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Abstrakt  

Název:  Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v destinaci Dolní Morava 

Cíle:  Hlavním cílem diplomové práce je na základě zhodnocení aktuálního 

stavu rozvoje cestovního ruchu v turistické destinaci Dolní Morava 

upozornit na negativní vlivy způsobované cestovním ruchem, což by 

mělo přispět k budoucímu udržitelnému rozvoji destinace. 

Metody:  Ve výzkumné části práce, která má empirický charakter, byly využity 

metody sběru dat a metody analýzy a interpretace dat. Ke sběru 

primárních dat byly využity následující dvě dílčí metody a konkrétní 

techniky: kvalitativní dotazování (polostrukturovaný rozhovor) 

a kvantitativní dotazování (dotazníkové šetření). Metoda obsahové 

analýzy byla využita pro sběr sekundárních dat a také jako metoda 

analýzy a interpretace dat. Dále byla pro analýzu a interpretaci dat 

využita metoda statistické analýzy.  

Výsledky:  Z Dolní Moravy se díky vynikajícím přírodním předpokladům, 

moderní sportovní infrastruktuře dvou lyžařských areálů a jiným 

turistickým atraktivitám stala v posledních patnácti letech oblíbená 

a celorepublikově známá turistická destinace, která se dynamicky 

rozvíjí. Počet přenocovaných hostů se na DM mezi lety 2012–2018 

téměř ztrojnásobil.  Hlavním tahounem CR v obci je sportovní turismus. 

Rozvoj CR ale způsobuje kromě pozitivních dopadů také negativní 

dopady na socio-kulturní a přírodní prostředí destinace. Zaznamenat lze 

zejména emise, erozi, navýšení hluku, migraci zvěře, odpadky, efekt 

dualizace společnosti a nespokojenost místních obyvatel s navýšením 

turistů a nadměrnými zásahy člověka do původní krajiny. 

Klíčová slova:  životní prostředí, negativní dopady, životní cyklus destinace, vnímání 

rezidentů 

 

 



 

Abstract  

Topic:  Sustainable development of tourism in the Dolní Morava destination 

Objectives:  The main aim of the thesis is to warn about the negative impacts of 

tourism, based on an evaluation of the destination’s present state of 

development. The conclusions of the thesis could contribute to the 

destination’s future sustainable development. 

Methods:  In the research part of this work, which has an empirical character, 

methods of data collection and methods of data analysis and 

interpretation were used. Two methods and specific techniques for 

collecting of primary data were used: qualitative questioning (semi-

structured interview) and quantitative questioning (questionnaire). The 

method of content analysis was used for secondary data collection of 

and, together with statistical analysis, as a method of data analysis and 

interpretation. 

Results:  Over the course of the last 15 years, Dolní Morava has become 

a dynamically developing popular tourist destination, renowned in the 

entire country, thanks mainly to its outstanding natural conditions, 

modern sports infrastructure including two skiing areas, and 

development of tourist activities. Number of overnights stays has 

almost tripled between the years 2012 and 2018. Sports is the main 

tourist attraction. Alongside its positive impacts, the development of 

tourism in the region has however negatively impacted the socio-

cultural and natural environment of the destination. The most notable 

are the increase of emissions, erosion, litter and noise, an impact on the 

animal migration, dualisation of the local inhabitants and their 

discontent with the increased number of tourists and an excessive 

human intervention in the original landscape.     

Key words:  environment, negative impacts, tourism area life cycle, residents’ 

perception 
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1 ÚVOD 

Cestovní ruch (dále též CR) lze považovat za globální fenomén dnešní doby. Jedná se 

o jedno z nejdynamičtěji rozvíjejících se ekonomických odvětví, které disponuje 

značným potenciálem do budoucna. Prostřednictvím cestovního ruchu lze ve státech 

stimulovat hrubý domácí produkt (dále též HDP), podporovat investování, snižovat 

nezaměstnanost, budovat novou infrastrukturu aj. Tyto kladné dopady turismu na národní 

hospodářství mají významnou úlohu zejména v rozvojových zemích třetího světa. 

V těchto oblastech turismus zvyšuje kvalitu života místních obyvatel a snižuje absolutní 

chudobu.  

Cestovní ruch ovšem není možné vnímat pouze jako hospodářské odvětví nebo zdroj 

podnikatelského zisku zvyšující bohatství. Jedná se zároveň o společenský jev, který 

ovlivňuje pozitivně i negativně oblast sociokulturní a environmentální. Cestovní ruch 

zprostředkovává zábavu ve volném čase lidí a stává se součástí zábavního průmyslu 

(konzumního způsobu života), umožňuje poznávání cizích kultur a tradic, podporuje 

vzdělanost a meziregionální spolupráci a samozřejmě umožňuje lidem cestovat. Turismus 

je neoddělitelnou součástí a nástrojem globalizace.  

Za jeden ze stěžejních předpokladů rozvoje CR v destinaci lze považovat životní 

prostředí. V případě, že cestovní ruch vyvolává v okolních ekosystémech nežádoucí až 

nevratné změny, hovoří se o negativních vlivech (dopadech) cestovního ruchu na životní 

prostředí. Takto se začal cestovní ruch negativně podepisovat „sám na sobě“ (efekt 

turistické pasti) poprvé v 70. letech 20. století, což byla také doba, kdy se začaly ve světě 

utvářet principy tzv. udržitelného rozvoje. Snahy o čistě ekonomicky dynamický rozvoj 

destinace mohou způsobit nerovnováhu tří pilířů a problémy jako např. emise, 

nepřirozenou erozi, nadměrný hluk, zavlečení nepůvodních živočišných druhů, dualizaci 

společnosti, etnocidu, turistickou iritaci či ztrátu původní autenticity destinace.  

Protože je cestovní ruch perspektivní odvětví, které generuje nemalé bohatství, lze 

předpokládat, že se různí aktéři cestovního ruchu dříve či později setkají s jeho 

negativními projevy a budou je muset vhodně řešit, nebo lépe, budou se jim učit 

předcházet. Z tohoto důvodu je problematika udržitelného rozvoje cestovního ruchu 

v destinaci velmi aktuálním a stěžejním tématem, a to nejen pro vědce ale i pro 

pracovníky destinačního managementu, veřejnou správu, podnikatelský sektor a celou 

společnost. 
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Téma diplomové práce bylo voleno na základě osobního požadavku zabývat se i nadále 

cestovním ruchem jako v bakalářské práci. Autorka se rozhodla zkoumat problematiku 

udržitelného rozvoje cestovního ruchu, protože má ráda přírodu a cítila, že jí téma 

udržitelnosti zajímá. V dnešním moderním světě je to velmi aktuální až kontroverzní 

téma. Je známo, že v České republice (dále též ČR) jsou poznatky z výzkumů 

o udržitelném rozvoji cestovního ruchu nedostatečně aplikovány do praxe. Celkově nelze 

považovat ani environmentalistiku cestovního ruchu za dostatečně rozvinutý vědní obor 

u nás. 

Autorka se rozhodla zkoumat destinaci Dolní Moravu (dále též DM) z následujících 

důvodů. Z výzkumu její bakalářské práce vyplynulo, že Pardubický kraj obecně 

disponuje vysokým přirozeným potenciálem pro rozvoj sportovního cestovního ruchu, 

který ale není ještě plně rozvinut. Na DM se však tento dynamický rozvoj v posledních 

deseti letech začal projevovat a začaly se zde objevovat také různé negativní dopady na 

životní prostředí. Autorka v roce 2019 vyučovala lyžování v lyžařském středisku na DM 

a poznala na vlastní oči tamní prostředí. Ze studia odborné literatury navíc autorce 

vyplynulo, že pro aplikování jakéhokoliv teoretického konceptu udržitelného CR je 

vhodnější zvolit za zkoumanou destinaci homogenní území menšího rozsahu. Proto se 

autorka postupně odklonila od myšlenky zkoumat ve své diplomové práci celý 

Pardubický kraj, ale zaměřila se detailněji vyloženě na Dolní Moravu. 

Hlavním cílem diplomové práce je na základě zhodnocení aktuálního stavu rozvoje 

cestovního ruchu v turistické destinaci Dolní Morava upozornit na negativní vlivy 

způsobované cestovním ruchem, což by mělo přispět k budoucímu udržitelnému rozvoji 

destinace. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Aby bylo možné proniknout blíže do problematiky udržitelného rozvoje cestovního ruchu 

v destinaci, je důležité nejprve charakterizovat pojem a jev „cestovní ruch“ a poukázat na 

jeho pozitivní a zejména negativní vlivy působení. Nezbytné je také vymezit pojmy 

udržitelný rozvoj a udržitelný cestovní ruch (též udržitelný turismus). Závěrečná část 

kapitoly se věnuje konkrétním teoretickým přístupům a konceptům, které lze v praxi 

udržitelného CR využít. 

Z níže uvedeného schématu (viz obrázek č. 1) lze vyčíst, že udržitelný cestovní ruch 

vznikl jako pomyslný průnik hospodářského odvětví cestovního ruchu a teoretického 

konceptu udržitelného rozvoje. V následujících podkapitolách jsou jednotlivé pojmy 

schématu blíže popsány a vysvětleny. Zprostředkovaně je tak odpovězeno na otázku, proč 

je téma udržitelného cestovního ruchu v současném globalizovaném 21. století důležitým 

tématem.  

Obrázek č. 1: Schéma problematiky udržitelného rozvoje cestovního ruchu 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Pásková (2014) a MMR (2007), 2018 

  



12 
 

2.1  Cestovní ruch 

Lidé cestují a přemisťují se po světě po dlouhá tisíciletí. Mají tendenci poznávat nová 

místa, národy, kultury a tradice. Cestování je obecný pojem, který lze popsat jako 

přemisťování osob z hlediska prostoru a času. Beránek (2013) uvádí, že cestovní ruch je 

od slova cestování odvozen, ale je nutné ho vnímat z daleko širšího úhlu pohledu. Je to 

společensko-ekonomický jev, který se stal globálním fenoménem dnešní doby. Od 

20. století je považován za samostatnou teoretickou disciplínu. 

Cestovní ruch je dynamické ekonomické odvětví, nazývané jako bílý průmysl, které 

disponuje velkým rozvojovým potenciálem. Pokud je cestovní ruch vhodně rozvíjen má 

pozitivní vliv na destinaci. Napomáhá snižovat chudobu a zlepšovat životní úroveň 

místních obyvatel, snižovat nezaměstnanost, podporovat výstavbu nové infrastruktury 

a podporovat investování. Cestovní ruch zprostředkovává lidem zábavu a poznání, 

podporuje nárůst gramotnosti a meziregionální spolupráci. Cestovní ruch se vyvíjí ruku 

v ruce s globalizací a jeho význam neustále narůstá (Hesková, 2015; Jakubíková, 2012; 

Bína, 2002). 

Světová organizace cestovního ruchu (dále též UNWTO) definovala v roce 2008 cestovní 

ruch pro potřeby statistického monitoringu takto: „Turismus je činnost osob cestujících 

do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší, než je 

stanovena (jeden rok u mezinárodního a šest měsíců u domácího turismu), za účelem 

trávení volného času, obchodu, a za jinými účely nevztahujícími se k činnosti, za kterou 

jsou z navštíveného místa odměňováni“ (UNWTO, v Palatková a Zichová, 2014, s. 12). 

2.1.1  Destinace cestovního ruchu 

Thomas Bieger vymezil pojem destinace následovně: „Destinace je geografický prostor 

(resort, místo, region, stát), který si konkrétní návštěvník vybírá jako cíl své cesty. 

Obsahuje pro pobyt všechna nezbytná zařízení pro bydlení, stravování, zábavu a další 

aktivity. Tím se stává jednotkou soutěže v příjezdovém turismu, která musí být řízena jako 

strategická obchodní jednotka“ (Bieger, in Nejdl, 2011, s. 49). Destinací je tedy myšleno 

určité území, kam přijíždí návštěvníci uspokojovat své individuální potřeby. Toto území 

je pro návštěvníky atraktivní a disponuje potřebnými lokalizačními a realizačními 

předpoklady cestovního ruchu. Definice poukazuje také na potřebu řídit a koordinovat 

jednotlivé aktivity v destinaci prostřednictvím organizací a institucí. 
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Destinace představuje soubor poskytovaných produktů. Někdy lze samotnou destinaci 

označit jako rekreační produkt cestovního ruchu, který je zároveň multiprodejný ze strany 

nabídky i multinakupovaný ze strany poptávky. Tento produkt funguje jako „živý 

organismus“ a je v čase proměnlivý. Někteří autoři poukazují na to, že destinace je 

sociální prostor, kde se střetávají rezidenti a návštěvníci, a tento prostor celkově tvoří 

subjekty soukromého, veřejného a nevládního neziskového sektoru (Šauer, Vystoupil 

a Holešinská, 2015; Nejdl, 2011). 

2.1.2  Předpoklady rozvoje cestovního ruchu 

K tomu, aby došlo ke vzniku a rozvoji cestovního ruchu na daném území je zapotřebí, 

aby existovaly určité vhodné předpoklady (podmínky). Pro budoucí fungování destinace 

jsou nezbytné a žádoucí. Tyto předpoklady představují souhrn přírodních 

a antropogenních aspektů. Někteří autoři hovoří o tzv. potenciálu cestovního ruchu 

v destinaci, který vzniká jako souhrnná hodnota všech jednotlivých předpokladů 

(Kotíková a Schwartzhoffová, 2014; Pásková a Zelenka, 2012; Bína, 2002). 

Základní klasifikaci předpokladů zavedl do praxe geografie Peter Mariot. Většina 

domácích autorů ve svých publikacích navazuje na jeho členění. Mariot rozlišuje tři 

základní skupiny předpokladů: lokalizační, realizační a selektivní. V dalším členění 

těchto předpokladů se jednotliví autoři již více či méně liší. Shodují se však v tom, že 

lokalizační předpoklady odpovídají primární nabídce cestovního ruchu a realizační 

předpoklady odpovídají nabídce sekundární. Bez těchto předpokladů a jejich vzájemné 

interakce nelze cestovní ruch v destinaci rozvíjet (Šauer, Vystoupil a Holešinská, 2015).  

Lokalizační předpoklady tvoří podmínky přírodní a podmínky kulturně-historické. 

Přírodní podmínky jsou pro rozvoj destinace stěžejní. Určují základní funkčně-

prostorovou dimenzi v rekreačním využití území. V dané destinaci jsou rozloženy 

areálově nebo liniově. Mezi jednotlivé složky patří: reliéf a nadmořská výška, klimatické 

podmínky, vodstvo, fauna, flóra, fytogeografické podmínky aj. (Šauer, Vystoupil 

a Holešinská, 2015). 

Výjimečnost a originalita přírodních podmínek zvyšují potenciál destinace. Čím více 

atraktivních a odlišných přírodních faktorů destinace poskytuje, tím více láká turisty. 

Oblíbené jsou destinace se zvlněným a netypicky členěným reliéfem, příjemným 

klimatem, příznivými hydrologickými podmínkami a exotickou faunou a flórou 

(Ryglová, Burian a Vajčnerová, 2011). 
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Kulturně-historické podmínky mají pro rozvoj destinace také stěžejní význam. Od 

přírodních podmínek se liší tím, že byly vytvořeny vědomím zásahem člověka do krajiny, 

ve které jsou rozmístěny bodově. Tyto podmínky tvoří: kulturně-historické památky 

(hmotné i nehmotné), kulturní zařízení a společenské akce. Konkrétně si lze představit 

např. hrady, zámky, kostely, galerie, divadla, okrasné zahrady, nehmotnou lidovou 

kulturu, olympijské hry aj. Největší potenciál pro danou destinaci tvoří kulturně-

historické památky, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO (Šauer, 

Vystoupil a Holešinská, 2015). 

Realizační předpoklady slouží k tomu, aby mohly být vhodně využity předpoklady 

lokalizační. Umožňují „realizovat“ potřeby účastníků cestovního ruchu v destinaci. Díky 

nim se může turista přechodně ubytovat, stravovat, zabavit a využívat různé služby. 

Realizační předpoklady tvoří předpoklady dopravní a tzv. materiálně-technická základna. 

Dopravní předpoklady (komunikační síť, dostupnost území aj.) mají zajistit dopravu 

návštěvníka do destinace, tak aby to bylo pohodlné, rychlé a levné. Předpoklady 

materiálně technické základny mají za úkol uspokojit konkrétní potřeby účastníků 

a zprostředkovat služby. Patří sem tato zařízení: ubytovací, stravovací, dopravní, kulturní, 

zábavní a sportovní (Šauer, Vystoupil a Holešinská, 2015; Morávková a Drobná, 2004). 

