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1. Úvod
Ochrana přírodního prostředí, zejména nejcennějších a nejohroženějších lokalit a oblastí, je
prováděna na různých úrovních a aplikována pomocí celé škály nástrojů, které vyžadují
znalosti o aktuálním stavu a vývoji daných částí přírody. Jeden z konceptů, který přistupuje
k této problematice, je myšlenka trvale udržitelného rozvoje. V médiích, politice i vědecké
sféře je tento koncept hojně popisován, zejména v teoretické rovině, často je řešen velmi
obecně při pokusech o jeho globální aplikaci. Mnohem rychlejší a jednodušší je přitom jeho
použití na lokální či regionální úrovni, kde dochází k větší konkretizaci jednotlivých
problémů a postupů. Ideálními lokalitami mohou být území s vysokými přírodními
hodnotami, kde zároveň žijí lidé a které jsou zároveň navštěvovány, především kvůli zdejšímu
relativně neporušenému prostředí (Saarinen 2006). Udržitelný rozvoj se podle řady definic
sestává ze tří hlavních pilířů – ekonomického, environmentálního a sociálního (UN 2002).
První jmenovaný je v současnosti upřednostňován před dalšími dvěma, poslední z nich bývá
nejčastěji opomíjen. Tato práce se zaměřuje na analýzu především druhého a třetího pilíře –
environmentálního a sociálního.
V územích s vysokými přírodními hodnotami, která jsou navrhována jako chráněná území
(CHÚ) a následně při jejich řízení, je nutné zohlednit využití lidmi, kteří je nejvíce ovlivňují a
zároveň jsou jimi ovlivňováni – jde o místní obyvatele a turisty (Struhsaker et al. 2005).
Z hlediska sociální roviny se rozvoj CHÚ odvíjí od podpory, ignorance či nepřátelství
místních obyvatel. Pokud je podstata územní ochrany rezidentům vysvětlena a oni se s ní
ztotožní a respektují ji, území má pak větší šanci uchovat si přirozená společenstva (Primack
et al. 2011). V nejlepším případě se místní obyvatelé mohou zapojit do managementu CHÚ a
jeho plánování, např. jako zaměstnanci. Nicméně v řadě případů jsou národní parky (NP),
rezervace apod. zřizovány bez řádného projednání s místními obyvateli a prosazovány jsou
zájmy vlády či ústředních státních orgánů. Tato tzv. „top-down“ strategie často vede
k vytvoření nedůvěry mezi rezidenty a státní správou, což se může projevit konflikty o různé
intenzitě. Opačnou strategii je tzv. „bottom-up“, kdy jsou místní lidé aktivně zapojováni do
plánů rozvoje daného CHÚ, jejich názory jsou vyslyšeny, často i realizují vlastní plány
rozvoje. Při tomto postupu se rezidenti stávají silnými obhájci svého území, kteří pomáhají při
jeho řízení (Wallner et al. 2007). To samé platí i pro návštěvníky dané lokality – pokud zde
budou spokojeni, rádi se sem budou vracet a zároveň budou tato místa doporučovat svým
známým (Cooper et al. 2005).
Práce se soustředí na dva největší a nejnavštěvovanější národní parky v České republice –
Krkonošský národní park (KRNAP) a NP Šumava, na polský Karkonoski park Narodowy
(KPN) a také na oblast chráněné krajinné oblasti (CHKO) Šumava. Socioenvironmentálních
průzkumů byla zejména v obou českých NP provedena již celá řada, většina z nich je uvedena
v rešeršní i diskuzní části. Výsledky takových průzkumů se mohou lišit v závislosti na místě
či čase šetření (Boyd, Butler 1996). Cílem práce je odlišit možné vlivy času a místa na
výsledky takových průzkumů, a to na případě turistů i místních obyvatel. Koncept je
rozdělen na 3 části, ve kterých byly formulovány následující hypotézy:
1) Oba krkonošské NP jsou bilaterální, zde myšleno především ve smyslu historickopolitickém, a to se všemi zvláštnostmi vývoje jejich území. Přitom se ovšem pochopitelně
jedná o jediné pohoří, s více či méně identickými podmínkami. V roce 2000 v centrálních
částech Krkonoš proběhl jednorázový průzkum pod vedením RNDr. M. Čihaře CSc., a to na
obou stranách státní hranice v letním i zimním období. Data byla vzájemně porovnána poprvé
v rámci této práce (Görner, Čihař 2010). První hypotézou je tvrzení, že (1) profil turistů obou
sledovaných NP se v některých charakteristikách statisticky významně odlišuje.
2) Majoritní část průzkumů turismu v CHÚ probíhá v letním období, méně v období zimním.
Nejméně z nich pak tyto sezóny porovnává (příkladem v Čechách je např. studie Banaš,
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Hošek 2004 v NPR Praděd; Strnadová 2004 v CHKO Jizerské hory, kde se srovnání obou
sezón zabývá pouze okrajově; Fiedlerová 2011 na Šumavě či ve stejném území Kušová et al.
2001, kde jsou okrajově srovnávána data ze zimního průzkumu v NP a CHKO Šumava se
závěry letního průzkumu pořádaným Dr. Čihařem). Přitom řada středoevropských – zejména
horských - NP má hlavní sezónní vrchol návštěvnosti právě v těchto obdobích. Díky výše
zmíněným datům z roku 2000, výsledkům letního monitoringu v NP Šumava z roku 2006
poskytnutým školitelem, a vlastním datům z téhož roku v zimním období byly srovnány obě
sezóny na základě charakteristik a názorů turistů. Druhá hypotéza předpokládá, že se (2)
statisticky významně odlišují vybrané charakteristiky, názory, postoje a potřeby turistů v letní
a zimní sezóně v těchto oblastech (KRNAP, KPN, NP Šumava).
3) Řada CHÚ, zvláště v podmínkách střední a západní Evropy, neslouží výlučně k ochraně
přírody. Žijí v nich a obývají je trvale lidé – jde proto o tzv. „living landscapes“ (Beunen et al.
2008). Konkrétně právě v případě Šumavy nejde zdaleka jen o nejčastěji diskutovaný národní
park, ale také o druhé velkoplošné zvláště chráněné území v oblasti – CHKO Šumava, na
jejímž území mimochodem v roce 1991 právě NP vznikl. CHKO je podstatně více osídlena,
ovlivňuje tak v relativním i absolutním smyslu život více lidem než samotný NP. A
samozřejmě naopak: lidé tu působí na přírodní a environmentální prostředí daleko
intenzivněji, nežli v centru CHÚ v širším smyslu. V roce 2008 byl proto současně
s pravidelným monitoringem v NP proveden autorem práce i analogický průzkum v sousední
CHKO s cílem potvrdit či vyvrátit třetí hypotézu, totiž že (3) obyvatelé CHKO se vybranými
charakteristikami i celkovým vnímáním života odlišují od obyvatel sousedního NP.
Potvrzení či vyvrácení výše stanovených hypotéz by mělo napomoci ke stanovení základních
charakteristik turistů (demografie, vztah k CHÚ, důvod návštěvy, vnímání intenzity
cestovního ruchu) i místních obyvatel (vztah k regionu, profit z cestovního ruchu, postoj
k turismu a k managementu území), které se nejvíce odlišují v závislosti na místě a datu
šetření. To by mělo též pomoci odpovědět na otázku, zda je možné generalizovat jednorázový
průzkum v konkrétním CHÚ na celou danou oblast a zda lze výsledky z průzkumu v jedné
sezóně zobecnit i na druhou z obou hlavních sezón.
Práce je pojata tak, že v rešeršní části je nejprve popsána historie cestovního ruchu. Další část
je věnována konceptu udržitelného rozvoje a udržitelného cestovního ruchu a navazujícím
pojmům. Dále navazuje popis dopadů cestovního ruchu na CHÚ a kapitola o monitoringu
cestovního ruchu v těchto oblastech se zaměřením na socioenvironmentální průzkumy.
Závěrečný díl rešerše popisuje samotná zájmová území včetně historie osídlení, ochrany
přírody a cestovního ruchu a jejich vzájemné diference.
V metodické části je popsán způsob sběru, vyhodnocení a statistického zpracování dat.
Výsledková část je rozdělena do tří kapitol podle výše zmíněných hypotéz. V diskuzi je
následně popisována možnost aplikace získaných výsledků pro management zmíněných
území a výsledky práce jsou zde porovnávány s dalšími CHÚ u nás i v zahraničí a také
s výzkumy v pozdějších i dřívějších letech. Popis dlouhodobých a aktuálních trendů
cestovního ruchu v našich NP vychází z dat a výsledků certifikované metodiky (tvůrci RNDr.
M. Čihař CSc. a RNDr. V. Třebický PhD.) projektu VaV SP/4i2/40/08 „Systém indikátorů a
monitorovací program pro sledování a hodnocení dlouhodobých environmentálních,
sociálních a ekonomických změn v národních parcích a biosférických rezervacích“, na jehož
řešení se autor této práce také podílel.
V závěru jsou kromě shrnutí navrženy další postupy v průzkumu udržitelného turismu (nejen)
ve zde popisovaných CHÚ.
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2. Rešerše odborných zdrojů
2.1 Cestovní ruch
2.1.1 Definice pojmu
Definic cestovního ruchu (CR) a turismu (oba termíny jsou považovány za synonyma
(Pásková, Zelenka 2002; Třebický 2005; Vaníček, Rux 2010), takto s nimi bude nakládáno i
v této práci) lze nalézt značné množství. Ani v současné době neexistuje jedna všeobecně
uznávaná a výstižná definice cestovního ruchu. Zaměříme-li se na etymologický původ těchto
slov, základem slovního spojení cestovní ruch je cesta. Původ tohoto slova lze hledat ve
staroslovanském výrazu cěstiti, tj. čistiti. Prvotní význam se dá vysvětlit jako volný průchod
(např. mezi davem nepřátel, v houští, apod.). Cěstiti místo před sebou znamená tedy činiti
místo před sebou čistým, volným, odstraňovat překážky (Machek 1968).
Slovo turismus (tourism v angličtině, Tourismus v němčině, tourisme ve francouzštině,
turismo v italštině a španělštině, turism v ruštině) je odvozeno od řeckého τорνοζ (=tornos),
kterým se označoval nástroj kruhového tvaru. Z tornos vzniklo latinské tornare (=zakulatit,
kroužit) a dále anglické a francouzské tour, které postupně přešlo i do němčiny (Mundt 2001).
Podstatné u slova tour tedy je, že se jedná o krouživý pohyb, o návrat do výchozího bodu.
Poohlédneme-li se po nejstarší definici turismu, dostaneme se do roku 1910 k rakouskému
ekonomu Hermannu Von Schullardovi, který jej uvádí jako „celkovou sumu operátorů, kteří
se, hlavně z ekonomických důvodů, přímo zabývají příjezdem, pobytem a cestováním cizinců
uvnitř i vně určitých oblastí, měst a regionů“ (Jayapalan 2001).
V roce 1937 vzešlo ze Společnosti národů (League of Nations, předchůdce OSN) označení
zahraničního turisty jako „osoby navštěvující zemi, kde nemá trvalý pobyt, na dobu delší než
24 hodin“ (Mill 2009). Jedna z prvních definic cestovního ruchu pochází také z Krkonoš,
z díla Geographische Studien über den Fremdenverkehr im Riesengebirge německého
geografa Hanse Posera z roku 1939, který jej definuje jako lokální nebo územní nahromadění
cizinců s přechodným pobytem, které podmiňuje vznik vzájemných vztahů mezi cizinci na
jedné straně a místním obyvatelstvem, místem a jeho krajinou na straně druhé (Kreisel 2004).
Zhruba ze stejné doby (1941) pochází definice CR od profesorů Bernské univerzity K. Krapfa
a W. Hunzikera, kteří ve své publikaci Grundriß der allgemeinen Fremdenverkehrslehre
popsali tento pojem jako soubor vztahů a jevů, které vyplývají z pobytu na cizím místě,
přičemž cílem pobytu není trvalé usídlení nebo výkon výdělečné činnosti (Darbellay, Stock
2012). V roce 1963 na základě závěrů Mezinárodní konference OSN o cestování a cestovním
ruchu rozšířila OSN definici vzešlé ze Společnosti národů i o domácí turisty, mimochodem
díky připomínkám nevládní organizace IUOTO (Union of Official Travel Organizations),
předchůdce dnešní UNWTO - Světové organizace cestovního ruchu (Holloway, Taylor 2006).
Roku 1968 Statistická komise OSN určila přenocování na daném místě jako podmínku
k tomu, aby mohla být dotyčná osoba považována za turistu. Maximální doba pobytu byla
stanovena na 6 měsíců. Když zde osoba nepřespala, použil se termín výletník (návštěvník), tj.
excursionist (Standeven, De Knop 1998).
Nicméně tyto charakteristiky neřešily podstatu turistické aktivity. Proto v roce 1981
předefinovala Mezinárodní asociace expertů v cestovním ruchu (Association Internationale
D'Experts Scientifiques Du Tourisme, AIEST) turismus jako „soubor vztahů a jevů, které
vyplývají z cestování a pobytu osob, pro které místo pobytu není ani hlavním místem bydliště
ani místem výdělečné činnosti“ (Bhatia 2006). Z tehdejšího Československa, konkrétně
z Vysoké školy ekonomické v Bratislavě, pochází z roku 1979 další definice: „cestovní ruch
je formou uspokojování potřeb reprodukce fyzických a duševních sil člověka, ke kterému
dochází mimo běžné životní prostředí a ve volném čase“ (Kopšo et al. 1979). Novinkou tohoto
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popisu je fakt, že nejde pouze o charakterizování turismu jako specifického jevu, ale je zde
zdůrazňováno i uspokojení potřeb, což ve své podstatě prezentuje moderní marketingový
přístup cestovního ruchu (Kotíková 2010).
Důležitou roli ve vývoji definice pojmu měla konference UNWTO v roce 1991 v Ottavě. Zde
byl cestovní ruch vymezen jako „činnost lidí, spočívající v cestování a pobytu v místě mimo
jejich obvyklého pobytu po dobu kratší jednoho roku za účelem využití volného času, obchodu
a jinými účely“ (Čech 1998). Turismus již není chápán pouze jako volnočasová aktivita, ale i
činnost spojená s cestováním, jejímž účelem může být též obchod.

