a služeb pro turisty?  
a) Zcela ano             b) Spíše ano               c) Spíše ne         d) Zcela ne           e) Nevím/Nechci odpovídat 
 
19. Jste si vědom/a nějakého negativního vlivu, který byl způsoben rozvojem cestovního ruchu v 
obci v posledních letech? 
a) Ano                     b) Ne                             c) Nevím/Nechci odpovídat 
Pokud ano, uveďte příklad (jinak pokračujte k následující otázce):  
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
20. Jaká konkrétní opatření či aktivity byste doporučil/a, aby byl cestovní ruch na Dolní Moravě 
rozvíjen v budoucnu udržitelně? 
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Uveďte příklad. 
 
……………………………………………………………………………………..  
 
21. Jak dlouho jste trvale žijícím obyvatelem obce Dolní Morava?  
a) 0-5 let                  b) 6-10 let               c) 11-20 let               d) 20-30 let              e) více než 30 let 
 
22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
a) Základní  
b) Vyučen/a  
c) Středoškolské bez maturity  
d) Středoškolské s maturitou  
e) Vysokoškolské (Bc.) 
f)  Vysokoškolské (Mgr., Ing. a jiné) 
 
23. Jaká je Vaše současná ekonomická aktivita?  
a) Zaměstnanec  
b) Podnikatel  
c) OSVČ  
d) Student  
e) Nezaměstnaný  
f) Důchodce  
g) V domácnosti (např. žena na mateřské dovolené) 
Následující otázky č. 24 a 25 zodpovídají pouze ti, kteří zvolili: a, b, c. Ostatní pokračují k otázce č. 
26. 
 
24. Kde pracujete?  
a) V obci Dolní Morava  
b) V Pardubickém kraji (mimo obec Dolní Morava) 
c) V ČR (mimo Pardubický kraj)  
d) V zahraničí 
 
25. Pracujete v cestovním ruchu/živíte se činností související s cestovním ruchem?  
a) Ano                        b) Ne                            c) Nevím/Nechci odpovídat 

 
26. Vaše pohlaví? 
a) Muž                       b) Žena  
 
27. Váš věk? 
a) 18-24 let               
b) 25-35 let  
c) 36-45 let  
d) 46-55 let  
e) 56-65 let 
f) Nad 65 let 
 

                                                                         Ještě jednou děkuji za Vaše odpovědi 
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Příloha č. 4: Výtah z rozhovorů 

Výtah z rozhovoru č. 1 

Jak je na tom Pardubický kraj z hlediska udržitelnosti CR (s ohledem na přírodní prostředí, socio-

kulturnímu prostředí a ekonomické prostředí? 

Udržitelnost jako takovou řeší samospráva Pardubického kraje každý den, protože musí být 

dodržován zákon o krajích. A ten říká, že bychom se měli starat o rozvoj území i obyvatel. CR 

potřebuje strategie, které by měly vést k tomu, aby se území rozvíjelo a nebylo ničeno, ale zároveň 

ekonomika rostla. Ve strategii CR Pardubického kraje jsou cíle a rozvojová území. Jedním z těch 

rozvojových území je i Králicko. Udržitelnost území je dána financemi, díky kterým se staví 

základní i doplňková infrastruktura. Udržitelný rozvoj je cílem samosprávy Pardubického kraje. 

Jste si vědom konkrétních negativních vlivů, které způsobuje cestovní ruch (zejména v oblasti 

Králicka). Např. emise, rozdělování společnosti na bohaté a chudé. 

Negativní vlivy se objeví vždy, pokud to není včas podchyceno nějakými systémovými změnami 

a mezi obyvateli. Je potřeba aby místní samosprávy projednávali se svými obyvateli např. územní 

plány, aby si byli vědomi toho, co jim přinese navýšení CR. To se na Králicku v první fázi 

nepodařilo a objevily se tam i negativní ohlasy domorodců. 

Existuje dopředná vazba s místními obyvateli předtím, než se začne něco plánovat a stavět? 

Dobrým příkladem je území Kladrubské Polabí, kdy hřebčín Kladruby byl letos prohlášen za 

památku Unesco. Tři roky se procesu příprav vstupu této památky do Unesco účastním. Předem 

se projednávalo se všemi samosprávami a ti projednávají na svých schůzích s místními obyvateli. 

Celou dobu se propojovali informace mezi státem, krajem, místními samosprávami a obyvateli. 

