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Abstrakt 

Kompilační část bakalářské práce se zaměřuje na udrţitelný rozvoj a turismus. Nedílnou součástí 

je management ochrany přírody se zaměřením na NP Šumava. Pozornost je upřena na 

zhodnocení vlivů turismu na ţivotní prostředí, zvláštní kapitola je věnována zimní turistické 

sezóně v horských oblastech. Experimentální část se zabývá vlastním monitoringem turismu v 

NP Šumava, ke kterému byla pouţita metoda dotazníkového šetření. Důraz byl kladen na zimní 

sportovní turismus. Výsledky výzkumu jsou srovnány s letními průzkumy, mezi nová zjištění 

patří např. relativní nárůst automobilové dopravy o 5 %, nedostatek parkovacích míst a některé 

rozdílné názory a postoje zimních a letních návštěvníků. Na základě výsledků jsou navrhována 

příslušná managementová opatření. 

Klíčová slova 

udrţitelný rozvoj, udrţitelný turismus, management ochrany přírody, NP Šumava, sportovní 

turismus 

 

 

 

Abstract 

Compilation part of the Bachelor thesis is focused on sustainable development and tourism. An 

integral part is conservation management with a focus on the NP Šumava. Thesis mainly 

concentrates on evaluating the impact of tourism on the environment whereas one chapter/part is 

an analysis of winter tourist season in mountain areas. The experimental part deals with 

monitoring of tourims in NP Šumava to which was used a method of questionnaire survey. The 

emphasis is put on winter sports tourism. Research results (from winter season) are compared 

with summer surveys. Among new findings belong a increase of car traffic by 5%, absence of 

adequate car parking facilities/parking spaces and diverse opinions of summer and winter 

visitors. Based on these results relevant management disposals are introduced. 

Keywords:   

sustainable developement, sustainable tourism, conservation management, NP Šumava, sports 

tourism 
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1 Úvod 

V rámci vypracování bakalářské práce jsem se rozhodla pro téma, které popisuje 

vzájemný vztah ochrany přírody a turismu. V posledních letech se turismu přikládá stále větší 

význam, jelikoţ patří mezi jedno z nejdůleţitějších ekonomických odvětví. Pro mnoho obyvatel 

je zdrojem finančních příjmů a také oblíbenou aktivitou na strávení volného času.  

Na turismus můţe být nahlíţeno z mnoha stran. Jedním z nosných pohledů je jeho 

ekonomický přínos, pohledem druhým, méně vítaným, je spotřeba přírodních zdrojů a ničení 

krajiny, čímţ se tyto dvě odvětví dostávají do konfliktu. 

Náplň mé práce se skládá ze čtyř částí. V první části práce se zaměřím na koncepci 

udrţitelného rozvoje a turismu, především na udrţitelný turismus. Druhá část se věnuje ochraně 

přírody a krajiny. Ve třetí části se pokusím vysvětlit konflikty mezi samotnou ochranou přírody a 

rozrůstajícím se turismem. Čtvrtá experimentální část se týká výzkumu, který jsem prováděla v 

zimním období roku 2009/2010 v Národním parku Šumava. 

Cílem mé práce je na základě prostudované literatury a vlastního výzkumu se pokusit 

zhodnotit konflikty mezi ochranou přírody a turismem. Závěrem vyhodnotím výsledky výzkumu 

a pokusit se navrhnout příslušná řešení. 
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2 Udržitelný rozvoj 

Jako udrţitelný rozvoj je obvykle chápán takový rozvoj, který současným i budoucím generacím 

zachová moţnost uspokojovat jejich základní potřeby a současně nesniţuje rozmanitost přírody a 

zachovává přirozené funkce ekosystémů (Pásková, Zelenka, 2002). Podle Jeníčka (2001) můţe 

být trvalá udrţitelnost chápána jako uváţlivé chování predátora, který se chce vyvarovat 

nadměrného vyčerpání svých lovišť a zajistit si tak optimální udrţitelný výnos. Udrţitelný rozvoj 

znamená především rovnováhu - rovnováhu mezi třemi základními oblastmi našeho ţivota 

(ekonomikou, sociálními aspekty a ţivotním prostředím), také rovnováhu mezi zeměmi, různými 

společenskými skupinami, dneškem a budoucností (www.cenia.cz). 

Všeobecné přijetí konceptu udrţitelného rozvoje (angl. sustainable developement), se dostalo v 

podvědomí v roce 1992 na světové konferenci OSN o ţivotním prostředí a rozvoji v brazilském 

Rio de Janeiru na „Summitu Země“. Konference měla za úkol zhodnotit dosavadní vývoj a určit 

další směr, jímţ měl být koncept trvale udrţitelného rozvoje (Kušková, 2003; Cohen, 2010). 

Taktéţ v roce 1992 přijala Evropská Unie program „Směrem k trvale udrţitelnému rozvoji“, 

který byl koncipován do roku 2000 a zahrnoval celkem 5 sektorů- průmysl, energetiku, dopravu, 

zemědělství a cestovní ruch (Jeníček, 2001). 

Právě jedním z nejvýznamnějších a nejrychleji se rozvíjejících ekonomických odvětví je cestovní 

ruch neboli turismus (Goodwin, 1996). V literatuře i praxi je běţně označován za průmyslové 

odvětví (WWF, 1995) s odpovídajícími environmentálními, sociálními a ekonomickými 

důsledky (např. Sharpley, 2009). V minulosti převládal pohled na tento sektor jako na „čisté 

odvětví“ s minimálním vlivem na ţivotní prostředí. Jako mnoho jiných průmyslových odvětví, 

turismus vede ke spotřebě obnovitelných i neobnovitelných zdrojů, k produkci odpadů a emisí, 

vyţaduje specifickou infrastrukturu a suprastrukturu, která indukuje negativní změny vyuţití 

území. Turismus způsobuje degradaci přírodního, sociálního i kulturního prostředí hostitelských 

lokalit. Na rozdíl od jiných průmyslových odvětví se negativní dopady turismu velmi těţko 

monitorují a kontrolují(Třebický, 2007 in Čihař et al.). Rozvoj cestovního ruchu by měl být v 

souladu se strategií trvale udrţitelného rozvoje a negativní vlivy cestovního ruchu by měly být 

minimalizovány (Pásková, Zelenka, 2002; Collins 1999; Weaver, 2001; Eagles, 2002; Sharpley, 

2009). 
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3 Turismus 

Pod pojmem turismus se skrývá alternativní termín pro cestovní ruch, ze statistického hlediska se 

za turistu povaţuje cestující, který se zdrţí v navštíveném místě alespoň 24 hodin za vyuţití 

volného času a který v tomto místě přespí v hromadném nebo soukromém ubytovacím zařízení 

(Pásková, Zelenka, 2002). Do turismu je řazena také doprava a veškerý cestovatelský servis, 

který zahrnuje restaurační, rekreační a ubytovací zařízení (Mckintosh, 1995). 

Mezi nejčastější kategorie, za jejichţ účelem turisté cestující jsou: prázdninové rekreace, cesty 

do přímořských oblastí, cesty za sportovními záţitky, cesty za poznáním, cesty za 

dobrodruţstvím a v neposlední řadě relaxační programy (Mattson, 1997). Primárně se jedná o 

pobřeţní oblasti, horské oblasti a oblasti ryze přírodní ( Mckintosh, 1995; Mattson, 1997).  