2.1.2. Historie
První formy cestovního ruchu lze vysledovat již v Mezopotámii, Babylonské říši a Egyptě
zhruba 3000 př. n. l., a sice z obchodních, vojenských či pracovních důvodů (Holloway,
Taylor 2006). Jako volnočasová aktivita (leisure travel) se objevil zhruba 1500 př. n. l., kdy
Egypťané začali navštěvovat pyramidy, a to nejen z náboženských důvodů, ale ve větší míře
ze zvídavosti a potěšení (Casson 1974). Za prvního cestovatele, který vyrážel za poznáním a
ve svých cestách spatřoval jakousi výzvu, lze považovat sumerského krále Gilgameše (Epos o
Gilgamešovi), a to v období zhruba 1900 př. n. l. (Leed 1991).
Počátky moderního cestovního ruchu jsou datovány do 18. století a jsou spjaty s průmyslovou
revolucí. Termín turista se objevil prvně v práci Griffithsových (1772). Termín cestovní ruch
je prvně zmiňován nejspíše v Oxford English Dictionary v roce 1811 (Standeven, De Knop
1998). V práci Smitha (1989) je uvedena první zmínka o pojmu turismus z anglického
časopisu Sporting Magazine z roku 1911. Feifer (1985) uvádí Stendhala a počátek 19. století
(1838) jako první zmínku o tomto termínu. Mieczkowski (1990) umisťuje první definici
turismu do Dictionnare universel du XIX siecle z roku 1876, kde je turista popsán jako
„osoba cestující ze zvědavosti a dlouhé chvíle“. Leiper (1979) vztahuje slovo turismus
k mladým Britům z aristokratických rodin, kteří v 17. a 18. století v rámci svého vzdělávání
podnikali tříletou „Grand Tour“ po evropských městech a byli označováni jako turisté (dnešní
význam tohoto slova se tedy poněkud odlišuje). Dokonce pro tento typ cestování byl vydán i
průvodce – The Grand Tour od Thomase Nugenta z roku 1778 (Inskeep 1991). O těchto
cestách se ve svých dílech zmiňují např. i historik Edward Gibbon či spisovatel Charles
Dickens (Jayapalan 2001). Mimochodem právě tito britští turisté na svých cestách do Itálie
začali objevovat krásu Alp a stáli u počátků rozvoje horské turistiky v západní a střední
Evropě (Walton 2009).
První knižní průvodce pro turistickou veřejnost jsou spjaty se jménem Karla Baedekera,
německého vydavatele, který v roce 1832 otiskl prvního průvodce prof. J. A. Kleina s názvem
Rheinreise (Hinrichsen 2008). Zhruba z této doby jsou známy též první organizované výlety
pro veřejnost. Od roku 1840 Rowland Hill z Brighton Railway Company organizoval výlety
vlakem a o rok později vstoupil na scénu i Thomas Cook, jehož jméno je spojováno s prvními
cestovními kancelářemi. První cestu uspořádal z anglického Leicesteru do Loughborough a
účastnilo se jí 570 platících výletníků. O 15 let později rozšířil Cook svou působnost i mimo
Anglii – šlo o zájezd na světovou výstavu do Paříže (Holloway, Taylor 2006).
Organizovaná evropská horská turistika se začala prvně objevovat v druhé polovině 18.
století. V této době se objevuje hnutí romantismu, hlásající myšlenkami J. J. Rousseaua kult
přírody a s tím spojený zájem o putování do panenských hor (Lokvenc 2006). Ve střední
Evropě největší pozornost přitahovalo nejvyšší zdejší pohoří – Alpy. Zhruba od 60. let 18.
století vzrůstal zájem (opět zejména ze strany Britů z dobře situovaných rodin) slézat
jednotlivé vrcholky. Objevovala se první alpská střediska – Chamonix, Zermatt či
Grindelwald (Bätzing 2003). Roku 1857 byl v Londýně založen první turistický spolek
Alpine Club. O pět let později vznikl i Deutscher und Österreichischer Alpenverein a právě
tyto kluby přímo ovlivnily i zakládání a charakter turistických spolků na našem území
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(Glonek 2009). Vrchol v tomto období zažívá také lázeňství. Doprava fungovala především
formou parní železnice, od 80. let 19. století svůj podíl zvyšovala i silniční doprava a od
počátku 20. století též letecká přeprava. Cestování se týkalo zejména buržoazie a zaměstnanců
s nejvyšší životní úrovní.
Období světových válek znamenalo velký útlum v CR. Jeho rozvoj započal po roce 1945 –
tento časový úsek je též označuje jako vrcholová fáze cestovního ruchu. Rozvíjí se masový
turismus dostupný široké veřejnosti. Mohutný rozvoj zaznamenala silniční a letecká doprava.
Výrazně se zvyšuje fond volného času, objevuje se klasická motivace pro účast na cestovním
ruchu – rekreace. V této souvislosti se pro CR začíná využívat mořské pobřeží a prostor ve
venkovské krajině – chaty, chalupy či tramping (Ryglová et al. 2011).
Cestovní ruch se přirozeně rozvíjel i v českých a moravských zemích. Publikací zabývajících
se dopodrobna jeho historickým vývojem je velmi málo. Detailní popis nejranější fáze
cestovního ruchu u nás (do roku 1914) popisuje ve své disertační práci L. Kašpar (2007).
Zajímavým počinem je i kniha J. Havelky (2011) o historii organizovaného turismu u nás. Jde
o kompilát autorových článků pravidelně vycházejících v časopisu Klubu českých turistů
(KČT) Turista. Zde se odkazuje na to, že až do poloviny 19. století se cestovní ruch na našem
území odehrával pouze ve formě individuálních akcí. Počátky organizované turistiky lze
zařadit do 60. let 19. století. Roku 1862 byl založen Sokol Pražský, který měl přímo ve
stanovách uvedeno, že „účelem jednoty jest, aby se pěstoval tělocvik společným cvičením,
společnými výlety, zpěvem a šermováním“ (Havelka 2011). Prvním českým turistickým
spolkem byla Pohorská jednota Radhošť, založená ve Frenštátě roku 1884. O čtyři roky
později vznikl do dnešního dne fungující KČT (Kašpar 2007). Činnost těchto a dalších spolků
byla převážně vázána na dodnes turisticky atraktivní cíle, jako jsou Krkonoše, Šumava,
Jeseníky, Jizerské hory, Beskydy či České Švýcarsko.
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2.2 Udržitelný rozvoj a udržitelný cestovní ruch
2.2.1 Udržitelný rozvoj – počátky, definice
Rychlý hospodářský rozvoj konce 19. a první poloviny 20. století nezůstával bez negativních
následků na životní prostředí (ŽP). Zejména ve vyspělých zemích si lidé postupně začali
uvědomovat odpovědnost za tato konání a snažili se o jistou nápravu. Největší rozmach těchto
snah lze zařadit do počátku 70. let 20. století, který bývá označován za „zlatý věk“ životního
prostředí (Kára 2001) - vznikala samostatná ministerstva pro životní prostředí, rychle
přibývalo nevládních ekologických organizací (Greenpeace, Přátelé Země), roku 1971 byl
založen program „Člověk a biosféra“ (Man and Biosphere, MAB), o rok později vznikl
Program OSN pro životní prostředí (UNEP).
Z této doby se také objevují první zmínky o udržitelném rozvoji. V roce 1972 zveřejnil
Římský klub (sdružení významných osobností z různých zemí, které se zabývají
problematikou udržitelného rozvoje) zprávu Meze růstu (The Limits to Growth), jež hodnotila
stávající ekonomický a průmyslový vývoj, jeho exponenciální charakter, spotřebu surovin a
znečištění ŽP. Zároveň zde bylo naznačeno, že do budoucna není tento trend možný, protože
buď dojde k vyčerpání surovin nebo totální devastaci životního prostředí vlivem nadměrného
znečištění. Proto je zde uvedeno, že je třeba hospodářský růst omezit (Meadows et al. 1995).
Ve stejném roce se zřejmě prvně objevil pojem udržitelnost, a to v časopise The Ecologist,
kde ve speciálním čísle A Blueprint for Survival bylo zmíněno, že „zásadní chybou
průmyslového způsobu života a jeho expanzivního vývoje je, že není trvale udržitelný“.
(Brown et al. 1987).
Mezi kritiky neúměrného hospodářského rozvoje se začali objevovat také ekonomové. Jedním
z prvních byl E. F. Schumacher s publikací Malé je milé (Small is Beautiful). Zde autor
kritizuje stávající ekonomickou teorii a její materialistický pohled na svět, vychází mimo jiné
i z východních náboženství (zejména z buddhismu) a morálních a etických hodnot. Řada jeho
úvah předznamenává myšlenky trvale udržitelného rozvoje, např. doporučení lokální výroby a
spotřeby jakožto šetrnějšího přístupu k přírodě vedoucího i k větší nezávislosti lidí na dovozu
(Schumacher 1973). Tento nastíněný úhel pohledu byl rozvinut a pojmenován o 15 let později
ve zprávě Světové komise pro životní prostředí a rozvoj (World Commission on Environment
and Development - WCED) pod názvem Naše společná budoucnost (Our Common Future).
V textu zprávy se zmiňuje, že ekonomický rozvoj se nesmí zastavit, je však třeba změnit jeho
podobu - prvně se objevil pojem udržitelný rozvoj (sustainable development) – takový způsob
rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích
generací naplňovat jejich vlastní potřeby (WCED 1987). Od té doby byl termín udržitelný
rozvoj různě chápán a vysvětlován, jinak v pojetí akademickém, obchodním, ekonomickým či
environmentálním. Některými ekonomy byl považován za tzv. oxymóron (tj. spojení slov,
jejichž význam se navzájem vylučuje) a odsuzovali jeho obecnost, nepragmatičnost a
nereálnost (Redclift 2006).
Významným mezníkem ve vývoji koncepce trvalé udržitelnosti byla Světová konference OSN
o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiro 1992, tzv. Summit Země, která formovala
požadavek podporovat princip udržitelného rozvoje ve světovém měřítku. Výsledkem
Konference byly tyto hlavní dokumenty: Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji,
Agenda 21, Úmluva o biologické rozmanitosti a Rámcová úmluva o změně klimatu (Primack
et al. 2001).
V druhé polovině roku 2002 se v Johannesburgu uskutečnila další celosvětová Konference
OSN o udržitelném rozvoji, která hodnotila dosavadní desetiletý vývoj uplatňování principů
udržitelného rozvoje. Mottem summitu bylo sousloví „People, Planet, Prosperity“, které
charakterizuje tři základní pilíře udržitelného rozvoje – sociální (People), environmentální
(Planet) a ekonomický (Prosperity) (UN 2002). V současnosti je udržitelný rozvoj široce
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používaným termínem, stal se součástí mnoha politických, strategických a obchodních
dokumentů. Definice se mohou případ od případu lišit, základní význam zůstává ale stejný
(Moldan et al. 2011).
Vybrané definice udržitelného rozvoje:
- rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb
generací příštích a aniž by se to dělo na úkor jiných národů (WCED 1987) – první definice ze
„Zprávy Bruntlandové“, kde se objevuje etický rámec, tj. princip odpovědnosti vůči
budoucím generacím
- Josef Vavroušek: „způsob života usilující o ideály humanismu a harmonie vztahů mezi
člověkem a přírodou, a to v časově neomezeném horizontu. Hledá rovnováhu mezi svobodami
a právy každého jedince a jeho odpovědností vůči jiným lidem a přírodě jako celku, a to
včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím“. (Nováček 1999) – zde se kromě
odpovědnosti objevuje i respekt a úcta k přírodě
- rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich
základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce
ekosystémů (§6 zák. č. 17/1992 Sb. o životním prostředí)
- udržitelný rozvoj je založen na rovnováze tří pilířů – ekonomického, sociálního a
environmentálního (UN 2002). Udržitelnost je chápána jako vyváženost vývoje mezi těmito
pilíři (sférami). Cílem je, aby se vývoj v některé sféře nevyvíjel na úkor ostatních (viz obr.
2.1). Někteří autoři zdůrazňují roli i čtvrtého pilíře, politického (regulačního,
institucionálního), jehož hlavní role tkví v regulaci a integraci předchozích tří sfér a zajišťuje
tím tak jejich vyváženost (např. Valentin, Spangenberg 2000, O‘Connor 2006).
Obr. 2.1: Tři pilíře udržitelného rozvoje; teorie, realita a žádoucí změna (IUCN 2004,
upraveno)
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2.2.2 Udržitelný cestovní ruch
Obdobně jako živelný ekonomický rozvoj nastolil otázku „překročení mezí“, i v oblasti
cestovního ruchu bez stanovení limitů dochází k jeho neudržitelném vývoji. Množství
návštěvníků, budování infrastruktury v turistických destinacích a její provozování, to vše
nevyhnutelně mění nejen přírodu a krajinu, ale i tamější sociální a kulturní sféru. Proto se
v souvislosti s obecným vývojem udržitelného rozvoje začalo objevovat také pojetí trvale
udržitelného rozvoje cestovního ruchu (udržitelného cestovního ruchu). Jedná se o aplikaci
principů udržitelného rozvoje na odvětví cestovního ruchu a jeho rozpracování podle specifik
charakteristických pro cestovní ruch. Pojem udržitelný CR se stále častěji objevoval jako
protipól k masovému turismu (Fennel 2008).
Koncept udržitelného rozvoje CR se začal objevovat na konferencích již od poloviny 70. let
20. století. Úvodní číslo časopisu Journal of Sustainable Tourism (1993) datuje první zmínku
o tomto pojmu do roku 1973. Tehdy se objevila v knize Ecological Principles for Economic
Development autorů Dasmanna, Miltona a Freemana (Ritchie, Crouch 2003). V 80. letech se
princip udržitelného rozvoje stále častěji objevoval v plánovacím procesu CR, propagována
byla integrace a vzájemná symbióza životního prostředí a cestovního ruchu (Dowling and
Fennell 2003). Inskeep (1988) zdůrazňoval nutnost plánování CR ve vazbě na zdrojové
analýzy území a vyzdvihoval důležitost socioekonomických a environmentálních faktorů
v plánovacím procesu. Pearce (1989) považoval za podstatné v plánovacím procesu zejména
pochopení složité struktury CR a všech aktérů podílejících se na jeho rozvoji (cit. in Dowling,
Fennell 2003).
V odborné literatuře lze nalézt tři základní vymezení pojmu udržitelný cestovní ruch. První
přístup, environmentálně zaměřený, definuje udržitelný CR tak, že jeho cílem je zachování a
ochrana ŽP ve všech jeho aspektech a respektování životního stylu místních obyvatel
(Pásková, Zelenka 2002). Obdobně je definován i v evropské normě EN 13809:2003, stejná
myšlenka je obsažena např. v práci C. Huntera (1997), kde je v udržitelném rozvoji území
vyzdvižena zejména ochrana životního prostředí.
Druhý, tzv. holistický přístup, zohledňuje přírodní i antropogenní prostředí, biosféru i místní
komunitu. To vše vnímá jako jeden celek, který může být v určité míře ovlivňován, ale není
měněn, což zaručí nezmenšenou možnost využívání tohoto celku i v budoucnu. Butler (1993)
např. uvádí, že udržitelný rozvoj v kontextu CR znamená poskytování služeb turistům
takovým způsobem, že to nenarušuje a nemění ŽP a místní komunitu.
Třetí přístup zdůrazňuje schopnost konkurenceschopnosti jednotlivých destinací. Cílem je
udržet si turisty a přilákat nové. Tomuto přístupu odpovídá i jedna ze starších definic
udržitelného CR (UNWTO 1996): udržitelný turismus je „cestovní ruch, kde je realizován
takový management všech zdrojů, kdy jsou naplněny ekonomické, sociální i estetické potřeby
a současně je zachována kulturní integrita, důležité ekologické procesy, biologická
rozmanitost i systémy podpory života“. Dále zdůrazňuje, že jsou uspokojovány potřeby
současných turistů a hostitelských komunit a současně jsou chráněny a obohacovány
možnosti pro budoucnost (Castellani, Sala 2009). Z definice je zřejmé, že správně realizovaný
udržitelný CR skýtá přínos nejen pro turisty, ale i místní obyvatele, samosprávu a další
instituce a rovněž i pro samotnou přírodu i krajinu (Zelenka 2008).
Výše zmíněná tvrzení jsou dokládána i následující tabulkou (tab. 2.1), jež srovnává
nejvýznamnější charakteristiky udržitelného cestovního ruchu:
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Tab. 2.1: 10 zásad udržitelného CR podle WWF (Garrod, Fyall 1997)
Udržitelné využívání zdrojů: ochrana a udržitelné využívání přírodních, kulturních a
sociálních zdrojů je klíčová a z dlouhodobého hlediska nezbytná
Omezení přílišné spotřeby a nadměrné produkce odpadů: vede ke snížení nákladů na
případnou obnovu poškozeného ŽP a zvyšuje kvalitu cestovního ruchu
Zachovávání diverzity: udržování a zvyšování přírodní, sociální a kulturní rozmanitosti
vytváří pevný základ pro cestovní ruch daného místa
Začlenění turismu do plánovacích procesů: cestovní ruch včleněný do místních i
národních strategických dokumentů je v budoucím výhledu více životaschopný
Podpora místních ekonomik: cestovní ruch podporující lokální ekonomické aktivity
zajišťuje jejich existenci a prosperitu a zabraňuje vyššímu poškozování ŽP
Zapojení místních komunit: začlenění místních obyvatel a dalších aktérů zlepšuje nejen
jejich životní úroveň, ale vzrůstá i kvalita nabízených služeb cestovního ruchu
Komunikace s aktéry a veřejností: konzultace mezi provozovateli cestovního ruchu a
tamější veřejností, organizacemi a institucemi je důležitá ve vzájemné spolupráci a slouží
jako prevence proti možným střetům zájmu a dalších konfliktů
Vyškolený personál: zaměstnanci v cestovním ruchu by měli mít povědomí o principech
udržitelného turismu a převádět je do praxe, počítá se též se zapojením místních obyvatel
Odpovědný marketing CR: proces plánování cestovního ruchu, který bere ohledy na
přírodní, sociální a kulturní složky dané lokality a který uspokojuje potřeby návštěvníků
Výzkum: probíhající monitoring poskytuje důležitá data, jejichž analýza vede k řešení
případných problémů a konfliktů
Termín udržitelný CR (stejně jako obecněji pojatý udržitelný rozvoj – viz výše) bývá v mnoha
ohledech též kritizován. Často je vytýkán přebytek planých nadějí a přání a nedostatek
realismu a pragmatismu (Clarke 2002, cit. in Fennel 2008) či přílišná obecnost. Dále je
vytýkáno, že udržitelnost není určena časově, prostorově ani úrovňově (Berno, Bricker 2001).
Jindy je kritizována přílišná shovívavost s činnostmi, které odporují myšlence udržitelného
rozvoje (Hunter 1997), tvrdší kritika označuje pojem udržitelný CR jako nedosažitelný díky
příliš odlišným zájmům jednotlivých aktérů (Sharpley 2000). Liu (2002) kritizuje stávající
výzkum v oblasti udržitelného CR jako nejednotný a nesouvislý, zejména díky
nedostatečnému zaměření např. na poptávku cestovního ruchu a navrhuje více
interdisciplinární náhled (Fennel 2008). Butler (1999) či Burns (1999) navrhují spíše používat
termín udržitelný rozvoj v cestovním ruchu, přičemž tvrdí, že to lépe vystihuje etické aspekty
ideologie udržitelnosti a nezaměřuje se tak přímo na samotný turismus.
Další nejednoznačnost se objevuje v problematice vymezení udržitelného CR. Často se o něm
píše jako o „elitní“ formě turismu a termín jako takový je často zaměňován za výrazy jako
alternativní, měkký (Krippendorf 1982), zelený (Jones 1987), vhodný či zodpovědný cestovní
ruch (Mäder 1988). Všechny pojmy přitom odkazují na stejný přístup k problematice CR. Jde
tedy o turismus, jenž dlouhodobě nenarušuje přírodní, kulturní a sociální prostředí. Nejedná
se o synonyma udržitelného cestovního ruchu, ale úzce s ním souvisí (Swartbrooke 1998) –
viz obr. 2.2. Všechny výše zmíněné formy turismu bývají brány jako „dobrý“ cestovní ruch a
protipól ke „špatnému“, masovému turismu (Berno, Bricker 2001). V souvislosti s uvedenými
pojmy se často objevuje termín ekoturismus (ekologický turismus), jenž bývá více
vyčleňován a úzce souvisí s chráněnými územími, proto o něm zde bude pojednáno
podrobněji.
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Obr. 2.2: Vztah mezi udržitelným CR a dalšími pojmy (Swartbrooke 1998)

