
 

Příloha č. 1: Prezentace pro skupinovou diskuzi 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Příloha č. 2: Informované souhlasy účastníků diskuze 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3: Částečný přepis skupinové diskuze 

1. část 

Před začátkem samotné diskuze byli všichni účastníci představeni a vyjádřili souhlas 

s účastní ve výzkumu, s nahráváním celé diskuze a s použitím odpovědí pro účely této 

práce. 

Otázka č. 1 – první trek 

Co vás vedlo k absolvování vašeho prvního treku a podle čeho jste si ho vybírali? 

Respondent č.1: „Já jsem skončil profesionální sportovní kariéru a chtěl jsem začít 

cestovat, protože to bylo poprvé, co jsem na to měl čas. Podle čeho jsme vybírali? Šli 

jsme s partou a vybrali jsme několik míst, kam bychom se třeba chtěli vydat, a pak jsme 

jednoduše hlasovali.“ 

Respondent č.2: „…chtěl jsem něco prostě absolvovat… Hodil jsem všechno za hlavu, 

dal jsem výpověď, odjel jsem na Zéland a ten jsem přeběhnul.“ 

Respondent č.5: „Slyšela jsem, že kamarádka byla na Caminu, a to mě strašně oslovilo, 

že bych to někdy chtěla jít… Jsem si říkala, na co čekat, když mám po tý maturitě a je to 

takovej zlom.“ 

Respondent č.6: „Mně k těmto aktivitám hodně navedlo to, že jsem chodil do skautu a asi 

i rodina.“ 

Respondent č.3: „U mě to byl takovej komplexní pocit ze začátku… Chtěl jsem zažít 

nějaký pořádný dobrodružství. Tenkrát mě hrozne chytlo chození a hned rok potom si 

řekl, že chci ujít něco sám, něco dlouhýho… Od tý doby mám furt oblíbenej film Útěk 

do divočiny, takže se ve mně sešly motivy dobrodružství, útěk do divočiny a nějakej 

hlubší vztah k chůzi.“ 

(doplňující otázka) Co podle vás přiměje k tomu, aby si místo té dovolené u moře 

řekl, že si prostě vezme ten batoh a vyrazí do přírody…? 

Respondent č.1: „Upřímně jsem dost akční člověk, takže mě to vylehávání u moře moc 

nebaví.“ 

Respondent č.2: „Za mě to dobrodružství určitě… Ale za mě je to i svoboda.“ 

Respondent č.6: „Nějaký poznávání svejch možností a limitů, co vlastně dokážu sám se 

sebou.“ 



 

Respondent č.5: „…bejt sám se sebou. Bejt v jiným prostředí než doma.“ 

Respondent č.4: „Mně to přijde jako vyčištění hlavy. Že jsme potřebovala tu fyzickou 

námahu.“ 

Respondent č.3: „…ty lidi na to cestování koukají jinak. Že to není příležitost odpočinout 

si fyzicky, ale že je to příležitost odpočinout si psychicky… Lidi to chodí kvůli 

svobodě…“ 

Otázka č. 2 – informace 

Jaké informace jste si před trekem hledali a kde? 

Respondent č. 2: „…začal jsem si tom [treku] něco zjišťovat, a to tady [článek], ne nikde 

na nějakejch oficiálních stránkách toho trailu. Zjistil jsem, že je přednáška ve Frýdku-

Místku, tak jsem tam jel…“ 

Respondent č. 3: „…jsem si vygooglil dálkový trail Evropa, nebo něco takovýho. Takže 

jenom začátkem to googlení a potom jsem už hledal jen konkrétní věci. Jetsli ten trail má 

nějakou oficiální stránku, jak se tam dá dostat a jestli to už někdo šel. …na Kungsleden 

jsem narazil i tak, že jsem hledal něco na YouTube a našel jsem tam video páru, který to 