Cestovní ruch je moţno rozdělit podle vlivu na ţivotní prostředí na tzv. tvrdý turismus, který 

nebere ohled na svůj vliv na environmentální, sociální a kulturní prostředí. Jedná se především 

masový turismus, který se začal rapidně rozrůstat v 60. a 70. letech 20. století (Sharpey, 2009). 

Oproti tomu tzv. měkký turismus se snaţí k prostředí, v němţ se realizuje, chovat šetrně a 

uvědoměle a přispívat tak k trvale udrţitelnému rozvoji turismu (Vláčilová, 2009). V posledních 

20 letech vysoce vzrostl počet turistů, kteří se přiklání k měkkému turismu a trend ochrany 

ţivotního prostředí se stále více řadí mezi velmi populární (Williams, 1996).  

Podle údajů Světové unie ochrany přírody (IUCN) je v současné době turismus druhým 

nejvýznamnějším negativním faktorem ohroţujícím chráněná území (Třebický in Čihař, 2007). 

 

3.1 Formy turismu 

Mezi jedny z environmentálně nejzodpovědnějších forem turismu se podle některých autorů 

(např. Třebický in Čihař, 2007) řadí ekoturismus. Ekoturismus je taková forma turismu, při níţ 

turisté vyuţívají především přírodní prostředí. Výsledkem interakce mezi turistou a přírodním 

prostředím je poznání a vzdělání, coţ ho odlišuje od turismu přírodního typu. Pro ekoturismus 

jsou typické aktivity jako pěší turistika, fotografování, jízda na kajaku, montanistika (Pásková, 

Zelenka, 2002). Pro podmínky ČR je vhodná definice ekoturismu (Goodwin, 1996) jako formy 

zodpovědného cestování do přírodních oblastí, která si klade za cíl minimalizaci negativních 

vlivů cestovního ruchu na ţivotní prostředí a společnost, která dále přispívá k financování 

chráněných oblastí a která slouţí jako zdroj příjmů pro místní obyvatelstvo (Kolektiv autorů, 
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2007). Ekoturismus je vymezen třemi základními veličinami: cílovou oblastí, vlivy cestovního 

ruchu a individuální motivací (Mourek, 2002). 

Další formou je turismus přírodního typu, který je charakterizován jako jakákoli forma 

cestovního ruchu, při níţ je hlavní myšlenkou návštěva volné přírody k pozorování volně ţijících 

ţivočichů a planě rostoucích rostlin (Třebický in Čihař, 2007). Turismus přírodního typu je 

povaţován za jednu z nejrychleji se rozvíjejících sloţek světového turistického průmyslu a je 

velmi důleţitou sloţkou ochrany přírody (Balmford et al., 2009). Podle Gösslinga (1999) můţe 

být turismus přírodního typu potenciálně škodlivější neţ masový turismus, protoţe se zaměřuje 

na velmi citlivá a zranitelná území. 

Agroturistika je brána jako pobyt na venkovských rodinných farmách za účelem blízkého setkání 

s přírodou. Důraz je kladen na strávení volného času ve formě aktivního odpočinku práce na 

statku (Pásková, Zelenka, 2002). Právě provázanost zemědělství, turismu a ţivotního prostředí se 

jeví velmi efektivně a v jistých ohledech přispívá k udrţitelnosti, také pomáhá uchovávat ráz 

venkova (Williams, 1996; Ioan, 2010). 

 

3.2 Udržitelný turismus a regionální rozvoj 

Definovat udrţitelný turismus by se dalo jako jakoukoliv formu rozvoje nebo managementu 

turistické aktivity, zajišťující dlouhodobou ochranu a zachování přírodních, kulturních a 

sociálních zdrojů, které přispívají pozitivním a spravedlivým způsobem k ekonomickému růstu a 

k dobrému souţití jedinců, ţijících, pracujících nebo navštěvujících NP (Novotný, Moravec, 

2004). Podrobně se touto problematikou zabývají autoři Eagles, et al. (2002); Plummer, Fennell, 

(2009). 

Trvale udrţitelný rozvoj turismu je podle Mourka (2002) takové šetrné zacházení s přírodou, 

které je sociálně únosné a hospodářsky vitální a které zaručuje dlouhodobý rozvoj. Udrţitelný 

turismus je zodpovědný turismus, který je zaloţen především na morální zodpovědnosti k 

turistickým aktivitám (Blackstock et al., 2008; Ioan, 2010). 

Všechny plány a projekty trvale udrţitelného turismu musí respektovat přírodní hodnoty, jejichţ 

ochrana a zachování podmiňuje vlastní ţivotaschopnost turismu. Příroda by měla být vnímána 

jako základní stavební kámen trvale udrţitelného turismu, a proto ji musíme chránit a vyuţívat 

jen v určitých mezích, nejcennější části by měly zůstat pro turistiku uzavřeny (Staňková, 2003). 

Je třeba chránit kvalitu ţivotního prostředí, chránit biodiverzitu a kulturní autenticitu chráněných 

oblastí, zajistit dobré souţití všech zapojených stran a zvýšit dlouhodobou ekonomickou 
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ziskovost cestovního ruchu (Novotný, Moravec, 2004; Anonymous, 2004; Plummer, Fennell, 

2009).   

 

Udrţitelný rozvoj turistického regionu je zaloţen na takovém řízení všech zdrojů a aktivit 

cestovního ruchu, které vedou k uspokojení současných i budoucích ekonomických, sociálních     

a záţitkových potřeb návštěvníků a rezidentů. Důleţité je zachování kulturní integrity, 

biodiverzity, procesů a vazeb v ekosystémech a rozvíjení systému ţivotních hodnot návštěvníků i 

obyvatel regionu (Pásková, Zelenka, 2002). 

4 Ochrana přírody a krajiny a NP Šumava 

Základním právním předpisem, upravujícím ochranu přírody a krajiny v České republice, je 

zákon 114/1992 Sb. České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny. 

Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k 

udrţení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem ţivota, přírodních 

hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem 

Evropských společenství v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit 

hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry (Zákon 114/1992 

Sb.). 

V NP Šumava je ochrana přírody ošetřena návštěvním řádem NP, který se řídí platnými 

omezeními. Mezi vybraná patří např. vjíţdění a setrvávání motorovými vozidly a obytnými 

přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem Správy není dovoleno. 

Jízda na kole je omezena na silnice, místní komunikace a vyznačené cyklotrasy. Hromadné 

sportovní, turistické a jiné veřejné akce na území NP nelze konat. Volné táboření a rozdělávání 

ohně mimo místa k tomu vyhrazená jsou hrubým zásahem do přírodního prostředí. Je zakázáno 

rušit nebo odchytávat živočichy či sbírat rostliny, s výjimkou zemědělského nebo lesního 

hospodaření prováděného v souladu s předpisy na ochranu přírody, také je zakázáno používat 

česacích hřebenů ke sběru lesních plodů. Nad územím NP není dovoleno pořádat vyhlídkové lety 

motorovými vzdušnými dopravními prostředky. Kontrolou dodrţování Návštěvního řádu a 

předpisů týkajících se ochrany přírody je pověřena stráţ přírody (www.npsumava.cz). 
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4.1 Ochrana přírody a poslání NP 

NP je rozsáhlé území jedinečné v národním a zpravidla téţ v mezinárodním měřítku a je 

koncipován jako chráněné území mající vlastní management (Fredman, Reinius, 2007).  