2.2.3 Ekoturismus (ekologický turismus)
Stejně jako u udržitelného CR, ani zde není uznávána jedna definice, která by jasně
charakterizovala tento pojem. Podle IUCN (International Union for Conservation of Nature,
Mezinárodní svaz ochrany přírody) jde o cestování zodpovědné k ŽP a návštěvu relativně
nedotčených přírodních oblastí za účelem poznání tamní přírody a kultury, které je i
ekonomicky výhodné pro místní komunitu (Ceballos-Lascuráin 1996). Ross, Wall (1999) jej
označují jako cestovní ruch v přírodě blízkých oblastech a nepoškozující ŽP, který je
adekvátně řízen a aktivně přispívá k ochraně území. Některé práce se přímo zabývají
přehledem definic ekoturismu – např. Valentine (1993) jich uvádí 18. Weaver (2005) provedl
syntézu charakteristik a definic tohoto pojmu a určil tři typické prvky ekoturismu:
1) Hlavní atrakcí je přírodní prostředí. Jezdí se navštěvovat buď celé ekosystémy (horský
prales, mokřadní ekosystémy) nebo jen jejich některé části (návštěvy za velkými savci do
afrických savan, za koalami do Austrálie či za pandami do Číny). Nejde vždy jen o rostliny či
zvířata, zahrnuje se sem i poznávání života původních obyvatel (např. Sámové v severní
Skandinávii)
2) Podstatou návštěvy je poznávání a vzdělávání turistů (např. formou výletu
s kvalifikovaným průvodcem). Toto odlišuje ekoturismus od přírodního turismu (nature
tourism, nature-based tourism, wildlife tourism), kde přírodní prostředí vystupuje jako prostor
pro relaxaci, trávení volného času či provozování adrenalinových aktivit.
3) Ekoturismus by měl být provozován a plánován podle zásad udržitelnosti. Lidé
navštěvující přírodní území je jezdí poznávat, vzdělávat se a zachovávat, nikoliv ničit.
Umožní se tak jeho zachování v této podobě i dalším generacím.
Pojem ekoturismus se vyvíjel souběžně s termínem udržitelný CR. Fennel (1998) datuje první
zmínku o ekoturismu do roku 1965. Většina autorů uvádí období vzniku termínu do konce 70.
let 20. století (Romeril 1985, Higgins 1996, Ceballos-Lascuráin 1988). Poslední uvedený
autor bývá označován za původce termínu ekoturismus (Ross, Wall 1999). Od roku 2002
(tento rok byl vyhlášen OSN jako Mezinárodní rok ekoturismu) je vydáván Journal of
Ecotourism (Weaver 2005).
V některých pracích (Burton 1998) je ekoturismus popisován jako zaměnitelný s přírodním
turismem. Přírodní turismus je však většinou chápán obecněji, jde o jakékoliv zavítání do
přírodě blízkých oblastí, zejména do CHÚ (Kline 2001). Pojem se objevoval již od poloviny
19. století, ekoturismus se objevil jako jeho součást až později a je s ním spjato vzdělávání a
poznání turistů, stejně jako ekonomický přínos pro místní obyvatele (Higgins 1996). Samotný
pojem nature tourism je překládán jako přírodní turismus (Pásková, Zelenka 2002). Třebický
(2005) ve své práci navrhuje termín turismus přírodního typu, což je z jazykového i
významového hlediska vhodnější vyjádření odrážející skutečnost, že některé formy masového
turismu do přírodních oblastí lze obtížně nazývat přírodním turismem.
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2.3 Cestovní ruch v chráněných územích a jeho dopady
Prakticky každá země chrání část svého nejzachovalejšího přírodního prostředí
prostřednictvím různých kategorií CHÚ. Ta se mohou lišit velikostí či stupněm ochrany, vždy
mají ale společný účel – zajistit existenci ohrožených druhů, společenstev a ekosystémů
(Lunney et al. 1997). Druhým hlavním důvodem bývá ochrana takové části krajiny, jež
poskytuje příležitost k rekreačním a výzkumným účelům (Alpízar 2006).
V předchozí kapitole byly popsány různé formy udržitelného turismu, z nich se chráněných
území týkají převážně poslední dva – ekoturismus a přírodní turismus. Právě tyto formy CR
jsou dnes nejprogresivnější a počet turistů v CHÚ roste trojnásobně (Coria, Calfucura 2012)
až čtyřnásobně (Buckley 2000) oproti jiným oblastem (přímořské destinace, městské
památky). Největší význam má v rozvojových zemích, kde se dosud dochovala značná část
přírodních ekosystémů a žijí tu vzácné a chráněné druhy. Právě obrovský nárůst turistů
způsobuje paradox přírodního turismu – čím je dané místo atraktivnější (díky přírodním či
kulturním hodnotám), tím více návštěvníků přitahuje a je větší šance, že bude poničeno
vysokou návštěvností a následně na své kvalitě ztratí, což se projeví prudkým úbytkem
návštěvnosti (Hillery et al. 2001).
Cestovní ruch působí na dané chráněné území v určitých aspektech negativně, v jiných zas
pozitivně. Intenzita a rozsah jeho dopadů závisí na mnoha faktorech, jako jsou rozsah využití
území, míra zranitelnosti a odolnosti ekosystémů či míra rozvoje turistické infrastruktury
(Beedasy, Whyatt 1999). Zvláště v případech, kdy je turismus založen na přírodě a přírodních
zdrojích, je důležitý vzájemný vztah mezi cestovním ruchem a ochranou přírody. Ten lze
zařadit podle Budowski (1976) do třech následujících kategorií:
1) konflikt – cestovní ruch výrazně negativně ovlivňuje přírodní prostředí, propojení mezi
turismem a ochranou přírody prakticky neexistuje, CR se vyvíjí na úkor přírody.
2) koexistence – zájmy cestovního ruchu i ochrany přírody jsou uspokojovány, často za
situace, kdy je území rozděleno na části s rozdílným časovým a prostorovým využitím.
3) symbióza - turismus i ochrana přírody jsou organizovány tím způsobem, že profitují jedna
z druhé (turisté vidí zachovalé přírodní prostředí, které může být chráněno mimo jiné i díky
příjmům z cestovního ruchu).
V jaké ze tří výše zmíněných kategoriích se daná lokalita nachází, záleží též na fázi vývoje
zdejšího CR. Obdobně jako jiné produkty, i turisticky využívané území prochází svým
životním cyklem od fáze objevení, zavádění a růstu, přes stagnaci až po případný pokles. Této
myšlenky využil kanadský geograf R. W. Butler, který v roce 1980 publikoval koncept
životního cyklu destinace (Tourism area life cycle, TALC). Koncept představuje aplikaci
klasické křivky životního cyklu produktu využívanou v marketingu. V TALC je křivka
vytvářena v závislosti na ukazatelích vývoje CR v destinaci, jako jsou únosná kapacita území,
spotřební chování typického návštěvníka (Plogova typologie), Defertova funkce (počet lůžek
na 100 obyvatel) či vztah místních obyvatel k turismu (Doxey iritační index) (Pásková 2008).
Butler rozeznává šest základních fází destinačního vývoje (viz též obr. 2.3):
1. Objevení (Discovery + Exploration) – dané území navštěvuje jen málo turistů, jde většinou
o individuální cestování bez známek pravidelnosti. Návštěvníci jsou v těsném kontaktu
s místními obyvateli, turistická infrastruktura prakticky neexistuje.
2. Vtažení (Involvement) – místní obyvatelé se začínají aktivně zapojovat do cestovního
ruchu (nabídka ubytování, pohostinství, průvodcovství), zvyšuje se organizovanost CR,
objevuje se jeho propagace v lokálním a regionálním měřítku, zlepšuje se turistická
infrastruktura. Objevují se první tlaky na samosprávu a veřejné instituce. Stále zůstává těsný
kontakt turistů s místní komunitou.
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3. Rozvoj (Development) –postupně poklesává zapojení místních obyvatel, některé jimi
poskytované služby zcela vymizí a jsou nahrazeny většími a modernějšími zařízeními, jež
jsou poskytovány externími organizacemi, často zahraničními. Zvyšují se nároky na vybavení
a služby. Objevují se jasně patrné změny vzhledu celého území, projevují se negativní dopady
CR na životní prostředí i na socio-kulturní sféru. Během hlavní sezóny je počet turistů stejný
nebo vyšší než počet místních obyvatel. Mění se též typ turistů, kteří dané místo navštěvují – i
díky propagaci lokality v národním či mezinárodním měřítku.
4. Konsolidace (Consolidation) – celkový počet turistů stále narůstá, typické je zpomalení
jeho nárůstu. Místní ekonomika je silně fixována na CR, probíhají snahy o rozšíření nabídky o
další atraktivity přímo nesouvisející s původním předmětem návštěvy a tím o prodloužení
turistické sezóny. Množství turistů a aktivity spojené s turismem začínají být nepříjemné
místním lidem, zvláště těm, kteří do cestovního ruchu nejsou zapojeni a neprofitují z něj.
5. Stagnace (Stagnation) – únosná kapacita území je již naplněna nebo překročena, počet
turistů a příjmy z CR se již nezvyšují, spíše začínají klesat. Lokalita má vybudované jméno,
ale nepatří již mezi moderní. Ubytovací kapacita je nenaplněna, je nutné vyvíjet stále větší
úsilí k nalákání turistů, objevuje se vyšší závislost na opakovaně přijíždějících turistech.
Původní přírodní a kulturní atraktivity jsou upozaděny před uměle vytvořenými. Opět se mění
typ turisty, dochází k přechodu na masový cestovní ruch.
6. Pokles (Decline) – místo již nemůže konkurovat novějším a atraktivnějším lokalitám, trh
poklesává. Převažují jednodenní a víkendoví turisté. Mnoho rekreačních zařízení zaniká,
ostatní ztrácejí na ceně, stávají se tak dostupnějšími pro místní podnikatele – v této fázi
dochází opět k vyššímu zastoupení místních obyvatel na CR, zvyšuje se též atraktivita území
pro trvalé bydlení. Ve všech případech není nutný pokles, někdy se objevuje fáze omlazení
(rejuvenation), což je téměř vždy spojeno s výraznou změnou nabídky cestovního ruchu
(výstavba nové infrastruktury, reorientace na zimní sporty, apod.) (Butler 2006).
Obr. 2.3: Životní cyklus destinace (Pásková 2008)

Každá destinace nemusí vždy projít všemi vývojovými stadii, i jejich pořadí se může
obměňovat. Možná je i koexistence více fází najednou, např. rozvoj, stagnace a úpadek –
označována jako fáze „zralosti“, sem bývají řazeny i Krkonoše (Pásková 2008). TALC se stal
často používaným modelem, docházelo k jeho různým obměnám, některé studie rozeznávají
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méně fází (3-4) či byl mírně modifikován tvar křivky. Agarwal (2006) tvrdí, že se nejedná o
pravidelnou asymptotickou křivku, ale že po fázi stagnace následuje reorientace, projevující
se mírným poklesem, po čase postupně dochází k růstu („propad“ na vykreslené křivce).
Baum (2006) do cyklu započítává i možnou fázi ukončení (exit stage), kdy dané území
přestane fungovat jako turistická destinace (obojí cit. in Butler 2009). Koncept TALC je
použitelný i pro turismus v CHÚ, jak dokazují na příkladu vybraných NP Kanady Boyd
(2006) či východoafrických národních parků Weizenegger (2006).
Obdobný princip jako TALC lze nalézt v práci J. S. Holdera z roku 1988, kdy publikoval
studii o „sebedestrukci cestovního ruchu“. Zde popisuje, jak původně minimálně narušené
území láká turisty na pobyt v klidném přírodním prostředí, kteří jsou ochotni si za něj řádně
připlatit. To láká další a další investory, narůstá lůžková kapacita a vlivem konkurence se
snižují ceny za ubytování. Lokalita se tak díky přístupnějším cenám stane místem, kde
propukne masový turismus (Holder 1988). Praktickou ukázku této teorie popsali Davenport a
Davenport (2006) z mexického ostrova Cancún. Uvnitř ostrova se nachází několik lagun,
které před rozvojem turistiky byly na okrajích porostlé mangrovovými porosty. Ostrov byl
postupně spojen silnicí s pevninou, na místě některých lagun vyrostly zábavní parky a golfová
hřiště. Vznikající hotely snižovaly ceny ubytování a místo zaplavili turisté. Příjem pro místní
obyvatele se ale značně snížil, drtivá většina vzniklých ubytovacích komplexů dnes patří
externím společnostem.

2.3.1. Pozitivní dopady cestovního ruchu
Z pozitivních aspektů cestovního ruchu na konkrétní území lze vygenerovat tři základní
oblasti (Eagles et al. 2002):
1) podpora ekonomiky
2) ochrana přírodního a kulturního dědictví
3) podpora kvality života
Ad 1) Příliv turistů do oblasti znamená zvýšený příjem a pracovních příležitostí pro místní
obyvatele, zejména v rozvojových zemích. Gurung a Seeland (2008) ve studii z Bhútánu
hodnotili ekoturismus jako příležitost pro zdejší chudé venkovské obyvatelstvo na zvýšení
jejich hrubého domácího štěstí (Gross National Happiness) – inspirativní obdoby ve světě
běžnějšího hrubého domácího produktu (HDP). Wunder (2000) porovnával různé přístupy
managementu ekoturismu ve vztahu k příjmu místních obyvatel (podle míry jejich
participace) v rezervaci Cuyabeno Wildlife Reserve v severní Amazonii. Mbaiwa a Stronza
(2010) v regionu Okawango v Botswaně zjistili, že u řady domácností nahradily příjmy
z ekoturismu tradiční zdroj obživy – pastevectví. Totéž platí i pro rozvinuté země, např. ve
studii ekonomického přínosu ve velkoplošných chráněných územích (> 10 000 ha) Německa
konstatoval jeden ze závěrů, že každé CHÚ představuje několik set pracovních příležitostí. Ke
zvýšení příjmů z CR výrazně přispívá, když zde turisté přenocují (Job et al. 2006).
Dalšími pozitivními dopady CR jsou stimulace a diverzifikace místní ekonomiky, zvýšení
životního standardu, vytváření příjmu z místních daní, podpora místní výroby zboží a oživení
trhu (Eagles et al. 2002). Při vhodném managementu představuje turismus příjmy nejen pro
místní obyvatele, ale i pro samotnou správu daného CHÚ (Dharmaratne et al. 2000).
Ad 2) Pozitivem cestovního ruchu je též ochrana přírodního a kulturního dědictví daného
místa. Klíčovým prvkem ve strategickém plánování chráněného území je zapojení místní
komunity do ochrany zdejšího prostředí. Nelze trvale investovat do ochrany přírody v území,
kde žijí chudí lidé, kteří téměř nemají co jíst (Fisher, Treg 2007). Pokud ale z existence
chráněného území (resp. na něj vázaného turismu) budou mít místní lidé významný zdroj
obživy, budou se aktivně zajímat a zapojovat do jeho ochrany a pečovat o něj (Brooks et al.
2006). Opět je výraznější tendence v rozvojových zemích – pokud domorodé obyvatelstvo

13

dostane příležitost přímo profitovat z biodiverzity CHÚ, bude mít tendenci zastavit její
ohrožování (Bookbinder et al. 1998; Torquebiau, Taylor 2009). Eagles et al. (2002) dále
uvádí, že cestovní ruch chrání zdroje, které by jinak zůstaly místní komunitou nepovšimnuty a
mohly by znamenat spíše výdaje než zisk a hodnotu. Turisticky využívané území také
představuje příznivější alternativu pro ŽP, narozdíl např. od velkoplošného zemědělství či
těžby, které by jinak mohly v lokalitě nastat (Collins 1998). Další hodnota může být
v zachování tradic (výroba tradičních výrobků, pořádání festivalů, slavností či obřadů,
udržování dobové architektury, krojů a výzdoby) prostřednictvím vzdělávání a interpretace,
kdy je vytvářena nová generace odpovědných turistů i místních obyvatel.
Ad 3) Třetí pozitivní aspekt cestovního ruchu se týká zlepšené podpory kvality života
místních komunit. Zvýšený příjem z turismu může vylepšit dostupnost surovin a zboží pro
místní obyvatele, např. zdroje pitné vody, podpora sportovních aktivit v regionu (Mbaiwa a
Stronza 2010) či lepší dostupnost lékařské péče (IUCN 1999). Příjmy z turismu mohou být
využity jako zdroj financí v případě škod způsobených neočekávanými událostmi a
katastrofami (Lepper, Schroenn 2010). Cestovní ruch také podporuje místní obyvatele učit se
jazyky a kulturu zahraničních turistů a vážit si své vlastní kultury a životního prostředí, kromě
rozvoje vzdělávání se zde objevuje i interkulturální porozumění (Eagles et al. 2002).

2.3.2. Negativní dopady cestovního ruchu
Více studií se zabývá negativními vlivy cestovního ruchu na chráněná území. V kvalifikaci
dopadů CR se používá prostorové měřítko, které rozděluje dopady na přímé a nepřímé.
Přímými dopady se rozumí následky přímo v místě, kde je cestovní ruch soustředěn, a
nepřímé dopady zahrnují následky na regionální až globální úrovni (Gössling 2002).
Ceballos-Lascuráin (1996) považuje za přímé dopady ty, které jsou způsobeny fyzickou
přítomností turistů a nepřímé ty, jež souvisí s infrastrukturou, vybudovanou v souvislosti
s cestovním ruchem.
Většina autorů dělí přímé dopady z hlediska jednotlivých složek životního prostředí. Leung a
Marion (2000) rozeznávají čtyři složky – půdu, vodu, vegetaci a zvěř. Ceballos-Lascuráin
(1996) klasifikuje přímé dopady do kategorií: dopady na geologické útvary, minerály a
zkameněliny; na půdy; vodní zdroje; vegetaci; živočichy; sanitační opatření; estetické dopady
na krajinu a dopady na kulturní prostředí. Spenceley (2005) uvádí šest složek ŽP ovlivněných
turismem – vzduch, voda, půda, krajina, habitaty a volně žijící živočichové. U každé složky
jsou uvedeny konkrétní negativní vlivy včetně citací autorů, kteří se jimi zabývali. Obdobné
dělení lze nalézt i v práci Eagles et al. (2002) – viz tab. 2.2:
Tab. 2.2: Environmentální dopady cestovního ruchu (Eagles et al. 2002, upraveno)
Složka ŽP
Příklady rizik z turistických aktivit
Ekosystémy
Výstavba ubytovacích zařízení a další infrastruktury způsobuje
přímý dopad na ŽP: odstraňování vegetace, dopad na vodní síť.
Možná výrazná změna stanovišť druhů (migrační trasy, hnízdiště)
Půda
Zhutňování půdy.
Odstraňování půdního krytu a s tím spojená eroze.
Vegetace
Negativní vliv dopravy (odstraňování vegetačního krytu, zanášení
nepůvodních druhů rostlin).
S vyšší koncentrací turistů hrozí vyšší riziko požárů.
Voda
Vyšší poptávka po pitné vodě.
Vypouštění odpadních vod do řek, jezer a oceánů.
Možná kontaminace vod olejem a palivem z lodí.
Proud od lodního šroubu může ovlivnit vodní organismy.
Ovzduší
Emise z dopravy či ubytovacích zařízení.
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Volně žijící živočichové

Lov a rybolov ovlivňuje populační dynamiku v daném místě.
Zavádění nepůvodních lovných druhů.
Rušení živočichů (obtěžující chování – přílišné přibližování, hluk,
vibrace).
Střety dopravních prostředků se zvířaty, rušení zvířat, zanášení
geograficky nepůvodních druhů.

Kromě ŽP působí cestovní ruch negativně i na sociální a kulturní sféru dané lokality. Místní
obyvatelstvo může být rušeno nadměrným počtem turistů, hlukem, dopravou, odpadem a
znečištěným prostředím, objevuje se zvýšená kriminalita, leckde se řeší problémy
s alkoholem a drogami či prostituce. Negativní bývá i ekonomická stránka – zvýšené ceny
zboží a služeb v souvislosti s turismem, mění se i vztahy mezi místními, zejména mezi těmi,
kteří jsou zapojeni do CR a těmi, kdo nejsou (Deery et al. 2012). V některých případech také
turismus nemusí podporovat přímo místní ekonomiku, ale jen určité bohaté vrstvy populace,
které vlastní danou infrastrukturu (hotely atd.), ale v samotném místě nežijí. Negativní
dopady turismu v lokalitě zůstanou, ale ekonomické nikoliv.
Zvýšená intenzita cestovního ruchu může též ohrozit tradiční kulturní sféru místa. Mbaiwa a
Stronza (2010) popisují relokaci původních obyvatel a problémy s rasismem v souvislosti
s rozvojem turismu v regionu Okawango v Botswaně. Studie Ishii (2012) z Thajska uvádí
rozbití tradiční struktury rodinných klanů u domorodých thajských kmenů díky odlišné výši
příjmů jednotlivých členů rodiny z turismu.
Hodnocení nepřímých dopadů cestovního ruchu je mnohem náročnější, neboť se jedná o širší
a komplexnější problematiku, která se dá obtížně kvantifikovat. První podrobnější analýza
hodnotící globální dopad turismu byla vytvořena Gösslingem (2002). Ten ve své práci
vyjmenoval a popsal pět jevů, ke kterým určitou měrou přispívá i cestovní ruch – změna
zemského povrchu a využití půdy, spotřeba energie a její dopady, změny bioty a vymírání
druhů, šíření chorob a psychologické důsledky cestování. Vycházel zejména z dat UNWTO a
ve své studii se pokusil hrubě kvantifikovat např. množství emisí CO2, za které je CR
odpovědný. Objevují se i autoři, kteří za nepřímé vlivy označují jakoukoliv aktivitu s vlivem
na ŽP, která nesouvisí s fyzickou přítomností turisty na konkrétním místě (Ceballos-Lascuráin
1996; Pickering, Hill 2007; Pickering et al. 2010).
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2.4 Monitoring cestovního ruchu a jeho následků v chráněných územích
2.4.1 Monitoring dopadů CR na přírodní prostředí
Cestovní ruch již řadu desetiletí není považován za zcela neškodný k životnímu prostředí.
Studie analyzující vliv rekreačních aktivit na okolí se začaly hojněji objevovat v 70. letech 20.
století (Buckley 2004). Jak ukázala předchozí kapitola, cestovní ruch, byť udržitelný,
ovlivňuje nejen přírodu a krajinu daného místa, ale i zdejší sociální a kulturní prostředí.
Charakteristika dopadů CR a jejich vyhodnocení je hlavním úkolem monitoringu a výzkumu
v dané lokalitě. Výsledky monitoringu jsou dále využívány při komunikaci s místními
obyvateli, samosprávou, turisty i dalšími subjekty působícími v daném místě, pomáhají též
určit příčiny a souvislosti dopadů turismu a tím se podílí na optimalizaci aktivit všech aktérů,
participujících v daném území (Leung, Marion 2000).
Vlivy turismu na ŽP zkoumá rekreační ekologie. Termín se prvně objevil na počátku 70. let
20. století ve Velké Británii – zde byla zřízena skupina odborníků Recreation Ecology
Research Group. V této době začínal akademickou dráhu M. J. Liddle, autor pozdější rozsáhlé
publikace Recreation Ecology: The Ecological Impact of Outdoor Recreation (vyšla 1997),
která shrnuje dosavadní výzkumy tohoto oboru (Buckley 2004). V následujících odstavcích je
uveden přehled studií popisujících vliv CR na přírodní prostředí, převážně v CHÚ. Vycházím
zde ze členění podle toho, jaké složky ŽP rekreační aktivity ovlivňují, konkrétně podle tab.
2.2. Přehledové studie mohou též členit dopady turismu podle jednotlivých aktivit (např.
Davenport, Davenport 2006; Leung, Marion 2000; Cole, Landres 1996) či jsou zaměřeny na
jednu aktivitu a její ovlivnění všech složek ŽP (Marion, Wimpey 2007).
Vegetace
Postupem času se mění filosofie managementu chráněných území, zejména národních parků.
Původně byly zakládány za účelem ochrany jednotlivých druhů či geologických fenoménů.
Přístup se postupně přeměňoval v úsilí komplexně ochraňovat celé ekosystémy na úrovni
krajiny. Předmětem ochrany se stávají ekologické procesy (Shultis, Way 2006). Monitoring
dopadů rekreačních aktivit na CHÚ se zaměřuje převážně na konkrétní složky těchto
ekosystémů. První oblastí výzkumů se stala na první pohled nejnápadnější část - vegetace.
Nejstarší práce se objevily na konci 20. let 20. století. V roce 1928 P. Meinecke publikoval
studii The Effects of Excessive Tourist Travel on the California Redwood Parks, kde
upozorňoval na poškozování kořenů sekvojí projíždějícími automobily a navrhoval zákaz
jejich vjezdu do území (Buckley 2004). Významnou měrou k řešení vlivu turismu na okolní
prostředí přispěl Bates (Bates 1935, Bates 1938), který zkoumal vliv sešlapu na vegetaci na
cestách a podél nich. Zejména od 60. let 20. století obdobných studií přibývalo, dále zde
uvádím pouze rešeršní práce s touto problematikou.
Jedna z prvních souhrnných prací o vlivu sešlapu na vegetaci v CHÚ byla práce M. J. Liddla
otištěná v Biological Conservation roku 1975 (Gouvenain 1996). Velkou tradici výzkumu
vlivu turismu na vegetaci v chráněných územích má Austrálie. Sun a Walsh (1998) zpracovali
výčet prací zkoumající dopady na vegetaci a půdu. Rozdělili používané výzkumné metody do
třech kategorií – experimenty (nejnáročnější na finance i přípravy, ale nejpřesnější – lze zde
totiž odfiltrovat jednotlivé vlivy od sebe), terénní výzkumy (nejčastěji používané, rychlé a
finančně nenáročné, ale přináší málo informací o přesném turistickém využití lokality) a
dotazníková šetření (názory veřejnosti na environmentální dopady rekreačních aktivit) –
v každé kategorii je zde uvedena řada nejen australských studií.
Novější rešerši australských prací provedli Pickering a Hill (2007). Uvádí dvě kategorie
dopadů turistických aktivit na CHÚ: a) dopady spojené s turistickou infrastrukturou
(ubytování – kempy, apartmány, hotely; silnice; turistické cesty), b) dopady spojené
s turistickými aktivitami, které zde rozděluje na pěší turistiku, cyklistiku, jízdu na koni,
16

