
 

Abstrakt 

Tato diplomová práce je studií, kvalitativním výzkumem, který má za cíl zjistit, zda 

ve vybraných dvou oblastech, chráněném a nechráněném území, funguje jezdecká turistika 

a do jaké míry odpovídá konceptu šetrné turistiky. Vzhledem k tomu, že jezdecká turistika 

je velmi mladý rozvíjející se druh sportovní aktivity, věnuje se práce i zodpovězení otázek,  

jaké má v dané oblasti jezdecká turistika podmínky a zda při jejím provozu nedochází 

k uživatelskému konfliktu na stezkách nebo jiným sporům. Důležité bylo i zjištění míry 

spolupráce jednotlivých aktérů, které tvoří komunikační síť. Pro realizaci výzkumu byla 

zvolena kvalitativní strategie sběru dat pomocí polostrukturovaných rozhovorů a analýza 

získaných dat prostřednictvím metody zakotvené teorie. Koncept tzv. měkké turistiky 

vychází z rešerše odborné literatury. Její znaky de facto apelují na dodržování zásad trvale 

udržitelného rozvoje, ze kterého tak nutně vychází teoretický rámec rozhovorů. 
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Abstract 

My thesis is a qualitative research using inductive methods. Its aim is to create a 

theory about management of equine tourism in two selected areas, a protected and 

unprotected one, and to assess whether equine tourism can be identified with the principles 

of responsible (or soft) tourism. Equine tourism is a very young, increasingly popular 

sporting activity. Thus the principal aims of my study were to investigate i.) what are the 

conditions for practising and developing equine tourism in the areas concerned, ii.) how is 

equine tourism organized, and iii.) whether sharing trails with other users presents any 

conflicts. I was also interested in the quality of communication between different parties 

involved and the scope of the communication network. On the basis of these findings I 

created so called grounded theory and I suggested ways of future coordination and support 

of equine tourism. Based on literature search I summed up the features defining the 

concept of soft tourism. These refer to the pillars of sustainable development and form the 

theoretical basis for semi-structured interviews presented in my thesis.  
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