Management v NP odpovídá podle kategorizace IUCN kategorii II (IUCN). Podstatnou část 

území by měly zaujímat přirozené nebo člověkem málo ovlivněné ekosystémy. Fauna, vegetace 

a neţivá příroda NP mají mít mimořádný význam vědecký a výchovný (Čihař, 1998; Miko et al., 

2009). Území NP je zpravidla rozděleno do tří zón, zonace území NP je povaţována za nutný 

prostředek k obnovení ekologické stability krajiny (www.npsumava.cz). Zóny jsou vymezeny s 

ohledem na přírodní hodnoty v jednotlivých partiích parku, zařazením části území do příslušné 

zóny NP jsou dány metody a způsoby ochrany jeho přírody (Čihař, 1998; Sandwith et al., 2001). 

I. zóna - přísná přírodní, zahrnuje nejcennější a nejstabilnější území s přirozenými 

ekosystémy - pralesovité zbytky lesů, mokřady a vrchovištní rašeliny. Území I. zóny 

je ponecháno přirozenému vývoji bez ovlivňování člověkem. 

II.  zóna - řízená přírodní, zahrnuje zbývající převáţnou část lesních a ostatních 

ekosystémů s různým stupněm skladby a stavu porostů od původních, změněných aţ 

po silně poškozené a geneticky nevhodné. Cílem veškeré činnosti je udrţení přírodní 

rovnováhy a postupné přibliţování stávajících ekosystémů (cestou usměrňování a 

rekonstrukce) přirozeným společenstvům.  

III. zóna - okrajová, zahrnuje území člověkem značně pozměněná a střediska soustředěné 

zástavby. Cílem je udrţet a podporovat vyuţívání této zóny pro trvalé bydlení, sluţby, 

zemědělství, turistiku a rekreaci, pokud to není v rozporu s posláním NP 

(www.npsumava.cz).  

Jako poslání NP se uvádí uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či 

obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně ţijících ţivočichů a planě 

rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných 

cílů, jakoţ i vyuţití území NP k turistice a rekreaci nezhoršující prostředí (Zelenková et al, 

2000). 
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4.2 NP Šumava a jeho historie ochrany přírody 

Šumavský NP je největším parkem České republiky. Z 80% je pokryt rozlehlými lesy, pro které 

bývá nazýván „Zelené srdce Evropy“. Byl vyhlášen v roce 1991 a je bilaterálním parkem pro 

Bavorský les (Bayerischer Wald), který je chráněný od roku 1970. Dohromady tyto dva parky 

tvoří jedno z nejvýznamnějších chráněných území v Evropě (Miko et al., 2009). Funkci 

ochranného pásma tvoří Chráněná krajinná oblast Šumava s rozlohou 945km² (Čihař, 1998). 

Mezinárodnímu uznání se území Šumavy dostalo v roce 1990, kdy byla vyhlášená biosférickou 

rezervací UNESCO. Vzhledem k velké rozloze na evropské poměry mimořádně zachovalých 

mokřadů je od roku 1993 většina šumavských rašelinišť zapsána v seznamu mimořádně 

významných mokřadů - tzv. Ramsarská konvence (Zatloukal, 2001). NP Šumava byl vyhlášen 

pro svou unikátnost rašelinišť, bukových a dubových pralesů, horských luk a ledovcových jezer 

(www.wikipedie.cz).  

Celkový ráz podnebí Šumavy má přechodný charakter mezi podnebím oceánským                             

a kontinentálním, v němţ se projevují malé roční výkyvy teplot a poměrně vysoké sráţky           

se stejnoměrným sloţením během roku (Kolektiv autorů, 2003). Vzhled a vývoj šumavského 

horstva výrazně ovlivnil horotvorný proces, který vedl k vyvrásnění Alp. Z geomorfologického 

hlediska mají mimořádný význam tvary vymodelované posledním zaledněním. Šumavskou 

oblast budují silně přeměněné horniny a hlubinné vyvřeliny moldanubika (Loţek, 2001a; Loţek 

2001b). Roztroušeně se zde vyskytují krasové jevy ve formě jeskyní. Šumavou prochází hlavní 

evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Mezi nejdůleţitější toky patří Úhlava, 

Blanice, Otava, Volyňka a Vltava. Významným prvkem jsou jezera glaciálního původu, 

mokřady typu rašelinišť a slatí. Lesnatá šumavská krajina představuje domov pro mnohou 

středoevropskou lesní zvěř. Vyskytují se zde bohatě květnaté louky střední Evropy (Kolektiv 

autorů, 2003). 

Mezi nejvzácnější bylinné zástupce patří hořec panonský (Gentiana pannonica), všivec ţezlovitý 

(Pedicularis sceptrum-carolinum), šídlatka jezerní (Isoetes lacustris) nebo dřípatka horská 

(Soldanella montana). Glaciální relikty představuje bříza trpasličí (Betula nana), ze ţivočichů 

například hraboš mokřadní (Microtus agrestis), myšivka horská (Sicista betulina) a datlík 

tříprstý (Picoides tridactylus). Úspěšně se jeví i introdukce rysa karpatského (Lynx lynx 

carpaticus) (Čihař, 2008; Miko, Hošek, 2009; Sofron, 2001).  

Počátek ochrany šumavské krajiny sahá do 14. století, kdy Karel IV. navrhl ochranu pomezního 

hvozdu na česko-německých hranicích. Lze najít i další zmínky o ochraně přírody, přesněji 

zákon z roku 1436 vydaní Zikmundem o ochraně zvěře nebo zákon o ochraně medvěda vydaný 
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roku 1721 A. F. Schwarzenberkem. V průběhu 19. století docházelo k cílené ochraně přírody, 

celosvětově vznikala chráněná území, např. roku 1872 vznikl v USA Yellowstonský NP (Jensen, 

2003). Na Šumavě byly v roce 1838 zaloţeny dvě nejstarší přírodní rezervace Ţofínský prales    

a Hojná voda a nejstarší chráněné území v České republice Boubínský prales. Ochrana 

Boubínského pralesa byla navrţena lesníkem J. Johnem a uskutečněna roku 1858 majitelem       

J. A. Schwarzenberkem. V roce 1911 došlo k navrţení ochrany dvou ledovcových jezer - 

Černého a Čertova, vyhlášena byla roku 1922. O celkovou ochranu území se zaslouţil tzv. - 

silvestrovský výnos z 31. 12. 1933, kde se pojednává o ochraně nejznámějších a nejcennějších 

oblastí, zejména některých rašelinišť. Během 20. století byly hojné pokusy o velkoplošnou 

ochranu přírody, ke které došlo roku 1963 vyhlášením chráněné krajinné oblasti (Kolektiv 

autorů, 2003). 

5 Vliv turismu na přírodní prostředí 

Mezi turismem a ochranou přírody existuje velmi silná vazba. Z globálního hlediska je jasné, ţe 

turismus má na přírodní prostředí silný vliv. Turismus se podílí na vyuţívání zdrojů, produkuje 

znečištění a odpad, zvyšuje dopravu se všemi jejími negativními dopady. Současně je třeba 

chápat hory, řeky, lesy s jejich biologickou diverzitou jako základní prostředek, který umoţňuje 

existenci turistického průmyslu. Jejich poškození by znamenalo i ohroţení jeho růstu a 

ţivotaschopnosti (Mourek, 2002). Touto problematikou se dále zabývá např. Sharpley (2009), 

Anonymous (1991) nebo Plummer, Fennell (2009). 