odlehlá nocoviště (backcountry camping) a jízdu na čtyřkolkách. U každé aktivity je uveden i
konkrétní dopad, na který se studie zaměřila. Dále je zde shrnut výzkum faktorů ovlivňujících
vlivy cestovního ruchu, a to jak ze strany turistů (typ infrastruktury a rekreačních aktivit,
chování turistů, sezónnost) tak ze strany životního prostředí (typ vegetace a půdy, reliéf
území, klimatická zóna). Závěrečná část rešerše popisuje výzkumy nepřímých vlivů
cestovního ruchu na vegetaci – zvýšený obsah živin, výskyt zavlečených druhů plevelů a
patogenů. Stejný tým autorů publikoval přehledovou studii prací, které se zabývají vlivem
pěší turistiky, jízdy na kole a na koni v Austrálii a Severní Americe (Pickering et al. 2010).
Sešlapem v CHÚ a jeho vlivem na vegetaci a půdu se zabýval v USA David N. Cole, který
např. navrhl standardizovanou metodiku experimentů zaměřených na sešlapávání terénu
(Cole, Bayfield 1993), také je autorem rešeršní práce týkající se monitoringu dopadů na
severoamerická chráněná území (Cole, Landres 1996). Základní přehled studií v Severní
Americe uvádí ve své práci Marion (2006). Vliv rekreačních aktivit na vegetaci (a na ostatní
složky životního prostředí) v Číně je souhrnně popsán v rešerši Zhong et al. (2011).
Probíhající studie o vlivu turistů na vegetaci se netýkají pouze terestrických území,
monitoruje se i vliv sešlapu na příbřežní porosty řas, korálů a v nich žijících živočichů. Jako
příklad lze uvést práci Brown, Taylor (1999) sledující míru poškození řasových porostů
procházejícími návštěvníky v novozélandské rezervaci.
Půda
Pohyb turistů po nezpevněném povrchu má přímý dopad ve formě poničení či pozměnění
lokální vegetace a také dopad nepřímý, způsobený změnami fyzikálních a chemických
vlastností půdy, což má za následek další poškození vegetačního krytu. Výzkumy jsou často
vedeny paralelně se sledováním vegetace. Studie zaměřené pouze na půdu se nejčastěji týkají
zvýšení kompaktnosti (zmenšení půdních pórů) a ovlivnění vlhkosti půdního profilu (Bates
1935), ovlivnění aerace půdy, teplotní vodivosti (Gouvenain 1996), mobility minerálů a živin
a biogeochemických pochodů (Zhong et al. 2011). Rixen et al. (2003) uvádí přehled prací
zaměřených na ovlivnění půdy (i vegetace) na sjezdovkách – ovlivnění doby trvání sněhové
pokrývky (změna teplotního režimu, růstu vegetace), chemismu a kompaktnosti půdy či vliv
umělého sněhu (jiné chemické složení díky aditivům).
Voda
Pro potřeby turistů v daném regionu jsou využívány a spotřebovávány zdroje vody, nejen pro
osobní potřebu, ale i na provoz bazénů, zavlažování golfových hřišť apod. Zvláště v sušších
oblastech může tato spotřeba citelně zasáhnout do místních vodních rezervoárů. Rešeršní
práce Gösslinga et al. (2012) se zabývá spotřebou vody v cestovním ruchu z kvalitativního i
kvantitativního hlediska. Podle této studie odebírají aktivity přímo spojené s mezinárodním
CR necelé procento celosvětové spotřeby vody. Přičte-li se i domácí cestovní ruch, největší
spotřeba vody turismem v porovnání s celkovou spotřebou státu (regionu) se objevuje na
ostrovech s vysokou návštěvností (Mauricius – až 40%, Kypr – 20%, Malta 15%). Dále jsou
v práci rozebrány jednotlivé turistické aktivity a přehledy studií zkoumající jejich spotřebu
vody. Souhrnná tabulka zahrnující i nepřímou spotřebu vody (doprava, jídlo) ukazuje, že v
případě jednoho mezinárodního turisty jde o 2000 – 7500 litrů vody na den pobytu.
Leung a Marion (2000) shrnují práce zaměřené na dopad turistických aktivit (zejména
kempování a cestní síť pro pěší návštěvníky) na půdu, vodu a zvěř v chráněných územích
USA. Ohrožení ekosystémů v USA včetně vodní složky popisuje práce Cole, Landres (1996).
Čínské studie shrnuje Zhong et al. (2011). Dopady turismu na kvalitu vody daného místa jsou
předmětem práce Baoying, Yuanqing (2007). Opačný vztah, tj. dopady zhoršené kvality vody
na turistické aktivity regionu, řeší studie Vesterinen et al. (2010).
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Ovzduší a klima
Studie se zaměřují zejména na produkci skleníkových plynů a příspěvky ke globální změně
klimatu. Hlavním skleníkovým plynem je oxid uhličitý (CO2), jehož podíl je uváděn na cca
77%. Odhad z roku 2005 uvádí, že CO2 vyprodukovaný cestovním ruchem tvoří cca 5%
celkových antropogenních emisí, z toho asi 40% padá na vrub letecké dopravě (Hall 2009).
Zaměříme-li se na jednotlivé státy, může být podíl letecké dopravy na celkových emisích CO2
v CR výrazně vyšší – např. Seychely 97,5% (Gössling et al. 2000), z evropských zemí
Švýcarsko 80% (Perch-Nielsen et al. 2010). Nejvyšší podíl připadá obecně na dopravu,
z ostatních složek turismu lze zařadit hlavně ubytování a turistické aktivity. Většina prací
analyzuje produkci CO2 právě podle výše zmíněných složek. Přehled studií je uveden
v Gössling (2002) či Zhong et al. (2011). Odlišným přístupem je analýza produkce CO2 z CR
v určité oblasti - Švýcarsko (Perch-Nielsen et al. 2010); Seychely (Gössling et al. 2000),
Havajské ostrovy (Konan, Chan 2010). Poslední jmenovaná práce uvádí 22% podíl
cestovního ruchu na celkové produkci skleníkových plynů na ostrovech. V ČR se touto
záležitostí zabýval Třebický (2005).
Existuje i opačné působení – tj. globální změna klimatu má dopady na CR. Jako příklad lze
uvést snížení sněhové pokrývky v řadě lyžařských středisek, čímž se zkracuje sezóna a
některým objektům hrozí uzavření. Studie se soustřeďují zejména na lyžařské rezorty
v Alpách a v horách S. Ameriky, jejich přehled uvádí Varley, Medway (2011). Ovlivněním
turismu v CHÚ Skalistých hor se zabývá Scott et al. (2007), uvádí zde změnu místních
klimatických podmínek a s tím spojených přírodních fenoménů – delší sucha zapříčiňují více
lesních požárů, vyšší teploty mají za následek tání ledovců a tím se snižuje atraktivita území.
Další práce se zaměřují na postupné zaplavování navštěvovaných korálových ostrůvků a
úbytek potápěčských lokalit v korálových útesech (Perch-Nielsen et al. 2010). Jiný přístup
zaujímají studie zaměřující se na konkrétní oblast a v ní řeší všechny možné důsledky
globálního oteplování na CR. Častým zájmovým územím bývá Středomoří, citlivá a
zranitelná oblast, kde navíc turismus představuje dominantní zdroj příjmu místních obyvatel
(Nicholls, Hoozemans 1996; Hein et al. 2009; Giannakopoulos et al. 2009).
Volně žijící živočichové
Divoká zvířata jsou nedílnou součástí přírodních ekosystémů a poměrně často představují
hlavní „magnet“ pro turisty – ti často jedou do daného území kvůli konkrétním živočišným
druhům. V posledních desetiletích přibývá studií hodnotících dopady takového typu turismu,
které se snaží přispět k jeho trvalé udržitelnosti (Rodger et al. 2009). Monitoring vlivu
turismu na volně žijící živočichy se zaměřuje na hlavní příčiny – usmrcení (lov, rybářství,
dopravní střety), změnu habitatu (odstranění či změna druhového složení původní vegetace),
znečištění a vyrušení (ovlivnění migrace, reprodukce, lovu, změna sociálního chování)
(Reynolds, Braithwaite 2001). Z rešeršních prací lze uvést práci Oramse (2002). Ten
sumarizuje výzkumné aktivity zaměřené na hodnocení vlivu krmení divokých zvířat. Steven
et al. (2011) porovnává 69 prací (50 v CHÚ) zaměřených na ovlivnění ptactva turistickými
aktivitami. Negativní vliv prokázalo 61 (44 v CHÚ) studií, tj. 88%. Většina uváděných studií
proběhla v mírném pásmu (Anglie, Argentina, Nový Zéland, USA) v příbřežních či
mokřadních biotopech. Carney a Syneman (1999) popsali vlivy člověka na hnízdní kolonie
ptactva, ne všechny lidské aktivity se zde ale týkaly turismu a CHÚ. Boyle a Samson (1985)
v rešerši 250 studií uvedli, že 80% z nich hodnotilo vliv turistických aktivit jako negativní
(cit. in Sterl et al. 2008). Hardiman a Burgin (2010) uvádějí souhrn prací zaměřených na
ovlivnění fauny mořských příbřežních ekosystémů v Austrálii. Jako nejvážnější hrozbu
zmiňují zavlečení nepůvodních druhů. Invazemi ohrožené jsou též ostrovní a jiné izolované
lokality, které začínají být objevovány turisty a CR zde velmi progresivně narůstá, jako např.
Antarktida (Frenot et al. 2005).
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2.4.2 Monitoring dopadů CR na socio-kulturní prostředí
První studie zabývající se dopadem turismu na místní obyvatele začaly být publikovány v 70.
a 80. letech 20. století (Greenwood 1972; Butler 1980; Belisle, Hoy 1980; Getz 1983). V této
době se sledovaly a zjišťovaly názory místních obyvatel ve vztahu k turismu. Objevovaly se
snahy o klasifikaci sociálních dopadů turismu do několika kategorií. Jiné výzkumy se
zaměřovaly na změnu sociálního myšlení u místních obyvatel díky zvýšené intenzitě turismu
(Pizam, Milman 1984). Tito autoři ve své práci také definovali sociální a kulturní dopady
turismu jako „způsoby, kterými cestovní ruch přispívá ke změnám v hodnotách, individuálním
chování, rodinných vztazích, životním stylu, morálce, tradicích a organizaci místní komunity“.
Rozdělili sociální dopady do šesti kategorií – demografické, kulturní, kategorie týkající se
zaměstnání, posunu hodnotových norem, změny vzorce spotřeby a vlivů na ŽP.
Popis prací zaměřených na jednotlivé kategorie shrnují Haralambopoulos a Pizam (1996).
První studie se zaměřovaly jen na individuální situace než na obecný popis daného problému.
Jedno z prvních děl, které se snažilo generalizovat tento problém, se objevilo v roce 1982
(Kariel, Kariel 1982). Zde byly vytvořeny tři modely, které pokrývají hlavní vlivy turismu:
ekonomické změny, změny krajiny a infrastruktury a změny životního stylu místních
obyvatel. Výzkum byl prováděn formou dotazníkových šetření v rakouských Alpách.
Souhrny prací o vlivu CR na místní obyvatele z posledních let jsou uvedeny např. v Deery et
al. (2012). Zde je mimo jiné citována rešerše Easterlinga (2005), shrnující studie v období
1976 – 2003. První část práce se týká postupného vývoje výzkumu sociálních dopadů na
místní komunity. Autoři zde uvádí čtyři etapy vývoje – definice a koncepční rozvoj;
modelování problémů (hypotetické vztahy mezi tím, jak rezidenti vnímají sociální dopady
turismu a různými proměnnými – zlepšení infrastruktury a služeb, pracovních příležitostí,
zvýšení množství lidí v místě bydliště, kriminality); testování v praxi (dotazníková šetření) a
rozvoj a vylepšování dotazníkových průzkumů. Na základě hodnocených studií autoři určují
hlavní faktory ovlivňující názory místních obyvatel k CR – délka pobytu v místě, míru
zapojení do CR a vzdálenost od míst turistických aktivit. Zároveň je zde poukázáno na další
důležité, avšak nedoceněné faktory, jako je hodnotový žebříček, politické preference či vztah
k regionu (Deery et al. 2012).
Většina výše zmíněných studií, zabývajících se sociálními dopady, se většinou zaměřuje na
malé komunity v odlehlejších oblastech, jako jsou CHÚ či venkov. Několik z nich hodnotí i
vliv turismu na městské a hustě obydlené oblasti. Jejich přehled shrnuje např. práce Haley et
al. (2005).
Ve výzkumech v CHÚ se rovněž sledují názory a postoje turistů. Cestovní ruch je důležitým
zdrojem příjmů - nezáleží jen na počtu turistů, ale také na jejich charakteristice a chování
během pobytu. Proto se realizují kvalitativní průzkumy, které analyzují chování a preference
turistů během pobytu. Mok, Iverson (2000) rozdělují turisty na ty, kteří utrácejí více (tzv.
heavy users) a výrazně méně (tzv. light users) podle jejich demografických a
socioekonomických charakteristik (věk, velikost skupiny, účel pobytu,…). Toto dělení
považují za důležitější než dělení na aktivity, které turisté během pobytu provozují. Zároveň
je uvedena rešerše dosavadních prací na toto téma a návrh managementových opatření.
Velmi důležité je vzdělání turistů a povědomí o problémech daného CHÚ, obojí ovlivňuje
jejich chování v místě pobytu. Alessa et al. 2003 shrnují studie této problematiky
v příbřežních a mokřadních územích. Problémy s kůrovcem v NP Bavorský les a závislost
mezi povědomím turistů o kůrovci a vztahu k němu řeší studie Müller, Job (2009). Sterl et al.
(2008) se zabývá názory návštěvníků NP Donau-Auen (Rakousko) na téma poškození parku
turistickými aktivitami, získaná data představují informace o tom, které aktivity považují sami
návštěvníci za nejvíce a nejméně poškozující. Cenné informace poskytují též práce
monitorující charakteristiku a postoje návštěvnické veřejnosti ve vztahu ke statutu CHÚ.
Fredman (2004) provedl kvalitativní výzkum ve stejném území rok před a rok po vyhlášení
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NP a porovnával výsledky. Zjištěním bylo, že NP „přitahuje“ více žen, lidí z velkých měst,
pěších turistů, rybářů, rodin a lidí, kteří mají rádi dobré počasí, což nejsou předpokládaní
vyhranění milovníci divoké přírody. Každý desátý návštěvník přijel jen díky faktu, že území
bylo vyhlášeno národním parkem. Návštěvnost se po vyhlášení NP zvýšila téměř o 40% a
zvýšila se i spokojenost turistů – zde je nutné kromě „značky“ národního parku zvážit také
významné zlepšení infrastruktury – silnic, stezek, značení a návštěvnických center.
Předmětem zájmu socio-kulturních studií o vlivech CR jsou i konflikty mezi turisty, jejich
intenzita a příčiny. Watson et al. (1994) uvádí hlavní příčiny konfliktů mezi turisty v území –
rozdílné názory, očekávání, životní styl provozovatelů jednotlivých aktivit a také vnímání jiné
aktivity jako konkurenci aktivitě jiné. Jsou zde vypsány i nejčastější aktivity, kterých se
konflikty týkají (plavci, kanoisté vs. motorové čluny; běžkaři vs. sněžné skútry; cyklisté vs.
pěší turisté), včetně studií, které se problémem zabývaly. V CHÚ se nejčastěji jedná o
konflikty mezi pěšími turisty a cyklisty, tímto problémem se zabýval např. Cessford (2003) na
Novém Zélandu nebo Ramthun (1995) v USA.
V ČR je tato problematika řešena především v NP a biosférických rezervacích. Většina prací,
včetně těch prvních, pochází právě z Krkonoš a Šumavy. V Krkonoších se první práce
objevovaly od 2. poloviny 90. let. Analýzou frekvence a postojů turistů ve vybraných
lokalitách KRNAP se dlouhodobě zabývá Čihař a kolektiv z Ústavu pro životní prostředí PřF
UK v Praze (Čihař et al. 1998; Čihař, Třebický 2000), kromě každoročních kvalitativních a
kvantitativních šetření jsou prováděna i šetření s místními obyvateli (více v kapitole 3.1 Úvod
do metodické části). Dopad CR na horské prostředí Krkonoš se objevuje i v pracích Štursy,
dlouholetého pracovníka Správy KRNAP a ředitele tohoto NP v letech 1990 -1994 (Štursa
2002, Štursa 2007). Na monitoringu turismu v Krkonoších se též podílela firma Kolpron CZ
(Suchý 2002, Suchý et al. 2007) či Česká zemědělská univerzita v Praze (Houdek 2006).
Z polské strany hor jsou k dispozici studie Bereźnicka-Szymańska, Mazurski (2000)
z Wroclavské univerzity nebo Wieniawska-Raj ze Správy KPN (např. Wieniawska 2004).
Cestovním ruchem na Šumavě a jeho socio-kulturními dopady se dlouhodobě a pravidelně
zabývá Čihař a kol. (např. Čihař et al. 2000), a to především v centrální části NP. Zejména
jižní část Šumavy se stala předmětem výzkumu Kušové, Těšitele a kol. z Ústavu systémové
biologie a ekologie AV ČR (např. Kušová et al. 1999, Kušová et al. 2008), kteří se zabývají i
celým územích biosférické rezervace (BR) Šumava v rámci mezinárodních projektů, jako je
např. PANet 2010 (www.panet.info). Demografickou analýzu a vývoj posledních 15 let na
Šumavě hodnotí studie Perlín, Bičík (2010). Díky bezprostřední blízkosti Šumavy lze zmínit i
zajímavou sociologickou studii z VVP Boletice – území s nezanedbatelným turistickým
potenciálem (Novotná 2010).
Z ostatních CHÚ ČR vybírám jen některé studie, nezmiňuji např. diplomové práce, regionální
rozvojové agentury, programy rozvoje CR jednotlivých krajů či data z Českého statistického
úřadu. Výzkum ve všech národních parcích ČR provádí výše zmíněný Čihař a kol. (z NP
Podyjí např. Čihař, Staňková 2006), biosférickými rezervacemi a rozvojem CR se zabývá
Kušová a kol. (Kušová et al. 2008). V turistických destinacích (nejen v CHÚ) provádí
pravidelně průzkum Česká centrála cestovního ruchu (CzechTourism), státní příspěvková
organizace Ministerstva pro místní rozvoj. Výstupy z monitoringu lze dohledávat na
stránkách www.czechtourism.cz. Banaš z PřF UP v Olomouci monitoroval cestovní ruch
v NPR Praděd, a to kvantitativním i kvalitativním porovnáním návštěvníků v letní a zimní
sezóně (Banaš, Hošek 2004), a též v CHKO Jeseníky a Beskydy (Banaš, Misiaček 2010).
Podílel se i na projektu monitorujícím názory a počty turistů v pěti českých CHKO (Medek,
Banaš 2010). V NP České Švýcarsko bylo v jako prvním CHÚ u nás použito automatických
sčítačů (infračervené závory: 2005 – 2008, pyroelektrické senzory: od r. 2008 dosud)
procházejících turistů (Kala, Salov 2010), od roku 2011 jsou umístěny i u vstupu do 1. zón
v KRNAP.
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2.5 Charakteristika sledovaných území
2.5.1 Šumava
Terénní šetření probíhala v převážně na území NP a částečně v okolní CHKO. Následující
popis je pro pochopení souvislostí v několika případech zaměřen i na navazující oblast
šumavského podhůří a německou část Šumavy, především území NP Bavorský les.
2.5.1.1 Obecná charakteristika
Plochá hornatina Šumavy se táhne v délce cca 120 km na jihu a jihozápadě Čech, při
hranicích s Německem a Rakouskem. Patří mezi nejrozsáhlejší a nejstarší pohoří ve střední
Evropě. Z geomorfologického hlediska jsou pro ni typické pozůstatky vrcholových plošin,
ležící nadmořské výšce kolem 1000 m. n. m. Jsou soustředěny do centrální části pohoří a
nazývají se Šumavské pláně. V jejich nejnižších částech bývají rašeliniště, místně nazývaná
slatě. Nad ně se tyčí četné vrcholky erozí zaoblených vrcholků. Nejvyšší výšky dosahují
v západní části – na německé straně Velký Javor (1456 m), nejvyšší bod na české straně je
Plechý (1378 m). V území se nachází řada tvarů periglaciálního a glaciálního původu – např.