Selektivní předpoklady pomáhají „stimulovat“ vznik a rozvoj cestovního ruchu 

v destinaci na straně poptávky. Patří sem předpoklady: administrativní, ekologické, 

urbanizační, demografické, sociologické, psychologické, politické a jiné (Morávková 

a Drobná, 2004). 

2.2  Udržitelný rozvoj 

Koncepce udržitelného rozvoje (jinak řečeno koncept udržitelnosti) se začala vytvářet 

v době, kdy byly poprvé zaznamenány extrémně silné negativní dopady hospodářské 

činnosti na životní prostředí. Byla to doba 2. pol. 20. století, kdy docházelo 

k ekonomickému růstu, růstu populace a růstu světového obchodu. V důsledku toho se 

zvyšovala poptávka po energii a všech materiálech. Začalo docházet k neefektivnímu 

čerpání přírodních zdrojů a nadměrnému znečišťování životního prostředí (MMR, 2007).  

V 70. letech 20. století si společnost začala uvědomovat, že jsou v rozporu dvě skutečnosti 

– potřeba maximalizování hospodářského růstu (zisku) a zároveň racionálnější využívání 

dostupných zdrojů (udržitelnost). Do popředí začala pronikat ekologie a snaha 

o maximální ochranu přírodního prostředí. Tato doba dala vzniknout novému konceptu – 
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udržitelnému rozvoji. Tento pojem se objevil a byl rozebrán v díle Michaela Redcliffa 

nazvaném Sustainable Development. Autor zde poukazuje na skutečnost, že udržitelný 

rozvoj znamená mnohem více než „jen“ kompromis mezi ochranou životního prostředí 

a zajištěním ekonomického růstu (MMR, 2007).   

Koncepce udržitelného rozvoje byla komplexně rozpracována následně v 80. a 90. letech 

20. století. Z této doby pochází také jedna z nejuniverzálnějších definic udržitelného 

rozvoje, která byla uvedena ve Zprávě pro Světovou komisi OSN pro životní prostředí 

a rozvoj nazvané „Naše společná budoucnost“. Tato definice z roku 1987 zní: 

„Udržitelný rozvoj zajišťuje potřeby současnosti, aniž by omezoval možnosti zajistit 

potřeby budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby“ (MMR, 2007, s. 10). 

Stěžejním dokumentem, který rozpracovává principy udržitelného rozvoje, které lze 

aplikovat do všech sfér lidského života či hospodářských odvětví, je dokument OSN 

přijatý v roce 1992 na Konferenci o životním prostředí nazvaný „Agenda 21“ (MMR, 

2007). 

Koncept udržitelnosti poukazuje na to, že kulturní, přírodní a ostatní zdroje jsou 

limitované a je nezbytné s nimi nakládat obezřetně a zbytečně neplýtvat. Je důležité, aby 

bylo možné tyto zdroje neustále udržovat a obnovovat pro budoucí generace (Palatková, 

2011).  

Udržitelný rozvoj lze chápat také jako zachování dlouhodobé rovnováhy mezi třemi 

základními pilíři – ekonomickým, sociálním a environmentálním. Pokud dochází 

dlouhodobě k upřednostňování jednoho ze tří pilířů, v budoucnu se vytvoří nerovnováha, 

která bude mít negativní dopad na následující dva pilíře (a sekundárně i na pilíř první). 

Mezi základní principy udržitelného rozvoje patří např. princip generační odpovědnosti, 

princip sociální solidarity a soudržnosti, princip pozitivní ekonomické stimulace, princip 

integrace, princip prevence, princip partnerství a princip synergického účinku (MMR, 

2007; MMR, 2006).  

2.3  Udržitelný cestovní ruch 

Udržitelný cestovní ruch lze chápat jako filosofii, ale také jako koncepční přístup 

k rozvoji turismu. Jedná se o takový cestovní ruch, v rámci něhož jsou aplikovány obecné 

principy udržitelného rozvoje v praxi. Trvale (dlouhodobě) udržitelný cestovní ruch si 

z toho nejobecnějšího pohledu klade za cíl, nenarušovat svým působením životní 

prostředí destinace, tedy prostředí přírodní, kulturní ani sociální. V současné době se 
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udržitelný turismus stává velice oblíbeným a propagovaným přístupem (Palatková, 2011; 

MMR, 2007). 

UNWTO ve spojitosti s udržitelným cestovním ruchem hovoří o schopnosti uspokojit 

potřeby návštěvníků a rezidentů při ochraně a rozšiřování příležitostí do budoucna. 

Z definice vyplývá, že udržitelný turismus myslí nejenom na spokojenost návštěvníků ale 

také na spokojenost trvale žijících obyvatel destinace a jejich vzájemné prospěšné 

sociální vztahy. Z pohledu ekonomického lze z definice vyčíst to, že „udržitelná“ 

destinace by měla být s ohledem na její potenciál konkurenceschopná do budoucna 

(MMR, 2007). 

Udržitelný cestovní ruch je založen na zodpovědném a neplýtvavém jednání všech 

účastníků cestovního ruchu. Podílet by se na něm měli návštěvníci destinace, její stálí 

obyvatelé, veřejná správa, organizace destinačního managementu, poskytovatelé služeb. 

Každý jednotlivec svým zodpovědným a mírumilovným chováním může přispět 

k zachování a rozvoji potenciálu destinace (MMR, 2007).  

Pro udržitelný turismus je typické, že má informativní a vzdělávací charakter. 

Návštěvníci se během poznávání destinace učí, jak pomáhat zachovávat potenciál 

destinace. Vyhledávají a podílejí se na „lokálních“ činnostech v oblastech jako 

architektura, kuchyně, ekologie aj. Vědomě se snaží během svého pobytu minimalizovat 

znečisťování prostředí a spotřebu energie, plýtvání vody a noční svícení a nakupovat 

a využívat lokální produkty. Zahraniční turisté se seznamují s místní etiketou a učí se pár 

základních slovíček v místním jazyku. Rezidenti se učí to, že co je pro ně běžné 

a obyčejné, může být pro návštěvníky hodnotné a jedinečné. To podporuje integritu 

destinace (Palatková, 2011, Monopatia Allileggiis, 2010).  

Udržitelný cestovní ruch se dále vyznačuje tím, že: 

- zvýhodňuje rezidenty, 

- zachovává zdroje, 

- respektuje místní kulturu a tradice, 

- preferuje kvalitu před kvantitou, 

- nezneužívá „své“ produkty (Palatková, 2011).  

Palatková (2011, s. 170) zmiňuje že: „Cílem prosazování principů udržitelnosti je 

zlepšení kvality života místního obyvatelstva, ochrana kvality životního prostředí, 
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zajištění kulturní integrity a sociální koheze komunit a v neposlední řadě i zajištění kvality 

zážitků pro návštěvníka“.  

Kromě konceptu udržitelného turismu jsou využívány také pojmy zelený turismus, 

měkký turismus, šetrný turismus, alternativní turismus, ekoturismus aj. Jedná se 

o konkrétní typy turismu, které vyjadřují určitou míru šetrnosti a chování k životnímu 

prostředí (nikoliv však k prostředí sociálnímu a ekonomickému). Pojmy označují 

konkrétní typy (produkty) turismu a mají užší význam než udržitelný turismus 

(Palatková, 2011). 

Existuje vědní obor tzv. environmentalistika cestovního ruchu. Jedná se o nový obor, 

který se vymezil teprve v 90. letech 20. století souběžně s tím, jak docházelo 

k výraznějšímu vědeckému přístupu k cestovnímu ruchu. Environmentalistika (obecně) 

zkoumá vztah a vzájemné působení člověka a ekosystémů, při čemž využívá poznatků 

z nejrůznějších vědních oborů ekologie, geografie, chemie, fyziky a ekonomie. 

Environmentalistika cestovního ruchu se tedy zabývá zejména prevencí ničení životního 

prostředí (identifikace negativních vlivů), nápravou vzniklých škod a predikcí (Pásková, 

2012).  

2.4  Negativní vlivy cestovního ruchu 

K neefektivnímu čerpání přírodních zdrojů (bohatství) a upřednostňování snadného 

a rychlého zisku nad dlouhodobou prosperitou lze zaznamenat kromě jiných 

ekonomických odvětvích také v cestovním ruchu. Hovoří se o tzv. negativních vlivech 

(dopadech) cestovního ruchu na destinaci. V odborné literatuře se lze setkat i s termíny 

nežádoucí dopady nebo nevratné změny prostředí. Nevhodným a nekontrolovatelným 

rozvojem destinace může docházet až ke snižování potenciálu, ztrátě genia loci a původní 

autentičnosti místa. Negativní vlivy přispívají ke vzniku tzv. efektu turistické pasti neboli 

„ničení turismu turismem“. Efekt turistické pasti představuje největší hrozbu pro 

udržitelný rozvoj destinace (Pásková, 2014; Musil a kol. 2008).  

Nežádoucí dopady cestovního ruchu lze zaznamenat nejen v exotických destinacích nebo 

destinacích s vysokou návštěvností. Existují v každé destinaci. V některých se projevují 

více, v některých méně. Typické jsou zejména pro destinace, kde cestovní ruch tvoří 

významnou část lidských aktivit, pro destinace s křehkými ekosystémy a pro destinace se 

zranitelnými společenskými systémy místních komunit, tam kde je životní styl místních 

obyvatel velmi odlišný od životního stylu návštěvníků (Pásková, 2014).  
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Pásková (2014) vymezuje dvě základní „skupiny“ negativních dopadů. První skupinou 

jsou negativní dopady cestovního ruchu na přírodní prostředí tzv. turistické znečištění. 

V rámci udržitelného rozvoje se jedná o dopady na environmentální pilíř (životní 

prostředí). Těmito dopady se odborná literatura zabývá poměrně významně. Druhou 

skupinu představují dopady cestovního ruchu na socio-kulturní prostředí. Jedná se 

o dopady na sociální pilíř a na ekonomický pilíř. Tyto dopady nejsou na první pohled tak 

lehce viditelné.  

2.4.1  Vlivy na přírodní prostředí 

Pásková (2014) zmiňuje, že negativní vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí 

destinace působí přímo (např. znečišťování moří velkými turistickými loděmi, 

odhazování odpadků aj.) nebo nepřímo (spotřeba zdrojů, které byly jinde vypěstovány, 

vyrobeny aj.). Negativní vlivy lze členit podle toho, jestli způsobují změnu přírodních 

složek prostředí (emise, eroze, hlučnost) nebo změnu ekosystémů. O znečištění se jedná 

vždy, kdy jsou do lokálního přírodního prostředí vnášeny složky svým fyzikálním, 

chemickým nebo biologickým složením cizorodé. Na znečišťování lokálního přírodního 

prostředí se často podílí cestovní ruch zároveň s jiným ekonomickým odvětvím např. 

doprava, stavebnictví, pohostinství (Pásková, 2014).  

Cestovní ruch svými aktivitami značně přispívá ke vzniku emisí, jak zmiňuje Pásková 

(2014). Zdrojem emisí se stává zejména silniční a letecká doprava. Dalšími negativními 

vlivy jsou znečišťování povrchové a podpovrchové vody a nadměrná hlučnost. Například 

noční lyžování způsobuje nadměrný vznik emisí, nepřirozené noční osvětlení a nadměrný 

hluk, které narušuje přirozené chování živočichů. Aktivity jako horolezectví, 

vysokohorská a pěší turistika, vodáctví podporují vznik dalšího vlivu – eroze 

(vyšlapávání nových cest mimo značené trasy).  

Změny v ekosystémech jsou způsobovány zavlečením nepůvodních živočišných 

a rostlinných druhů do destinace. K tomu dochází nevědomě (uchycení semínek rostlin 

na oděvu turisty) nebo vědomě (vytváření exotických parků, osad, safari v zoologických 

zahradách). To představuje problém hlavně v chráněných krajinných oblastech, kde může 

dojít k vytlačení nebo úhynu původních ohrožených rostlinných a živočišných druhů 

(Pásková, 2014). 
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Turisté poškozují chráněné památky a přírodní útvary vrypy a vytvářením grafit. Cater 

(1991) uvádí, že provozováním motorových člunů a potápěním a tzv. honem za suvenýry 

(souvenir hunting) jsou ničeny korálové útesy. Díky loveckému turismu dochází např. ke 

snižování počtu vlků a medvědů na Aljašce. Tyto aktivity přispívají ke snižování 

biodiverzity a přírodních hodnot (Pásková, 2014).   

2.4.2  Vlivy na socio-kulturní prostředí 

Pásková (2014) zmiňuje, že negativní vlivy působící na socio-kulturní prostředí jsou 

oproti vlivům na přírodní prostředí hůře identifikovatelné a měřitelné. Média 

i výzkumníci jim věnují méně pozornosti, i díky tomu jsou veřejnosti méně známé. 

Nežádoucí vlivy vyvolávají změny v rovině kulturní, sociální, psychologické, 

ekonomické a urbanistické. Navenek se tyto změny mohou projevovat jako materiální 

i nemateriální a překrývají se se změnami globálními. Jejich samostatné hodnocení 

a monitoring proto není snadný a vychází spíše než z objektivního měření ze 

subjektivního vnímání. 

Často vyskytovaným efektem je tzv. demonstrační efekt. Projevuje se tak, že místní 

obyvatelé přejímají vzorce chování návštěvníků a velkou měrou se podílejí na konzumaci 

produktů cestovního ruchu. Dalším efekt je tzv. dualizace společnosti, při které se 

společnost rozděluje na dvě „třídy“ – bohaté a chudé. Jedna třída (většinou podnikatelé) 

profituje z rozvoje cestovního ruchu v destinaci, zatímco zbytek rezidentů má vyšší 

životní náklady (zejména díky vyšší inflaci). Podobným efektem je tzv. marginalizace 

obyvatel, která se projevuje odsouváním místních obyvatel z turisticky atraktivních 

lokalit na periferie destinace a také z ekonomicky a sociálně významných pozic. 

Souběžně s rozvojem cestovního ruchu v destinaci dochází ke změně vztahu rezidentů 

k cestovnímu ruchu. Jedná se o efekt tzv. turistické iritace. Někdy se tento efekt chápe 

pouze jako změna vztahu rezidentů k návštěvníkům destinace (Pásková, 2014; Doxey, 

1975).  

V destinaci se setkávají rezidenti a návštěvníci, dvě kulturně odlišné společenské 

skupiny. Díky tomu dochází k akulturaci – změně kultury a společnosti. Ta má dopad na 

místní obyvatelstvo pozitivní i negativní. Často jde o vliv západní kultury na méně 

rozvinuté společnosti rozvojových zemí. Někdy se stává to, že místní obyvatelé (pod 

snahou maximalizovat zisk) předvádějí tradice ve smyslu vžitých představ návštěvníků 

o destinaci. Jde o tzv. inscenizaci neboli předvádění pseudoudálostí (Pásková, 2014).   
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2.5  Destinační management a udržitelný rozvoj turismu ČR 

Aby k těmto negativním jevům nedocházelo, je třeba udržovat rovnováhu všech aktérů 

působících v cestovním ruchu. Udržitelností včetně různých šetrných forem cestovního 

ruchu (ekoturismus, venkovský turismus atd.) se na globální úrovni intenzivně zabývají 

např. Evropská unie (dále též EU), Organizace spojených národů (dále též OSN) 

a Světová organizace cestovního ruchu (dále též UNWTO). Tato podpora má ale spíše 

deklarativní charakter. Koordinaci konkrétních činností mají v praxi na území České 

republiky za úkol zejména jednotlivé destinační managementy, jinak nazváno organizace 

CR (dále též OCR) na úrovni národní, regionální a lokální ve spolupráci s veřejnou 

správou. OCR mají za úkol nalézat a zajišťovat „cestu“ pro docílení dlouhodobě 

udržitelného rozvoje cestovního ruchu v destinaci. K tomu jim slouží různé teoretické 

podklady (nástroje, modely, strategie, koncepty), které by měly vhodně aplikovat v praxi. 

Bohužel je monitorování různých ukazatelů velmi složité. Situaci udržitelného rozvoje 

cestovního ruchu v ČR neulehčuje ani nedostatečný legislativní rámec s nepřesně 

definovanými kompetencemi pro subjekty veřejného sektoru a OCR, v důsledku čehož 

neexistuje stabilní prostředí pro systematický a konkurenční rozvoj cestovního ruchu. 