Zde se to povedlo. Vždy je to o penězích, což se zde zatím hledá. Na plánovací období 2021-2026 

je možné, že se z jedním z cílů stane cestovní ruch. 

Jaká je aktuální situace na Dolní Moravě? 

V současné době už je to na Dolní Moravě sladěné - územní plány s podnikatelskými aktivitami. 

Kraj spolupracuje s turistickými centry. Informování turistů do budoucna tedy máme dobře 

zajištěno. Sladěná je v současnosti i činnost hlavního investora s místní samosprávou. Takže na 

Dolní Moravě se to nepodařilo dopředu tak dobře podchytit, ale nyní je komunikace již v pořádku. 

Existují nějaké vzdělávací programy v souvislosti s udržitelným cestovním ruchem pro turisty 

nebo rezidenty? 

Měkké projekty na školení turistů odborným lektorem, tak taková aktivita není. Pro kraj jako 

takový je nejdůležitější, abychom měli profesionály v turistických informačních centrech. A pro 

ty lidi děláme dvakrát ročně semináře, kde trendy v pozitivním ovlivňování prezentujeme. 

Takovéto aktivity by měly spadat pod agenturu CzechTourism. Pardubický kraj na to nemá 

personální ani finanční kapacitu. 

  



VII 
 

Výtah z rozhovoru č. 2 

Čím je Dolní Morava a Králický Sněžník výjimečný z hlediska životního prostředí? 

V oblasti Dolní Moravy a Králického Sněžníku je vyhlášená tzv. Natura 2000. Je to evropská 

chráněná oblast (ptačí oblast), kde žije chráněný chřástal polní.  

Jaký je vztah mezi rozvojem cestovního ruchu a životním prostředím na Dolní Moravě? 

Dolní Morava je z hlediska životního prostředí trochu kontroverzní téma. Všechny stavby 

i zásahy do krajiny jsou v souladu se zákony. Nepovolili bychom nic, co by vyloženě škodilo. Ale 

v některých případech je to trochu na hraně. Výstavbu Stezky v oblacích jsme neměli na starost 

my, ale bylo to v kompetenci CHKO Jeseníky. Aby stezka mohla být postavena na místě, kde se 

dnes nachází, byly posunuty hranice rezervace. Protože stavba tohoto typu v rezervaci být nesmí. 

Stejně tak bojuje CHKO Jeseníky už mnoho let proti výstavbě turistické chaty v I. zóně Národní 

přírodní rezervace na vrcholu Králického Sněžníku. 

Jaké negativní vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí lze zaznamenat na Dolní Moravě? 

S rozvojem cestovního ruchu začaly na Dolní Moravě větší zásahy do životního prostředí. Pro 

výstavbu sjezdovek a doprovodné infrastruktury bylo potřeba vykácet část lesa a použít přilehlé 

louky. S tím souvisí i přesun zvířat do jiných oblastí (migrace). Pro zvěř navíc není dobré 

nepřirozené noční osvětlení, které pochází z nočního lyžování.  S větším počtem turistů 

a automobilové dopravy se zhoršilo místní ovzduší. Za „největší“ problém z hlediska životního 

prostředí lze považovat právě přítomnost prachových částic v ovzduší (emise). Dalším negativním 

vlivem, která se objevuje je nepřirozená eroze vyvolaná tím, že turisté chodí mimo vyznačené 

hlavní stezky v rezervaci. Při silnějších deštích pak vznikají potoky, které strhávají hlínu. Obecně 

je zakázáno na území celé ČR v lesích (nejen v chráněných krajinných oblastech) jezdit na kolách 

a lyžích (běžkách, skialpech) mimo vyznačené turistické trasy, aby se neničily lesní porosty. 

Králický Sněžník se však stává v posledních letech velmi oblíbenou destinací pro skialpinisty. 

Lze ale říci, že pokud se skialpinisté nepohybují ve velkých hlučných skupinách a jsou ohleduplní 

ke zvěři, jejich negativní vliv na přírodní prostředí není velký. Objevuje se také velké množství 

odpadků, které po sobě zanechávají turisté.  

Jakým způsobem reguluje a chrání odbor životního prostředí krajinu na Dolní Moravě? 