osm šumavských jezer. Geologické složení je relativně jednotvárné, převládají silně
přeměněné krystalické horniny, jako je rula, svor, granulit a migmatit (Kočárek 2003).
Základní typy přirozené vegetace tvoří lesní ekosystémy - květnaté bučiny, acidofilní
doubravy a bučiny a klimaxové smrčiny (Albrecht 2003). Vedle těchto hlavních typů se zde
vytvořila další společenstva i celé klimaticky azonální ekosystémy, jako jsou rašeliniště,
údolní luhy, podmáčené smrčiny, reliktní bory, kamenná moře, ekosystémy jezerních karů a
ekosystémy stojatých a tekoucích vod (Žíla 2005). Charakteristická vegetační stupňovitost je
dnes zcela roztříštěna částečným odlesněním krajiny a přeměnou původních lesních
společenstev na převážně smrkové monokultury. Celkový počet vyšších rostlin se jen v rámci
NP pohybuje kolem 500 druhů, z toho je 69 zvláště chráněných druhů (Zelenková 2000).
Fauna Šumavy je tvořena řadou druhů severského původu. Mezi bezobratlými jde o glaciální
relikty rašelinišť (slíďák rašelinný, travařík šumavský), z obratlovců jsou to typické lesní
druhy – datlík tříprstý, kos horský či myšivka horská. Typický je výskyt lesních kurů (tetřev
hlušec, jeřábek lesní). Žije zde početná populace jelena lesního, z velkých šelem tu trvale sídlí
rys ostrovid (Anděra 2008), jenž sem byl reintrodukován v osmdesátých letech 20. století
(Červený et al. 2006).
2.5.1.2 Osídlení Šumavy a jeho důsledky
Území Šumavy nebylo zasaženo pravěkým ani raně středověkým trvalým osídlením. O tom
lze hovořit v Pošumaví až zhruba od 8. století n. l., kde se zde po Keltech usídlili Slované.
Postup tehdejšího dominantního zemědělství směrem do hor byl díky obtížím s kolonizací
lesní půdy pomalý, do centrální části Šumavy pronikali jen hledači zlata (Kašperské Hory,
Čeňkova Pila) a také obchodní stezky. Ta nejznámější – Zlatá stezka (z Pasova do jižních
Čech) – byla využívána již od 11. st. (Řezníčková 2003). Do konce středověku se stále
zahušťovala sídelní síť v podhůří – ojedinělá sídla při obchodních stezkách se rozrůstala a
byla zakládána nová. Zhruba od 14. století se kromě tradičního zemědělství v podhůří se
začala objevovat těžba rud (železo, stříbro, zlato), i v dosud neosídlených vyšších polohách
vznikala nová hornická městečka (Kašperské Hory, Rejštejn) a také se objevovalo sklářství
(Vondruška 1989). Centrální část Šumavy (oblast dnešního NP a CHKO) s výjimkou několika
sídel u obchodních stezek zůstala stále nedotčena (Zelenková 2000).
Postupné osídlování vyšších poloh na počátku 17. století bylo silně utlumeno hospodářským
úpadkem během třicetileté války, řada sídel byla opuštěna a po skončení války bylo vyvíjeno
značné úsilí na doplnění počtu obyvatelstva. A právě toto se projevilo přílivem kolonistů ze
sousedního Bavorska a Rakouska, který zásadně změnil národnostní strukturu Šumavy.
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Vytvořil se zde protiklad mezi českým Pošumavím a německým horským pásmem. Tento
stav se příliš nezměnil až do první poloviny 20. století (Řezníčková 2003). V 18. a 19. století
vrcholila kolonizace i vrcholových partií pohoří díky rozvoji sklářství a s ním spojené těžby
dřeva. Kvůli preferenci tvrdého dřeva ve sklárnách (a též následkem pastvy v lesích) došlo
k výrazné změně místních dřevin, především ústupu bučin. Již tehdy se začalo s plánovitou
obnovou a regenerací zdejších lesů (Zelenková 2000).
Od 70. let 19. století docházelo k odlivu obyvatelstva v důsledku zaostávání zemědělské
výroby a úpadku domácí textilní výroby. Šumava se stala jedním z nejchudších a nejméně
osídlených regionů celých Čech, také dopravní infrastruktura se jí spíše vyhýbala. Také dříve
prosperující sklárny postupně ztrácely na významu a postupně zanikaly. Poklidné českoněmecké soužití na Šumavě přerušila 1. světová válka a následný vznik samostatné ČSR.
Posílení českého vlivu mělo za následek patrný nárůst českého obyvatelstva v Pošumaví a
také přibývání konfliktů oběma etniky. V této době dosahuje osídlení na Šumavě svého
maxima (viz tab. 2.3). Hospodářská krize se nevyhnula ani chudému šumavskému regionu
např. nezaměstnanost dosahovala kolem 20%. Do této situace přišel zábor Sudet v roce 1938
a o rok později vznik protektorátu. Ze zabraného území následně odcházela řada Čechů do
vnitrozemí, zůstávali zde především rolníci díky vázanosti na půdu (Nikrmajer 2003).
Po 2. světové válce došlo k největší demografické změně v novodobé historii Šumavy.
Zásadním se stal odsun německého obyvatelstva z území historických hranic (Jílek 2003).
Řada drobných obcí a samot zanikla, v mnohých větších byl zásadně redukován počet
obyvatel – např. ve Strážném (dnes na hranici NP) z 2182 na 245 či v Nových Hutích (dnes
CHKO) z 1406 na 95. Od základu se tak změnila nejen národnostní struktura (kromě českých
reemigrantů zde našlo domov také několik tisíc rumunských a maďarských Slováků a Romů),
ale i tvář krajiny. Dosavadní vazby, tradice a kultura nenávratně zmizely (Perlín, Bičík 2010).
Po převzetí moci komunistickým režimem roku 1948 byla uzavřena česko-bavorská a českorakouská hranice a život na Šumavě byl podřizován vojenským cílům. To bylo spojeno
s dalšími přesuny obyvatelstva. Vytvořením tzv. železné opony vzniklo u hranic zakázané
pásmo o šířce cca 2 km, odkud bylo vysídleno veškeré obyvatelstvo. Na něj navazovalo 2-6
km široké hraniční pásmo, které se smělo navštěvovat jen na povolení (Jílek 2003). V této
době bylo osídlení v podstatě na úrovni kolonizace z 15. a 16. století. Zakonzervování
příhraniční části Šumavy trvalo až do změny režimu roku 1989 (Zelenková 2000).
Po pádu železné opony se v rámci nových společensko-politických podmínek postavení
Šumavy výrazně změnilo. Atraktivní přírodní podmínky a geografická poloha při hranici
s Bavorskem a Horním Rakouskem představovaly velký potenciál pro ekonomický rozvoj
zaměřený zejména na oblast CR. Narůstal zájem o bydlení na Šumavě, to lze doložit faktem,
že počet domů na území CHKO vzrostl mezi lety 1991 a 2001 o 13 % a na území NP dokonce
o 40 %. Z nemalé části jde o soukromé rekreační objekty či o bytové domy určené k pronájmu
(Novotná, Kopp 2010). Tento trend potvrzují i údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ) ze
sčítání obyvatelstva. V roce 1991 žilo v sedmi obcích uvnitř NP celkem 877 trvale hlášených
obyvatel (hustota obyvatel 1,3 na 1 km2). Při následném sčítání v roce 2001 bylo v témže
území sečteno 1060 trvale hlášených obyvatel (hustota obyvatel 1,6 na 1 km2). Připočteme-li
ještě další 4 obce, jejichž katastrem NP prochází, dostaneme za rok 1991 hodnotu 2007
obyvatel a za rok 2001 celkem 2375 obyvatel (údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů 1991 a
2001) ), což představuje nárůst o cca 18%.
Tab. 2.3: Vývoj počtu obyvatel v regionu Šumava (Perlín, Bičík 2010)
1869
1900
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
Počet obyv.
75712 83439 78087 26971 24519 23630 22247 22880 23187
Pozn.: region Šumava je zde vymezen jako území dnešního NP, CHKO a šumavského podhůří
podle katastru obcí
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2.5.1.3 Ochrana přírody na Šumavě
Pominutím snah o ochranu lesů kvůli zvěři (Karel IV. ve 14. století, Zikmund roku 1436, A.
F. Schwarzenberg roku 1721 – ochrana medvědů) lze za první úsilí o ochranu přírody na
Šumavě označit vyhlášení rezervace Boubínský prales v roce 1858 (Valenta 2003). O
půlstoletí déle v roce 1911 byla navržena zakladatelem moderní ochrany přírody dr. Hugo
Conwentzem k ochraně lokalita Černého a Čertova jezera. V roce 1922 byla obě jezera
prohlášena československým státem za rezervaci, která byla o tři roky později rozšířena a
přehlášena na státní přírodní rezervaci (Vetýška 2011). Další chráněná území přibyla roku
1933, kdy tehdejší MŠANO (Ministerstvo školství a národní osvěty) vyhlásilo několik
státních přírodních rezervací, jednalo se zejména o rašeliniště (Rokytecká slať, Jezerní slať,
Trojmezná hora) (Zelenková 2000).
Neúspěšné snahy o velkoplošnou ochranu ve formě národního parku lze vystopovat již v roce
1911, dále roku 1942 (oblast na česko-bavorsko-rakouském pomezí v oblasti Boubína) a také
návrh prof. Julia Komárka z roku 1946 (Valenta 2003). Zejména Komárkův článek „Poslední
příležitost pro národní park“ otištěný ve Svobodném zítřku lze považovat za velmi osvícený a
inspirativní i pro dnešní dny. Jeho plné znění je např. v Růžička (2011). Nakonec až v roce
1963 byla zřízena Chráněná krajinná oblast Šumava výnosem Ministerstva kultury (MK) č. j.
53855/63 podle zákona 40/1956 Sb. o státní ochraně přírody (Zelenková 2000). V roce 1975
vstoupil v platnost výnos MK č. j. 5954/75 o nové právní úpravě CHKO Šumava, který
vymezil poslání oblasti (ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických
znaků, i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí), stanovil podmínky
ochrany (Vodní, lesní a zemědělské hospodářství, průmysl, doprava, výstavba a rekreace se
provádějí v souladu s posláním oblasti; za tím účelem jsou pořizovány, projednávány a
revidovány územní plány a vydávána územní rozhodnutí, v dohodě s ministerstvem kultury) a
určil kompetence při její správě (Výnos MK ČSR 5954/75).
Tehdejší správa CHKO orgánům státní ochrany přírody (krajské a okresní úřady) poskytovala
pouze odborná stanoviska, která pro rozhodování orgánů ochrany přírody nebyla závazná
(Hubený 2003). CHKO jako velkoplošné zvláště chráněné území s převažujícím podílem
hospodářsky využívaných ploch a jen menšinovým podílem rozptýlených maloplošných
rezervací či nevyužívaných ploch byla v té době spíše proklamovanou frází než skutečnou
péčí o harmonický obraz krajiny. Pouhý statut CHKO neumožňoval regulovat „socialistický
rozvoj zemědělství“ ani úkoly lesního hospodářství (Valenta 2003). Rozsáhlému území o
rozloze 1630 km2 se tak nejlépe dostávalo ochrany v příhraniční části díky přísně střeženému
hraničnímu pásmu.
Zejména tato jádrová část se po pádu železné opony dočkala nejdříve mezinárodního uznání
v podobě vyhlášení Biosférické rezervace UNESCO v roce 1990. Hranice BR kopíruje
hranici CHKO, liší se pouze v oblasti Přírodního parku Kochánov, který je zahrnut v BR, ale
ne v CHKO (přírodní parky nemohou být ze zákona č. 114/1992 Sb. součástí velkoplošných
CHÚ) a v oblasti Lipenské nádrže, která je součástí CHKO, ale ne BR. Ve stejném roce byla
také šumavská rašeliniště včetně největšího komplexu Modravských slatí přidána mezi tzv.
ramsarské lokality, čili mokřady mezinárodního významu (Čeřovský et al. 2007). 20. března
1991 bylo vydáno Nařízení vlády ČR č. 163/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park
Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany. Uvedený dokument stanovuje poslání NP jako
„uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících
funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,
zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití
území národního parku k turistice a rekreaci nezhoršující přírodní prostředí“.
NP byl vyhlášen na ploše 680 km2, území je rozděleno do 3 zón podle stupně ochrany – I.
zóna (přísná přírodní), II. (přírodní) a III. (okrajová). Zonace národního parku prodělala
výrazné změny - při vzniku NP tvořila I. zóna 22% plochy, jednalo se o 54 roztroušených
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lokalit, jednalo se o území již dříve chráněné jako přírodní rezervace. V roce 1994 po změně
ve vedení NP a koncepce péče o NP byla plocha I. zóny zmenšena na 13% rozlohy parku a
roztroušena do 135 lokalit (viz tab. 2.4), a to z důvodu zájmu kácet kůrovcem napadené
stromy a aplikovat další managementová opatření. V roce 1994 a 2011 byl podán návrh na
rozšíření I. zóny na cca 39% plochy NP, projednávání prvního návrhu bylo pro nesouhlas obcí
zastaveno, druhý návrh byl postoupen na Ministerstvo životního prostředí (MŽP), kde by měl
být jedním z výchozích materiálů pro chystaný Zákon o NP Šumava (Křenová, Hruška 2011).
Ochranné pásmo k národnímu parku nebylo vyhlášeno, jeho funkci plní CHKO, která jej
obklopuje (Zelenková 2000). NP a CHKO Šumava jsou od roku 2004 součástí evropské
soustavy ochrany přírody Natura 2000. Po začlenění evropských směrnic o ochraně přírody
(Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a Směrnice Rady 92/43/EHS o
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) byla
vyhlášena Ptačí oblast Šumava (Nařízení vlády 681/2004 Sb.), předmětem ochrany je 9 druhů
ptáků (a jejich biotopů) uvedených v Příloze I Směrnice 79/409/EHS a také součástí
národního seznamu Evropsky významných lokalit (Nařízení vlády 132/2005 Sb.). Předmětem
ochrany EVL Šumava jsou biotopy obývané 9 evropsky významnými druhy živočichů a
rostlin, které jsou uvedeny v Příloze II Směrnice 92/43/EHS.
Tab. 2.4: Stávající zonace NP Šumava z roku 1995 (Zelenková 2000)
I. zóna
II. zóna
III. zóna
celkem
8807
55885
3372
68064
výměra (ha)
12,94
82,10
4,96
100,00
% plochy NP
Pozn. Koncem roku 2011 byl projednán návrh nové zonace vycházející z této, který vymezuje
I. zónu na 18 055 ha - tj. 26,5% plochy NP (z čehož na 2889 ha je umožněna asanace
kůrovcem napadených stromů), II. zónu rozděluje na IIA (5777 ha), která by později mohla
přejít v I. zónu, a IIB (40 800ha), tj. „klasickou“ II. zónu. III. zóna zůstává prakticky stejná,
tj. na ploše 3404 ha (Mánek 2012).
Co se týče situace za hranicemi, v sousedním Bavorsku byl již v roce 1970 vyhlášen NP
Bavorský les na ploše zhruba 130 km2. Šlo o první národní park v Německu. Jeho posláním
bylo podpořit turistický rozvoj v jinak ekonomicky zaostalém regionu v blízkosti železné
opony nazývaném „národní chudobinec“ (Mayer et al. 2010). Prvních 20 let jeho existence
bylo ve znamení rostoucí popularity a každoročního přírůstku turistů, od 90. let cestovní
ruchu stagnoval a začal mírně poklesávat, v současné době se pohybuje roční návštěvnost
kolem 700 000 lidí (Rall 2010). V roce 1997 byl stávající park přehlášen a jeho rozloha se
téměř zdvojnásobila na současných 242,5 km2 (Müller, Job 2009). Nově připojená část NP se
odlišuje zejména rozlohou jádrové zóny (obdoba naší I. zóny NP) – zde tvoří přibližně 30%
rozlohy území, kdežto v původní části NP je to cca 70%. Podle závazků CHÚ kategorie II
podle IUCN je plánováno rozšíření jádrové zóny na 75% plochy parku do roku 2027
(Ruschkowski, Mayer 2011).
Mezi oběma národními parky bylo v roce 1999 podepsáno Memorandum o vzájemné
spolupráci správ Národního parku Šumava a Bavorský les a od té doby byla realizována řada
společných projektů, jako např. telemetrie velkých savců, přeshraniční mapa biotopů soustavy
Natura 2000 (Křenová et al. 2008) či vznik společného jádrového území obou NP v centrální
části Šumavy – projekt Divoké srdce Evropy (Meyer et al. 2009). Kvalita spolupráce byla
oceněna v roce 2009, kdy oba parky společně získaly certifikát největší evropské federace
velkoplošných chráněných území Europarc Transboundary Parks – Followings Nature
Design. Od roku 2009 se objevují kroky pro společné připojení k iniciativě PAN Parks
(Ročenka Správy NP a CHKO Šumava 2009).
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2.5.1.4 Cestovní ruch na Šumavě
Šumava se stala cílem individuálních turistů již od 60. let 19. století, území v té době
navštívili mimo jiné i A. Jirásek, J. Neruda, B. Smetana a především K. Klostermann, který ve
svých dílech (např. Ze světa lesních samot, Skláři, Mlhy na Blatech) popisuje šumavskou
přírodu i život zdejších obyvatel. První turisticky využívanou oblastí na Šumavě byla západní
část, konkrétně Železnorudsko, a to zejména díky železničnímu spojení z Plzně, které
fungovalo od roku 1877. Zimní turismus se objevil záhy, roku 1894 sem byly dovezeny první
lyže, s nimi dorazili i norští učitelé lyžování (Moser 2003). S rozvojem CR se objevovaly i
první tištěné průvodce, roku 1883 vyšel podrobný Řivnáčův průvodce po Šumavě. Jeho
reedice byla vydána v roce 2002 (Borovský 2002). Zde je možné se dočíst mimo jiné o
různých stavbách na podporu CR. Šlo o dřevěné rozhledny (např. pod vrcholem Svarohu, nad
Jezerní stěnou s výhledem na Černé jezero, na Plechém, Boubíně, Pancíři či Můstku),
turistické chaty (první vznikla na Špičáku, další např. na břehu Černého jezera). Turistická
infrastruktura se rozvíjela i na německé straně Šumavy (turistická chata na Javoru), zajímavé
je, že místní obsluha vždy preferovala hosty stejné národnosti. I v dobových průvodcích se
v česky psaných doporučovaly pouze české chaty a naopak (Moser 2003). V Baštově
Průvodci Šumavou bylo možné nalézt i síť značených cest KČT po celém území, rozdělení
výletů na jedno-, dvou-, tří a vícedenní a dokonce i návaznosti na vlaková spojení (Bašta
1923). To se ale týkalo letní sezóny. Zimní sezóna byla soustředěna pouze na Železnorudsko
a na jižní část Šumavy v okolí Nové Pece. I zde s lyžováním začali nejdříve místní horalé,
především Rakušané a Němci. Postupně se lyže dostaly i do měst (Plzeň, České Budějovice),
kde byly zakládány lyžařské spolky, pořádající na Šumavě četné závody a výlety (Kintzl
2008). Střední část Šumavy byla zejména v zimní sezóně pro turisty téměř nedotčenou
oblastí. Dobový Časopis turistů ji roku 1909 popisuje jako místo, kde je vše „vysoce
zasněženo, bez zřejmých cest. V zimě je to masa močálů, lesů, sem tam i pralesů, místa daleko
vzdálená všeho ruchu, jen tu a tam několik osamělých chýší obývaných hajnými či dřevaři“.
Naskýtá se zde i srovnání s tehdejším zimním turismem v Krkonoších: „V Krkonoších jde to
ještě podle horaly vytyčených zimních stezek, avšak ve středu Šumavy jsme za nepříznivého
počasí takřka bezmocní. Nic nepomůže kompas, nic nejpřesnější mapa, tu je vodítkem pouze
síla ducha a instinkt“… „Tam, kde orientace vázne, tam se hvězdaří“ (Špalková 2007).
Slibně se rozvíjející cestovní ruch ve 20. a 30. letech byl ochromen zabráním českého