Na druhé straně můţe za určitých okolností turismus významně přispět k ochraně ţivotního 

prostředí, např. zachováním biologické diverzity a trvalého vyuţívání přírodních zdrojů. 

Návštěvy NP, chráněných území a míst světového kulturního a přírodního bohatství jsou 

důvodem k rozvoji cestovního ruchu, turistický průmysl proto také můţe přispět na jejich 

ochranu prostřednictvím přímých finančních dotací, příspěvků na zlepšení infrastruktury i 

managementu a k celkovému lepšímu vnímání hodnot. Finanční příspěvky jsou zatím získávány 

z turistického průmyslu v omezené míře, tento trend by se však měl v budoucnosti rozvíjet 

(Mourek, 2002). Podobné mínění zastávají Plummer a Fennell (2009). 
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5.1 Vliv turismu na ochranu přírody a krajiny 

Mezi hlavní nepříznivé vlivy turismu na ţivotní prostředí patří především tlak na přírodní zdroje 

a poškozování přírodního prostředí, coţ způsobuje zhoršení ţivotních podmínek pro faunu a 

floru (současně se ztrátou biodiverzity), produkce znečištění a odpadů s neţádoucími sociálními 

a kulturními dopady (Mourek, 2002; Winkle Van, MaCkay, 2008; Monz 2010).  

 

Hlavními faktory, které ovlivňují působení turismu na ţivotní prostředí, podle Mourka (2002) 

jsou: 

- Počet turistů a stupeň rozvoje turismu 

- Druh aktivit turismu realizovaných na daném území 

- Druh prostředí, který je vystaven vlivům turismu 

- Stupeň rozvoje řízení plánování turismu v oblasti  

 

Základní otázkou z hlediska interakce cestovního ruchu a chráněných území je lapidárně řečeno, 

„Kolik je příliš?“. Jinými slovy, je potřeba stanovit takovou úroveň návštěvnosti, která způsobuje 

závaţné změny dotčených území a vyţaduje omezení počtu turistů či jiná opatření (Třebický in 

Čihař et al., 2007). Nejčastěji zmiňovaným „tradičním“ konceptem je nosná kapacita území. 

Jedná se o maximální míru turistického zatíţení, kterou je dané území schopné tolerovat 

(O´Reilly, 1986). Koncept je zaloţen na teoretickém předpokladu, ţe je moţné stanovit 

maximální akceptovatelnou míru turistického vyuţití a maximální únosný počet turistů 

(Třebický in Čihař et al., 2007). 

Existuje mnoho typů nosné kapacity ve vztahu k turismu. Například ekologické kapacity můţe 

být dosaţeno ve chvíli, kdy počet návštěvníků a stupeň turistického vyuţití začne ovlivňovat 

dotčené ekosystémy, psychologické či percepční nosné kapacity je dosaţeno ve chvíli, kdy 

subjektivní pohled turistů na podmínky v daném území omezuje jejich ochotu cestovat do tohoto 

území (Třebický in Čihař et al., 2007). 

 

Ceballos - Lascuráin (1996) dělí zátěţ plynoucí z turistiky z hlediska jednotlivých sloţek 

ţivotního prostředí: zátěţ na geologické formace, minerály a fosílie, na půdu, vodní zdroje, 

vegetaci, ţivočichy, na sanitaci, estetický vliv a zátěţ na kulturní prostředí. Roe et al. (1997) se 

zaměřuje především na interakci turistů a volně ţijících ţivočichů a jmenuje následný typ zátěţe: 

ovlivnění rozmnoţovací schopnosti, příjmu potravy, změny vnitrodruhových vztahů, větší 

zranitelnost vzhledem k predátorům a konkurentům, přenos chorob a případná usmrcení 

jednotlivých zvířat (Třebický in Čihař et al. 2007). 
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Turistická zátěţ a následná poškození mohou být téţ viditelná na umělém prostředí, jakým jsou 

kulturně historické památky a vesnická osídlení (Trnková, 1993). Dále je tato problematika 

konzultována autory Duim van der, Caalders, (2002); Monz (2010). 

 

Jako pozitivní vlivy turismu na ţivotní prostředí mohou být podle Trnkové (1993) takové 

aktivity, u kterých se jedná například o zabránění průmyslového vyuţití těch území, v nichţ se 

nacházejí atraktivity vyuţívané turismem. Kladný vliv má turismus také na zachování přírodního 

prostředí a jeho přirozeného vývoje zakládáním NP a rezervací. Pozitivně se jeví i rekonstrukce 

historických, archeologických a kulturních památek, jakoţto turisticky lákavých území. V mnoha 

případech také dochází ke zlepšení kvality infrastruktury a zachování trvalého osídlení území, 

které by se v případě nevyuţití turismem mohlo stát územím upadajícím. V neposledním případě 

se jedná o změnu tvářnosti krajiny, která zvyšuje její malebnost. Nesporným pozitivním vlivem 

je také finanční přínos a vysoký podíl pracovních příleţitostí. 

 

Stav ţivotního prostředí je hlavním zdrojem turismu (Williams, 1996), pouze přirozené a kvalitní 

ţivotní prostředí je hlavní atraktivitou pro turisty. Konflikty člověka s ţivotním prostředím 

vznikají v případě, ţe dochází k necitlivému a neúměrnému zasahování do ekosystémů a přílišná 

rekultivace přírody způsobuje nenahraditelné ztráty, kterým je vţdy nutné předcházet (Trnková, 

1993). 

Mezi základní faktory negativních vlivů patří změna přírodního prostředí na umělé antropogenní 

prostředí se souvisejícím narušením integrity okolních ekosystémů, narušení koloběhu látek 

neţádoucími fyzikálními vlastnostmi (změna albeda, nepropustnost povrchu aj.), stavba letišť, 

dálnic a silnic, hotelů, přístavů, zábavních parků, rekreačních komplexů (Pásková, Zelenka 

2002). Je třeba zmínit i rekreační aktivity, jakými jsou např. golf a s ním spojená úprava 

rozsáhlých území na golfová hřiště, lyţování, se kterým se pojí eroze a sešlapy vegetace. 

Pouţíváním vodních děl a následným udrţením dlouhodobé sněhové pokrývky se výrazně 

zkracuje doba vegetačního období (Třebický, 2005). Dále se problematikou zabývá např. Ioan 

(2010). 

 

Konkrétně je moţné rozdělit přímé dopady podle přírodních prvků. Podle tabulky Roe et al. in 

Třebický (2005) jsou to čtyři přírodní prvky - voda, atmosféra, vegetace a volně ţijící 

ţivočichové.  

 

Voda: Projevem cestovního ruchu dochází k ukládání odpadů a vypouštění odpadních vod do 

moří, jezer a řek. Dochází také k četným únikům ropy a paliv z výletních lodí a jiných plavidel. 
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Tyto faktory způsobují kontaminaci vody a zvýšená rizika pro místní obyvatele a turisty. 

Zvyšování toxicity sniţuje diverzitu vody a můţe dojít ke kontaminaci potravin. V poslední době 

se také ve velké míře ve vodě objevují nové syntetické látky uţívané člověkem – léčiva, čistící   

a kosmetické přípravky s dosud neznámými účinky na jednotlivé druhy vodních organismů i na 

celá společenstva (Miko, Hošek, 2009). 