šel.“ 

Respondent č. 4: „Mě vždycky první informace zajímá, že jo jak je to dlouhý, na kolik 

etap se to dá rozdělit, kolik se dá ujít za den, jestli je po cestě ubytování, …, jestli budou 

po cestě obchůdky, …, pak googlim, kdo to šel a nějaký tipy a rady na cestu.“ 

Respondent č. 5: „… jsem si hledala taky tu délku a to ubytování. Jsem se koukala na 

nějaký články, co si lidi balí s sebou. …většinou do Googlu zadám nějaký heslo, a ono 

mi vyjede spoustu článků z nějakejch blogů.“ 

Respondent č. 6: „…já to hodně vybírám podle toho, co najdu v mapě. Nezjišťuju, kde 

byli ostatní lidi, ale kouknu na mapy na nějaký oblasti, kam bych se chtěl podívat a tam 

prostě vyrazím.“ 

Respondent č. 1: „nějaký základní informace na Googlu. Jaký počasí můžeme očekávat, 

nějaká voda, jestli je cestou. Měli jsme článek nějakýho páru, kterej to šel, a kde bylo víc 

zajímavých informací, než jsme našli na oficiálních stránkách toho treku.“ 

 

 



 

Otázka č. 3 – český trek 

Proč jste si místo českého treku vybrali zahraniční? (Co by vás přimělo si příště vybrat 

český?) 

Respondent č. 1: „Já jsem o tom nikdy moc nepřemýšlel… Ale lidi říkají, že to znaj tu 

přírodu tady, že ví, co je tam čeká.“ 

Respondent č. 3: „My v Česku máme určitou charakteristiku reliéfu. Nemáme tady ty 

věci, co táhnou lidi do extrémních krajin. Nemáme tu žádnej extrém. My tady máme od 

všeho kousek. Lidi chtějí zažívat něco dobrodružnýho a chtějí to spojit s cestováním. …je 

tu hodně lidí v tý přírodě. Je to takovej větší komfort jít trek doma. Co by mě přimělo si 

vybrat český… Kdyby tu bylo míň asfaltek a míň lidí.“ 

Respondent č. 4: „…cestování. Chceš to spojit dva v jednom a poznat tu zemi, tu kulturu, 

potkat ty cizince. Teď tomu nahrává ta doba, proč si zvolit českej trek.“ 

Respondent č. 5: „…řeknu si, že to tady znám, i když to neznám. A asi to ubytování, že 

nevím o tolika možnostech.“ 

Respondent č. 2: „…uvědomil jsem si, že nechci bejt u vzniku ničeho takovýho tady u 

nás v republice, protože tyhlety treky přilákaj, a v dnešní době kor, když je to hrozně IN 

na sociálních sítích, spoustu lidí. A určitě se nechci podílet na tom, že spousta krásnejch 

míst u nás v republice budou zničený tím, že se to nějak zpropaguje.“ 

Respondent č. 6: „Já v tomhle souhlasím. Určitě by to přilákalo lidi ze světa, ale zase by 

to přilákalo ty lidi, co k tomu nemají úctu. V rámci ty naší krajiny, to jde využít hodně 

pohodově. Takže by to přilákalo ty lidi, který by si toho určitým způsobem nevážili, tý 

krajiny a toho prostředí místního.“ 

Respondent č. 5: „Já na jednu stranu souhlasím s tím, aby to nepřitáhlo lidi, ale lidi, co já 

jsem potkala, tak to je určitej typ lidí. Nejsou to lidi, kteří by šli jen s foťákem a 

odhazovali by odpadky, ale spíš, že mají ten respekt k přírodě a k tomu okolí.“ 

Respondent č. 2: „… je část lidí, který to půjdou, nebo jen část, kvůli nějakejm insta 

fotkám. A pokud ty místa ke spaní nebudou nějaký předem domluvený penziony a budou 

to jenom nějaký tábořiště, tak už se tam budou koncentrovat lidi okolo. Nemáme tady, 

tak jako na PCT nějaký section rangery a spoustu dobrovolníků, který to budou dávat 

dohromady, budou udržovat to místo, vynášet odpadky a další věci. Ale pokud by se to 

někomu povedlo, to takhle rozjet, tak jsme pro.“ 



 

2. část 

Úvodní slide druhé části seznámil účastníky diskuze se základními údaji o Hřebenovce. 