pohraničí roku 1938, což se ještě více prohloubilo po okupaci Československa o rok později a
během 2. světové války. Po jejím skončení roku 1945 se započalo s obnovou cestovního
ruchu. Od počátku 50. let 20. století zde ale vyrostla tzv. železná opona a CR v příhraničních
oblastech byl až do jejího svržení v roce 1989 zcela znemožněn (opak. citace). Nicméně od
60. let 20. století nabývala stále většího významu rekreace v oblasti Šumavy mimo hraniční
pásmo (Albrecht 2003).
Porevoluční otevření hraničního prostoru a následné vyhlášení NP Šumava (1991) se neslo ve
znamení rychle se rozvíjejícího cestovního ruchu. Nově se budovala infrastruktura, např. již
v roce 1992 zde bylo 250 km cyklostezek, obnovováno bylo i turistické značení, vznikala
informační střediska, zajímavá byla např. přestavba bývalého vojenského objektu na
Poledníku na rozhlednu, dnes jedno z nejnavštěvovanějších míst celé Šumavy (Kadoch 2010).
V budoucnu díky rozpínavosti urbánního prostoru poroste poptávka po „volné krajině“ a
touha po odpočinku v relativně neporušeném prostředí (McDonald et al. 2009). Díky tomu
bude Šumava mít stále větší význam jako rekreační zázemí především pro městské obyvatele.
Logicky však bude třeba hledat způsob, jak ochránit její nejdůležitější ekosystémy a
marketingově tomu přizpůsobit i marketingový a mentální obraz a metody managementu.
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2.5.2 Krkonoše
2.5.2.1 Obecná charakteristika
Pohoří Krkonoše o rozloze 631 km2 (454km2 na české a 177km2 na polské straně) jsou
nejvyšším pohořím ČR – nejvyšší bod Sněžka (1602 m). Z geomorfologického hlediska jde o
kernou hornatinu (tzv. hrásť) se zbytky vyzdvižených zarovnaných povrchů v několika
výškových úrovních. Severní svah na polské straně je výrazně zlomový, strmý a málo členitý.
Oproti tomu jižní svah je silně rozčleněný hlubokými a rozvětvenými erozními údolími, které
vymezují a vzájemně oddělují nižší a více či méně členité postranní hřbety, označované jako
rozsochy (Pilous, 2007). Na obou stranách hlavního hřbetu byly hlavní údolí přemodelovány
glaciálními procesy. Krkonoše prošly nejrozsáhlejším zaledněním ze všech českých pohoří,
proto se zde nachází řada pozůstatků činnosti ledovců – zbytky morén či trogy, tj. široká
ledovcová údolí tvaru U (Faltysová et al. 2002). Během glaciálů a interglaciálů fungovaly
Krkonoše jako spojující most mezi severskou tundrou, opakovaně zatlačovanou
kontinentálním ledovcem do rozsáhlých nížin Německa a Polska (v období předposledního
zalednění – rissu - dokonce až k úpatí tohoto pohoří), a alpínskými či subalpínskými
ekosystémy, šířenými vlivem chladného podnebí z hřebenů Alp do nížin, pahorkatin a
středoevropských pohoří. Pohoří tak díky své geografické poloze uprostřed Evropy (navzdory
malé rozloze a nízké nadmořské výšce) oplývá mimořádnou pestrostí krajiny, flóry a fauny,
která zdaleka přesahuje přírodní rozmanitost okolních evropských středohor a představuje
jedno z významných center geobiodiverzity střední Evropy (Schwarz 2010).
Na území NP se nachází čtyři vegetačních stupních – podhorský s listnatými a smíšenými lesy
(do 800 m), horský se smrčinami a loukami (do 1200 m), subalpínský s porosty kleče (do
1450 m) a alpínský s lišejníkovou a travnatou tundrou. Lesy pokrývají 67% území,
z nelesních ekosystémů jsou nejcennější horská rašeliniště s řadou glaciálních reliktů
(ostružiník moruška, rašeliník Lindbergův).
Rozmanitost prostředí se odráží i ve velkém množství živočišných druhů, jen z obratlovců se
zde nachází 240 druhů. Mezi nimi je opět vysoký podíl glaciálních reliktů (kos horský, slavík
modráček tundrový). Horský ráz krajiny umožňuje též existenci chladnomilných druhů jako je
rejsek horský či sýc rousný (Anděra 2008).
2.5.2.2 Osídlení Krkonoš a jeho důsledky
Obdobně jako šumavské lesy, i zdejší horské pásmo zůstalo až do období středověku téměř
neosídlené. Na konci 13. století vlivem postupného osidlování krkonošského podhůří vzrůstal
ekonomický zájem o využití oblasti hor jako zdroje dřeva, získání pastvin a jako zdroje
nerostného bohatství (Lokvenc 2010). Zvýšené osídlení oblasti mělo za následek první
závažnější poškození přírodního prostředí (vypalování lesů a jejich přeměna v pastviny,
vysoušení bažin). Během 16. století se v Čechách rozvíjelo hornictví, ke kterému byla nutná
plynulá dodávka dřeva (Schwarz 2010). Osídlení horských poloh bylo zorganizováno po roce
1566, kdy proběhl nábor pracovních sil z jiných částí rakouské monarchie. Jednalo se
především o dělníky s rodinami z Alp, kteří byli zvyklí na extrémní horské podmínky a
nečinilo jim větších potíží osídlit vyšší polohy celoročně (Klimeš 2007). Alpští kolonisté svou
nepříliš dobrou hospodářskou situaci zlepšovali chovem dobytka, známým z jejich domoviny.
Ten se postupně rozvinul a přetvořil do typického krkonošského budního hospodaření, které
společně s holosečným způsobem těžby dřeva silně limitovalo tvorbu koloritu zdejší krajiny
(Lokvenc 2006). Kromě toho se do samotných hor rozšířila těžba rud – dolovalo se ve
Vrchlabí a v okolí Turnova (zlato, stříbro, měď), v Obřím dole, na Rudníku či na úbočí
Kozích hřbetů (Dostál 1954).
Během třicetileté války vyhledala řada obyvatel Podkrkonoší úkryty v horách, kde se nadále
rozvíjel chov dobytka a s ním spojené vypalování klečových porostů, vznik rozsáhlých ploch
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pastvin a změna druhové skladby lučních porostů. K úbytku některých druhů taktéž přispívalo
během 18. století fungování tzv. cechu laborantů (Schwarz 2010). Některé boudy vznikaly
přímo na horských hřebenech, např. Luční bouda byla vystavěna v roce 1625 na místě
dřevěné boudy, která vznikla o pět let dříve. Původně bývaly osidlovány pastevci pouze přes
léto, od konce 17. století měla již řada z nich celoroční provoz (Dostál 1954). Na počátku 19.
století bylo na území panství Jilemnice, Vrchlabí, Maršov a Žacléř a ve slezské části Krkonoš
celkem 2500 bud, které chovaly celkem 20 000 krav, 10 000 koz, ovce a koně (Schwarz
2010).
Řada bud měnila své využití od konce 18. a hlavně od počátku 19. století, kdy podléhaly
trendu rostoucího CR. Tento trend potlačil i zájem o dolování a o pálení uhlí – nabízela se
lehčí obživa obsluhou turistů. Proto se počátkem 20. století zdejší obyvatelstvo živilo buďto
výrobou domácí bižuterie nebo aktivním zapojením do cestovního ruchu, řada lidí odchází
pracovat do továren v Podkrkonoší. Větší hospodářství se v té době nacházela již pouze
v nižších polohách (Dostál 1954).
Své stopy zanechala v Krkonoších 2. světová válka. V hřebenové oblasti byl vybudován
systém opevnění, zákopů a také řada příjezdových komunikací, došlo k vykácení pruhu kleče
a lesa, opět byla zvýšena těžba dřeva pro potřeby německého válečného průmyslu (Schwarz
2010). Po válce se vlivem odsunu německého obyvatelstva zcela změnily majetkové vztahy
v území, s tím se pojily i změny v obhospodařování krajiny, např. téměř ustalo
obhospodařování luk ve vyšších polohách hor, zemědělská činnost probíhala jen v nižších
polohách a vévodila jí těžká mechanizace (Sýkora 1983). Vývoj se odehrával také ve znamení
sílícího cestovního ruchu, jeho popis je podrobněji uveden v kap. 2.5.2.4. Po normalizaci roku
1968 docházelo ke stavbě kontroverzních projektů, některé tehdy realizované stavby vážně
poškodily krajinný ráz pohoří. Podnikové a rekreační objekty byly často stavěny bez ohledu
na umístění a ekonomiku provozu. Po roce 1989 a privatizaci mnoha rekreačních staveb se
měnila také infrastruktura cestovního ruchu. V posledních letech jsou stále populárnější
objekty apartmánového bydlení. Zároveň neustává tlak investorů na výstavbu dalších
sjezdovek, lanovek a ubytovacích zařízení, a to i přesto, že tato oblast se nachází na hraně
překročené únosné kapacity (Pásková 2008).
2.5.2.3 Ochrana přírody v Krkonoších
Ač byly Krkonoše oproti Šumavě přístupnější jak trvalému osídlení, tak turismu, první
známky snah o ochranu přírodních hodnot pocházejí až ze 70. a 80. let 19. století. Týkaly se
pozměněného přístupu k využívání hospodářských lesů, byla zakázána lesní pastva a
vyřezávání klečových porostů a začal sběr semen v Krkonoších domácích dřevin. Roku 1904
byl vydán výnos o ochraně krkonošské květeny a v témže roce byla na popud hraběte
Harracha zřízena první přírodní rezervace Strmá stráň, která chránila cca 60 ha původního
lesa v Labském dole (Potocki, Štursa 2007). Další rezervace se na české straně hor objevila až
v roce 1934, šlo o Kotelné jámy. V této meziválečné době byly častější ochranářské aktivity
na německé (před 2. světovou válkou patřilo toto dnes polské území Německu) straně hor
(Dostál 1954). V roce 1922 vznikla rezervace v Malé Sněžné jámě a další tři rezervace
přibyly o jedenáct let později.
Stejně jako v případě Šumavy se v celých Krkonoších jednalo o roztroušená maloplošná
zvláště chráněná území, nicméně myšlenky na velkoplošnou ochranu se objevovaly desetiletí
před zřízením národních parků. Na české straně padl první návrh F. Schustlera na velkou
krkonošskou rezervaci v roce 1923 (Potocki, Štursa 2007). V roce 1946 byl okruhem
přírodovědců na podnět Ústavu pro ochranu přírody Masarykovy akademie práce podán
návrh národní chráněné oblasti krkonošské a jizerské (Klika 1948). Přímou předzvěstí
KRNAP bylo vyhlášení šesti úplných a dvou řízených státních přírodních rezervací výnosem
Ministerstva kultury, školství, věd a umění v roce 1952 (Dostál 1954). O jedenáct let později
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byl vládním nařízením č. 41/1963 Sb. vyhlášen Krkonošský národní park (Vaněk et al. 2007).
Za dobu své existence prošel několika odlišnými etapami. Do roku 1978 bylo naplňováno
poslání parku definované v jeho zřizovacím nařízení - „vytvářet příznivé podmínky a vhodné
prostředí k upevňování zdraví pracujících, jejich zotavení a vzdělávání tím, že bude
zachována, obnovována, všestranně chráněna a zvelebována krkonošská příroda se svým
bohatstvím a krajinnými krásami“. V letech 1979 – 1991 se naplno projevila katastrofa na
zdejších lesních porostech způsobená znečistěným ovzduším, což vedlo IUCN v roce 1984
k tomu, že zařadila KRNAP mezi nejohroženější NP světa. V roce 1990 byla na konferenci
IUCN konané přímo v Krkonoších diskutována záchranná opatření v tomto území (Schwarz
2010). O rok později došlo ke znovuvyhlášení KRNAP Nařízením Vlády č. 165/1991 Sb.
Podle něj je posláním národního parku „uchování a zlepšení přírodního prostředí, zejména
ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních ekosystémů, přísná ochrana volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování
vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území národního parku k ekologicky únosné
turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí“ (Nařízení vlády 165/1991 Sb.).
Nařízení se stalo východiskem pro postupnou přeměnu lesního hospodářství. Docházelo
k zalesňování rozsáhlých lokalit, klasické lesní hospodaření se přeměňovalo na péči o lesní
ekosystémy. KRNAP byl rozdělen do tří zón podle stupně ochrany. Zóny byly vymezeny
podle přírodovědné hodnoty a zranitelnosti území, historických aspektů a návaznosti na
zonaci v sousedním KPN, důraz byl též kladen na spojitost (neroztříštěnost) jednotlivých
celků (Schwarz 2010). Přehled výměr jednotlivých zón je zobrazen v tab. 2.5. Cílem
managementu v 1. a 2. zóně je vytvoření dostatečně velkých lesních komplexů schopných
autoregulace a ponechání území samovolnému vývoji. Cílem 3. zóny a ochranného pásma je
pak ochrana a podpora biodiverzity formou přírodě blízkého obhospodařování lesních
porostů. Tento přístup je uplatňován od roku 1994, kdy bylo právo nakládání s majetkem k
lesům na státní půdě v KRNAP a jeho ochranném pásmu převedeno na Správu KRNAP
(Schwarz 2012).
Na polské (resp. německé) straně pohoří probíhalo do roku 1945 velmi málo výzkumů a o
ochranu přírody se zajímal jen velmi úzký okruh vědců. Hlavně díky úsilí akademiků
z wroclavské univerzity od roku 1949 postupně vznikaly konkrétnější představy o národním
parku. Ten byl vyhlášen jako Karkonoski Park Narodowy (KPN) o deset let později roku
1959 (Potocki, Štursa 2007). Druhým důvodem jeho vzniku bylo oživení ekonomiky
podhorských obcí prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu (Raj 2009).
KRNAP i KPN byly v roce 1992 společně vyhlášeny za BR Krkonoše (první návrh na
příhraniční BR zazněl již v roce 1986 na konferenci UNESCO konané v tehdejším
Československu) na ploše 605 km2. 91% BR leží na české straně a 9% na území KPN
(Petříková et al. 2007). Stejně tak jsou oba NP součástí evropské soustavy Natura 2000, celou
jejich plochu tak pokrývají evropsky významné lokality (celé území KRNAP a jeho
ochranného pásma, celé území KPN a jeho okolí) i ptačí oblasti (celé území KRNAP a cca
25% jeho ochranného pásma, celé území KPN a jeho okolí) stejného jména (Horáková 2005).
Na seznamu Ramsarské konvence mezinárodně významných mokřadů figurují i Krkonošská
rašeliniště na obou stranách hranice, na české straně jde o Pančavskou a Labskou louku a
Úpské rašeliniště (Schwarz 2010). Z dalších mezinárodních ochranářských aktivit
v Krkonoších lze uvést významné ornitologické území (Important Bird Area, IBA), získání
certifikátu vzorové příhraniční spolupráce Federace Europarc v roce 2004 nebo zapojení do
projektu ITEX (International Tundra Experiment) týkajícího se výzkumu tundry (Flousek,
Štursa 2007). Potvrzením vysoké úrovně česko-polské spolupráce bylo získání statutu
přeshraničního parku, udělené v roce 2004 Evropskou federací národních a přírodních parků
Europarc Federation (Raj 2009).
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Tab. 2.5: Výměry zón KRNAP a jeho ochranného pásma (Schwarz 2010)
Území
Výměra (ha)
1. zóna KRNAP
4503 (12,4%)
2. zóna KRNAP
3416 (9,4%)
3. zóna KRNAP
28408 (78,2%)
Celková plocha KRNAP
36327 (100%)
Ochranné pásmo
18642
KRNAP + ochranné pásmo 54969
Tab. 2.6: Výměry zón KPN (www.kpnmab.pl)
Území
Výměra (ha)
1. zóna (ścisłą ochroną)
1717 (31%)
2. zóna (częściową ochrona) 3828 (69%)
Celkem
5545 (100%)
2.5.2.4 Cestovní ruch v Krkonoších
Na rozdíl od relativně nepřístupné Šumavy, příroda Krkonoš se stala vyhledávanou
turistickou atrakcí mnohem dříve. Zejména díky nejvyšší hoře českých zemí Sněžce, kde byla
již v 2. polovině 17. století postavena kaple sv. Vavřince (Štursa 2012). Sem pak mířili nejen
věřící, ale i turisté, především z nedalekých lázní ve Slezských Teplicích (Cieplice Śląskie).
Již počátkem 19. století byly Krkonoše nejfrekventovanější turistickou oblastí střední Evropy
(Bartoš et al. 2007a). Z této doby pochází též nejstarší turistické mapové dílo Krkonoš – Karte
des Riesen-Gebirgs od Josefa K. E. Hosera z roku 1806 v měřítku cca 1: 100 000 (Woźniak
2009). Od 20. let byla původní sídla zdejších obyvatel (převážně pastevců) využívána i jako
zdroje občerstvení a přístřeší turistům a také se stavěly nové boudy již jako horské hotely
(Sýkora 1983). Turistické cesty se značením fungovaly od r. 1876 díky hraběti Harrachovi.
S jeho jménem byl spjat i příchod prvních lyžařů do Krkonoš, taktéž na konci 19. století
(Lokvenc 1960). Byly zakládány lyžařské spolky (1895 Český krkonošský spolek Ski
v Jilemnici, 1898 Spolek německých lyžařů ve Vrchlabí), které se staly nejdůležitějšími
propagátory lyžování v těchto horách. Důležitým mezníkem bylo zavedení tyčového značení
hlavních hřebenových cest v letech 1898 – 1900, díky kterému se stal zimní pohyb po horách
relativně bezpečný (Bartoš et al. 2007b). Historickým vývojem cestní sítě v nejvyšších
polohách Krkonoš se ve své studii zabývá Vítková et al. (1999).
První světová válka zaznamenala útlum v turismu, ten se ale v následném meziválečném
období dále rozvíjel (narozdíl od Šumavy) – vznikaly nové boudy a cesty, roku 1928 byla
vybudována první lanovka z Janských lázní na Černou horu, roku 1935 byla založena
Krkonošská záchranná služba. Po Mnichovské dohodě v roce 1938 se prakticky celé
Krkonoše ocitly v Německu. Cestovní ruch zde ale probíhal i během druhé světové války, jen
se namísto turistů rekreovali říšští důstojníci z fronty a váleční rekonvalescenti. Mimo jiné
zde byli využíváni váleční zajatci k opravě turistických chodníků. Po válce bylo z obou stran
hranice odsunuto německé obyvatelstvo a místní tradice a přeshraniční kontakty byly
zpřetrhány. Zatímco v území dnešního KPN, které po roce 1945 trvale připadlo Polsku,
chátrala řada turistických objektů (s výjimkou výstavby sedačkových lanovek na Kopu a
Szrenicu), na české straně hor turismus dále vzkvétal i v poválečném období (Bartoš et al.
2007a). Tomuto až nezdravému bujení napomohlo tehdejší heslo „hory patří pracujícím“, kdy
začala výstavba velkých rekreačních objektů, horské boudy byly přeměňovány na podnikové
chaty a do Krkonoš proudily davy turistů. Statistické údaje z konce 70. let 20. století uvádějí
roční návštěvnost na české i polské straně kolem 10 miliónů turistů, patrně se ale bude jednat
spíše o pobytové dny. Tímto číslem se KRNAP řadí mezi nejnavštěvovanější národní parky
Evropy (Štursa 2007). Odhad počtu turistů na počátku 21. století (2000 – 2002) se pohybuje
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kolem 5,4 miliónů osob za rok (Suchý 2002). Údaje ze sousedního KPN uvádějí následující
rostoucí návštěvnost: 1 mil. (1996), 1,5 mil. (2001) a 2 mil. (2008), což jej spolu
s Tatranským NP řadí k nejnavštěvovanějším NP v Polsku (Partyka 2010).
Po roce 1989 se poměry v KRNAP změnily, řada turistických objektů (podnikové chaty) se
privatizovala, začala se měnit i druhová skladba ubytovacích zařízení (např. nárůst počtu čtyř
a pětihvězdičkových hotelů), ubývalo organizované turistiky a více se uplatňovalo
individuální cestování a také se postupně uvolňovala hranice a obě strany pohoří byly stále
více propojeny (Bartoš et al. 2007a).