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu si žádá odborníky, kteří jsou schopni multioborového 

a holistického přístupu, dokáží propojit teorii s praxí, vytvářet plány a strategické vize do 

budoucna, predikovat a zařazovat preventivní opatření. Cestovní ruch je otevřený systém, 

který je úzce propojen s dalšími ekonomickými odvětvími (pohostinství, stavebnictví, 

doprava atd.), což vyžaduje komplexní pohled pro to, aby byly jednotlivé destinace 

cestovního ruchu (chápané jako samostatné produkty na trhu) rozvíjeny udržitelně se 

zachováním současného potenciálu do budoucna (Palatková, 2011; Holešinská, 2012; 

Musil a kol., 2008; MMR, 2007). 
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2.6  Teoretické přístupy a koncepty udržitelného cestovního ruchu 

V odborné literatuře a v praxi cestovního ruchu jsou uplatňovány různé přístupy, jak lze 

zkoumat a řešit problematiku udržitelného cestovního ruchu v destinaci. Nejen pro vědce, 

ale také pro představitele managementu konkrétních destinací, pracovníky zabývající se 

regionálním rozvojem (popř. územním plánováním) či pro veřejnou správu jsou důležité 

konkrétní koncepty, modely, strategie a nástroje. Jednou z největších odbornic na toto 

téma v České republice je Ing. Martina Pásková, Ph.D., která provedla velice rozsáhlou 

literární rešerši dosavadních existujících zahraničních konceptů a modelů, které mimo 

jiné charakterizovala tak, aby byly lépe uchopitelné a srozumitelné zájemcům o cestovní 

ruch a destinační management z řad širší veřejnosti.  

Následující přehled a členění bude proto vycházet z Páskové (2014), která vymezila 

následující teoretické koncepty a přístupy trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu 

v destinaci, a to: 

- koncept únosné kapacity území, 

- koncept sociální směny (teorie společenské směny), 

- koncepty geografie cestovního ruchu, 

- koncept životního cyklu destinace. 

2.6.1  Koncept únosné kapacity území 

Únosnou kapacitu lze definovat jako „maximální míru zatížení daného území aktivitami 

souvisejícími s cestovním ruchem, při níž ještě nedochází k nevratnému poškození 

přírodních ani sociálních aspektů prostředí destinace“ (Stankey, 1981 in Pásková, 2012, 

s. 90). Únosná kapacita je ryze objektivní metoda, jejíž základní principy se začaly 

vytvářet již v 30. letech 20. století a která je založena na dosazování proměnných do 

složeného ukazatele (vzorce). Pásková (2014, s. 168) říká, že: „Tento ukazatel lze vyjádřit 

pomocí dílčích, v realitě vzájemně souvisejících ukazatelů kvantity, kvality a citlivosti 

přírodních i antropogenních zdrojů území dané destinace.“  

Koncept pracuje s pojmy „žádoucí a nežádoucí“ (respektive „vratné a nevratné“) změny 

na životním prostředí způsobené negativním působením cestovního ruchu. Někteří 

odborníci se domnívají, že existuje určitá konkrétní hranice (maximální možná míra 

zatížení oblasti neboli únosná kapacita území) a že pokud dojde k jejímu překročení, 

dochází v destinaci k nežádoucím a často nevratným změnám na přírodním či 
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sociokulturním prostředí. Zkoumána je relace mezi působením určitých vlivů a jejich 

dopady na tyto systémy (např. počet návštěvníků/množství odpadků). Pomocí vzorečku 

by mělo být možné vypočítat přesnou akceptovatelnou míru působících vlivů (Pásková, 

2012; Zelenka, 2012).  

Stanovit odborně únosnou kapacitu území je ovšem velice složité (až nereálné). Jedno 

území může mít totiž více možných únosných kapacit např. fyzickou, biologickou, 

ekologickou, společenskou a psychologickou. Nikdy nelze postihnout všechny zkoumané 

jevy najednou, záleží vždy na preferovaném zkoumaném parametru. Problematická se 

jeví také záležitost toho, jestli zkoumané území vystupuje navenek jako relativně 

homogenní nebo více heterogenní. V praxi lze snadněji aplikovat koncept na homogenní 

oblasti např. chráněné krajinné oblasti, národní parky nebo izolované ostrovy 

a poloostrovy.  Mnoho lidí navíc vnímá existenci maximální únosné kapacity intuitivně 

a myslí si, že ji lze vyjádřit jednoduše jako např. maximálním počtem návštěvníků v dané 

lokalitě za den (Zelenka, 2012).  

Zelenka (2012) dále zdůrazňuje, že celý koncept se potýká se zásadním problémem, a to: 

„jaká změna je ještě žádoucí (vratná) a která je již nežádoucí (nevratná)?“ Jiné zásadní 

otázky ve spojitosti s konceptem diskutuje Manning (2002). Ten zdůrazňuje, že „měření 

závislosti mezi jevem a jeho dopady je těžké sledovat, protože často dochází k časovému 

nesouladu (dopad na životní prostředí se projeví až po skončení působení jevu).“ Navíc 

nelze se 100% jistotou říci, že změny v systémech nastávají jen a pouze v důsledku 

působení cestovního ruchu. Působí na ně také např. doprava, zemědělství, aktivity 

místních obyvatel, přírodní zákonitosti (Zelenka, 2012).  

Někteří autoři jako např. Papageorgiou a Brotherton (1999) zpochybňují fungování 

a využitelnost celého konceptu v praxi cestovního ruchu. Pásková (2003) není tak 

skeptická, ale zdůrazňuje, že „únosná kapacita není fixní a že se v čase mění.“ 

S konceptem proto nelze pracovat pouze jako s jedním přesným číslem (limitem), ale 

spíše tak, že trendy vývoje jevů a jejich dopadů by měly být porovnávány s expertně 

stanovenými přijatelnými limity (konkrétních parametrů) za daných podmínek a v daném 

čase. Zelenka (2012) zmiňuje, že „v praxi je lepší nahradit nepřesně a jednoduše 

stanovenou numerickou hodnotu maximální únosné kapacity např. alternativním 

modelem LAC nebo indikátory udržitelného rozvoje cestovního ruchu.“ 
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I přes četné a oprávněné kritiky proti fungování konceptu, které nelze opomenout, je 

vhodné uvést obecný vzorec, který lze aplikovat v praxi. Dle Zelenky (2012) a Páskové 

(2012), kteří zdůrazňují multidimenzionálnost konceptu, vstupují do vzorce tyto základní 

veličiny (proměnné) a indexy, a to: 

- P – typ a intenzita působení určitého jevu J (popř. souhrn více jevů), 

- D – typ dopadu (popř. souhrn více dopadů), 

- G – geograficky vymezené území, 

- t – čas, 

- k – složka k únosné kapacity. 

Konkrétním typem působení může být, jak uvádí Zelenka (2012) např. návštěvnost 

destinace. Typem dopadu může být např. změna životní úrovně rezidentů (v případě jevu 

socio-kulturního) nebo změna ekosystémů v destinaci (v případě jevu 

environmentálního). Protože by ale bylo velice obtížné sledovat široké množství různých 

působení a jejich různých dopadů a poté je vztahovat k únosné kapacitě pro široké 

spektrum jevů, vyhodnocují se pro daný typ jevu jen ty nejdůležitější typy působení i typy 

dopadů. Zjednodušený vzorec pro výpočet průměrné hodnoty únosné kapacity (po 

optimalizaci velikosti území) znázorňuje obrázek č. 2.  

Obrázek č. 2: Zjednodušený vzorec pro výpočet únosné kapacity území  

 

Zdroj: Zelenka, 2012, s. 124 

V České republice aplikoval koncept např. Štursa (2002) ve své případové studii pro 

KRNAP. V rámci svého příspěvku o dopadech cestovního ruchu na horské prostředí 

zmiňuje např. i potřebu vytvořit seznam nejvhodnějších indikátorů stavu území 

a průběžně je monitorovat. Koncept únosné kapacity byl dále v praxi aplikován na 

různých zahraničních destinacích např. v Německu, Švýcarsku, Rakousko nebo Egyptě 

(Zelenka, 2012).  

2.6.2  Koncept sociální směny 

Koncept sociální směny je založený na obecné sociologické teorii společenské směny. Ta 

říká, že na základě vyhledávané sociální interakce různých společenských skupin dochází 
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k oboustranně výhodnému „obchodu“ (k výměně statků a hodnot) mezi jednotlivými 

aktéry. V cestovním ruchu to tedy znamená, že dochází ke vzájemné interakci mezi 

návštěvníky a místními rezidenty destinace. Vyplývá z toho tedy to, že změny způsobené 

v destinaci (ať už pozitivní či negativní) mohou být zapříčiněné změnou způsobu 

přijímání rozvoje cestovního ruchu místními obyvateli. Z užšího pohledu, změnami 

vztahu rezidentů k návštěvníkům v průběhu času (Pásková, 2012). 

Pásková (2012) poukazuje na výhodu celého konceptu v tom smyslu, že „výzkum 

udržitelnosti rozvoje cestovního ruchu v konkrétní destinaci se stává díky konceptu 

sociální směny více komplexním. Umožňuje totiž nahlížet na problematiku destinace 

z „vnitřku“ (oproti pohledu z „vnějšku“ viz teorie únosné kapacity nebo různé 

geografické koncepty).“  

Nejdl (2011) zmiňuje mezi čtyřmi základními atributy (typickými pro destinaci 

cestovního ruchu) tzv. životní cyklus destinace. Říká, že zejména v marketingu 

a managementu CR je nutné chápat destinaci jako produkt, který se v čase vyvíjí. Tato 

zmínka o životním cyklu destinace není bezdůvodná (celý koncept je rozebrán 

v samostatné kapitole 2.6.4). Jak říká Pásková (2012, s. 97): „V průběhu vývoje destinace 

dochází k významným změnám ve formě a intenzitě společenské interakce, konkrétně 

směně materiálních a imateriálních hodnot mezi rezidenty a návštěvníky.“ Vyplývá 

z toho tedy možnost propojit koncept společenské směny s konceptem životního cyklu 

destinace (dále též metoda TALC).  

V praxi cestovního ruchu lze teoretického konceptu společenské směny využít např. pro 

zkoumání vztahu místních obyvatel k vývoji cestovního ruchu v destinaci (široký pohled 

na problematiku) a vztahu místních obyvatel k turistům (úzký pohled na problematiku). 

Při zkoumání vztahu místních obyvatel k vývoji cestovního ruchu se používá nejčastěji 

standardizovaných dotazníků. Jak zdůrazňuje Pásková (2012), takovýto výzkum klade 

ovšem vysoké nároky na schopnost kvalitní interpretace zjištěných výsledků.  

V České republice použil tento koncept Němeček (2012), který zkoumal vnímání 

rezidentů turisty, cestovní ruch a jeho dopady v destinaci – Bedřichov v Jizerských 

horách. Rozsáhlejší výzkum s využitím provázání více různých konceptů provedl Musil 

a kol. (2008), který zkoumal destinaci – Českou Kanadu nacházející se v Jihočeském 

kraji. Při monitoringu názorů rezidentů (dále zvlášť starostů jednotlivých obcí) ovšem 

použil „pouze“ anketní šetření s tím, že vzhledem k nereprezentativnosti vzorku nemohl 
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vztáhnout výsledky na celou populaci zkoumaného území. Pokud je zkoumána destinace 

většího územního rozsahu (nejen jedna obec nebo jedna turistická atraktivita), objevuje 

se problém s reprezentativností vzorku (nemožnost provést náhodný výběr) a generalizací 

výsledků.  

Specifickou aplikací konceptu sociální směny je tzv. koncept turistické iritace. Iritační 

index jako jeden z vhodných indikátorů (ukazatelů) udržitelnosti rozvoje CR v destinaci 

zavedl Doxey (1975), který ho definuje jako „vztah rezidentů k turistům v jejich vlastní 

obci“. Doxey (1975) vymezil zároveň (na škále) čtyři základní typy postojů, a to: euforii, 

apatii, iritaci (znechucení) a antagonismus. Tyto postoje se v průběhu vývoje cestovního 

ruchu destinace vyvíjí (od prvního ke čtvrtému stupni), a právě díky tomu lze propojit 

Doxeyho index s  metodou TALC.  

Důležité je ovšem zmínit to, že někteří autoři jako např. Faulkner a Tideswell (1997) 

poukázali (na základě svého výzkumného šetření v Austrálii) na to, že změna vztahu 

rezidentů k turistům nemusí v některých destinacích (zejména většího územního rozsahu) 

probíhat přesně dle teorie Doxeyho. Vyplývá z toho tedy podobně jako u konceptu únosné 

kapacity území, že tento teoretický podklad, je nutné aplikovat a dosažené výsledky 

interpretovat obezřetně a nejlépe v návaznosti na další uplatňované koncepty. 

Další specifickou aplikací konceptu sociální směny provedl již v 70. letech jako jeden 

z prvních Cohen (1972), který zavedl dodnes jednu z nejpoužívanějších typologizací 

návštěvníků v literatuře cestovního ruchu. Jedná se ve své podstatě o analogii 

k segmentaci zákazníků v teoriích obecného marketingu. Dle Cohena (1972) lze 

identifikovat čtyři základní typy návštěvníků, a to: tuláka (drifter), průzkumníka 

(explorer), masového individuálního turistu a organizovaného masového turistu. Další 

a velice podobnou typologizaci návštěvníků navrhuje také Plog (1973), který zavedl 

pojmy alocentrik, midcentrik a psychocentrik. V praxi cestovního ruchu v ČR využívá 

podobných přístupů agentura CzechTourism, která má sestavený standardizovaný 

dotazník pro typologizaci a charakterizaci typického návštěvníka dané destinace.  

2.6.3  Geografické koncepty 

Mezi koncepty zabývající se rozvojem cestovního ruchu a jeho udržitelností v destinaci 

patří např. teorie „jádro“ – „periferie“. Tento koncept je založený na předpokladu, že 

rozvoj cestovního ruchu je časoprostorově nerovnoměrný proces, stejně jako obecný 

socio-ekonomický rozvoj daného území. (Nerovnoměrnost rozvoje CR má však opačnou 
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prostorovou orientaci, než nerovnoměrnost rozvoje ekonomického.) Cestovní ruch je 

zároveň považován za nástroj snižování nerovnoměrnosti regionálního rozvoje.  Proto, 

jak uvádí Pásková (2014): „cestovní ruch je rozvíjen zejména v oblastech, jejichž 

prostředí je socio-ekonomickým rozvojem nejméně poškozeno, tedy mimo jádra tohoto 

obecného rozvoje“. Zároveň ale poukazuje na to, že tento předpoklad platí jen do určité 

vývojové etapy destinace a pro určité formy cestovního ruchu (např. pro rekreační). Díky 

konzumnímu způsobu života a komerčnosti CR se ale např. rozvíjí fanouškovství na 

velkých sportovních akcích (OH, MS) nebo gastronomický CR (návštěva Prahy kvůli 

pivu), které se konají v „jádrech“ destinací.  

Z počátku destinačního vývoje představuje polarita typu „jádro“ – „periferie“ samotný 

hnací motor destinace. Od určité chvíle se ovšem stává kontraproduktivní. Tuto změnu 

vztahů mezi jádrem a periferií v rámci celého systému cestovního ruchu je třeba brát 

v potaz a snažit se prohlubovat vzájemné komplementární vazby jádra na periferii, což 

představuje jeden ze základních předpokladů pro úspěšný dlouhodobý udržitelný rozvoj 

destinace (Pásková, 2014).  

Za doplňkový geografický koncept lze dle Páskové (2014) považovat tzv. typologizaci 

destinací. Do dnešní doby však nebyl tento koncept v ČR nikým plně aplikován. Dle 

Páskové (2014) je tento koncept „vhodné aplikovat na základě poznání současného stavu 

aktivace potenciálu v destinacích, který odráží současný stav rozvoje cestovního ruchu.“ 

Tento koncept tedy operuje s pojmy „potenciál“ a „aktivace potenciálu“. Bína (2002) 

a ÚÚR (2010) zavedli odborné metody pro hodnocení potenciálu destinace a aplikovali 

tyto metody v praxi na území ČR. Pásková (2014) ovšem uvádí, že Bína (2002) ani 

později ÚÚR (2010) „nepracují s konzistentně propracovanou typologií destinací 

a částečně zaměňují vlastní potenciál za míru jeho aktivace“. V rámci problematiky 

rozvoje CR to jsou ale významné dokumenty a provedené výzkumy.  Pásková (2014, 

s. 164) pro cestovní ruch ČR zavedla následujících jedenáct typů destinací: 

- „lázeňský typ, 

- typ turistiky v přírodně hodnotných oblastech, 

- typ u vodních ploch, 

- typ poznávacího CR ve vesnických komplexech, 

- městský typ, 

- historický typ, 

- horský typ, 
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- náboženský typ, 

- typ individuálních středisek, 

- rekreace, 

- typ destinací v příhraničních oblastech, 

- typ komplexů uměle vytvořených atraktivit a služeb CR (atrakční typ)“. 