Atmosféra: Nárůst dopravy (automobilové, letecké, vodní) do turistických destinací způsobuje 

hluk a znečištění vzduchu, jedná se zejména o sezónní problematiku. Dochází k vyšší produkci 

skleníkových plynů, spotřebě neobnovitelných zdrojů a narušování ozónové vrstvy. 

Vegetace: Stále častěji dochází k výstavbě turistických resortů, coţ je spojeno s kácením lesů a 

zvýšenou potřebou palivového dříví. V okolí resortů dochází k erozím, poškozování kořenového 

systému stromů, ničení rostlinných stanovišť, coţ můţe vyústit aţ k vymizení druhů. 

Volně ţijící ţivočichové: Mezi oblíbené činnosti patří rybolov a lovení zvěře, tyto aktivity vedou 

ke změnám ve sloţení cenóz a často dochází k vymizení vzácných druhů. S lovem se pojí 

pytláctví a prodej suvenýrů vyrobených ze zvířat. Velmi diskutovaným tématem jsou i výstavby 

silnic a cest v přírodních oblastech, čímţ se narušují nejenom přirozené migrační cesty zvěře, ale 

i jejich rozmnoţovací a krmící schopnosti. 

Cestovní ruch se také výrazným způsobem podílí na přenosu a šíření nemocí, lze jmenovat 

cestovatelská diarea, sexuálně přenosné nemoci, aj. Mělo by tedy být v zájmu proponentů i 

účastníků cestovního ruchu všechny negativní dopady omezovat a tím je minimalizovat 

(Třebický, 2005).  

 

5.2 Hodnocení interakce turismu a životního prostředí v zájmovém území 

NP Šumava 

Horské oblasti a komunity mají často citlivé prostředí i sociálně-ekonomické vazby, coţ je 

důleţitá skutečnost pro environmentální management. Problémy spojené s turismem 

na horách zahrnují znečištění řek, sedimentaci a emise, erozi a sesuny půdy způsobené 

výstavbou lyţařských tratí (pohyb sněhu, změny vodního reţimu, změny stanovišť během 

výstavby i v průběhu provozu), omezení migrace ţivočichů v důsledku výstavby komunikací a 

turistické infrastruktury, akumulaci odpadků na tratích a turistických cestách, ale i mechanické 

poškození fauny a flory při lyţování (Mourek, 2002). 
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5.2.1 Vliv sjezdového a běžeckého lyžování na kvalitu životního prostředí 

Sjezdovému lyţování a jeho vlivům na přírodní prostředí je věnována značná pozornost, zimní 

turistika se také oproti letní jeví mnohem destruktivněji (Williams, 1996). Rozvoj lyţařských 

areálů v ČR je ve většině případů navrhován na úkor lesních porostů. Dochází tak k výraznému 

narušení základních funkcí lesa – stabilizace stanovištních podmínek a vodních poměrů či 

ochrany půdy. Výstavba lanovek a vleků, terénní úpravy sjezdovek, rozvody technického 

zasněţování nebo další stavby související s provozem lyţařského areálu jsou provázeny 

rozsáhlou stavební činností, při které dochází k plošnému poškozování a změnám vegetačního 

krytu. Vznik nové sjezdovky je obvykle spojen s rozsáhlými terénními úpravami při zarovnávání 

původního povrchu. Dochází k degradačním změnám fyzikálních a chemických vlastností půdy, 

jsou převrstveny půdní horizonty a zlikvidována humusová vrstva, která v horách vzniká aţ 

stovky let, sniţuje se mnoţství uhlíku vázaného v půdě a vyplavují se další důleţité prvky. 

Nezanedbatelným zásahem do vodního reţimu je zasněţování technickým sněhem, coţ je dnes 

nezbytným předpokladem funkčnosti lyţařských areálů. Mnohdy také dochází k eutrofizaci, 

vyloučit nelze ani rizika při zásobování kvalitní pitnou vodou (Flousek, Harčarik 2009; Mattson, 

1997). Výrazným způsobem jsou ovlivněny odlesněné plochy i uměle zasněţované louky. Co se 

týče fauny a flóry dochází ke značnému poklesu biodiverzity. U rostlin dochází k ochuzování 

druhové skladby vegetace, u zvěře byla prokázána například menší početnost a diverzita lučních 

a lesních ptáků na sjezdových tratích a v jejich okolí. Známé jsou střety tetřevovitých ptáků s 

lany lanovek a vleků, zvířata mohou hynout rovněţ v záchytných sítích podél sjezdovek 

(Flousek, Harčarik 2009; Smith 2010). Obdobná problematika je konzultována v oblastech Alp 

např. u autorů Koenig, Abegg (1997). 

 

5.3 Hlavní problémy udržitelnosti v turistickém sektoru v České republice 

 

Mezi hlavní problémy udrţitelnosti v České republice patří vysoké koncentrace turistů v určitých 

oblastech např. Praha, Český Krumlov, Krkonoše, Šumava. Tyto oblasti jsou hojně vyhledávány 

a povaţují se za citlivé oblasti, které jsou pod silným turistickým tlakem. Častým problémem je 

také sezónní profil, který se projevuje především během letních a zimních prázdnin. S vysokým 

počtem turistů se pojí rostoucí tlak na krajinu a infrastrukturu a také přetíţená zařízení na vodní, 

kanalizační a pevný odpad. V některých oblastech dochází k zácpám na silnicích, a značný 

problém vzniká i při řešení průjezdů skrz některá města (Moldan et al., 2002).  
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6 Úvod do experimentální části vlastního monitoringu 

Šumavský region, kde jsem výzkum prováděla, je vynikající studijní objekt nejen z hlediska 

přírodovědně zaměřených disciplín, ale i z pohledu socioekonomického a sociogeografického. 

Sloţitý historický vývoj, specifické přírodní podmínky, existence terra inkognita, vyhlášení 

národní parku a biosférické rezervace činí z území ojedinělou laboratoř ochranářského 

managementu (IUCN 1995; Messerli, Ives 1997; Čihař 1999).  

Podle řady autorů (např. Soulé, Wilcox, 1980; Čihař 2000; Winkle Van, MaCkay 2008) se cílené 

výzkumy prováděné v chráněných územích ukazují jako důleţitý aspekt a díky sebraným datům 

výrazně pomáhají managementu chráněných území a dávají tak podněty pro správu NP. 

Předpokladem dlouhodobé, efektivní a relativně bezkonfliktní správy velkoplošného chráněného 

území je taktéţ kreativní interakce s turisty. Jak dokládá Třebický (2005) dotazníkové průzkumy 

a interview umoţňují nepřímo kvalifikovat typ a stupeň turistické zátěţe. Výhodou přímého 

rozhovoru je, ţe během hovoru se podaří vyjasnit některé otázky, které z průběhu hovoru 

vyplynou (např. Monz, 2010; Wyborn, 2009; Blackstock, 2008). 

 

6.1 Cíl výzkumu 

Region Šumavy a obzvláště lokalita okolí Zadova a Churáňova byla vybrána cíleně, jelikoţ je mi 

velmi blízká. Okolí velmi dobře znám a hojně je navštěvuji jak v létě na kole, tak v zimě na 

běţkách nebo sjezdovkách.  