Ve vztahu k životnímu prostředí má odbor životního prostředí ve své pravomoci: ochranu přírody, 

vodní hospodářství a lesní hospodářství. S každou novou výstavbou jakékoliv infrastruktury je 

nutné počítat v územním plánu. Na Dolní Moravě dochází k časté změně územních plánů, protože 

se neustále rozšiřuje resort. Nyní jsme u územního plánu č. 8. Před každou touto změnou 

územního plánu je nutné provést tzv. biologický průzkum, který posoudí případné negativní 

dopady na životní prostředí a stanovuje i kompenzační opatření pro zvířata (s výjimkou brouků). 

Tak to bylo i v případě chráněného chřástala. Když se plánovala výstavba na loukách, kde chřástal 

sídlil, musel investor zajistit pro chřástala jiné louky, kam se chřástal mohl přesunout. Byly 

připraveny speciální „pásy“, za jejichž výstavbu dostali lidé vysoké finanční kompenzace. 

Nakonec se zjistilo, že chřástal se ale sám přesunul jinam. My lidé si můžeme myslet, že děláme 

to nejlepší pro přírodu, ale příroda si to vždy udělá dle sebe. Obecně spolupráce při přípravě 

kompenzačních opatření ze strany hlavního investora na Dolní Moravě funguje dobře. 

Jaké nové stavby a případná opatření jsou plánována na Dolní Moravě. 
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Na Dolní Moravě se nově plánuje s výstavbou záchytného parkoviště a s vodní nádrží. Vodní 

nádrž by se měla stavět z toho důvodu, aby se v ní mohla zachycovat průběžně během celého roku 

voda z řeky Moravy, která se pak používá na přípravu technického sněhu. Když se čerpala voda 

přímo z řeky, docházelo k nedostatku vody. Takto se bude moci začít se zasněžováním ještě 

předtím, než napadne přírodní sníh a zimní lyžařská sezóna bude moci být prodloužena. Na polské 

straně vrcholu Králického Sněžníku by měli Poláci stavět nově rozhlednu. CHKO nepovolilo 

výstavbu silnice v rezervaci, a tak by rozhledna měla být stavěna pomocí vrtulníků.  

Někteří místní obyvatelé Dolní Moravy zmiňují, že se zhoršila kvalita vody v řece Moravě? 

Kvalitu vody v řekách má na starost Česká inspekce životního prostředí, která provádí své měření 

pouze, když má podezření na nepovolen znečištění vody. Čističky vody v hotelích, restauracích 

a jiných službách tohoto typu by měly fungovat dobře. Občas se spíše stane, že něco nepovoleně 

vypustí nějaký zemědělský nebo průmyslový podnik. 

Existují ze strany odboru životního prostředí nějaké vzdělávací programy (ekologická výchova, 

vzdělávání turistů)? 

Kraj má vypsaný dotační program na ekologickou výchovu. Zažádat si mohou neziskové 

organizace. Příspěvek činí 70% nákladů. Takto lze hradit například výstavbu naučné stezky či 

vzdělávací publikace. Kraj ale vyloženě nic neorganizuje. Aktivita musí přicházet od organizací. 

Jak je dobré přistupovat v ochraně životního prostředí? Někdy se stává, že se objevují extrémní 

názory, aktivisté aj. 

Názory, že pouze tento typ stromů je dobré teď sázet a všechny ostatní bychom měli vytahat ze 

země, není dobrý. My lidé si často myslíme, že přírodě pomáháme, ale ona si to často udělá podle 

sebe. Je důležité s přírodou cítit a nebojovat. A jsem toho názoru, že i to, že jeden člověk bude 

třídit odpad, má smysl. Člověk by vždy měl začít od sebe. Jít příkladem.  
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Příloha č. 5: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel na Dolní Moravě 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ³, 2019 

 

Příloha č. 6: Turistická mapa Dolní Moravy a Králického Sněžníku 

Zdroj: mapy.cz, 2019 
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Příloha č. 7: Mapa Skiareálu Dolní Morava 

 

 

Zdroj: Dolní Morava, 2019 
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Příloha č. 8: Defertova funkce (2000-2011) 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2011 

 

Příloha č. 8: Defertova funkce (2012-2018) 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2018  
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Příloha č. 10: Výsledky dotazníkového šetření – statistické zpracování 
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XIV 
 

  

2,5% 

7,5% 

5% 



XV 
 

 

- neslušné chování 

- odpad, kálení, bezohlednost apod. 