 2.6.4  Koncept životního cyklu destinace 

Koncept životního cyklu destinace, nazývaný také jako metoda TALC, je čtvrtým 

základním konceptem, který ve spojitosti s udržitelným rozvojem CR v destinaci 

vymezila Pásková (2014). Z níže zobrazeného obrázku č. 3 je zřejmé, že se jedná 

o komplexní koncept, protože funguje tak, že využívá synergie jednotlivých dílčích 

poznatků a atributů zbylých tří základních konceptů. Životní cyklus destinace je evoluční 

model, zároveň to je v podstatě jediný vlastní a velice komplexní konceptuální rámec 

studií cestovního ruchu (Pásková, 2014).  

Obrázek č. 3: Provázanost konceptu životního cyklu destinace s ostatními přístupy 

 

Zdroj: Pásková, 2014 

Životní cyklus destinace představuje jednu z mnoha aplikací klasické křivky životního 

cyklu výrobku, která je běžně používána v marketingu. V případě cestovního ruchu je za 

„výrobek“ považována destinace, kterou je třeba vnímat jako souhrn nabízených 
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produktů v určitém vymezeném území, po kterých existuje poptávka. Analogicky ke 

změně životnosti výrobku se postupně mění také životaschopnost destinace se všemi 

jejími jednotlivými parametry (Nejdl, 2011).  

Trajektorii životního cyklu je možné vykreslit jako křivku, jejíž průběh je pro každou 

destinaci specifický. Pásková (2014) poukazuje na to, že průběh křivky je závislý zejména 

na tom, jestli je v destinaci rozvíjen „měkký“ nebo „tvrdý“ turismus. Měkký turismus, 

u kterého převažuje individuálně provozovaný cestovní ruch, dle ní implikuje spíše 

plochou křivku. V tomto případě probíhá ekonomický růst pomaleji a pozvolna, výhodu 

představuje ovšem stabilita celého systému. V případě tvrdého turismu s převažujícím 

masově provozovaným cestovním ruchem je situace opačná. Křivka strmě roste a dochází 

k dynamickému ekonomickému růstu, což je ovšem vykoupeno vysokou labilitou 

systému. Pro udržitelný rozvoj destinace je stěžejní zachovávat zdravou rovnováhu mezi 

dynamizací a stabilizací destinace, a tedy třemi pilíři udržitelného rozvoje. 

V dnešní době většina autorů při aplikaci konceptu vychází z práce Butlera (1980), který 

vymezil šest po sobě jdoucích základních fází cyklu, a to: 

1. objevování, 

2. vtažení, 

3. rozvoj, 

4. konsolidace, 

5. stagnace, 

6. omlazení, adaptace, stabilizace nebo pokles.  

Koncept nabízí nejen pro výzkumníky ale i pro pracovníky destinačního managementu 

čtyři základní funkce: deskriptivní, explanační, prediktivní a preskriptivní. Konkrétně 

koncept umožňuje např. zkoumat vývoj určitého odvětví CR a jeho vlivy na fyzické 

a sociální prostředí (propojení s konceptem únosné kapacity), podchytit vývoj vztahů 

mezi klíčovými aktéry v každé fázi vývoje (propojení s konceptem sociální směny) nebo 

popsat fluktuace v počtu návštěvníků (Pásková, 2014).  
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Obrázek č. 4: Průběh životního cyklu destinace dle Butlera 

Zdroj: Pásková, 2003 

Obrázek č. 4 zobrazuje trajektorii životního cyklu destinace. Je zřejmé, že jednotlivé body 

na křivce vznikají spojením konkrétní hodnoty z osy X (čas) s hodnotou z osy Y 

(indikátor). Celkový průběh křivky tedy odpovídá vývoji konkrétní hodnoty indikátoru 

(též ukazatele udržitelnosti) v závislosti na čase.  

Indikátorů udržitelnosti je celá řada, mezi ty základní patří např. únosná kapacita území, 

objem návštěvnosti, Defertova funkce, ukazatele intenzity CR v destinaci (hustota 

výskytu turistů, míra turistické intenzity a míra turistické penetrace), iritační index, 

vnímání vývoje CR rezidenty, velikost příjmů z cestovního ruchu na obyvatele, množství 

odpadu, úroveň hlučnosti, míra využití ubytovací kapacity, míra sezónnosti, cenová 

inflace způsobená cestovním ruchem, změna počtu konkurenčních destinací, průměrné 

výdaje návštěvníka a intenzita a způsob propagace CR v destinaci (Pásková, 2012; Musil 

a kol., 2008; MMR, 2007). 

Jedním z nejpoužívanějších ukazatelů v CR obecně je objem návštěvnosti (neboli počet 

návštěvníků s přenocováním). To se vyjadřuje zjednodušeně jako počet přenocovaných 

hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (dále též HUZ). Návštěvníkem je dle 

ČSÚ¹ (2019) „osoba uskutečňující cestu do hlavní destinace mimo své obvyklé prostředí 
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po dobu kratší než jeden rok, přičemž hlavní účel cesty (služební, rekreace či jiný osobní) 

není spojen se zaměstnáním (na základě smlouvy) u společnosti se sídlem v navštívené 

zemi či místě.“ Nevýhodou tohoto indikátoru je, že nezaznamená jednodenní návštěvníky 

ani turisty, kteří se ubytují u svých známých nebo volně v přírodě. Z tohoto hlediska je 

srovnávání celkové návštěvnosti destinací (např. krajů ČR nebo turistických regionů) 

mezi sebou velmi nepřesné.  

Defertova (též turistická) funkce je složený ukazatel, který vyjadřuje vztah mezi celkovou 

kapacitou lůžek a počtem obyvatel v destinaci. Tento ukazatel má vztah k iritačnímu 

indexu. Platí, že čím vyšší hodnotu má Defertova funkce, tím je horší vztah (vnímání) 

obyvatel vůči turistům. Turistickou funkci lze vyjádřit vzorcem: T(f) = N*100/P, kdy N 

je kapacita lůžek a P je počet stálých obyvatel (Němeček, 2012; Pásková, 2012; Pásková 

a Zelenka, 2002). 

Závěrem k obecné charakteristice životního cyklu destinace je vhodné zmínit, proč je 

koncept vhodný/nevhodný pro aplikaci (ve výzkumu i v praxi), tedy jaké pozitivní 

a problematické aspekty jsou pro něj typické. Koncept dle Páskové (2012) disponuje 

následujícími pozitivními aspekty: 

- vysoká úroveň komplexity a teoreticko-metodologická nevyhraněnost, 

- velký prostor pro aplikaci, 

- vysoká deskriptivní a explanační hodnota, 

- snadné propojení s jinými teoretickými koncepty. 

Na druhé straně Pásková (2012) neopomíjí ani problematické aspekty, které jsou pro 

koncept typické, a to: 

- nízká prediktivní schopnost modelu, 

- vysoké nároky na interpretaci zjištěných skutečností, 

- inflexní body na křivce lze určit pouze retrospektivně, 

- časování – problém s určením počátku cyklu a periodou pro sledování ukazatelů, 

- délka a tvar jednotlivých fází je unikátní pro každou destinaci, 

- volba vhodných sledovaných indikátorů, 

- nezohledňuje vnější vlivy (hospodářské a politické vlivy, globalizace atd.). 
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2.7  Shrnutí 

Teoretickým rámcem pro tuto diplomovou práci se stane zejména koncept sociální směny 

a doplňkově také životní cyklus destinace. Zkoumána je destinace – obec Dolní Morava 

(její součástí je Národní přírodní rezervace Králický Sněžník), což je relativně homogenní 

území. Dle poznatků z odborné literatury je aplikace jakéhokoliv teoretického konceptu 

na homogenní území (obec, CHKO, národní park) snadnější než na území heterogenní. 

Proto se autorka rozhodla zkoumat pouze DM a nikoliv celé území Pardubického kraje, 

jak tomu bylo v práci bakalářské. 

V bakalářské práci se autorka Kučerová (2017) věnovala tvorbě vlastní metody pro 

hodnocení potenciálu sportovního cestovního ruchu v destinaci. Využívala teoretických 

podkladů Bíny (2002) a ÚÚR (2010), které spadají do geografických konceptů. Tato 

diplomová práce vychází z velké části z poznatků získaných z výzkumu práce bakalářské. 

V diplomové práci by se měly propojit dva úhly pohledu – pohled zvnitřku (více 

subjektivní), který umožňuje koncept sociální směny a pohled zvnějšku (více objektivní), 

který nabízí analýza vývoje konkrétních indikátorů udržitelnosti. Vzniknout by tak měl 

komplexní pohled, který odpovídá v odborné literatuře životnímu cyklu destinace. 

V rámci konceptu sociální směny, bude na zkoumanou problematiku nahlíženo z širšího 

úhlu pohledu (vztah rezidentů k vývoji CR) i z užšího úhlu pohledu (vztah rezidentů 

k turistům). Z indikátorů udržitelnosti bude využit zejména ukazatel objemu návštěvnosti 

a doplňkově také Defertova funkce.  
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3 CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je na základě zhodnocení aktuálního stavu rozvoje 

cestovního ruchu v turistické destinaci Dolní Morava upozornit na negativní vlivy 

způsobované cestovním ruchem, což by mělo přispět k budoucímu udržitelnému rozvoji 

destinace. 

V návaznosti na vytyčený cíl jsou vymezeny následující dílčí úkoly práce: 

- studium odborných metod, konceptů a přístupů udržitelného cestovního ruchu, 

- zhodnocení přírodních předpokladů destinace, 

- zhodnocení vzniku a vývoje cestovního ruchu v destinaci (s využitím základních 

indikátorů udržitelnosti), 

- zhodnocení toho, jak vnímají aktuální rozvoj CR rezidenti obce (s ohledem na 

jeho udržitelnost), 

- zhodnocení negativních vlivů CR působících na přírodní a socio-kulturní 

prostředí, 

- charakterizování aktuální vývojové fáze destinace. 
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4 METODIKA PRÁCE 

Diplomová práce má empirický charakter, protože se zabývá řešením problému z praxe. 

Jedná se o případovou studii malého regionu, který nabízí možnosti pro sportovní 

cestovní ruch a hledá cesty udržitelnosti. Pro autorku bylo stěžejní, aby výzkumná činnost 

směřovala ke splnění vytyčených cílů. Za sledovaný soubor lze proto považovat 

udržitelný rozvoj cestovního ruchu.  

4.1   Výzkum a jeho fáze 

Výzkumná část nabyla podoby smíšeného výzkumu, v rámci něhož došlo postupně na 

kombinování celé řady dílčích metod a technik. Autorka chtěla získat různé úhly pohledu 

na zkoumanou problematiku od různých aktérů působících v cestovním ruchu. Smíšený 

výzkum se zdál být pro ní nejvhodnější volbou. Opodstatnění pro využití této specifické 

formy výzkumu dokládá např. Hendl (2016, s. 56), který považuje smíšený výzkum za: 

„obecný přístup, v němž se míchají kvantitativní a kvalitativní metody, techniky 

nebo paradigmata v rámci jedné studie.“ Kvalitativní přístup umožnil autorce pracovat 

přímo v terénu prostřednictvím jen nepatrně strukturované strategie. Vztah ke 

sledovanému souboru tak měla velice těsný. Kvantitativní metody ji pomohly zpracovat 

přesně a spolehlivě numerická data.  

Samotný výzkum byl rozdělen na následující fáze: 

- volba výzkumných metod, 

- sběr a analýza dat, 

- interpretace dat. 

S ohledem na výzkumnou činnost bylo nutné předem zažádat o schválení projektu práce 

Etickou komisi Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, které byly doloženy informované 

souhlasy jednotlivých účastníků výzkumu. Schválená žádost je k nahlédnutí na konci této 

práce v příloze č. 1.  

4.2   Použité metody  

V rámci celého výzkumu byla použita řada dílčích kvalitativních i kvantitativních metod 

a technik. Tyto dílčí metody lze rozdělit do dvou základních okruhů, a to na:  

- metody sběru dat, 

- metody analýzy a interpretace dat. 
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Autorka pracovala s primárními i sekundárními zdroji dat, která získávala z více různých 

důvěryhodných zdrojů. Ke sběru dat byly využity tři dílčí techniky: polostrukturovaný 

rozhovor, dotazníkové šetření a obsahová analýza. K analýze a interpretaci dat byla 

využita opět obsahová analýza a dále statistická analýza. Konkrétní použití jednotlivých 

metod a technik je popsáno blíže v následujících podkapitolách. 

4.2.1  Polostrukturovaný rozhovor 

Ke sběru primárních dat použila autorka metodu kvalitativního dotazování. Díky této 

metodě získala autorka komplexnější pohled na zkoumanou problematiku. Zvolena byla 

konkrétní technika – polostrukturovaný rozhovor (jinak řečeno rozhovor s pomocí 

návodu). Opodstatnění pro využití této techniky popisuje Hendl (2016), který zmiňuje, že 

při kvalitativním rozhovoru se od výzkumníka očekává citlivý přístup, schopnost 

interpersonálního cítění a verbálních i nonverbálních komunikačních dovedností. 

Kvalitativní dotazování oproti kvantitativnímu klade na výzkumníka větší nároky. 

Autorka si nezvolila techniku čistě strukturovaného rozhovoru, protože chtěla mít větší 

volnost při kladení otázek a možnost reagovat spontánně na znalosti a zkušenosti expertů. 

Autorka věděla, že tato technika velmi dobře funguje v praxi, protože ji použila už během 

výzkumné činnosti u bakalářské práce. Před provedením rozhovorů si připravila návod 

(viz příloha č. 2), dle kterého postupovala. Autorka prováděla dva polostrukturované 

rozhovory v rámci jednoho pracoviště se dvěma experty. Hlavním tématem rozhovorů 

byl udržitelný cestovní ruch na Dolní Moravě. 

4.2.2  Dotazníkové šetření 

Za další metodu použitou pro sběr primárních dat byla zvolena metoda kvantitativního 

dotazování. Cílovou skupinu představovali rezidenti obce Dolní Morava. Cílem této části 

výzkumu bylo zjistit názory a postoje rezidentů obce Dolní Morava na současný rozvoj 

cestovního ruchu v obci a jeho udržitelnost. Při této části výzkumu autorka vycházela 

z teoretického konceptu sociální směny (viz kapitola 2.4.2). 

Autorka zvolila techniku dotazníkové šetření. Použity byly tři konkrétní typy, a to: poštou 

distribuovaný dotazník, online dotazník a dotazník vyplňovaný s tazatelem. Dotazníkové 

šetření bylo určeno pouze pro obyvatele nad 18 let s trvalým bydlištěm v obci. Základní 

soubor tedy představoval 313 respondentů (n = 313).  Výzkumný vzorek byl vybrán 

pomocí náhodného výběru. 
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Autorka vycházela z již sestaveného standardizovaného dotazníku, který použil Němeček 

(2012) ve své diplomové práci nazvané Vývoj destinace cestovního ruchu – Bedřichov 

v Jizerských horách. Němeček (2012) zkoumal malý region, kde má sportovní cestovní 

ruch, stejně jako v případě regionu zkoumaného autorkou, vysoký potenciál. Proto bylo 

vhodné využít Němečkův dotazník. Ten byl v průběhu června 2019 poupraven (pořadí 

a formulace otázek, doplnění nových otázek) ve spolupráci s vedením obce Dolní 

Morava. Připraveny byly dvě verze dotazníku – tištěná (viz příloha č. 3) a elektronická.  

Dotazník obsahoval dvacet sedm otázek. Cílem dotazníku bylo zjistit názory a postoje 

rezidentů obce Dolní Morava na současný rozvoj cestovního ruchu v obci a jeho 

udržitelnost. Dotazník byl členěn do pěti částí (podtémat), které směřovaly k vytyčenému 

hlavnímu cíli a zjišťovaly názory a postoje rezidentů k/na: 

- spokojenost s životem a CR v obci (otázka č. 1-3), 

- vliv CR na přírodní a socio-kulturní prostředí v obci (otázka č. 4-9), 

- postoj k turistům, včetně zjištění Doxeyho iritačního indexu (otázka č. 10-15), 

- postoj k udržitelnost současného CR a jeho budoucí rozvoj (otázka č. 16-20), 

- demografické a indentifikační otázky (otázka č. 21-27). 