Oblast šumavského Zadova a Churáňova je vyhlášena nejen dobrými sjezdovkami ale také 

svými perfektními běţeckými tratěmi, které jsou dlouhé, dobře upravené, lemované okouzlující 

přírodou. Právě tato fakta sem kaţdoročně přitahují mnoho turistů. Mým cílem je zjistit, jací 

turisté Šumavu navštěvují a jaký k tomu vyuţijí dopravní prostředek. Zajímá mne, jejich vztah k 

přírodě a informovanost o ekologických problémech. Zajímavou otázkou je také skladba turistů, 

jeţ se zde vyskytují např. jaké je jejich vzdělání a struktura podle pohlaví. Výzkumy podobného 

zaměření během zimního období jsou dosud v ČR spíše sporadické, coţ bývá problémem 

zejména v horských oblastech. Domnívám se, ţe právě charakteristika „zimních turistů“ a 

porovnání jejich socioenviromentálních charakteristik s letním obdobím můţe být jistou inspirací 

nejen pro management NP. Ráda bych v tomto výzkumu pokračovala a navázala na něj v 

diplomové práci. 
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6.2 Metodika 

Monitoring turistů na Šumavě jsem prováděla v zimě 2009/2010. Jako stanoviště jsem zvolila 

lyţařský areál Zadov - Churáňov a okolní přilehlé běţecké tratě. Na monitoring jsem se zaměřila 

během hlavní a vedlejší sezóny po 4 měsíce, od prosince do března, přesněji ve dnech od        

26.-30.12., 23.1-25.1.,7.2-11.2., 11.3-15.3.. Výsledky porovnám s několikaletým výzkumem, 

který v NP Šumava probíhá např. (Čihař, 1996; Čihař et al., 1999; Čihař et al., 2000; Čihař et al., 

2001). Obdobný výzkum byl prováděn taktéţ (Kušová, et al., 2002; Kušová et al., 2008; Kušová 

et al., 2001). V rámci paralelně probíhajícího výzkumu bych jmenovala Mgr. Tomáše Görnera, 

který se specializuje na lokalitu Ţeleznorudska. 

Během doby strávené v NP Šumava jsem vyplnila 80 dotazníků tzv. formou řízeného rozhovoru 

(Disman, 2000). Podstatou metodiky řízeného rozhovoru je přímá interakce mezi tazatelem a 

respondentem, kdy tazatel náhodně zvolenému respondentovi pokládá otázky obsaţené v 

dotazníku a sám zapisuje odpovědi (Třebický, 2005). Jako metodiku dotazování jsem na 

doporučení Mgr. Görnera zvolila metodu náhodného výběru, přesněji zastavení kaţdého 

desátého turisty a pokusila jsem se s ním navázat hovor. Hranice respondentů je limitována zdola 

věkem 15 let. V některých případech jsem se setkala se záporným přístupem respondentů a 

dotazník se mi z důvodu odmítnutí nepodařilo vyplnit. Celkový počet dotázaných turistů je 116, 

s odmítnutím jsem se setkala s téměř kaţdým čtvrtým dotázaným. Nejlépe se mi osvědčilo 

výzkum provádět odpoledne, protoţe zde byla největší koncentrace návštěvníků, v některých 

případech jsem setrvala na noční lyţovaní, které je hojně vyuţíváno. 

 

6.3 Obsah dotazníku 

Dotazník byl sestaven kolektivem z Univerzity Karlovy, Ústavem pro ţivotní prostředí pod 

vedením RNDr. Martina Čihaře, CSc. Koncept dotazníku je zaměřený na socioekonomické 

aspekty, ţivotní prostředí a sportovní aktivity, jakými jsou konkrétně běţecké a sjezdové 

lyţování. Skládá se z několika okruhů a dává tak celkový pohled na čas strávený turistou v NP, 

včetně jeho pocitů a proţitků, utracených finančních prostředků či jeho osobních dat. 

Dotazník obsahuje 18 hlavních dotazů a potencionálně by mohl být rozdělen na čtyři části. V 

první části je prioritou zjištění doba pobytu v NP Šumava, způsob dopravy a počet strávených 

dní v NP. Druhá, environmentálně laděná část, se opírá o názory na současný stav ţivotního 

prostředí, ekologické problémy, jakým je např. kůrovec a na spokojenost s informačním 
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systémem v NP. Třetí část se věnuje sportovním aktivitám, zejména sjezdovému a běţeckému 

lyţování, kvalitě sjezdovek, lyţařských stop a příslušné infrastruktuře. Čtvrtá část se zabývá 

sociálními aspekty - věk, pohlaví, povolání, vzdělání, bydliště a finančními náklady v NP. 

 

6.4 Výsledky a diskuze dosavadního zjištění 

Na základě zjištěných dat jsem rozhodla vybrat několik nejvýraznějších faktů, které mne zaujaly. 

Výsledky jsou uváděny z celkového základu 80 vyplněných dotazníků (N=80). Prvním a do jisté 

míry velmi alarmujícím faktem je, ţe téměř 86 % odpovídajících turistů se na území NP 

dopravilo autem a 14 % přijelo autobusem (N=80). Ve srovnání s letním průzkumem v NP 

Šumava Čihaře et al., (1999), kdy bylo zpracováno 1020 vyplněných dotazníků, se jedná o 

poměrně výrazné zvýšení. Průzkum Čihaře et al. (1999) uvádí, ţe 81 % respondentů z daného 

základu se dopravilo do místa rozhovorů autem a 10 % respondentů autobusem. V zimním 

průzkumu jsem oproti letnímu zaznamenala nárůst 5 % respondentů, kteří preferují dopravu 

autem. Domnívám se, ţe se toto poměrně vysoké číslo pojí s převozem lyţařských potřeb (lyţe, 

hůlky, lyţařské boty, oblečení a vybavení), coţ je zřejmě důvodem, proč stále více turistů 

vyuţívá automobil k dopravení na sjezdovku či k běţeckým tratím. Z této otázky mi při 

konzultaci s respondenty vyvstala nová otázka, jeţ nebyla v dotazníku obsaţena. Mnoho 

respondentů negativně hodnotilo nedostatek parkovacích míst, dle jejich názoru jsou 

nedostačující. Negativní hodnocení uvedlo 20 % odpovídajících (N=80). O automobilové 

dopravě v parcích se dále zmiňuje Beunen et al. (2008). 

Z demografického hlediska lze jmenovat respondenty se středním vzděláním v 68 %, v menší 

míře lze jmenovat vysokoškolsky vzdělané respondenty (22 %), základní vzdělání tvoří 10 %         

z daného základu 80 vyplněných dotazníků. V porovnání aspektů pohlaví (N=80) je více muţů 

(58 %) neţ ţen (42 %). Z hlediska věku se majoritní skupinou jeví respondenti ve věku 40-59 let 

(37 %), následuje skupina odpovídajících 25-39 (34 %), dále věková skupina 18-24 (17 %). Na 

stejné hodnotě 6 % jsou respondenti ve věku 15- 19 let a starší 60 let (N=80).  

Na otázku, zdali dotazovaní vědí o nějakém ekologickém problému v NP (N=80), odpovědělo 

ano 70 % respondentů z celkového základu. Ze 70 % respondentů, kteří odpověděli ano, 

jmenovalo problematiku kůrovce 64 %, dále se odpovídající v menších podílech zmiňovali o 

kácení lesů a těţbě dřeva, automobilové dopravě a o usychání stromů. Ve studii Čihaře (1999) se 

z počtu 1020 respondentů o kůrovci zmínilo 55 % odpovídajících, znamená to tedy, ţe došlo k 
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výraznému zvýšení a to o 9 %. Domnívám se, ţe veřejnost je více informována a více se zajímá 

o skutečný stav v NP. 