- kalej a močej na každém rohu i na našem posekaném trávníku, chovají se hrubě, 

obrovský hluk z tisíců aut, které parkují na loukách určených pro krmivo, převalování 

balíků sena na bok a mnoho mnoho dalšího 

- arogance, nerespektují soukromí lidí 

- nerespektují soukromí místních občanů 

- netolerantní chování vůči ostatním 

2,5% 



XVI 
 

- zůstává po nich nepořádek 

- neznalost, nepořádek, arogance k přírodě 

- agresivita na pokladnách, když není vše podle představ 

- rychlost na komunikaci 

- odpadky 

- turisté se neumí chovat, parkují všude 

- bezohledné chování 

- rušení nočního klidu 

- bezohlednost, hluk, nepořádek 

 

 

5% 

5,1% 

2,5% 



XVII 
 

- nárůst dopravy 

- devastace přírody kvůli výstavbě nových atrakcí 

- ničení přírody pro komerční využití 

- bezohlednost ke starousedlíkům 

- hluk, téměř žádná zvěř v lesích, všude jen odpadky a výkaly, naše mrtvé kočky, 

nerespektování rychlosti 

- z vesnice se stává smetiště a z řeky Moravy stoka 

- zničení velké části přírody 

- rozsáhlá devastace přírody, ze které se již nevzpamatuje, ztráta klidu, soukromí a 

mezilidská závist 

- není tu klid, návštěvníci obce si myslí, že jim patří svět, že si tu z nich sedneme na 

pozadí 

- závist mezi lidmi 

- místní občané nesouhlasí s nárůstem počtu turistů, v zimní a letní sezóně 

nedostatečné parkovací plochy 

- ztráta klidu 

- příroda 

- je tady přecpáno auty 

- není tady voda 

5% 

2,5% 



XVIII 
 

- rozdělení obyvatel v obci – názorově, rozdělení obce na původní místní a nové 

obyvatele 

- moc turistů 

- příliš aut 

- velký provoz aut, špatný výjezd, ničení přírody, velká rychlost jízdy aut 

- poškozování přírody a živ. prostředí, znečištění vody Moravy 

- konec klidného prostředí, devastace přírody 

- zhoršení životního prostředí – emise, velký provoz vozidel, mrtvá řeka, likvidace lesa 

(sjezdovky) 

- žádné služby pro občany, přelidnění, nekončící devastace přírody 

- špína 

 

- doplnění chybějící základní infrastruktury, chodníky, kanalizace, voda, parkovací místa, 

posílení měkkých aktivit – pobyt v přírodě, oddech, relaxace, klid 

- vedení resortu by se mělo přestat chovat, jako by mu pohoří patřilo 

- ukončit výstavbu různých stezek, vybudovat mimo obec záchytná parkoviště a vážit si 

více přírody 

- stop megalomanství a likvidaci přírodního prostředí 

- zákaz všem nesmyslným atrakcím, který do přírody nepatří, zákaz výstavby hotelu a 

penzionu pod záminkou výstavby RD, obchvat horní nezastavenou část obce, sjezd už 

před Červeným potokem, rozpustit zastupitelstvo, které toto zvěrstvo dovolilo, zákaz 

hlášení trvalého bydliště zaměstnancům společnosti snežnik a.s., kteří tak mohou 

ovlivňovat volby do zastupitelstva a tím umožnit vedení obce naprosto 

nekompetentním lidem, kterým nejde o zdejší kraj, ale o jejich peněženky 

- změnit vedení obce, dosadit do funkcí nezkorumpované čestné lidi 

- už je asi pozdě a asi zbytečné něco doporučovat, zamyslet by se mělo hlavně 

zastupitelstvo 

- vybudování chodníku a cyklostezky, větší parkoviště 

- stop dalším stavbám, dalšímu ničení přírody 

- stop výstavby ubytovacích zařízení a dalších atrakcí 

- zaměřit se na dlouhodobější pobyty nad 3 dny 

- parkovací plochy, obchod, pekárna 

- záchytné parkoviště, chodník 

- přestat stavět hotely a penziony 

- doprava turistů na sjezdovky mimo obec 

- záchytná parkoviště, chodníky, cyklostezka 

- záchytné parkoviště 

- klást požadavky investorům (parkovací místa, spolupráce s obcí…) 

- chodníky 

- zakázat nesmyslné aktivity (Stezka v oblacích) 

- současný CR výrazně omezit, budoucí nerozvíjet 

- omezení návštěvnosti (limity), ukončení rekreační činnosti 



XIX 
 

- skončit s rozvíjením CR 

- chodník, cyklostezka 

 

 

 

 

7,5% 

5% 

5% 

5% 
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3,9% 

3,7% 

5% 

7,5% 