Otázky dotazníku byly většinou uzavřené s možností pěti variant odpovědí (jiné 

u demografických a identifikačních otázek). U otázky č. 14 a 19 mohli rezidenti blíže 

specifikovat svoji odpověď, pokud zaškrtli variantu „ano“. Otázka č. 20 byla jako jediná 

otevřená. Otázka č. 10 zjišťovala Doxeyho iritační index. U této otázky autorka vycházela 

z teoretického konceptu turistické iritace (viz kapitola č. 2.6.2).  

4.2.3  Obsahová analýza 

Tato metoda (nazývaná v odborné literatuře také jako analýza textu nebo zkoumání 

dokumentů) byla použita jako metoda sběru sekundárních dat. Autorka analyzovala texty 

těchto typů dokumentů (v tištěné i v elektronické podobě): 

- úřední dokumenty (výroční zprávy, strategické dokumenty, územní plány aj.), 

- archivní data (veřejná databáze ČSÚ aj.), 

- virtuální data (oficiální webové stránky aj.). 

Obsahovou analýzu použila autorka dále také jako kvalitativní metodu pro analýzu 

a interpretaci dat nasbíraných při kvalitativních rozhovorech. Možnost duálního využití 
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obsahové analýzy pro sběr dat i jejich vyhodnocení zmiňují např. Nekola, Geissler 

a Mouralová (2013).  

4.2.4  Statistická analýza 

Metodu statistické analýzy použila autorka jako kvantitativní metodu pro vyhodnocení 

nasbíraných primárních dat z dotazníkového šetření. Autorka při práci s daty používala 

Excel a základní funkce v něm. Konkrétně byly použity základní statistické 

charakteristiky jako aritmetický průměr, četnost aj.  

Všechny zaškrtnuté odpovědi z vyplněných dotazníků (tištěných i elektronických) byly 

převedeny do Excelu. Program (Google), ve kterém autorka vytvářela elektronické 

dotazníky, sám automaticky vyhodnocuje nasbíraná data ve formě koláčových grafů. 

Proto autorka převedla druhotně i všechny odpovědi z tištěných dotazníků do tohoto 

programu, který vytvořil koláčový graf ke každé odpovědi (viz příloha č. 10). Autorka 

tak měla práci se zpracováváním dat z dotazníků ulehčenou. 

4.3   Sběr dat 

Proces přípravy i samotný sběr dat probíhal v rámci delšího časového období od května 

do listopadu 2019. Ke kontaktování pracoviště, kde byly prováděny kvalitativní 

rozhovory, došlo koncem května. Vzhledem k tomu, že autorka práce byla od srpna na 

devítitýdenní zahraniční stáži, která se tematicky vztahovala k diplomové práci, byly 

rozhovory provedeny až začátkem listopadu 2019. Rozhovory byly provedeny 

v uvolněné atmosféře za standardních podmínek. První rozhovor trval pouze 15 min, 

protože expert byl časově vytížen a spěchal na další schůzku. Druhý rozhovor trval celých 

80 minut a to z toho důvodu, že expert měl dostatek času a byl ochoten se bavit nejen 

o zkoumané problematice ale i o přidružených tématech. Protože téma udržitelnosti 

v destinaci Dolní Morava je aktuálně kontroverzní téma, bylo cítit, že experti vzhledem 

ke svým funkcím odpovídají u některých otázek trochu obezřetně a obecně. Výtah 

z přepisu rozhovorů je přiložen k práci jako příloha č. 4.  

První kolo distribuce a zpětného sběru dotazníků (tištěných i elektronických) probíhalo 

v rozmezí od srpna do září 2019, vše ve spolupráci s vedením obce Dolní Morava. V této 

době se autorka pohybovala v zahraničí a její přímá podpora výzkumu byla značně 

omezená. Vedení zajistilo distribuci tištěných dotazníků s pomocí místních pošťaček, 

které vhodily dotazníky (dva výtisky do každé domácnosti) společně se srpnovým 
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zpravodajem do schránek domů. Sběrným místem byl obecní úřad, kam lidé vyplněné 

dotazníky měli donést a vhodit do připravené krabice. Ve stejné době mohli rezidenti 

vyplnit dotazník v elektronické podobě prostřednictvím aktivního odkazu na webových 

stránkách obce (tím chtěla autorka přiblížit výzkum i mladší generaci obyvatel). 

V prvním kole se podařilo sesbírat pouze šest tištěných dotazníků a čtrnáct 

elektronických dotazníků. U tištěných dotazníků měli rezidenti problém, že proces není 

dostatečně anonymní. Starší občané měli zase problém dojít na sběrné místo.  Díky nízké 

návratnosti (nereprezentativní vzorek) se autorka rozhodla provést druhé kolo šetření, a to 

již při své osobní návštěvě obce 6. listopadu. Autorka si připravila předem tištěné 

dotazníky a obcházela jednotlivé domy v obci a osobně žádala rezidenty o jejich vyplnění. 

Rezidenti ji vždy přijali (až na jednu výjimku). Díky osobnímu kontaktu se rezidenti často 

rozpovídali a autorka získala hlubší pohled na zkoumanou problematiku. Touto formou 

se během šestihodinové pochůzky podařilo vyplnit patnáct dotazníků. U domů, kde 

rezidenti neotevřeli, byly vhozeny dotazníky znovu do schránek. Vedení obce zažádalo 

rezidenty o vyplnění dotazníků při hasičské schůzi ještě téhož dne 6. listopadu a při schůzi 

místního zastupitelstva 15. listopadu. Takto bylo vyplněno ještě pět dotazníků.  

Základní soubor představoval 313 respondentů. Výběrový soubor (pomocí náhodného 

výběru) čítal 40 respondentů. Celková návratnost dotazníků byla tedy 12,8 %, tj. každý 

osmý dospělí občan obce se zapojil do výzkumu. 

4.4   Poznámka k terminologii 

Pro CR existuje v odborné světové literatuře ekvivalentní pojem. Tour znamená ve 

francouzštině cesta. Z toho bylo odvozeno anglické slovo Tourism, které se dále rozšířilo 

jako Tourismus do němčiny a dalších světových jazyků. Česká odborná literatura tedy 

používá kromě pojmu cestovní ruch i pojem turismus (Hesková, 2015; Kotíková, 2013). 

Autorka proto oba termíny ve své práci používá a volně je zaměňuje. Za ekvivalent pro 

CR nelze ovšem považovat pojem turistika. Turistika, jako podmnožina CR, je pouze 

jednou ze sportovně-pohybových aktivit provozovaných v rámci sportovního turismu. 
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5    CHARAKTERISTIKA DESTINACE DOLNÍ MORAVA 

V této kapitole je postupně představena a charakterizována zkoumaná destinace Dolní 

Morava (z geografického a demografického hlediska). Následně jsou zhodnoceny 

přírodní předpoklady destinace s důrazem na pohoří Králický Sněžník a oblast 

Natura 2000. 

5.1   Turistická oblast Králický Sněžník 

Z pohledu CR leží obec Dolní Morava na severu turistické oblasti Králický Sněžník. Tato 

oblast je nejmenší z pěti samostatných oblastí turistického regionu Východní Čechy 

(Pardubického kraje dle administrativního členění). Dalšími oblastmi tohoto regionu jsou: 

Pardubicko, Orlické hory a Podorlicko, Chrudimsko-Hlinecko a Českomoravské pomezí. 

Celý region i jednotlivé turistické oblasti (dále též TO) přehledně znázorňuje obrázek 

č. 5. 

Obrázek č. 5: Turistický region Východní Čechy 

Zdroj: DSVČ, 2015 

Králíky a Dolní Morava jsou nejvýznamnějšími obcemi regionu. Přestože je region 

Králicko označen za rozvojový (chudší) region, nabízí mnoho zajímavých míst pro turisty 

a jednodenní výletníky. Přitažlivá je zejména zdejší panenská horská krajina s prameny 

řek Tiché Orlice a Moravy, které nabízí vyžití pro vodáky. Protože se jedná o příhraniční 

oblast s Polskem (bývalé Sudety), nachází se zde mnoho dělostřeleckých pevností 

a hraničního opevnění pocházejících z období první republiky. Jedním 
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z nejnavštěvovanějších míst regionu je nad městem Králíky unikátní Hora Matky Boží na 

Lysé hoře – poutní místo ze 17. století s klášterem, kostelem, kaplí a poutním domem. 

Celý region nabízí bohaté sportovní vyžití, protože je protkán hustou sítí cyklotras, pěších 

a běžkařských tras a naučných stezek (TO Králický Sněžník, 2019). 

5.2   Obecná charakteristika obce Dolní Morava  

Dolní Morava je malá horská obec, která leží na úpatí pohoří Králického Sněžníku 

nedaleko polských hranic a města Králíky (7 km) v okrese Ústí nad Orlicí. Obec se stala 

oblíbenou turistickou destinací zejména díky panenské přírodě, lyžařským střediskům 

a dalším uměle vybudovaným turistickým atraktivitám. Obec leží na horním toku řeky 

Moravy v nadmořské výšce 615 m. n. m. Řeka Morava dělí obec na českou a moravskou 

část. V minulosti tvořily dnešní Dolní Moravu tři samostatné obce – Horní Morava, Dolní 

Morava a Velká Morava. V současné době se jedná jen o obecní části. První písemná 

zmínka o obci pochází z roku 1382. 

Na Dolní Moravě žije 390 stálých obyvatel, z toho 216 mužů a 174 žen (statistický údaj 

k 31. 12. 2018). Někteří z nich zde sice mají zapsané trvalé bydliště, ale s výjimkou pár 

týdnů či měsíců v zimě zde nežijí. Během zimní turistické sezóny ale počet lidí žijících 

na Dolní Moravě narůstá. V lyžařských resortech jsou přechodně ubytovaní pracovníci, 

kteří sem přijíždí za sezónní prací (lyžařští instruktoři, pomocné síly v pohostinství aj.) 

a přebývají zde i majitelé penzionů. Níže zobrazený graf č. 1 znázorňuje věkovou 

strukturu místního obyvatelstva.  

Graf č. 1: Věková struktura obyvatel Dolní Moravy 

 

Zdroj: vlastní dle ČSÚ, 2019 
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Z grafu lze vyčíst, že obyvatelstvo je v jednotlivých věkových skupinách celkem 

rovnoměrně rozloženo. Na Dolní Moravě nežijí pouze starší obyvatelé nad 60 a 70 let, 

jak tomu v menších podhorských vesnicích často bývá zvykem, ale i mladší generace 

ekonomicky aktivních obyvatel ve věkové skupině 20-40 let. Celých 51% trvale žijících 

obyvatel spadá do věkové kategorie 20-50 let.  

K 31. 12. 2013 žilo na Dolní Moravě 309 obyvatel. Do konce roku 2017 se tento stav 

nijak výrazně neměnil. K většímu nárůstu o 81 obyvatel došlo mezi 31. 12. 2017 a 31. 12. 

2018. Tento meziroční nárůst byl největší od roku 1991 (před tímto rokem nejsou 

dostupná data ve veřejných databázích ČSÚ). Nárůst byl způsoben přihlášením 

zaměstnanců lyžařského resortu do nových bytů. Počet obyvatel v obci se tak zvýšil díky 

rozvoji CR. Graf dlouhodobého vývoje počtu obyvatel v obci je k nahlédnutí v příloze 

č. 5. Z tohoto grafu vyplývá, že od 31. 12. 1991 má počet obyvatel v obci vzrůstající 

trend. K výraznějšímu nárůstu obyvatel došlo kromě let 2017 a 2018 ještě mezi 31. 12. 

1999 a 31. 12. 2000. Tehdy se zvýšil počet obyvatel o 38.  

Od vjezdu do obce k hlavnímu lyžařskému resortu je to téměř šest kilometrů. Domy, 

statky a penziony místních obyvatel se táhnou kolem hlavní a vedlejší silnice celým 

dlouhým údolím. Na ulicích mimo hlavní turistickou sezónu mnoho lidí není. V tomto 

čase si Dolní Morava zachovává svůj charakteristický ráz venkova. Při procházce obcí 

lze narazit na domy starousedlíků, dřevěné roubenky a velké statky s domácími zvířaty. 

Na okolních pastvinách se pasou krávy. Ticho přehluší pouze řezání pily, bublání řeky 

nebo štěkot psů.  

5.3  Pohoří Králický Sněžník a oblast Natura 2000 

S ohledem na přírodní předpoklady, má Dolní Morava vynikající podmínky. Horní část 

obce leží v údolí, jehož obě úbočí se po levé i pravé straně zdvihají a tvoří horské hřebeny 

Králického Sněžníku (s výškou nad 1000 m. n. m.). Jedná se o vůbec třetí nejvyšší pohoří 

v ČR s nejvyšším stejnojmenným vrcholem Králický Sněžník (1424 m. n. m.). V roce 

1990 bylo území prohlášeno za Národní přírodní rezervaci.   

Reliéf je opravdu členitý a velmi přitažlivý pro pěší turisty, cykloturisty, běžkaře 

i skialpinisty. Většina vrcholů je volně dostupných. Po pravé straně (nad skiareálem Dolní 

Morava) se tyčí vrchol Slamník (1233 m. n. m.), na jehož vrcholu končí kotvová lanovka 

(viz příloha č. 6 a č. 7). Za dobré viditelnosti je možné vidět Jeseník s Pradědem. Kousek 

pod horou Slamník začíná vyhlídková trasa ve výšce kolem 1000 m n. m. táhnoucí se po 
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pravé straně úbočí pod vrcholy Podbělka (1308 m. n. m.) a Sušina (1321 m. n. m.). Tato 

trasa se napojuje na hlavní turistickou trasu (ta vede od skiareálu severně po hlavní cestě) 

vedoucí na vrchol Králického Sněžníku. Výstup není úplně snadný (zejména v zimě pro 

běžkaře). Při výstupu na vrchol lze obdivovat bohatou faunu a flóru, známou sochu 

slůněte a pramen řeky Moravy. Na vrcholu Králičáku (jak se mu lidově říká) není zatím 

žádná chata ani jiná člověkem postavená turistická atraktivita. Na polské části vrcholu by 

se však brzy mělo začít s výstavbou rozhledny. Z vrcholu lze pokračovat na druhou stranu 

po levém úbočí, kde se nachází hranice s Polskem. Ve výšce 1326 m. n. m. se tyčí Malý 

Sněžník a za zmínku stojí také vzdálenější vrchol Klepáč (1144 m. n. m.), kde se nachází 

volně přístupná rozhledna.  

Část podhůří Králického Sněžníku spadá do tzv. Ptačí oblasti Natura 2000. Jde 

o kopcovitý terén ve výšce od 420-900 m. n. m. Do Pardubického kraje spadá zhruba 

40 % této oblasti. V oblasti převažují louky, v blízkosti lidských sídel se zvyšuje podíl 

pastvin a nejméně je zastoupena orná půda. Předmětem ochrany je ptáček chřástal polní, 

jak zobrazuje níže přiložený obrázek č. 6 (AOPK ČR, 2008). 

Obrázek č. 6: Ptačí oblast Králický Sněžník a chřástal polní 

 

Zdroj: rajce.net, 2015 
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V pohoří Králický Sněžník jsou zastoupena subalpínská společenstva vrcholových holí, 

v horních polohách pod horní hranicí lesa se zachovaly fragmenty původních lesních 

porostů s místním ekotypem smrku. Území je zajímavé i po stránce geomorfologické. 

Králický Sněžník je kerné pohoří, které vzniklo v mladších třetihorách. Tvoří jej zejména 

rula a svory a dále pak krystalické vápence, dolomity a břidlice. Ve čtvrtohorách bylo 

území modelováno ledovcem, díky kterému vznikl charakteristický amfiteátr řeky 

Moravy. Z tohoto úhlu pohledu může být pro turisty zajímavá Patzeltova jeskyně, která 

byla „objevena“ roku 1862 tím, že se do ní propadl lesní příručí Řehoř Patzelt. Celková 

délka jeskyně činí kolem 50 m, na dně síně se nachází jezírko a přebývají zde netopýři. 

Jeskyně je přístupná, ale na vlastní nebezpečí (Králický Sněžník, 2019).  

V chráněném území Králického Sněžníku se dále vyskytují některé vzácné druhy rostlin 

např. oměj šalamounek, kamzičník rakouský, ovsíř dvouřízný, zvonek vousatý. 

Z chráněných druhů živočichů žijí v rezervaci např. myšivka horská, jeřábek lesní 

a linduška horská (Králický Sněžník, 2019).  
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6  VZNIK A VÝVOJ CR NA DOLNÍ MORAVĚ 

V této kapitole je nejprve popsán stručně historický vznik a vývoj CR na Dolní Moravě 

a představena současná sportovně-turistická infrastruktura. Důležitou částí je pak 

zejména zhodnocení vývoje CR v destinaci na základě vývoje konkrétních indikátorů 

udržitelnosti.  