Na otázku Stav ţivotního prostředí se podle Vás... Ve studii Čihaře et al. (2000) se ze 181 

vyplněných dotazníků uvádí následující poměry: zhoršil uvedlo 43 %, nezměnilo 32 %, zlepšil 

18 %, nevědělo 7 % respondentů z daného základu. Ve výzkumu, jeţ jsem prováděla (N=80) 

jsem se setkala s rozdílnými statistikami: zhoršil uvedlo 9 % respondentů, nezměnil jich 

analogicky uvedlo 26 %, zlepšil 49 % a nevědělo 16 % z daného základu. Ve srovnání těchto 

výzkumů je na první pohled skutečně výrazný rozdíl ve stavu „zhoršil“ a to ze 43 % respondentů 

na 9 % a stavu „zlepšil“ z 18 % respondentů na 49 %. Je moţné, ţe letní a zimní Šumava 

poskytují rozdílné pohledy. Toto můţe být způsobeno výraznou pokrývkou sněhu, která zakrývá 

stromy a znemoţňuje přístup do jádrových zón. Domnívám se tedy, ţe v letní sezóně vyvstane na 

povrch více problémů, jeţ jsou v zimě ukryty pod metry sněhu a vrstvou ledu. 

 

Závěrem výzkumu uvedu několik faktů, které vyplynuly z monitorování turistů: 

1) V zimním období jsem zaznamenala výrazný nárůst turistů uţívajících automobil. Jak 

jsem uvedla výše, zřejmě bude tento fakt způsoben tím, ţe se jedná o nejrychlejší             

a nejpohodlnější způsob dopravy k lyţařským areálům, který je spojený s převozem 

lyţařských potřeb. 

2) Z první otázky vyvstal problém ohledně nedostatku parkovacích míst v areálu Zadov. 

3) Podle demografických statistik bych jako typického turistu jmenovala muţe ve věku    

40-59 let, středního vzdělání. 

4) Domnívám se, ţe došlo k větší informovanosti turistů, lze takto soudit z otázky ohledně 

problematiky kůrovce, kde během deseti let bylo schopno tento fakt pojmenovat o 9 % 

více turistů. 

5) Zajímavým jevem je, ţe turisté vnímají letní a zimní Šumavu ve zcela rozdílných 

obrazech. Soudím, ţe pokryv sněhu mnohdy překryje nejeden ekologický problém. 

 

Usilování o udrţitelnosti turismu v chráněných územích znamená v první řadě snahu o sníţení 

jeho negativního dopadu, přímého i nepřímého, a snahu o zvýšení jeho pozitivního dopadu ať uţ 

ekonomického či sociálního. Je třeba změnit způsob, jakým návštěvníci vyuţívají přírodu            
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a změnit jejich chování (Třebický, 2005). Klíčovým faktorem by mohla být příslušná edukace 

turistů, především prohlubování jejich znalostí ohledně ochrany přírody. Toto je moţné 

uskutečnit plánováním seminářů, kurzů, produkcí webových stránek a letáků (Dickson, Arcodia, 

2010). Moţným řešením by mohlo být naplánování nových naučných stezek, které by se opíraly 

o zimní období, např. podél běţeckých tratí. Stezky by se měly postarat o prohlubování 

environmentálních znalostí, je nutné, aby se ochrana přírody dostala do podvědomí turistů. 

V rámci sjezdového lyţování by toto mohlo být ošetřeno např. plakáty, které by se daly na 

sedačkové vleky (zezadu sedačky) a turista by si je tak během jízdy mohl přečíst a tím se 

seznámit s aktuálními problémy. Nezbytné je také omezit cestování autem do jádrových zón 

parku, coţ můţe být regulováno výstavbou větších parkovišť, kterých je nedostatek. Navrhuji 

také posílit autobusovou dopravu, obzvláště tzv. skibusy. Nutným opatřením je také údrţba cest 

a komunikací, coţ v zimě platí dvojnásob. V rámci běţeckého lyţovaní by také bylo moţné 

pořádat pro sportovně laděnou veřejnost malé skupinové exkurze vedené odborníkem, které by 

vedly k edukaci a poznání přírody. Pro zlepšení managementu je vhodné, aby se zde provádělo 

více výzkumů a došlo tím tak ke zpětné vazbě. Zajistit finanční přínos je moţné pomocí vybírání 

poplatků za vjezd do NP nebo poplatky za parkování. 
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7 Závěr 

Vliv turismu na ţivotní prostředí je bezesporu obrovský. Kvalitní přírodní prostředí je základním 

prvkem pro rozvoj turismu. Místa, která jsou ekologicky stabilní, se jeví příznivěji neţ místa 

ekologicky nestabilní. Turismus můţe být ţivotnímu prostředí, ochraně přírody i obyvatelům 

velmi nápomocný, ovšem můţe napáchat i mnoho škod v podobě spotřebovaných zdrojů či v 

obraze zruinované krajiny. Velmi mne zaujal citát, zveřejněný v Plánu péče NP Šumava od 

Ivana Lackoviče Croata: „Nezapomínej, ţe nejsi nic jiného, neţ pouhý cestující na této planetě a 

ţe Ti nic nepatří.“ Tento citát se zdá být jakýmsi návodem k zodpovědnému a tedy i k 

udrţitelnému turismu. Je třeba si uvědomit vliv nezodpovědného chování k přírodě a je třeba ji 

zachovat pro budoucí generace. 

Domnívám se, ţe k dosaţení udrţitelného turismu, je zapotřebí omezit především negativní vlivy 

turismu a posílit aspekty pozitivní. Je třeba omezit především masový turismus, cestování autem 

do jádrových zón NP, zmírnit znečištění a hluk, sníţit expanzivní růst hotelů a ubytovacích 

zařízení a v neposlední řadě sníţit ničení rostlinných a ţivočišných stanovišť. Velmi dobře se 

jeví např. turismus přírodního typu, ekoturismus i agroturistika. Tyto formy turismu jsou šetrné a 

poskytují důleţitý zdroj finančních příjmů a pracovních příleţitostí. K dosaţení těchto cílů je 

nutné především naučit návštěvníky, aby se k přírodě chovali šetrněji, coţ je moţné v rámci 

managementových opatření např. výstavbou naučných stezek, produkcí letáků, plakátů a 

webových stránek. Zpětnou vazbou mohou být výsledky dotazníkových šetření. 