Otázka č. 4 – propagace 

Jaké nástroje by se v propagaci Hřebenovky měly nejvíce využívat? (webové stránky, 

aplikace, sociální sítě, průvodce, …) 

Respondent č. 3: „…určitě má smysl využít soubor všeho, co je tady napsanýho. Určitě 

by měla bejt webová stránka, kde bude něco o tom trailu, bude tam mapa, budou tam 

nějaký praktický tipy, prostě ty věci, který si lidi hledaj na první dobrou. Zároveň aplikace 

určitě dobrá věc. Tam jsou zaznamenaný třeba jednotlivý místa, kde je pramen, kde se dá 

nakoupit jídlo, kde se můžeš ubytovat v placený chatě anebo nějaký neplacený, ve stylu 

nějaká útulna. Na sociálních sítích, kde se budou dávat nějaký fotky o tom, že to existuje, 

že to někdo šel, co tam člověk může vidět, protože to může i některý thru-hikery přilákat, 

protože jsou thru-hikeři, který koukaj na to, co sledují ostatní lidi. Průvodce je pro lidi, 

který chtěj začínat dlouhý traily si myslím a v tomhle ohledu to může bejt, taky docela 

dobrá věc.“ 

Respondent č. 2: „Ty lidi na začátku, kudy prochází ten trail, tak byli hrozně rádi, že to 

tam měli, ale už i ten rok, co jsem to šel já, už jsem se potkával s takovým názorem, že 

hele už je vás tady docela dost a už nás to začíná trošičku štvát. Když to nebylo ještě tak 

zprofanovaný, tak to chodili thru-hikeři a ty byli hrozně rádi. Teď jak je to profláklý, tak 

se tam potkávaj lidi, který už to tak neberou, už to nejsou takový srdcaři. To je jen ještě 

takovej poznatek, kdyby tam mělo chodit víc a víc lidí, mělo to bejt víc a víc známější.“ 

Respondent č. 4: „… to, že to jde někdo vlivnej, taky pomůže. Já jsem taky zkoušela najít 

nějaký oficiální stránky tý Hřebenovky a tam skoro nic není. Tam je fakt jenom pět vět o 

tom, kudy to vlastně vede, ale nic jinýho. Jako oficiální začátek, oficiální konec, kde se 

dá ubytovat, jaký to bude reliéf, vůbec nic tam není. Když to srovnám s tím Skotskem 

nebo tím Španělskem, tak tyhle stránky ti neřeknou vůbec nic. Tak to by určitě chtělo 

jako hodně určitě zlepšit ty webovky. Ať už různýma tipama přesně, odkazy na ubytování, 

odkazy na mapy… A já jsem vlastně z Jizerek, teď jsem koukala na tu mapu překvapená, 

že to vede skoro skrz nás a netušila jsem to. V životě jsem o tom neslyšela.“ 

Respondent č. 2: „Abych nebyl furt v opozici. Já jsem určitě pro, ať webovky vzniknou, 

ale aby ty moje komentáře přispěli k tomu, jak ten člověk, co to bude vytvářet měl 



 

přemejšlet. Jestli by si z toho něco vzal, protože to, co jsme před tím říkal, se všechno 

může stát.“ 

Otázka č. 5 – webové stránky 

Co by na webových stránkách nemělo chybět? 

Moderátor: „My jsme říkali už, že vlastně nějaká ta mapa, měl by tam bejt nějakej ten 

oficiální začátek a konec, měla by tam bejt mapa s místama, kde je povolený kempování, 

kde je nějakej přístřešek.“ 

Respondent č. 2: „…pro mě na tý cestě je hrozně důležitý, kde sehnat vodu, potřebuju 

nějakou plynovou kartuši dokoupit. U nás to není, ale všude ve světě to je, že si můžu 

v ubytovacím zařízení vyprat. To jsem přemejslšel, kdybych šel tady po kopcích, kde 

takový věci spáchám.“ 

Respondent č. 4: „…řešila jsem a hledala, že stan nemůžu postavit kdekoliv.“ 

Respondent č. 2: „Já jsem si tohle zjišťoval jednou a ty názory jsou různý. U nás se třeba 

nesmí kempovat, ale může se bivakovat. Ale co znamená bivakovat. Bivakovat znamená, 

že pod sebou nemáš ani podložku, protože když pod sebou máš nějakou podložku, tak už 

nebivakuješ. Takže to je šílený. Národní park a Chráněná krajinná oblast, prase, aby se 

v tom vyznalo. Krkonoškej národní park říká, máte tady dost těch chat, tak spěte tam, 

nespěte nám tady na divoko. Je to super na divoko, ale když to tam proběhne takhle jeden 