6.1  Historický vznik a vývoj CR 

Dolní Morava je obec, která leží v turistické oblasti Králický Sněžník. První lyžaři zde 

sjížděli svahy již v 18. a v 19. století a to na samotném vrcholu Králického Sněžníku. 

Byla to doba, kdy se lyžování v českých kotlinách teprve utvářelo. Větší rozvoj oblasti 

začal zhruba před 120 lety. Narušen byl koncem druhé světové války, kdy došlo k odsunu 

sudetských Němců. Region trápila vysoká míra nezaměstnanosti. Až do 90. let se jednalo 

o chudší a prostší region. Za počátky rozvoje cestovního ruchu (zejména sportovního 

či rekreačního) a vzniku turistické destinace lze považovat rok 1980, kdy lyžaři z TJ 

Komety Brno postavili na zdejších svazích dvě sjezdovky a začali zde pravidelně trávit 

svůj volný čas.  

Důležitým přelomem se staly roky 2002-2003, kdy díky vstupu soukromých investic 

(2002 vznik společnosti SKI SNĚŽNÍK s.r.o. se sídlem v Brně), došlo ke koupi roleb 

a zavedení technického zasněžování. Lyžařská sezóna tak mohla být prodloužena. 

Rozhodujícím obdobím pro budoucí rozvoj obce se staly roky 2007-2008. Ruku v ruce 

se zvolením nového hejtmana Pardubického kraje začaly do rozvoje lyžařského skiareálu 

Dolní Morava směřovat nemalé finanční prostředky (dotace). Destinace se začala 

dynamicky rozvíjet. Vybudována byla sedačková lanovka, čtyřhvězdičkový Wellness 

hotel Vista, chaty Marcelka, Slaměnka a U Slona, penzion Terezka a další infrastruktura. 

Pro podporu letní turistické sezóny byla v roce 2012 ve výšce 1116 m. n. m. pod vrcholem 

hory Slamník vybudována turistická atrakce Stezka v oblacích (zahájení provozu 5. 12. 

2015). Od té doby se Dolní Morava stala velice rozvinutým, celorepublikově známým 

a navštěvovaným lyžařským a volnočasovým areálem (Dolní Morava, 2019). 

Historickému vývoji lyžařského areálu na DM se věnuje detailněji ve své bakalářské práci 

Dolečková (2017).  
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6.2  Sportovně-turistická infrastruktura  

V současné době je obec Dolní Morava známá hlavně díky lyžařským areálům, které zde 

fungují dva. Po levé straně od hlavní silnice se nachází menší rodinný lyžařský areál 

Větrný vrch se dvěma vleky, třemi sjezdovkami, snowparkem, crossovou tratí a lyžařskou 

školou. Po pravé straně od hlavní silnice se nachází větší lyžařský skiareál Dolní Morava 

(mapa areálu viz příloha č. 7). Ten nabízí dvě čtyřsedačkové lanovky, dvě klasické 

lanovky a jednu pomu, celkem osm sjezdovek v délce 10,4 km, ski park pro děti, 

crossovou trať, park pro snowboardisty a lyžařskou školu. Skiresort Dolní Morava, 

budovaný jako multifunkční areál, nabízí ubytování ve čtyřhvězdičkovém Wellness 

hotelu Vista. Díky tomu je areál přitažlivý zejména pro náročnější klientelu. Velké 

množství lyžařů sem přijíždí také z Polska. Vybudována je zde také bobová dráha, 

adrenalinový park, horská dráha, bobová dráha, zábavné parky pro děti a jiné atrakce 

(Dolní Morava, 2019).  

V okolí Dolní Moravy se nachází v návaznosti na Jesenickou magistrálu až 50 km 

upravovaných běžeckých tratí (pro skate i klasiku). Výchozím místem je chata Slaměnka 

u horní stanice lanovky Sněžník. Odtud vedou upravené stopy zpět do Dolní Moravy nebo 

na druhou stranu hřebene až na Návrší nad Starým Městem pod Sněžníkem. Trasy se 

nachází také v údolí s výchozím místem od Wellness hotelu Vista nebo chaty U Slona. 

V létě lze poznávat okolí DM na horském kole. Připraveno je 70 km tras v terénu (Dolní 

Morava, 2019).  

6.3  Vývoj návštěvnosti a kapacity hromadných ubytovacích zařízení 

V této kapitole je analyzován vývoj základních indikátorů udržitelnosti CR, a to 

konkrétně: návštěvnost destinace (přeneseně tedy počet přenocovaných hostů), dále 

celkový počet HUZ, počet pokojů a kapacita ubytovacích lůžek. Doplňkovým 

indikátorem je Defertova funkce. Analyzována jsou data za období 2000-2011 a následně 

2012-2018. Data za jednotlivá období mezi sebou nelze srovnávat, protože v roce 2012 

měnil ČSÚ metodiku výpočtu indikátorů. Vývoj těchto indikátorů představuje objektivní 

pohled „zvnějšku“ na zkoumanou problematiku a lze jej přímo propojit s konceptem 

životního cyklu destinace.  
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6.3.1  Období 2000-2011 

Jak vyplývá z následujících grafů č. 2 a 3, od roku 2000 do roku 2011 měl celkový počet 

HUZ, počet pokojů i kapacita lůžek HUZ vzrůstající trend.  Obecně platí, že když došlo 

k navýšení počtu HUZ, došlo i k navýšení kapacity lůžek, s výjimkou roku 2001, kdy 

počet HUZ zůstal stejný, ale snížil se počet pokojů i lůžek. Toto snížení mohlo být 

způsobeno např. přestavbou stávajících penzionů. Křivky ukazují, že k výraznému 

navýšení počtu lůžek došlo v roce 2002 a 2007. Jsou to období, kdy došlo ke vstupu 

soukromých investic do lyžařského areálu. Rok 2007 lze označit za nejvíce rozvojový 

z hlediska ubytovací infrastruktury, protože se více než zdvojnásobil počet HUZ a počet 

lůžek se zvýšil o 285. V tomto roce byl počet stálých obyvatel 307 a celková kapacita 

lůžek 762. Defertova (turistická) funkce v tomto roce tedy odpovídala číslu 248, což byla 

nejvyšší hodnota za celé období 2000-2011 (graf vývoje Defertovi funkce pro celé období 

viz příloha č. 8). 

Graf č. 2: Počet HUZ (2000-2011) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2017 
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Graf č. 3: Počet pokojů a kapacita lůžek (2000-2011)  

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2017 

Graf č. 4: Počet přenocovaných hostů (2000-2011) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2017 

Výsledky, které přináší výše znázorněný graf č. 4, jsou překvapivé. Celkový trend 

návštěvnosti mezi lety 2000-2011 má klesající charakter. Průběh křivky návštěvnosti je 

velmi nepravidelný s výraznými sestupy. V průběhu prvních čtyř let došlo dle dat z ČSÚ 

ke snížení návštěvnosti o 71,5 %. Autorka se domnívá, že důvod tohoto poklesu mohl být 

způsoben např. nedostatečným dodáním dat od HUZ (přenocované hosty tak statistiky 

nezaznamenaly) či zpětnou revizí prováděnou ČSÚ v roce 2005. Toto období je jedno 

z rozvojových (nárůst počtu HUZ i lůžek). Dle autorky je průběh křivky návštěvnosti 
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velmi nereálný. Obecně je indikátor návštěvnosti velmi omezeným ukazatelem, protože 

není schopen zaznamenat jednodenní výletníky, kteří se neubytují v HUZ. Nezaznamená 

ani návštěvníky, kteří se ubytují u svých příbuzných a známých. Počet turistů v destinaci 

může ve skutečnosti stoupat, přestože počet ubytovaných hostů v HUZ bude neměnný (či 

mírně klesat).  

6.3.2 Období 2012-2018 

Ve druhém období 2012-2018, jak vyplývá z grafů č 5 a 6, měl trend celkového počtu 

HUZ, počtu pokojů i kapacity lůžek klesající tendenci. V roce 2011 byl celkový počet 

HUZ třináct, tento stav se výrazně změnil během sezóny 2012, kdy bylo otevřeno 

minimálně těchto pět nových HUZ v rámci investic do lyžařského areálu 

(čtyřhvězdičkový Wellness hotel Vista, chaty Marcelka, Slamněnka a U Slona a penzion 

Terezka). Naopak k výraznému snížení počtu HUZ (v důsledku toho i lůžek) došlo během 

sezóny 2014, kdy byl zavřen jeden *hotel, tři penziony a další dvě HUZ. 

Graf č. 5: Počet HUZ (2012-2018) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ², 2019 
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Graf č. 6: Počet pokojů a kapacita lůžek (2012-2018) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ², 2019 

Graf č. 7: Počet přenocovaných hostů (2012-2018) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ¹, 2019 

Návštěvnost se mezi lety 2012 a 2018 téměř ztrojnásobila (viz graf č. 7). Trend křivky 

má proto rostoucí tendenci. Největší meziroční nárůst počtu hostů (o 18 tisíc) byl mezi 

lety 2012 a 2013. To lze zdůvodnit tím, že během sezóny 2012 bylo otevřeno pět nových 

atraktivních HUZ, jak zmiňuje přecházející odstavec. Druhý nejvýznamnější nárůst hostů 

byl v roce 2016 (o 11 tisíc). To bylo pravděpodobně zapříčiněno zejména tím, že 

v prosinci roku 2015 se otevřela Stezka v oblacích, která přilákala velký počet hostů 

i jednodenních výletníků. Od roku 2016 je počet přenocovaných hostů relativně 

neměnný. Kapacita lůžek se v roce 2014 vyšplhala na 1472 (nejvíce za celé období), počet 
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obyvatel DM byl v tomto roce 302. Defertova funkce pro rok 2014 proto odpovídala 

hodnotě 487. Celý průběh křivky Defertovi funkce pro období 2012-2018 je znázorněn 

v příloze č. 9. 
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7 VNÍMÁNÍ ROZVOJE CR REZIDENTY OBCE 

Tato kapitola přináší přehledné výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo mezi 

trvale žijícími obyvateli obce Dolní Morava. Cílem šetření bylo zjistit, jak rezidenti 

vnímají rozvoj cestovního ruchu v obci (včetně jejich vztahu k turistům) v návaznosti na 

principy udržitelného rozvoje. Kapitola rozebírá demografické údaje respondentů 

a prezentuje výsledky odpovědí u jednotlivých otázek dotazníku. Všechny grafy 

a odpovědi dotazníkového šetření bez úprav u otevřených odpovědí jsou k nahlédnutí 

v Příloze č. 10. Tato kapitola přináší pohled „zvnitřku“ na zkoumanou problematiku. 

7.1  Demografické a identifikační údaje respondentů 

Výzkumu se účastnilo celkem 40 respondentů (nad 18 let), z toho 50 % mužů a 50 % žen. 

Věkovou strukturu respondentů zobrazuje následující graf č. 8. Z grafu vyplývá, že 

34 respondentů (85 %), kteří vyplnili dotazník, byli obyvatelé mezi 18-65 let věku. 

Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií byla kategorie středního věku 36-45 let (35 %), 

naopak nejméně zastoupena byla nejmladší kategorie 18-24 let (5 %).  

Graf č. 8: Věková struktura respondentů  

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

Z následujícího grafu č. 9 vyplývá, že největší podíl ve výzkumu měli rezidenti, kteří 

v obci žijí více než 30 let, a to 37,5 %. To lze hodnotit jako velmi pozitivní, protože tito 

rezidenti mohli z vlastní dlouhodobé zkušenosti posoudit změny, ke kterým v obci 

postupně docházelo a dochází. Celkem 77,5 % respondentů zažilo „rozhodující“ 

rozvojové roky  2007-2008. Pozitivní je ale také to, že se výzkumu účastnili obyvatelé 

5% 

7,5% 
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„noví“, kteří mají na problematiku jiný úhel pohledu. Devět rezidentů (22,5 %) žije v obci 

maximálně 10 let.  

Graf č. 9: Doba trvalého pobytu v obci 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

Informace o nejvyšším dosaženém vzdělání respondentů přináší následující graf č. 10. 

Z něj vyplývá, že ve výzkumu měli největší % zastoupení rezidenti, kteří dosáhli 

středoškolského vzdělání s maturitou, 37,5 %. 17 % rezidentů dosáhlo středoškolského 

vzdělání bez maturity a 17,5 % rezidentů dosáhlo vysokoškolského vzdělání. 

Vzdělanostní struktura respondentů odpovídá faktu, že šetření probíhalo na venkově 

v malé horské vesnici. Obecně lze v ČR i ve světě vnímat trend, že mladí (vysokoškolsky 

vzdělaní jedinci) se přesunují za prací a sociálním životem do měst. 

Graf č. 10: Vzdělanostní struktura respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

7,5% 

5% 
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Následující informace o respondentech vyplývají z grafů, které jsou k nahlédnutí 

v příloze č. 10. Ekonomická aktivita respondentů byla následující, 37,5 % respondentů 

uvedlo, že jsou zaměstnanci, 22,5 % důchodci, následovala 17,5 % OSVČ a 12,5 % 

podnikatelé. Nejmenší podíl tvořili studenti a ženy v domácnosti. Z dvaceti šesti 

ekonomicky aktivních obyvatel (zaměstnanci, OSVČ a podnikatelé) jich 61,5 % pracuje 

přímo v obci Dolní Morava, 34, 6 % pracuje jinde v Pk a jeden rezident pracuje mimo 

Pk. Dvacet sedm ekonomicky aktivních obyvatel odpovídalo také na otázku, jestli se živí 

činností související s CR. 40,7 % obyvatel odpovědělo, že ano. Což je relativně velké 

číslo.  

Z demografických údajů o respondentech celkově vyplývá, že mnozí ekonomicky aktivní 

obyvatelé pracují přímo v obci a živí se CR nebo činností s ním související. Ekonomický 

přínos (pozitivní vliv) CR na rozvoj obce je proto nezanedbatelný, protože s sebou přináší 

volná pracovní místa a snižuje tak nezaměstnanost.  

Z hlediska věkové struktury, pohlaví, vzdělanostní struktury, ekonomické aktivity 

obyvatel i délky života v obci lze dotazníkové šetření považovat za rovnoměrně 

rozložené. Odpovědi byly získány od respondentů všech skupin.  

7.2  Analýza odpovědí 

První část dotazníkového šetření zjišťovala spokojenost rezidentů s životem a CR v obci. 

Z výzkumu vyplynulo, že 65 % respondentů je celkově spokojeno s životem v obci 

(odpovědi zcela ano, spíše ano). U obecné spokojenosti s rozvojem obce se již 

respondenti pomyslně rozdělily na dva „tábory“, kdy 45 % obyvatel bylo zcela nebo spíše 

spokojeno, zbývajících 55 % obyvatel zcela nebo spíše nespokojeno. Následující graf 

č. 11 rozebírá jednu ze stěžejních otázek, a to spokojenost obyvatel s rozvojem CR v obci 

v posledních letech. Tato otázka byla velice podobná otázce č. 2 (viz příloha č. 9) a také 

% zastoupení odpovědí dopadlo téměř shodně.  
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Graf č. 11: Spokojenost respondentů s rozvojem CR v obci 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

Další část dotazníkového šetření zjišťovala mezi rezidenty, co si myslí o vlivu CR na 

přírodní a socio-kulturní prostředí v obci. Nejprve respondenti posuzovali obecně to, jaký 

vliv má rozvoj CR na Dolní Moravu. 52,5 % obyvatel se domnívá, že spíše nebo zcela 

záporný, 45 % spíše kladný nebo zcela kladný. Opět zde byl zaznamenán trend rozdělení 

názorů obyvatel na dva tábory.  

Následující dvě otázky, jak vyplývá z grafu č. 12 a č. 13, již byly více přikloněny 

k negativním odpovědím. 87,5 % obyvatel se domnívá, že CR má zcela nebo spíše 

negativní vliv na zdejší přírodní prostředí. To znamená, že mnozí obyvatelé, kteří jsou 

spokojeni s životem v obci a zároveň spokojeni s rozvojem CR v obci, jsou si vědomi 

jeho negativního vlivu na přírodní prostředí. Stejně tak 70 % obyvatel se domnívá, že CR 

ovlivňuje zcela nebo spíše negativně kvalitu mezilidských vztahů v obci, 15 % obyvatel 

odpovědělo kladně a 15 % obyvatel nechtělo odpovědět.  