Zimní Šumava je hojně turisticky vyuţívána sportovně laděnými turisty pro své vynikající 

lyţařské podmínky. Enviromentální podvědomí zimních návštěvníků je na dobré úrovni a zdá se 

být větší, neţ tomu je u letních turistů. Naopak vyuţívání automobilové dopravy je v zimě vyšší, 

coţ je moţné omezit výstavbou více parkovišť nebo posílením autobusové dopravy. Vhodně 

zvolená managementová opatření mohou výrazně pomoci ochraně přírody a krajiny a jsou 

nezbytná pro udrţitelnost turismu. 
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9 Přílohy a grafy 

 

 

Graf 1 – Věková struktura návštěvníků (N=80) 

 

 

Graf 2 – Způsob dopravy návštěvníků do NP (N=80) 
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Graf 3 – Struktura návštěvníků podle pohlaví (N=80) 

 

 

Graf 4 - Vzdělanostní struktura návštěvníků NP (N=80) 
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Graf 5 – Stav životního prostředí se podle Vás… (N=80) 

 

 

 

Graf 6 – Víte o nějakém ekologickém problému v NP? (N=80) 
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Obrázek 1- Mapa zájmového území 
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Foto 2 – Běžkařské stopy v okolí Zadova http://www.isumava.cz/storage/201002011320_IMG_1068-800.jpg 

 

 

 

Foto 1 - Sjezdovka Zadov 
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ODMÍTNUTÍ bezdůvodné jiţ vyplňoval(a) 

 

Místo                       datum                        hodina                                       počasí                                                     tazatel  

ANKETA ŠUMAVA - ZIMA 2009/10 
Moderní ochrana přírody a krajiny na území Národního parku (NP) a Biosférické rezervace Šumava potřebuje 

znát připomínky, postřehy a doporučení návštěvníků. Ústav pro životní prostředí PřF Univerzity Karlovy ve 

spolupráci se Správou NP Šumava a Ministerstvem životního prostředí ČR mají upřímný zájem takové 

informace posuzovat a kvalifikovaně je využívat. Děkujeme Vám předem za čas, který naší anketě věnujete a 

přejeme Vám příjemný pobyt na území NP.  

 

1.  Na území NP jste:       1 poprvé      2 opakovaně      3 mám tu chatu (chalupu)      4 bydlím zde     

2.  Předpokládaná doba Vašeho pobytu: 

 Počet dní: 11  22  33  44  55  66     Počet týdnů: 11  22  33  44  55  6 více 

3.  Způsob ubytování, doprava: 

 Způsob ubytování :   1 hotel   2 penzión   3 podniková chata   4 vlastní    5 jinak  Jak?    ………….  
 Dopravní prostředek do místa ubytování: 
 1 auto   2 zájezdový autobus   3 linkový autobus   4 vlak    5 jinak  Jak?    ………………. ................  

4.    Hlavní motiv Vašeho pobytu v NP je: 

   rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím  

 Příroda a její krásy 1 2 3 4 

 Sportovní vyţití 1 2 3 4 

 Klid a odpočinek 1 2 3 4 

 Kulturní vyţití 1 2 3 4 
5.  Uveďte prosím, jak trávíte volný čas v případě nepříznivého počasí během pobytu v NP (např.:aktivní nebo 

pasivní  relaxace v ubytovacím zařízení, návštěva  sportovních či kulturních zařízení, pobyt v přírodě):  

         horská turistika, relaxace u bazénu… 

6.  Stav životního prostředí v oblasti současného NP se podle Vás za poslední desetiletí: 

1 zlepšil                        2 nezměnil                        3 zhoršil                        4 nevím 

7.     Víte o nějakém ekologickém problému v NP Šumava? 

 1 ano  O kterém?     ……………………………………..                            2 ne  

8.Navštívil(a) jste během tohoto pobytu v NP oblasti napadené kůrovcem (např. suchý les, vytěţené holiny)? 

 1 ne                              2 ano 

 Uveďte, prosím, jak jste takové prostředí bezprostředně vnímal(a):  

                                                                        pozitivně     spíše pozitivně      spíše negativně     negativně      nevím 

        Suchý les (mrtvý)                                              1                 2                        3            45 

        Vytěţené holiny      1                     2                        3          45 

        Přirozeně se obnovující „bezzásahový“ les    1                     2                        3          45 

        Uměle znovuzalesněné plochy       1                     2                        3          45 

9.   Jste spokojen(a) s informačním systémem v NP? (např. informační tabule a střediska, značení cest, propagační 

      materiály) 

          1 velmi spokojen(a)          2 spíše spokojen(a)          3 spíše nespokojen(a)          4velmi nespokojen(a) 

        V jaké oblasti doporučujete zlepšení?   ……………………………………………………………………………………….. 

10.    Při pobytu na Šumavě se věnujete: 

           1výhradně běžkování   2 klasika 3 bruslení 4 kombinace (klasika a bruslení) 

         5výhradně sjezd  6 sjezdové lyže 7 snowboard 8 kombinace (sjezdové lyže a snowboard) 

         9kombinace běžeckého a sjezdového lyžování 

                                               10 běžky klasika 11 běžky bruslení 12 kombinace (klasika a bruslení) 

                                              13 sjezdové lyže 14 snowboard 15 kombinace (sjezdové lyže a snowboard) 

          Při kombinaci běžeckého a sjezdového lyžování upřednostňujete spíše: 

                                                             1 běžecké lyžování       2 sjezdové lyžování 
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11.   Současná intenzita tur. ruchu na území NP je podle Vás: 

                  vysoká          optimální             nízká               nevím 

        Na běţkařských a turistických trasách           1                2             3      4  

        Ve střediscích a v jejich okolí                    1                2            3      4     

        Na sjezdovkách                                               1                2             3      4      

12.Jak v této oblasti hodnotíte možnosti pro lyžování (běžecké/sjezdové)? 

                                                  pozitivně     spíše pozitivně      spíše negativně     negativně      nevím 

        Kvalita běţeckých stop                    1              2                        3  45         

        Kvantita běţ.stop                              1                  2                        3   45

(délka,mnoţství,návaznost,…) 

        

     Servis a infrastruktura  pro běţkaře      1                 2                        3                  45         

        (parkovací místa, občerstvení,…) 

       Kvalita sjezdovek (úprava povrchu,vleky,..)       1           2             3   45 

       Kvantita sjezdovek (délka,šířka,mnoţství,…)     1           2             3   45     

        Servis a infrastruktura  pro sjezdové lyţování    1           2             3   45    

        (parkovací místa, občerstvení,…) 

   

        Uveďte prosím, co Vám na možnostech lyžování v této oblasti nejvíce 

vadí………………………………………….… 

      

……………………………………………………………………………………………………………………………

………….     

        Uveďte prosím, s čím jste v této oblasti z hlediska možností lyžování nejvíce 

spokojen……………………………….. 

      

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

13.  Jak jste spokojen(a) s náklady na dovolenou v NP ? 

1 velmi nespokojen(a)      2 spíše nespokojen(a)     3 spíše spokojen(a)           4 velmi spokojen(a) 

Svoje pobytové náklady na osobu a na den v NP odhadujete na: 

ubytování a strava:  

 100 Kč  200 Kč  300 Kč  400 Kč  500 Kč  600 Kč 700 Kč  800 Kč  900 Kč   1000 Kč 

místní doprava (včetně lanovek, vstupné, parkovné, informační materiály, apod.: 

 100 Kč  200 Kč  300 Kč  400 Kč  500 Kč  600 Kč  700 Kč  800 Kč  900 Kč   1000 Kč 

 

14.  Věk: 1
 15–17 2

 18–24  3
 25–39     4 40–59                   5 60 a více 

15.  Pohlaví:   1 muţ            2 ţena 

16.  Bydliště:    země                               bývalý okres  

 velikost sídla (počet obyvatel): 

 1
 do 2 000 2

 2 000–10 tis. 3
 10 tis. – 100 tis. 4

 100 tis. – 1 milión 5
 1 milión a více 

17.  Povolání a sociální zařazení: 

 1
 student      2 manuálně pracující      3 duševně pracující       4 manaţer, majitel, soukromý podnikatel 

 5
 důchodce   6 nezaměstnaný             7 ţena (muţ) v domácnosti 

18.  Vzdělání:     1 základní            2 střední             3 vysokoškolské 