člověk, tak jo, když tam… Dobrý už nic neříkám.“ 

Respondent č. 4: „Jestli je tam hodně těch bud, tak dát aspoň nějakej seznam těch bud, 

orientační ceny, odkaz na webovky, kde se můžu předběžně zaregistrovat nebo 

zarezervovat to místo. Aspoň nějaký odkazy na ty chaty. Ať ví, jaká je možnost, ať ví, 

jak si to rozplánovat, kolik musí za ten den ujít a tak.“ 

Respondent č. 3: „Když se podíváme kudy vede ta trasa, tak to vede jenom přes CHKO a 

dva národní parky, kde se nesmí stanovat. Takže to znamená, že by bylo potřeba tam 

udělat nějaký propagační okýnko o tom, jak je to legislativně v Česku. Že se může akorát 

bivakovat, a co je bivakování. Že tady to většina lidí ani neví a je dobrý je s tím třeba 

seznámit. Já vím, jak to dělám já, že se v noci uklidím někam, kde mě nikdo nenajde a 

ráno vstanu za svítání a vyrazím. Ale kdyby tohle dělal každej, tak ta česká příroda vypadá 

blbě. A proto jít v tady tomhle ohledu o zákoně o ochraně přírody a krajiny. Tady na tý 

Hřebenovce právě je spíš varianta toho směřovat ubytování na ty boudy a případně na 



 

nějaký ty menší boudy, boudičky, útulny, pak nějaký ty větší chaty a aby to bylo v nějaký 

ty interaktivní mapě těch stránek.“ 

Respondent č. 2: „Mě by třeba zajímalo, jestli někdo, kdo zvažoval udělat oficiálně 

tenhleten trek, jestli se třeba zkontaktoval, třeba s tou CHKO, s tou správou. Jestli s nima 

vedl nějakej dialog o tom, že by tam přes ně vedlo něco oficiálně a jak oni se k tomu 

stavěj, a jestli jim to nevadí, za předpokladu že. A jestli byla eventuelně položená otázka, 

a co kdybychom tady u vás udělali nějakou útulnu pro 6 až 8 lidí, která by byla ve vaší 

správě, kterou by nějaký vaši rangeri zkontrolovali. Může tam existovat něco jako na 

Novým Zélandu, nějakej hut-pass, tak že se tam objeví nějakej ranger, kterej řekne: „Máte 

zaplacenej nějakej permit, pak ok, pak tady můžete spát, anebo jste tady zespoda a přijeli 

jste sem na mejdan a ráno tady bude spousta flašek.“ Tak jestli tohleto někdo řešil, a jestli 

na to byla nějaká reakce.“ 

Otázka č. 6 – sociální sítě 

Co by mělo být obsahem na sociálních sítích? 

Respondent č. 3: „Podívejte se, jak to má Stezka Českem. Ta to má udělaný moc pěkně. 

Stezka Českem má svojí i anglickou verzi webových stránek. Má tam něco o tom, jako 

Leave no Trace, v češtině myslím něco jako Nebuď prase a chovej se nějak k tý přírodě. 

Myslím si, že ten obsah na těch sociálních sítích by zase měl pokrývat to, co bylo zmíněno 

v tý předchozí otázce, což znamená třeba něco poutavýho, ale zároveň i něco faktickýho. 

Což znamená, aby to člověka zároveň navnadilo a aby dostal ty informace, který 

požaduje. Pokud bychom se dohodli na tom, že to chceme propagovat, tak aby to bylo i 

takovýmhle způsobem.“ 

Respondent č. 6: „Já jsem chtěl říct to samý. Takže souhlasím.“ 

Moderátor: „Myslíte si, že by třeba tomu mohlo i pomoct, kdyby se domluvilo s nějakým 

už trochu známějším hikerem z Česka, že by to šel a tu svoji cestu by jako propagoval na 

těch sociálních sítích?“´ 

Respondent č. 4: „Asi mi to přijde v dnešní době jako jedna z nejúčinnějších cest, jak to 

dostat do povědomí těch lidí. Myslím si, že určitě. A jestli by vlastní stránka na sociálních 

sítích měla co nabídnout, tak jestli je ta trasa tak dlouhá a vede tolika kraji, tak si myslím, 

že určitě měla. …už jenom nějaký místo focený v jinou dobu, v zimě, v létě. Nebo nějaký 

kvízy jako Hádejte, kde to je, nebo udělat to nějak jako interaktivně, aby to zapojilo i ty 

lidi.“ 



 

Respondent č. 2: „Já si myslím, že oslovit někoho je určitě dobrá věc. Možná výběr toho 

člověka, kterýho oslovit, tak ať je to člověk, kterej má k tý přírodě nějak blízko, ať je to 

hiker, nebo ať leze někde po kopcích. A toho určitě sleduje nějaký portfolio lidí. Ať to 

není Agáta Hanychová, nebo někdo takovej.“ 

Otázka č. 7 – aplikace 

Je aplikace nutností? Pokud ano, co by měla obsahovat? 