2,5% 
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Graf č. 12: Vliv CR na přírodní prostředí v obci 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 13: Vliv CR na kvalitu mezilidských vztahů v obci 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

Dále, 50 % respondentů změnilo kvůli rozvoji CR své životní zvyky. 65 % respondentů 

se domnívá, že z rozvoje CR v obci profitují spíše podnikatelé a společnosti odjinud než 

místní podnikatelé. 22,5 % respondentů se domnívá, že spíše nebo zcela místní a 12,5 % 

nechtělo odpovědět. 

65 % dotázaných respondentů pociťuje v obci rozdělení společnosti na profitující 

a neprofitující místní obyvatele z CR. To odráží tu skutečnost, že někteří místní pracují 

v oblasti CR a živí se jím, zatímco druzí rozvojem CR spíše trpí. 

Další část dotazníkového šetření zjišťovala postoje obyvatel obce k turistům. Níže 

uvedený graf č. 14 znázorňuje tzv. Doxeyho iritační index. Z grafu je patrné, že obyvatelé 

5% 

2,5% 

5% 

2,5% 
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mají v současné době neutrální nebo spíše negativní vztah k turistům. Největší podíl 

respondentů 42,5 % uvedlo, že turisty toleruje. Respondenti uvedli také to, že do kontaktu 

s turisty přicházejí velmi často, 45 % z nich každý den a dalších 50 % alespoň jednou 

týdně. Na druhou stranu pouze 22,5 % z nich vyhledává osobní kontakt záměrně (pro 

poskytnutí rady, pomoci, nezávazný rozhovor aj.). Z hlediska preferencí českých nebo 

zahraničních turistů se necelých 50 % respondentů shodlo, že preferuje české turisty 

a necelým 50 % respondentům to bylo jedno nebo se nechtělo vyjadřovat.  

 Graf č. 14: Doxeyho iritační index 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

Obyvatelé se také vyjadřovali k tomu, zda-li mají nějaké negativní zkušenosti s turisty 

nebo jednodenními výletníky. 52,5 % respondentů řeklo, že ano. Za nejčastější důvody 

uváděli: neslušné chování (bezohlednost a arogance vůči obyvatelům obce), zanechávání 

nepořádku (odpadky), vysokou rychlost jízdy aut a parkování mimo vyznačené plochy.  

Následující graf č. 15 poté zobrazuje odpověď na otázku, jestli obyvatelé chtějí, aby obec 

navštěvovalo více turistů. 75 % respondentů uvedlo, že zcela nebo spíše ne. Zajímavé je 

tedy to, že 42,5 % obyvatel je spokojeno s rozvojem CR v obci, ale pouze 15 % chce, aby 

DM navštěvovalo do budoucna více turistů.  
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Graf č. 15: Navýšení počtu turistů 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

Důležitou součástí dotazníkového šetření byly také otázky na udržitelnost současného CR 

v obci. 70 % respondentů uvedlo, že dle jejich názoru CR není rozvíjen udržitelně, tedy 

že není zachovávána rovnováha mezi přírodním prostředím, socio-kulturním prostředím 

a ekonomickým ziskem. Podobný podíl 72,5 % respondentů se také domnívá, že by se 

CR zcela nebo spíše neměl rozvíjet navýšením počtu HUZ. Následující graf č. 16 

zobrazuje, jak se respondenti vyjádřili k tomu, jestli by se CR měl rozvíjet zřízením 

nových restaurací, obchodů a služeb pro turisty. Zde byly respondenti rozděleni opět na 

dva pomyslné názorové tábory. 

Graf č. 16: Zřízení nových restaurací, obchodů a služeb pro turisty 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 
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Dále 77,5 % respondentů uvedlo, že si je vědomo nějakého negativního vlivu, který byl 

způsoben rozvojem CR. Nejčastěji obyvatelé uváděli tyto vlivy: 

- ničení přírody (znečištěná řeka, odpadky, kácení lesů, migrace zvěře), 

- zhoršení dopravy (nárůst aut, nerespektování rychlosti a parkovacích ploch), 

- zhoršení mezilidských vztahů v obci (závist mezi lidmi), 

- ztráta klidu a soukromí. 

Obyvatelé ale také navrhovali konkrétní opatření, která by měla pomoci k budoucímu 

udržitelnému rozvoji CR v obci. Tato opatření lze shrnout následovně: 

- doplnění základní infrastruktury (chodníky, cyklostezka, parkoviště, kanalizace), 

- omezení výstavby nových HUZ a komerčních atrakcí, 

- zastavení ničení přírody, 

- zlepšení fungování zastupitelstva. 
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8  VLIV CR NA DESTINACI DOLNÍ MORAVU 

Jak vyplynulo z předcházejícího dotazníkového šetření mezi rezidenty, z rozhovorů 

s experty na CR (zástupci veřejné správy Pk) a z neformálních rozhovorů s místními 

obyvateli, má rozvoj CR na Dolní Moravu pozitivní i negativní dopad. Pozitivní dopad 

lze shledat zejména v tom, že CR poskytuje nové pracovní příležitosti ve službách 

a snižuje tak nezaměstnanost regionu. Mnozí místní obyvatelé totiž vlastní penziony 

a ubytovávají turisty během zimní a letní turistické sezóny. Do regionu směřují také 

z kraje značné investice, buduje se nová infrastruktura, čímž se sekundárně zvyšuje 

životní úroveň obyvatel. Tato pozitiva nelze opomenout.  

Následující podkapitoly se zaměřují na zhodnocení negativních vlivů působících na 

přírodní a socio-kulturní prostředí Dolní Moravy a následně na charakterizování 

vývojové fáze životního cyklu destinace.  

8.1  Dopravní infrastruktura 

Ruku v ruce s pozitivními vlivy způsobovanými CR se objevují i vlivy negativní. Dolní 

Morava se jako turistická destinace začala dynamicky rozvíjet od let 2002-2003. Tento 

rozvoj byl ještě více oživen v letech 2007-2008. Průběžně s výstavbou turistických 

atraktivit (Stezka v oblacích, naučné stezky aj.) a rozšiřováním lyžařského resortu se ale 

bohužel nepodchytila včas výstavba odpovídající dopravní infrastruktury 

a informovanost místních obyvatel. Tyto dva faktory měly významný vliv na to, že se 

zejména v prvních letech turistického boomu ozývala výrazná kritika a nespokojenost ze 

strany místních obyvatel. Přitom s rozvojem území (výstavbou hotelů, penzionů, 

restaurací a jiných služeb pro turisty) se v územních plánech dopředu počítalo. Pro Dolní 

Moravu je ovšem typické to, že se rozvíjí velmi rychle a velmi rychle se také mění územní 

plány. Nyní je již územní plán č. 8 (informace z přílohy č. 4). Z tohoto úhlu pohledu proto 

není snadné pro odpovídající orgány dodržovat nějakou dlouze stanovenou strategii. 

V souvislosti s dopravní infrastrukturou, ještě v současné době postrádá hlavní silnice 

chodníky a místním obyvatelům chybí cyklostezka. Zejména během hlavní zimní 

turistické sezóny je doprava v obci nevyhovující. Aut s turisty přijíždí příliš mnoho 

a nemají, kde parkovat. První měsíce po otevření Stezky v oblacích se tvořily v obci 

několikakilometrové kolony aut s návštěvníky. To již nyní opadlo, protože Stezka se už 

trochu „okoukala“. Místní obyvatelé si ale stále stěžují, že mají problém vyjet bezpečně 
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na hlavní silnici od svých domů. Problematická je i neukázněnost některých turistů, kteří 

nedodržují stanovenou rychlost jízdy. Obec také již několik let postrádá záchytné 

parkoviště, protože parkoviště u lyžařského resortu nemá dostatečnou kapacitu. To by se 

nově mělo brzy začít stavět.  

8.2  Negativní vlivy na přírodní prostředí 

Dynamický rozvoj CR působí negativně zejména na přírodní prostředí Dolní Moravy. Na 

tom se shodnou místní obyvatelé, zástupci veřejné správy a uvědomit si to může i pozorný 

turista. Pro výstavbu sjezdovek a doprovodné infrastruktury bylo a je potřeba vždy 

vykácet část lesa a použít přilehlé louky (odnětí lesa nad 1 hektar má ve své kompetenci 

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

nepřirozené noční osvětlení, které pochází z nočního lyžování. Toto zde reguluje odbor 

životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje (dále jen odbor 

živ. prostředí a zemědělství). V souvislosti s nočním lyžováním byla pro hlavního 

investora udělena výjimka (jako se to dělá u všech jiných lyžařských areálů s umělým 

večerním osvětlením), ale k tomu byly stanoveny omezující podmínky (čas, omezení 

hluku). 

S nárůstem 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, který se objevuje, je nepřirozená eroze 

vyvolaná tím, že turisté a výletníci 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. Se zdravým rozumem 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. Problémem je ale to, že někteří turisté nejsou ohleduplní ke zdejšímu 

životnímu prostředí ani k lidem. Parkují mimo vyznačená místa, odhazují odpadky a jsou 

nezdvořilí k místním a k poskytovatelům služeb.  

Dohled nad životním prostředím na Dolní Moravě provádí výše zmíněný odbor živ. 

prostředí a zemědělství a CHKO Jeseníky. V pravomocích odboru životního prostředí 

a zemědělství jsou tři oblasti, a to: ochrana přírody, vodní hospodářství a lesní 
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hospodářství. Všechny stavby v obci Dolní Morava byly a jsou v souladu se zákonem. 

Přesto Dolní Morava ve spojitosti s životním prostředím je v posledních letech 

kontroverzní téma. Např. výstavbu Stezky v oblacích měla na starost CHKO Jeseníky. 

Protože však stavba tohoto typu nemůže být v národní přírodní rezervaci, byly trochu 

posunuty hranice rezervace, aby se stavba postavit mohla. Stejně tak bojuje CHKO 

Jeseníky už mnoho let proti výstavbě turistické chaty v I. zóně rezervace na vrcholu 

Králického Sněžníku.  

Před každou plánovanou výstavbou a tedy změnou územního plánu musí vždy dojít k tzv. 

biologickému průzkumu, který posuzuje 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 hlavní investor lyžařského areálu zajistit pro chřástala jiné louky, kam by se 

chráněný ptáček mohl přesunout. Byly připraveny speciální „pásy“, za jejichž výstavbu 

dostali místní lidé vysoké finanční kompenzace. Nakonec se zjistilo, že se chřástal sám 

přesunul jinam. Je zřejmé, že příroda si umí poradit i bez lidí. Spolupráce ze strany 

hlavního investora vůči odboru živ. prostředí a zemědělství funguje dobře, vždy se snaží 

aktivně nalézt vhodné kompenzační řešení. Občas to je ale tak trochu lidově řečeno „na 

hraně“, jak vyplynulo z provedených rozhovorů. 

Někteří místní obyvatelé si stěžují, že je nedostatek vody v řece Moravě a že je voda 

znečištěná. Odbor životního prostředí hlídá ale pouze průtok vody. Čistotu vody má ve 

své kompetenci již Česká inspekce životního prostředí, která provádí šetření až při 

podezření na nepovolené znečištění vody. Na Dolní Moravě se bude nově stavět vodní 

nádrž pro potřeby lyžařského areálu. Ten chce totiž prodloužit lyžařskou sezónu a začít 

zasněžovat technickým sněhem už v listopadu, kdy jsou teploty nízké, ale není přírodní 

sníh. Vodu ale není možné čerpat přímo z řeky, aby byl zajištěn její stálý průtok. Proto 

bude postavena nádrž, do které bude přiváděna voda z řeky pouze v době, kdy jí dostatek. 

Odbor udělil povolení ke stavbě nádrže s tím, že budou stanoveny limity čerpání 

a prováděn on-line odečet. 

V současné době neexistují na Dolní Moravě významnější „měkké“ projekty, které by 

podpořily ochranu zdejšího přírodního prostředí např. ve formě kampaně pro vzdělávání 

turistů, akcí pro veřejnost (společný sběr odpadků v rezervaci) aj. Prozatím zde chybí 

iniciativa ze strany neziskových organizací. Ty si mohou zažádat o dotační příspěvek na 
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Pardubický kraj na tzv. ekologickou výchovu. Z toho lze financovat až 70 % nákladů na 

aktivity jako např. vydání naučné publikace, výstavbu naučné stezky aj. Propagační 

aktivity nejsou už ale v kompetenci Pardubického kraje jako spíše v kompetenci 

Destinační společnosti Východní Čechy (dále též DSVČ) a jednotlivých oblastních OCR. 

Z informativního a vzdělávacího pohledu se snaží konkrétně odbor kultury, sportu 

a cestovního ruchu Krajského úřadu Pardubického kraje mít své odborníky v turistických 

informačních centrech, které posílá dvakrát ročně na školení. 

8.3  Negativní vlivy na socio-kulturní prostředí 

Ubytovací, stravovací, zábavní i sportovně-turistická infrastruktura pro turisty se rozvíjí 

hojně, dle názoru některých místních až příliš na úkor přírody a klidu. Kromě 

zkvalitňování služeb pro turisty by ale bylo vhodné také zkvalitnit a rozšířit nabízené 

služby a splnit požadavky občanů (jako např. pekárna, cyklostezka, chodník, čistička 

vody aj.). Právě socio-kulturní složka je totiž důležitou součástí potenciálu destinace a je 

důležité, aby se při rozvoji destinace nezapomínalo na názory a potřeby místních 

obyvatel.  

Právě nedostatečná informovanost obyvatel obce způsobila velkou nespokojenost mezi 

místními v prvních letech „boomu“ rozvoje CR (zejména po otevření Stezky v oblacích 

v roce 2015). Místní nebyli dopředu připraveni na tak velký rozvoj lyžařského resortu 

a návaly turistů a pro některé to bylo nemilé překvapení. (Někteří místní obyvatelé 

uvádějí také to, že byli nedostatečně informováni o budoucím rozvoji CR při vykupování 

jejich pozemků, které by si s vizí stavby vlastního penzionu nechali.) V současné době se 

již vlna kritiky uklidnila, ale obyvatelstvo se rozdělilo na dva „názorové proudy“. Jedni 

se CR živí, profitují z něj, mají tedy k turistům a rozvoji CR spíše pozitivní vztah. Druzí 

vidí v rozvoji CR spíše negativní stránku (příliš turistů, ničení přírody, ztráta klidu). 

Pomalu se zde začíná objevovat efekt dualizace společnosti, kdy jedna třída „bohatších“ 

z rozvoje turismu profituje a druhá třída „chudších“ (nepracujících v oblasti CR) 

rozvojem turismu trpí. Mnozí obyvatelé si jsou vědomi toho, že rozvoj CR negativně 

ovlivňuje mezilidské vztahy v obci, častým jevem je závist mezi lidmi.  

Názorové rozdělení obyvatel se promítá také do jejich vztahu vůči turistům. Ti, kteří 

profitují z CR, přijímají turisty kladně. Naopak ti, kteří nejsou spokojeni s rozvojem CR, 
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začínají mít neutrální až apatický postoj k turistům. Problémem je zejména 

nevychovanost některých turistů, kteří nerespektují potřeby místních obyvatel.  

Ruku v ruce s dynamickým rozvojem lyžařského areálu se stále více projevuje efekt 

komercionalizace a rozvíjí se konzumní způsob zábavy. Lyžařský areál však byl 

v 21. století rozvíjen (2007-2008) s touto vizí „udělat z Dolní Moravy druhý Špindl, 

protože to je chudý region“. To by ale v budoucnu při nedodržování zásad udržitelného 

rozvoje mohlo mít za následek narušení autenticity původního místa a ztrátu genia loci.  
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9 ŽIVOTNÍ CYKLUS DESTINACE DOLNÍ MORAVA  

První část této kapitoly (výsledky) je věnována obecnému zhodnocení celkového stavu 

rozvoje cestovního ruchu v destinaci Dolní Morava a charakterizování vývojové fáze 

destinace na základě teoretického konceptu TALC. Druhá část této kapitoly (diskuze) se 

věnuje komparování dosažených výsledků s názory odborníků a s výsledky, ke kterým 

došel Němeček (2012) ve své diplomové práci. 

9.1  Charakterizování vývojové fáze životního cyklu destinace 

Na základě dosažených výsledků z vlastního výzkumu a jejich komparace s vymezením 

jednotlivých fází životního cyklu destinace dle Butlera (1980), které dále 

charakterizovala Pásková (2014, s. 96-106), se lze domnívat, že se Dolní Morava aktuálně 

nachází někde na pomezí druhé (fáze vtažení) a třetí vývojové fáze destinace (fáze raného 

rozvoje). Celkový stav rozvoje CR v destinaci lze proto charakterizovat následovně. 

Protože roste objem a pravidelnost návštěvnosti na Dolní Moravě, začínají se někteří 

místní obyvatelé realizovat v podnikání cestovního ruchu. Poskytují služby obecně 

převážně či dokonce výlučně pro návštěvníky (např. stavba penzionů, stánky s rychlým 

občerstvením). Přímo úměrně tomu, jak vzrůstají nároky turistů, vzrůstá i místní 

iniciativa. Kontakt mezi návštěvníky a místními obyvateli je intenzivní, ale dochází 

k jeho komercializaci. Vyhledávání návštěvníků rezidenty pouze pro nezávazný rozhovor 

již není příliš běžný jev. Postoj jedné části místních obyvatel k turistům lze (na základě 

Doxeyho iritačního indexu) popsat jako přijetí, zatímco postoj druhé části obyvatel lze 

popsat jako apatii. Menší část obyvatel dokonce popisuje svůj postoj k turistům jako 

znechucení. 

Formuje se významně propagace cestovního ruchu, která již není pouze na lokální, ale 

i na regionální a národní úrovni. Destinace Dolní Morava představuje v současné době 

již komplexní produkt CR. Krystalizují se zdrojové oblasti destinace a významně se 

začíná projevovat sezónnost. Do destinace sice stále směřují někteří individuální 

návštěvníci (objevitelé), kteří upřednostňují panenskou přírodu a klid bez masového 

turismu, ale během hlavní turistické sezóny (zimní) se právě o masovém turismu hovořit 

dá. Ubytovací zařízení se významně začínají přizpůsobovat nárokům náročnější klientely 

(viz čtyřhvězdičkový hotel Vista). To je zajišťováno zejména investováním „zvnějšku“ 

(typický znak pro fázi rozvoje). Množství návštěvníků během hlavní zimní turistické 
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sezóny převyšuje počet stálých obyvatel destinace a do destinace směřují speciálně 

v zimní sezóně sezónní pracovníci (lyžařští instruktoři, provozovatelé penzionů).  

Začínají se projevovat změny v místní sociální struktuře (efekt dualizace společnosti), 

zejména rozdíl mezi obyvateli vtaženými do rozvoje CR a zbytkem populace. Cestovní 

ruch nabývá organizované formy, kdy se objevují v posledních letech důrazné tlaky na 

místní samosprávu a veřejné orgány pro zajištění odpovídající infrastruktury (stavba 

chodníků, cyklostezky, záchytného parkoviště, kanalizace aj.). Díky dynamickému 

rozvoji se začínají výrazněji projevovat také negativní vlivy působící na přírodní prostředí 

destinace (emise, eroze, znečištění odpadky, migrace zvěře, hlučnost aj.). Dochází tak 

pomalu k zastiňování primární nabídky CR nabídkou sekundární (např. Stezka 

v oblacích, zábavní parky pro děti, bobová dráha aj.).  

Lze se domnívat, že destinace Dolní Morava se pohybuje na křivce životního cyklu 

destinace někde v tomto „intervalu“ – konec fáze vtažení až začátek fáze pozdního 

rozvoje. Pásková (2014) hovoří o fázi rozvoje jako o fázi, kdy je již nutné systematicky 

plánovat budoucí rozvoj CR, aby mohlo být předcházeno negativním vlivům působícím 

na socio-kulturní a přírodní prostředí destinace. K tomu je ale zapotřebí intenzivní 

spolupráce a komunikace mezi všemi zainteresovanými aktéry (místní samospráva, kraj, 

místní podnikatelé, obyvatelé, návštěvníci, OCR). K tomuto závěru došla i autorka této 

práce, že právě komunikaci a spolupráci mezi aktéry CR je důležité v destinaci Dolní 

Morava do budoucna vylepšit (aby nedocházelo k prohlubování nespokojenosti místních 

obyvatel). 

9.2  Porovnání výsledků a závěrečná diskuze 

Některé výše uvedené znaky aktuálního stavu rozvoje Dolní Moravy jsou charakteristické 

pro druhou vývojovou fázi (fázi vtažení), zatímco některé již spadají do třetí vývojové 

fáze (fáze rozvoje). Z tohoto důvodu nebylo možné přesně určit, kde se Dolní Morava 

nachází na křivce životního cyklu destinace. Ještě obtížnější by bylo se pokusit tuto 

křivku „nakreslit“ a určit na ní inflexní body. Autorka se o vykreslení přesné křivky 

v Excelu (na základě analýzy historického vývoje různých indikátorů udržitelnosti) 

původně chtěla pokusit, když uvažovala o tom, že bude zkoumat území celého 

Pardubického kraje. Brzy však narazila na zásadní překážky, které jí nedovolily v tomto 

přístupu pokračovat. Tyto překážky byly následující: 
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- nemožnost určení inflexních bodů křivky kvůli krátkým časovým řadám 

(neúplnost dat z ČSÚ), 

- nemožnost srovnání dat za jednotlivá období z ČSÚ kvůli změnám metodiky 

(např. u ukazatelů objemu návštěvnosti a kapacity HUZ) 

- nehomogennost vymezeného území (celý Pardubický kraj). 

Autorka tak došla ke stejným poznatkům jako např. Pásková (2014) a Zelenka (2012), 

kteří na tyto obecné problémy (ke kterým dochází při aplikování teoretických konceptů 

do praxe) v odborné literatuře upozorňují. Na základě těchto překážek se autorka 

rozhodla, že bude zkoumat území menšího rozsahu (destinaci Dolní Moravu) a že v rámci 

konceptu životního cyklu destinace upřednostní koncept sociální směny.  

Na stejné překážky narazil ve své diplomové práci také Němeček (2012), který zkoumal 

destinaci Bedřichov v Jizerských horách. Výsledky, ke kterým došla autorka na základě 

dotazníkového šetření, je možné částečně komparovat s výsledky Němečka. Bedřichov je 

totiž podobně jako Dolní Morava malá horská obec, kde se rozvíjí zejména sportovní 

cestovní ruch (v zimě lyžování a v létě pěší turistika a cykloturistika). V Bedřichově žilo 

v době výzkumu 314 stálých obyvatel a na Dolní Moravě 390 obyvatel. Němečkova 

návratnost dotazníků byla 10 % (31 respondentů z 314 obyvatel obce). Návratnost 

Kučerové byla 12,8 % (40 respondentů z 313 obyvatel obce nad 18 let). Němeček ve své 

práci vycházel ze stejných teoretických konceptů jako autorka a oba autoři využili téměř 

shodného standardizovaného dotazníku. Zajímavé je to, že dotazníkové šetření Němečka 

(2012, s. 91-99) mělo oproti dotazníkovému šetření na DM u mnoha otázek pozitivnější 

hodnocení (kladné odpovědi). Výsledky obou dotazníkových šetření lze zjednodušeně 

komparovat následovně. 

Místní obyvatelé Bedřichova (celkový počet respondentů třicet jedna) pociťovali oproti 

obyvatelům DM (celkový počet respondentů čtyřicet) obecně větší spokojenost 

s rozvojem CR v obci a dle Doxeyho indexu měli mnohem pozitivnější vztah k turistům. 

To mohlo být způsobeno např. tím, že v Bedřichově převládá běžecké lyžování nad 

sjezdovým a na Dolní Moravě (spíše naopak) převládá sjezdové lyžování nad běžeckým, 

čemuž odpovídá také typologie návštěvníka (různé nároky) a potřebná infrastruktura 

(běžecké tratě nebo sjezdovky). Téměř 70 % respondentů Bedřichova odpovědělo, že by 

Bedřichov snesl a měl by v budoucnu přilákat více turistů (zcela ano – 29 %, spíše ano – 

38,7 %). Velmi protichůdná odpověď zazněla od obyvatel DM. 75 % respondentů DM 



66 
 

uvedlo, že nechce, aby DM v budoucnu navštěvovalo více turistů (zcela ne – 45 %, spíše 

ne – 30 %). Obyvatelé Bedřichova (71 % respondentů) a obyvatelé DM (65 % 

respondentů) se ale shodli v tom, že pociťují v obci rozdělení společnosti na profitující 

a neprofitující obyvatele. Efekt dualizace společnosti se tedy projevil a projevuje v obou 

destinacích. Obyvatelé obcí se dále „rozešli“ v tom, kdo má dle jejich názoru z rozvoje 

CR větší přínos, jestli místní podnikatelé nebo podnikatelé a společnosti odjinud. 

V Bedřichově převládal názor (51,6 %), že spíše místní obyvatelé. Na DM se obyvatelé 

domnívali, že spíše (35 %) nebo zcela (30 %) odjinud. Obyvatelé Bedřichova (94,4 %) 

i obyvatelé DM (72,5 %) se shodli v tom, že už nechtějí, aby se CR v jejich obcích 

rozvíjel navýšením nových ubytovacích kapacit pro turisty.  

Na základě vlastního výzkumného šetření (které bylo ještě rozsáhlejší než v případě této 

práce) došel Němeček (2012) k závěru, že destinace Bedřichov se pravděpodobně nachází 

ve fázi rozvoje. Z jeho dalších závěrů vyplynulo, že některé znaky (hodnoty indikátorů) 

Bedřichova jsou typické pro fázi vtažení, některé pro fázi rozvoje a některé už pro fázi 

konsolidace. Stejně tak jako v případě této práce nemohl Němeček určit fázi jednoznačně. 

Zajímavé je to, že autorka Kučerová „odhadla“, že destinace DM by byla na křivce TALC 

více vlevo oproti „odhadu“ Němečka (2012, s. 110) pro Bedřichov. Tomu ale například 

vůbec neodpovídá indikátor vnímání vývoje CR rezidenty obce (viz komparace 

v předcházejícím odstavci), dle kterého by tomu mělo být spíše naopak. Z tohoto 

poznatku autorka Kučerová usuzuje, že při určování fáze TALC je třeba zohledňovat co 

nejširší spektrum indikátorů a i přesto je celkové hodnocení velmi subjektivní a závislé 

od interpretačních schopností a mezioborových znalostí výzkumníka. Navíc průběh 

křivky je pro každou destinaci specifický a není snadné ho dopředu predikovat. Na to 

upozorňují v odborné literatuře také Pásková (2014) a Zelenka (2012).  

Na příkladu Dolní Moravy i Bedřichova je vidět, že aktivní sportovní turismus (např. 

sjezdové a běžecké lyžování, pěší turistika, cykloturistika aj.) dokáže významně 

ovlivňovat rozvoj destinace a má významný rozvojový potenciál. Na to přišla Kučerová 

(2017) už ve své bakalářské práci, ve které se věnovala sportovnímu turismu 

v Pardubickém kraji. Ze zahraničních výzkumníků na to nedávno upozornil také např. 

González-García (2018), který prováděl výzkum mezi rezidenty ostrova Gran Canaria. 

Závěrem ke zkoumané problematice je vhodné zmínit, že trvale udržitelný rozvoj 

cestovního ruchu je v dnešním světě velmi aktuálním a důležitým tématem. V České 
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republice se ho v praxi CR snaží rozvíjet např. agentura CzechTourism, na úrovni 

strategického plánování ho začínají více zohledňovat také orgány veřejné správy. 

Z odborné literatury i z celé této práce vyplynulo, že při rozvoji destinace je třeba brát 

ohled na životní prostředí, aby byly eliminovány negativní dopady CR a zachován tak 

současný přirozený potenciál destinace i pro budoucí generace. Na druhou stranu je však 

dobré zmínit, že nic by se nemělo přehánět. Je dobré s přírodou cítit ale nebojovat. 

A proto razantní zásahy některých ekologických aktivistů, kteří se snaží různými způsoby 

chránit životní prostředí, ale přitom sami trpí, není dobrý. My lidé si můžeme myslet, že 

děláme pro přírodu to nejlepší, ale ona si to často udělá po svém. Tak tomu bylo 

i v případě chřástala na Dolní Moravě, který se sám přesunul tam, kam se mu chtělo a ne 

tam, kde mu obyvatelé DM připravili nové „bydlení“. Lze se domnívat, že pokud my lidé 

budeme k životnímu prostředí, neboli k „matce zemi“, přistupovat s opravdovou úctou 

a láskou, ona nám to sama vrátí.  K tomuto zdravému přístupu není třeba znát teoretických 

konceptů ani principů udržitelnosti, ale stačí pouze lidskost, soucit a trocha zdravého 

„selského rozumu“. 
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10  ZÁVĚR 

Autorka se v této diplomové práci věnovala problematice udržitelného rozvoje 

cestovního ruchu. Hlavním cílem práce bylo na základě zhodnocení aktuálního stavu 

rozvoje cestovního ruchu v turistické destinaci Dolní Morava upozornit na negativní 

vlivy způsobované cestovním ruchem, což by mělo přispět k budoucímu udržitelnému 

rozvoji destinace. Dle autorky byl tento cíl s využitím dvou teoretických konceptů 

(konceptu sociální směny a konceptu životního cyklu destinace) splněn. 

Dolní Morava je malá horská obec, která se nachází na úpatí pohoří Králického Sněžníku 

v turistickém regionu Východní Čechy. Z výzkumu vyplynulo, že díky vynikajícím 

přírodním předpokladům, moderní sportovní infrastruktuře dvou lyžařských areálů a díky 

umělým turistickým atraktivitám pro podporu letní turistické sezóny (viz Stezka 

v oblacích), se z obce stala v posledních patnácti letech oblíbená a celorepublikově 

známá turistická destinace. Počet přenocovaných hostů v HUZ se na DM mezi lety 2012 

až 2018 téměř ztrojnásobil.  Hlavním tahounem CR v obci je sportovní turismus 

(převažující aktivity jsou sjezdové a běžecké lyžování v zimě a pěší turistika 

a cykloturistika v létě). 

Z výzkumného šetření dále vyplynulo, že rozvoj CR na Dolní Moravě má kromě 

pozitivních dopadů také negativní dopady na socio-kulturní i přírodní prostředí destinace. 

Mezi nejvýraznější negativní dopady na přírodní prostředí patří zejména emise 

(způsobené navýšením automobilové dopravy), eroze (vyvolaná chozením turistů mimo 

vyznačené stezky v národní přírodní rezervaci), migrace zvěře (zapříčiněná nočním 

lyžováním a výstavbou nové sportovní infrastruktury), odpadky a navýšení hluku. 

V rámci socio-kulturního prostředí se objevuje efekt dualizace společnosti (vyvolaný 

rozdělením místních obyvatel na profitující a neprofitující obyvatele z cestovního ruchu). 

Na základě Doxyeho iritačního indexu bylo zjištěno, že někteří místní obyvatelé pociťují 

vůči turistům v obci apatii nebo dokonce znechucení. V rámci dotazníkového šetření 

obyvatelé DM upozornili také na netolerantní chování některých turistů a nevyhovující 

infrastrukturu (chybějící cyklostezka, chodníky, záchytné parkoviště aj.).  

Výsledky práce by měly přispět v první řadě k rozšíření povědomí o nutnosti rozvíjet 

jakoukoliv destinaci CR udržitelně. Dále by práce měla informovat zejména Krajský úřad 

Pardubického kraje, zastupitelstvo DM a obyvatele DM o aktuálním stavu rozvoje CR 
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v obci, čímž by mohla být podpořena informovanost a spolupráce mezi těmito 

konkrétními aktéry CR. Celá práce by se také mohla stát podkladovým materiálem 

s využitím v procesu strategického plánování dílčích aktivit CR (pro oblastní OCR, 

DSVČ, veřejnou správu, místní samosprávu aj.). Autorka také doporučuje místní 

samosprávě DM, aby bylo opakováno (např. každé dva roky) dotazníkové šetření mezi 

obyvateli DM (s využitím stejných standardizovaných dotazníků). Díky tomu by mohl 

být sledován vývoj jednoho ze stěžejních indikátorů udržitelnosti a snadněji regulovány 

a koordinovány aktivity CR v obci.  

V této diplomové práci jsou aplikovány dílčí poznatky teoretických konceptů na 

konkrétním příkladu z praxe, což by mohlo k podobnému výzkumu u jiných destinací 

inspirovat další výzkumníky. Práce by také mohla v neposlední řadě podpořit a navýšit 

zájem o výuku problematiky sportovního turismu a trvale udržitelného rozvoje na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu UK. 

Tato diplomová práce ponechává prostor pro rozšíření výzkumné činnosti na Dolní 

Moravě. Na cestovní ruch by bylo vhodné se podívat nejen z pohledu místních obyvatel 

a orgánů veřejné správy (Krajského úřadu Pardubického kraje), jak tomu bylo v případě 

této práce, ale také z pohledu poskytovatelů služeb a z pohledu návštěvníků destinace.  
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