Respondent č. 2: „Já bych ji vytvořil.“ 

Respondent č. 4: „Mně už to teda zas přijde fakt taková hodně třešnička úplně na vrcholu 

toho všeho, co jsme tady zmínili. Nikdy jsem si žádnou nestahovala a nepřijde mi to 

nutnost. Pokud budou dobrý webovky, tak za mě stačí.“ 

Respondent č. 3: „Z mejch zkušeností si třeba myslím, že aplikace je dobrá věc. My jako 

Češi máme obrovskou výhodu toho, že máme nejlepší mapovou aplikaci na Světě, takže 

by se dalo v tomhletom ohledu nějak jako zaspolupracovat. Udělat podklad z těch map.cz 

a zároveň tam přidat body zájmu, nějaký ty huty, waterpointy atd. a nějakej itinerář. 

Jakmile má člověk všechno na jednom místě, tak to mnohem víc zefektivňuje tu chůzi. 

Takže aplikace šetří čas.“ 

Otázka č. 8 – doplnění 

Napadá vás ještě něco, co by se při propagaci Hřebenovky dalo použít? 

Respondent č. 3: „Já bych hned na ty webovky, prostě k tomu logu. Když si rozkliknu 

webovky tý Hřebenovky, tak mi to přijde hrozně prostorově neumístěný. Jakože 

Hřebenovka, už tím názvem vystihuje nějakou lokaci, která má nějakou geografickou 

polohu a zahrnout to k fotce třeba z toho hřebenu. Prostě výřez severní části Čech a tam 

udělat tu mapu. Tak už jenom to ty lidi nějakým způsobem ukotví k tomu, co znaj, kde to 

asi může bejt. Takže si myslím, že super propagaci udělaj webovky, udělá aplikace a když 

to bude hodně kvalitně zpracovaný, tak už si to potom přes ty sociální sítě cestu najde.“ 

3. část 

Hodnocení současných webových stránek 

Pomocí sdílení obrazovky byly zobrazeny webové stránky a jejich obsah. Moderátor 

diskuze provedl účastníky po různých stránkách a odkazech webu, aby měli základní 

informace o současné podobě. 



 

Respondent č. 2: „Tak odpověď je jednoduchá. Evropský dotace, Libereckej kraj, penzion 

pana radního, bohužel to nemá s tou Hřebenovkou nic společnýho. Udělej jiný webovky. 

Tohleto je prostě blbost.“ 

Respondent č. 3: „Jak jsem říkal, přijde mi to extrémně odfláknutý. Vždycky když se 

jenom podívám na nějakou stránku, kde to písmo není zarovnaný do bloku, tak si říkám, 

že to je strašně nečitelný, nepříjemný, neprofesionální. Fakt se mi to nelíbí, jak je to 

připravený.“ 

Respondent č. 1: „Nevím, jestli si viděla naše kamery, když jsi to pomalu projížděla, ale 

všichni na to nevěřícně koukali a kroutili hlavama, takže si myslím, že s klukama 

stoprocentně souhlasíme a vypadá to prostě, jako kdyby někdo dělal nějakej skupinovej 

projekt na střední škole a hoď tam všechny penziony v okolí. Bohužel no, hrůza a děs.“ 

Respondent č. 2: „Já tomu rozumím. Je to propagace kraje, to je v pořádku. Co se týče 

nějakýho hikování, long-distance hikování, tak to se pro mě nějak neslučuje.“ 

Respondent č. 4: „Co já mám, co se mi ještě líbí, ale je to taky detail, je nějaký oficiální 

začátek konec, nějakej motiv, mít kam dojít. Ve Španělsku dostaneš například certifikát, 

že jsi absolvoval tu cestu. Tak mít aspoň nějakej cíl, za čím jdeš. Nebo třeba ty pasy, kam 

sbíráš po cestě razítka.“ 

Na konci diskuze moderátor všem poděkoval. Někteří účastníci rovněž projevili zájem o 

následné zaslání práce a celkového výsledku. 

 

  



 

Příloha č. 4: Desatero cool výletníka 

 

 

 



 

Příloha č. 5: Návrh hlavní stránky webu 

 



 

Příloha č. 6: Certifikát v českém jazyce 

 

 

 