30

3. Metodika
Práce analyzuje data, která vycházejí z dlouhodobého monitoringu udržitelného CR v českých
CHÚ, jenž kontinuálně probíhá pod vedením RNDr. Martina Čihaře, CSc. (Ústav pro životní
prostředí, Přírodovědecká fakulta UK Praha, ČR ČIŽP) již od roku 1996 v NP Šumava a
KRNAP (např. Čihař, Třebický 1997), o několik let později byla tato koncepce monitoringu
vybraných indikátorů vztažena na všechny národní parky v ČR (Čihař et al. 2002).
Během celého průzkumu jsou získávána data od turistů i místních obyvatel. Monitoring
turistů je primárně rozdělen na kvalitativní a kvantitativní složku. V prvním případě jde o
získávání základního popisu názorového a postojového spektra respondentů jako např. jejich
sociodemografické charakteristiky, délku pobytu, druh dopravy a ubytování, aktivity v CHÚ,
motivaci pro návštěvu CHÚ, pobytové náklady a eventuelně i názory a postoje (Walle 1997).
Standardně používanou metodou je v tomto případě dotazníkové šetření (Cole, Daniel 2003).
Kvantitativní složkou je stanovování počtu lidí na vytipovaných profilech. Autor práce se
aktivně podílel na sběru dat a jejich zpracování v letech 2006 – 2010.
Na základě získaných dat od turistů, místních obyvatel a představitelů místních samospráv
jsou dále mapovány a hodnoceny vybrané parametry (indikátory) včetně jejich dynamiky.
V současné době jsou uvedená data převedena do uceleného systému, určeného pro
velkoplošná zvláště chráněná území a biosférické rezervace v ČR. Indikátorový systém vznikl
především díky grantu VaV č. SP/4i2/40/08 zmíněného v úvodu práce.
Tato práce využívá k analýzám již zpracovaná a vyhodnocená data (zde jsou zpracovávána
statisticky novým způsobem) z letního monitoringu turistů v KRNAP a KPN a ze zimního
šetření v KRNAP v roce 2000 (Čihař, Novák 2000), z letního monitoringu turistů v NP
Šumava v roce 2006 (Čihař 2006) a z letního průzkumu místních obyvatel v NP Šumava
v roce 2008 (Čihař 2008), vyhodnocuje dosud nezpracovaná data ze zimního průzkumu
turistické veřejnosti v KRNAP a KPN (Görner, Čihař 2010) a v rámci práce byla autorem
sesbírána a vyhodnocena data ze zimního šetření s turisty v NP Šumava v roce 2006 a
z průzkumu místních obyvatel v CHKO Šumava v roce 2008.

3.1 Dotazníkové šetření
3.1.1 Strukturovaný rozhovor (řízené interview)
Na základě pilotních průzkumů v roce 1996 byla jako základní metoda sběru kvalitativních
dat zvolena metoda řízeného (strukturovaného) rozhovoru (Čihař et al. 1998). Jedná se o
jednu z nejběžnějších technik dotazníkového šetření, kdy dochází k přímému kontaktu mezi
tazatelem a respondentem. Tazatel (zpravidla dvojice předem proškolených studentů ) klade
otázky, jejichž formulace a posloupnost je dána záznamovým archem (dotazník/formulář),
který má předpřipravený k dispozici a do kterého zaznamenává odpovědi. Způsob zápisu
odpovědí je předem stanoven (Majerová 2000). Výhodou metody je zajištění vysoké
návratnosti dotazníků (při průzkumech zde popisovaných jde o 75-90%), omezení počtu
nesprávně vyplněných odpovědí, kontrola průběhu rozhovoru tazatelem, který tento rozhovor
koriguje a řídí, zároveň zamezuje vzájemnému ovlivňování respondentů (společné
vyplňování) a umožňuje přesnou alokaci šetření. Oproti tomu se jedná organizačně a finančně
náročnou metodu, která zabere více času, např. oproti metodě rozesílání dotazníků na určené
adresy (McDonagh, Rosenblum 1965). Tato tzv. obálková metoda je však mnohem méně
náročná na organizaci a finance. S rozvojem internetu je stále častěji nahrazována emailovými
dotazníky, jejichž návratnost je srovnatelná s obálkovou metodou (Sheehan 2001; Schaefer,
Dillman 1998).
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3.1.2 Místo, čas a charakteristika monitoringu
3.1.2.1 Monitoring turistů v KNP, KRNAP a NP Šumava
Již během pilotních průzkumů byly řešiteli výzkumu ve spolupráci se správami NP
vytipovány lokality pro sběr dat, které reprezentativně pokrývají tok turistů
v nejfrekventovanějších partiích příslušného území. Během každoročního letního průzkumu
ve středozápadní části NP Šumava byly standardně monitorovány čtyři lokality v centrální
části NP Šumava – Antýgl, Horská Kvilda, Kvilda a Modrava. Časově (obdobně jako při
paralelních sledování v KRNAP) bylo vybráno devítidenní období, obvykle během druhého a
třetího srpnového týdne tak, aby zahrnovalo dva po sobě následující víkendy a pracovní týden
mezi nimi (9-18 hod., respektive 9-17 hodin). Díky tomu se daří postihnout dvoje střídání
turistických turnusů organizovaných i neorganizovaných pobytů. V zimní sezóně v roce 2006
prováděl autor této práce průzkum v lokalitách Kvilda, Modrava, Gerlova huť a Slunečná u
Prášil. Jednalo se o 5 prvních víkendů v roce (leden, začátek února), vzhledem ke kratším
dnům a nízkým teplotám pouze od 9 do 15 hodin.
Obr. 3.1: Lokalizace monitorovacích bodů v NP a CHKO Šumava
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V KRNAP probíhal pravidelný letní sběr dat v lokalitách Luční bouda a rozcestí U Čtyř pánů.
V roce 2000 byl tento monitoring rozšířen o 3 lokality na polské straně (Kopa, rozcestí u
Śląskeho Domu, Szrenica). Během téhož roku proběhlo analogické pozorování i během zimní
sezóny (20.-28.2., 9-15 hod.), a to jak na polské (Kopa, rozcestí u Śląskeho Domu, rozcestí u
u Schroniska pod Łabskim Szczytem, Szrenica), tak na české (Růžohorky, Traverz pod
Sněžkou, Luční bouda) straně Krkonoš. Výsledky tohoto monitoringu byly z menší části
(Görner, Čihař 2010) publikovány a výstupy se tak z velké části objevují prvně v rámci
zpracování této disertace.
Obr. 3.2: Lokalizace monitorovacích bodů v KPN a KRNAP

Z důvodu reprezentativnosti výběrového souboru byl aplikován systematický náhodný výběr.
Tazatel buď oslovil každou x-tou osobu procházející monitorovacím bodem (v závislosti na
frekventovanosti dané lokality), nebo byl měřen čas a oslovena byla vždy první osoba, která
prošla po uplynutí časového intervalu (nejčastěji 10 min.) od ukončení předchozího
rozhovoru. Stejný způsob je využíván v řadě studií této problematiky (např. Togridou et al.
2006). Pokud oslovený jedinec (starší 15 let) odmítl odpovídat, tazatel toto zaznamenal do
dotazníku a podle stejného postupu vybral dalšího respondenta.
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3.1.2.2 Monitoring místních obyvatel v CHKO a NP Šumava
Dotazníkové šetření mezi místními obyvateli ve vybraných obcích probíhalo též metodou
řízeného rozhovoru v kombinaci s obálkovou metodou, a to ve stejném letním termínu jako
monitoring turistů. V NP Šumava se jednalo o obce Kvilda, Horská Kvilda, Modrava, Srní,
Prášily a Borová Lada. Pro účely této práce byla použita data z průzkumu místních obyvatel
v NP z roku 2008, která sesbírali postgraduální studenti PřF UK (Petrova 2011) a primárně
pak byly součástí příslušné závěrečné zprávy z výzkumu (Čihař et al. 2008). Zároveň byl
autorem práce ve stejné době proveden jednorázový průzkum místních obyvatel v obcích
přilehlé CHKO Šumava (Kašperské Hory, Hojsova Stráž, Čachrov).
Opět byla použita metoda náhodného výběru, tzv. „náhodná procházka“ (random route).
Náhodně byla stanovena startovací adresa (na ní se výzkum neprovádí), od které se prochází
obcí a je oslovován vždy 1 člen každé x-té domácnost či bytu v případě bytové jednotky
(hodnota x se odvíjí od velikosti obce). Z hlediska kvality získaných odhadů (jejich přesnosti)
je jiným pravděpodobnostním postupům ekvivalentní (Rytíř 2006). Odpovídal vždy jeden
člen celé rodiny (Johnson, Snepenger 1994). V případě nezastižení byl ponechán ve schránce
dotazník s úvodním dopisem k samostatnému vyplnění, a adresou, kam měl respondent
vyplněný dotazník odnést (pošta či obchod). Po uplynutí určité doby (cca 3 týdny) byly
z těchto míst dotazníky vybrány.

3.1.3 Členění a obsah dotazníků
Dotazníky byly sestavovány v souladu s cíli průzkumu, vždy se zvláštním zaměřením na
turisty nebo na místní obyvatele. Struktura dotazníků odpovídala klasickému uspořádání
dotazníkových archů (Jeřábek 1992) – v úvodu se objevovaly vstupní informace o cíli
průzkumu, dále údaje administrativní povahy, následované tematickými otázkami. Obvykle
byly ponejprv zařazeny triviálnější otázky neosobní povahy s cílem zaujmout respondenta,
následovaly tematicky řazené bloky a na úplný závěr byly situovány dotazy na citlivější údaje
(náklady na pobyt, eventuálně personální informace - demografické údaje). Otázky byly
tvořeny dle zásad sociologických příruček a metodik (např. E. R. Babbie – The Practice of
Sociological Research, cit. in Gavora 2010). Z důvodů větší spolehlivosti převládaly uzavřené
položky, kdy respondent vybíral bez možnosti vlastní volby předem formulované alternativy
odpovědi. Zařazeny byly i otevřené otázky, jejichž výhodou bylo získání pravých záměrů a
postojů a podpora vyjádření pocitů a emocí a tím i navození vyšší míry spolupráce. V takové
případě se nicméně vždy jedná o obtížně zpracovatelné položky (Pavlica et al. 2000).
V dotaznících nechyběly ani škálovací položky, kdy respondenti měli na výběr z pěti
odstupňovaných variant (např. vyjádření míry souhlasu – určitě ano-spíše ano-nevím-spíše
ne-určitě ne). Tento lichý počet hodnot bývá preferován díky možnosti zařazení „neutrálního
bodu“ do středu stupnice (Pecáková 2008).
Dotazníky jsou svou délkou nastaveny tak, aby byly získány všechny potřebné údaje a
zároveň aby neunavovaly/nezdržovaly respondenty, což by mohlo vyústit v povrchní nebo
částečně vyplňování dotazníků. Ve studii využívané dotazníky pro letní šetření s turisty byly
tvořeny 21 otázkami, které je při řízeném rozhovoru možné vyplnit cca za 8 - 10 minut. Pro
zimní šetření díky náročnějším podmínkám při dotazování byl dotazník zkrácen na 18 otázek
a jeho vyplňování zabralo cca 7 minut. Před samotným průzkumem proběhla pilotáž, kdy byla
ověřována formulace a srozumitelnost otázek a kategorizace dopovědí ve vytvořeném
dotazníku, způsob manipulace s dotazníkem a technická zpracovatelnost dat. První pilotní
průzkum v rámci mnohaletého monitoringu proběhl již v roce 1996 (rok před zahájením
pravidelného monitorování turistů v NP Šumava a KRNAP), další v roce 1999 (rok před
zahájením monitoringu místních obyvatel v obcích v národních parcích). Autor této práce
provedl rovněž pilotní průzkum před dotazováním zimních návštěvníků NP Šumava (prosinec
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2005). Dotazníky vytvořené pro účely této práce byly též před zahájením samotného
průzkumu připomínkovány specializovaným sociologem (doc. PhDr. Tomáš Katrňák Ph.D.,
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno).
Jednotlivé dotazníky použité pro účely této práce jsou uvedeny v přílohách 1 – 6, zde v pouze
české verzi – součástí průzkumu byly i mutace polské, anglické a německé. Pro srovnání
charakteristik a postojů turistů na obou stranách státní hranice v národních parcích KRNAP
(ČR) a KPN (Polsko) byl pro letní průzkum využit dotazník z každoročního letního
monitoringu (příloha 1), který byl v daném roce aplikován také v KPN. Je rozdělen na 9 bloků
s 31 otázkami. Pro zimní šetření byl letní dotazník vzhledem k náročnějším zimním
podmínkám redukován a rozdělen na 6 bloků s 18 otázkami (příloha 2).
U srovnání profilu turistů v zimní a letní sezóně v KRNAP, KPN a NP Šumava byly použity
kromě dvou výše zmíněných formulářů i dotazníky z šetření na Šumavě - formulář
z každoročního letního průzkumu (příloha 3) a pro zimní podmínky modifikovaný „zimní
dotazník“ (příloha 4). Položky stejné v obou dotaznících srovnávané v této práci byly
rozděleny do 9 bloků s 30 otázkami.
Třetí část se týkala srovnání charakteristik a názorů místních obyvatel ve dvou kategoriích
chráněných území – NP Šumava a CHKO Šumava. Dotazník používaný v předchozích
průzkumech obyvatel NP (příloha 5) byl částečně upraven pro průzkum v CHKO (příloha 6).
Podrobnou analýzu jednotlivých otázek v dotaznících lze nalézt např. v Roční závěrečné
zprávě projektu Systém indikátorů a monitorovací program pro sledování a hodnocení
dlouhodobých environmentálních, sociálních a ekonomických změn v národních parcích a
biosférických rezervacích ČR v přílohách 2 – 5 (Čihař et al. 2008) či v jednotlivých
závěrečných výzkumných zprávách monitoringu (např. Čihař, Novák 2000).
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3.2 Statistické zpracování dat
Pro porovnávání výběrových souborů populací turistů i místních obyvatel byl zvolen chíkvadrát test dobré shody, sloužící jako kritérium pro testování pravděpodobnostních
rozdělení nominálního znaku ve dvou i více základních souborech. Zde používaná hypotéza
homogenity předpokládá, že pravděpodobnostní rozdělení kategoriální proměnné B je stejné
v různých populacích, které jsou identifikovány faktorem A (Hendl 2009). Test spočívá
v porovnávání pozorovaných (zapsány v kontingenční tabulce) a očekávaných četností.
Velikost rozdílů mezi pozorovanými a očekávanými četnostmi je posuzována pomocí testové
statistiky χ2. Nulová hypotéza tohoto testu je stanovena tak, že rozložení hodnot sledované
kategoriální veličiny je ve všech populacích shodné. Zamítáme ji v případě, že testová
statistika
, kde nij – zjištěná četnost; mij=ni.n.j/n (očekávaná četnost),
překročí kritickou hladinu χ2 rozdělení o ν = (r – 1)(s – 1) stupních volnosti.
V ojedinělých případech (zejména v kap. 4.3) z důvodu malého rozsahu výběrového souboru
nebylo možné tento test použít. Šlo o tzv. řídké kontingenční tabulky, kde bylo více než 20%
očekávaných četností menších než 5 (a každá v takovém případě byla alespoň jednotková).
Zde bylo nutné zařadit některý z tzv. exaktních testů. V této práci byl použit pro čtyřpolní
tabulky Fisherův faktoriálový test a pro větší kontingenční tabulky Freeman-Haltonův
test, založený na výpočtu pravděpodobností vzniku různě uspořádaných tabulek a zjištění,
s jakou pravděpodobností vznikne tabulka ještě méně příznivá hypotéze homogenity, než je
tabulka s pozorovanými četnostmi (Pecáková 2007).
K měření těsnosti závislosti mezi kvalitativními možnými znaky v kontingenčních tabulkách
byl použit Cramerův koeficient V (Cramerovo V):

Kde h je menší z obou čísel r a s. V nabývá hodnot od 0 do 1 (platí i u ostatních dále
uváděných). Hodnota blízko 0 indikuje těsnost vztahu, čím více se blíží jedné, tím silnější
souvislost mezi proměnnými existuje. Hodnoty koeficientu jsou interpretovány takto (de Vaus
2002):
do 0,1
žádná asociace
0,1-0,29
nízká až střední
0,3-0,49
střední až podstatná
0,5-0,69
podstatná až velmi silná
0,7-0,89
velmi silná
0,9-0,99
téměř perfektní
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Pro dvě binární proměnné (čtyřpolní tabulky) byl použit koeficient Φ. Tyto proměnné jsou
pozitivně asociované, pokud se většina dat nachází podél buněk na hlavní diagonále v tabulce
(tj. n11 a n22 jsou větší než n12 a n21) a negativně asociované, jestliže většina dat nebude podél
buněk na hlavní diagonále. Koeficient Φ je dán vztahem:

, který lze přepsat do tvaru:
Koeficient nabývá hodnot od -1 do 1 (Holčák 2008).
Další mírou asociace, která zde byla použita, je koeficient λ (Goodmanovo-Kruskalovo λ), a
to z důvodu, že není založen na χ2. Interpretace je založena na představě, že ze známé hodnoty
řádkové veličiny i0 se snažíme předpovědět hodnotu j0 sloupcové veličiny. Je dána vztahy:

kde niq = maxj (nij), nqj = maxi (nij), nq. = maxi (ni.) a n.q = maxj (n.j). Symetrická lambda λsym
se spočítá tak, že se z obou asymetrických mír sečtou hodnoty v čitateli a dále hodnoty ve
jmenovateli a získaný čitatel dělíme získaným jmenovatelem (Zvára 2003).
Nedostatkem tohoto koeficientu je fakt, že zohledňuje pouze modální četnosti a nebere ohled
na rozložení ostatních četností. Může se tedy stát, že výsledkem je 0, ačkoliv jiné koeficienty
nabývají vyšších hodnot.
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3.3 Metoda kvantifikace ekonomického přínosu chráněných území
Ve snaze kvantifikovat ekonomický přínos chráněného území a zjistit případné rozdíly ve
dvou hlavních turistických sezónách byla využita metodika Ökonomische Effekte von
Großschutzgebieten (Job et al. 2005), kterou vytvořil a na konkrétní chráněná území aplikoval
kolektiv autorů kolem prof. Huberta Joba z Ústavu ekonomické geografie na Mnichovské
univerzitě. Vychází pouze z čistých výdajů od turistů dané oblasti, nezahrnuje další náležitosti
podílející se na ekonomickém dopadu cestovního ruchu (např. kapitálové investice do hotelů,
restaurací a jiné turistické infrastruktury). Základem pro výpočty jsou dvě proměnné – počty
turistů a způsob trávení jejich času v chráněném území. Tomu odpovídá i způsob získávání
údajů – jde o počítání turistů na vybraných profilech a strukturované dotazníky s náhodným
výběrem respondentů. Ty zjišťují informace o délce pobytu, způsobu ubytování a trávení
volného času. Metodika byla primárně aplikována na několik chráněných území v Německu
(Mayer et al. 2010), ale i jinde, např. v národním parku Souss-Massa v Maroku (Arnegger
2010). Vybrané části této metodiky jsem se pokusil aplikovat i na výzkum v této práci, a to
zejména ze dvou důvodů:
1) data potřebná k výpočtům (počty turistů, otázky v dotaznících) a způsob jejich získávání se
v mnohém shodují s metodikou sběru dat a strukturou dotazníků, které ve své práci popisuji
2) metodika byla opakovaně aplikována na chráněná území v sousedním Německu, včetně
nejbližšího národního parku na Šumavě – NP Bavorský les.
Vycházel jsem tedy z této metodiky a postupoval jsem podle následujících kroků:
1) výpočet hrubých výdajů od turistů a návštěvníků (bez chatařů a chalupářů):

es – průměrné denní výdaje (s – ekonomický sektor, v této práci je pouze jediný - ubytování a
stravování; otázka na ostatní výdaje (místní doprava, vstupné, parkovné, informační
materiály) nebyla zahrnuta v zimním dotazníku)
V – počet pobytových dní za měsíc ve vrcholné sezóně – údaje o počtu turistů v daném měsíci
jsem získal od správ NP (Suchý 2002, Ročenky Správy NP a CHKO Šumava) a vynásobil je
průměrnou dobou pobytu zjištěnou během šetření. Původní metodika stanovuje počty
návštěvníků extrapolací z vlastních pozorování, která započítávala i faktor počasí. Vzhledem
k absenci kvantitativního šetření v zimním a mimosezónním období jsem od tohoto stanovení
upustil. Počasím jsou ovlivněni převážně jednodenní návštěvníci (Suchý 2002), které jsem
v dalším bodě odfiltroval (bod 2).
2) Následně jsem provedl filtrování těchto cílových skupin:
Jednodenní vs. vícedenní turisté
Domácí vs. zahraniční turisté
Hoteloví hosté vs. ostatní ubytování
Turisté z hlavního města vs. ostatní (bez cizinců)
A na základě zpracovaných dat v této kapitole vypočetl jejich procentuální příspěvek
k celkovému příjmu od turistů a návštěvníků v dané sezóně.
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4. Výsledky
4.1 Srovnání charakteristik turistů v KRNAP a KPN
Bylo vyplněno 1171 formulářů z 1307 oslovených (míra odmítnutí 10,4%). Typy a počty
turistů jsou uvedeny v tab. 4.2.1 a 4.2.2. Pro oba NP bylo společných 31 otázek, rozdělených
do 9 bloků. Statisticky významné rozdíly mezi oběma NP shrnuje tab. 4.1.1. Hodnoty
testových statistik jsou uvedeny u názvů otázek v textu. Statisticky významné rozdíly jsou
tučně zvýrazněny. U několika otázek je uvedena kromě grafu i tabulka - grafy se zobrazenými
hodnotami působí v případě sousedících nízkých četností některých položek nepřehledně.
Tab. 4.1.1: Porovnání charakteristik a názorů turistů KPN a KRNAP (ano/ne: statisticky
významný rozdíl prokázán/neprokázán; -: otázka nebyla součástí průzkumu; nehod.: nebylo
prováděno statistické srovnání)
blok
Sociodemografie (7)

Itinerář návštěvníků (3)

Doprava a ubytování (3)

Důvod návštěvy a role NP (2)
Vnímání přír. prostředí v NP (4)

Hodnocení náv.managementu (5)

Psychologická nosná kapacita (2)

Aktivity a chování návštěvníků (3)

Ekonomické aspekty pobytu (2)

položka
Věková struktura
Pohlaví
Národnost
Místo bydliště
Velikost místa bydliště
Povolání
Vzdělání
Četnost návštěvy
Délka pobytu
Typ skupiny
Způsob ubytování v NP
Způsob dopravy do NP
Způsob dopravy po NP
Role NP při výběru pobytu
Hlavní motiv pobytu v NP
Hodnocení stavu životního prostředí v NP
Znalost ekologického problému v NP
Nejvíce poškozující činnost v NP
Nejméně poškozující činnost v NP
Spokojenost s informačním systémem
Názor na vstup do nejohroženějších částí NP
Názor na způsob regulace vstupu
Využívání hraničních přechodů v NP
Názor na otevření dalších hran. přechodů
Vnímání intenzity turismu na cestách
Vnímání intenzity turismu v centrech a okolí
Vnímání intenzity turismu na sjezdovkách
Velikost skupiny
Upřednostňovaná forma výletu
Vnímání konfliktů mezi pěšími a cyklisty
Náklady na pobyt (ubytování a strava)
Spokojenost s náklady na pobyt

léto
zima
ano
ano
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
nehod.
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ano
nehod.
ne
ano
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Sociodemografie
Věková struktura (léto: χ2=26,515, df=4, p=0,000; zima: χ2=11,389, df=4, p=0,023)
Výraznější rozdíl byl zaznamenán v létě – v KPN převažovali návštěvníci mezi 18 a 24 lety,
následováni věkovými skupinami 25–39 let a 40–59 let. Oproti tomu v KRNAP dominovala
skupina 40–59 let, následovaná skupinou 25–39 let a 18–24 let. Díky dominanci domácích
turistů v příslušných NP je vhodné uvést pro srovnání i věkovou strukturu celé populace v ČR
a Polsku (tab. 4.1.2). Z té je patrné, že Krkonoše (na polské i české straně) jsou více
navštěvovány spíše mladšími věkovými skupinami. V KPN bylo v létě osloveno 35,4% (a
v zimě 23,2%) převážně domácích turistů mezi 15 a 24 lety, zastoupení této věkové skupiny
v Polsku bylo ve sledovaném období 16,9% (GUV 2001). Stejná věková skupina převážně
českých turistů tvořila v KRNAP 27,8% respondentského vzorku v zimě a 22% v létě, ve
srovnání s 15,2% zastoupením této věkové skupiny v celé populaci ČR (ČSÚ 2001).
Tab. 4.1.2: Srovnání populace v ČR a Polsku podle věkového složení v roce 2000 (GUV
2001; ČSÚ 2001)
Polsko
(N = 38 646 000)

ČR
(N = 10 272 503)

5,3%
11,6%
20,4%
26,9%
16,6%

3,9%
11,3%
21,6%
28,5%
18,4%

15 - 17
18 - 24
25 - 39
40 - 59
60 a více

Graf 4.1.1: Věková struktura respondentů [zima: N=138 (KPN), 162 (KRNAP); léto:
N=333 (KPN), 527 (KRNAP)]
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41.4%

5.7%

8.0%

90%
80%
70%

29.1%
38.3%

40 - 59

60%

25 - 39
29.7%

50%
40%

60 a více

39.1%

27.2%

18 - 24
31.7%

15 - 17

30%
20%

24.1%

31.2%

16.7%

10%

22.5%

0%

0.7%

3.7%

4.2%

5.3%

KPN (zima)

KRNAP (zima)

KPN (léto)

KRNAP (léto)

Pohlaví (léto: χ2=0,755, df=1, p=0,385; zima: χ2=1,382, df=1, p=0,240)
Ve skupině dotazovaných návštěvníků během tohoto průzkumu mírně převažovali na obou
stranách hranice muži, nejvíce v zimě v KRNAP (64,5%). Díky převaze tuzemských
návštěvníků v daném NP uvádím pro srovnání i strukturu celé populace v ČR a Polsku podle
pohlaví (tab. 4.1.3), ze které je patrné, že poměr mužů a žen je v obou zemích prakticky
totožný a Krkonoše navštěvují ve zvýšené míře muži. Procento oslovených mužů či žen
může být do jisté míry (i přes řádné proškolení a zdůraznění náhodného výběru) ovlivněno
subjektivním výběrem tazatele – ten sice počká uvedených 10 minut od posledního interview,
poté osloví právě procházející skupinku, ze které může podvědomě preferovat spíše muže či
ženy. Někdy též bývá vyšší neochota odpovídat u jedné genderové skupiny (častěji u mužů).
V menší míře se stejná situace může promítnout i v případě předchozí otázky „věková
struktura“.
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Tab. 4.1.3: Srovnání populace v ČR a Polsku podle zastoupení mužů a žen v roce 2000
(GUV 2001; ČSÚ 2001)
Muži
Ženy

Polsko
(N = 38 646 000)

ČR
(N = 10 272 503)

48,6%
51,4%

48,7%
51,3%

Graf 4.1.2: Pohlaví respondentů [zima: N=135 (KPN), 155 (KRNAP); léto: N=336 (KPN),
533 (KRNAP)]
100%
90%
80%

42.2%

35.5%

70%

46.7%

43.7%

60%

Ženy

50%

Muži

40%
30%

57.8%

64.5%

KPN (zima)

KRNAP (zima)

20%

53.3%

56.3%

KPN (léto)

KRNAP (léto)

10%
0%

Národnost (léto: χ2=546,9, df=3, p=0,000; zima: χ2=210,8, df=3, p=0,000)
Ve vzorku oslovených turistů převažovali na obou stranách státní hranice domácí turisté,
jejich zastoupení v celém respondentském vzorku se pohybovalo od 65,7% (Češi v KRNAP
během letního průzkumu) do 85,5% (Poláci mezi dotazovanými turisty během letního
monitoringu v KPN). Nejčastěji oslovovaní cizinci byli v obou NP Němci, největší podíl této
národnosti v celkovém souboru respondentů byl zjištěn během zimního šetření v KPN (29%),
naopak ve struktuře letních turistů v tomto NP byli Němci zastoupeni pouhými 6,2%. Turisté
jiných národností byli zastoupeni jen ve zlomcích procent, proto je uvádím pouze v souhrnné
kategorii „ostatní“. Za zmínku stojí i souhrnná procenta cizinců v NP: v zimě bylo v KPN
osloveno 32,6% cizinců a v KRNAP jen 19,8%, v létě byl poměr cizinců v KPN menší oproti
KRNAP (14,5% vs. 34,3%), blíže viz stejná otázka v kap. 4.2.
Graf 4.1.3: Národnost respondentů [zima: N=138 (KPN), 162 (KRNAP); léto: N=338
(KPN), 533 (KRNAP)]
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50%
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3.6%
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KRNAP (léto)
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Místo bydliště (léto: χ2=65,076, df=2, p=0,000; zima: χ2=21,242, df=2, p=0,000)
Z důvodů vysokého počtu okresů (60), odkud čeští respondenti pocházeli, byly v této otázce
redukovány kategorie pouze na „hlavní město“ (Praha), „nejbližší region“ (okresy v těsné
blízkosti NP - Trutnov, Semily, Jablonec nad Nisou) a „ostatní“. Polsko je rozděleno do 16
provincií, tzv. vojvodství. KPN se celý nachází na území Dolnoslezského vojvodství
(kategorie „nejbližší region“). Dále bylo odlišeno hlavní město Varšava a třetí kategorii
„ostatní“ představují zbývající vojvodství.
Výrazně větší zastoupení obyvatel hlavního města bylo zaznamenáno v KRNAP, a to jak
v létě (28,9% všech respondentů), tak zejména v zimě (40,6% dotazovaných). Oproti tomu
byl v KPN vyšší podíl turistů z nejbližšího regionu, zejména těch, kteří bydleli v jeho centru,
Wroclavi (viz následující otázka).
Graf 4.1.4: Místo bydliště respondentů [zima: N=72 (KPN), 128 (KRNAP); léto: N=281
(KPN), 350 (KRNAP)]
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Velikost místa bydliště (léto: χ2=71,013, df=4, p=0,000; zima: χ2=41,286, df=4, p=0,000)
V zimním období převažovali v KPN lidé z měst mezi 100 tisíci a 1 miliónem obyvatel
(45,5% respondentů), zatímco v KRNAP to byli turisté z měst nad 1 milión obyvatel (33,3%
dotazovaných). Toto je vysvětlitelné spádovostí klíčových sídel uvedené velikosti – polskou
stranu preferují lidé z nedaleké Wroclawi (633 000 obyv.) a na české straně převládají turisté
z Prahy (1,2 mil. obyv.). V letním období byly v obou NP dominantní respondenti ze sídel o
velikosti mezi 10 a 100 tisíci obyvateli (36,6% v KPN a 29,9% v KRNAP), druhou
nejpočetnější skupinou byli v KPN turisté ze sídel o velikosti mezi 100 tisíci a 1 miliónem
obyvatel (35,7% dotazovaných) a v KRNAP respondenti ze sídel nad 1 milión obyvatel
(22,2% odpovídajícího základu).
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Graf 4.1.5: Velikost místa bydliště respondentů [zima: N=123 (KPN), 159 (KRNAP); léto:
N=333 (KPN), 528 (KRNAP)]
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Povolání (léto: χ2=12,937, df=6, p=0,044; zima: χ2=6,280, df=5, p=0,280)
V rámci tohoto monitoringu převládali v obou NP duševně pracující turisté, nejvíce
zastoupeni v KPN během zimního monitoringu (43,5%), nejmenší podíl byl zaznamenán ve
stejném období v KRNAP (38,9%). V zimním období se také výrazněji odlišovalo zastoupení
manuálně pracujících v obou NP – jednalo se o 8,7% respondentů v KPN a o 17,9%
dotazovaných v KRNAP. Po duševně pracujících byli druhou nejvíce zastoupenou skupinou
studenti (maximum v letním šetření v KPN – celkem 24,4% respondentů). Vyšší zastoupení
studentů koresponduje s výše zmíněnou otázkou „věková struktura“.
Graf 4.1.6: Zaměstnání respondentů [zima: N=138 (KPN), 162 (KRNAP); léto: N=338
(KPN), 528 (KRNAP)]
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Vzdělání (léto: χ2=20,736, df=2, p=0,000; zima: χ2=4,481, df=2, p=0,106)
S výjimkou výsledků zimního šetření v KPN, kde dominovali mezi dotazovanými
vysokoškoláci (48,2%), převažovali v obou NP středoškolsky vzdělaní respondenti.
Výraznější rozdíl ve vzdělání odpovídajících turistů mezi oběma parky byl prokázán v létě,
kdy KRNAP navštívilo 15,9% turistů se základním vzděláním, oproti 6,8% stejně vzdělaných
mezi respondenty v šetření v KPN. Výsledky otázky jsou díky dominanci domácích turistů též
ovlivněny dosaženým vzděláním populace v obou zemích, nejvíce se liší v procentu
vysokoškolsky vzdělaných - podle ročenky OECD (OECD 2002) bylo v roce 2000 v Polsku
cca 35% vysokoškoláků a v ČR přibližně 14%.
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Graf 4.1.7: Stupeň dosaženého vzdělání respondentů [zima: N=137 (KPN), 162 (KRNAP);
léto: N=336 (KPN), 529 (KRNAP)]
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Více než 2/3 oslovených turistů (67,4% v KPN a 72,2% v KRNAP) navštívilo Krkonoše
opakovaně. Český fenomén druhého bydlení (chaty, chalupy) se na výsledcích v porovnání
s Polskem prakticky neprojevil (3,6% chalupářů v KRNAP vs. 2,7% v KPN). V KPN bylo
zaznamenáno vyšší procento turistů, kteří zde byli poprvé (28,1% oproti 22% v KRNAP).
Graf 4.1.8: Počet návštěv v NP [N=334 (KPN), 532 (KRNAP)]
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Délka pobytu (léto: χ2=29,759, df=3, p=0,000; zima: χ2=10,274, df=3, p=0,016)
V zimě trávili oslovení turisté v KPN nejčastěji 1 týden (34,1% respondentů), dále pak 3 a 4
dny (15,2%), v zimním průzkumu v KRNAP byl nejvíce preferován také týdenní pobyt
(45,7% oslovených), následovaný dvoutýdenním a delším pobytem a třídenním pobytem
(13%). V létě naproti tomu dominoval u oslovených turistů v KPN dvoutýdenní a delší pobyt
(21,6% dotazovaných), dále pak týdenní (18,6%) a jednodenní (14,6%). V KRNAP
preferovalo 36% respondentů týdenní pobyty před pobyty dvoutýdenními a delšími (18,1%)
a jednodenními (11,6%). Z výsledků je patrné, že v letním i v zimním období preferovali
respondenti na polské straně kratší pobyty (tzn. do jednoho týdne) oproti české straně pohoří,
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Tab. 4.1.4: Délka pobytu respondentů
1 den
2 dny
3 dny
4 dny
5 dní
6 dní
2 - 6 dní
1 týden
2 týdny a více

KPN (zima)

KRNAP (zima)

KPN (léto)

KRNAP (léto)

6,5%
8,0%
15,2%
15,2%
8,7%
5,1%
52,2%
34,1%
7,2%

6,8%
4,9%
13,0%
3,1%
6,8%
6,8%
34,6%
45,7%
13,0%

14,6%
7,3%
11,6%
9,1%
7,6%
9,5%
45,1%
18,6%
21,6%

11,6%
5,8%
8,7%
6,9%
6,0%
6,9%
34,3%
36,0%
18,1%

Graf 4.1.9: Délka pobytu respondentů [zima: N=138 (KPN), 162 (KRNAP); léto: N=328
(KPN), 519 (KRNAP)]
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Typ skupiny (léto: χ2=6,170, df=3, p=0,104)
Během šetření bylo zjištěno, že Krkonoše jsou navštěvovány zejména rodinami (KPN 41%
oslovených, KRNAP 43,3%), do českého NP zavítalo více turistů s partnerem (partnerkou) –
30,4% dotazovaných oproti 25,3% respondentů v KPN. Naopak polský NP navštívilo více
turistů s přáteli (29,5% oslovených) v porovnání s výsledky v KRNAP (22,5%).
Graf 4.1.10: Trávení během pobytu [N=332 (KPN), 529 (KRNAP)]
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Doprava a ubytování
Způsob ubytování v NP (léto: χ2=16,450, df=4, p=0,002; zima: χ2=29,786, df=3, p=0,000)
Oslovení turisté v KPN preferovali penziony (47,8% respondentů v zimě a 38,7% v létě) a
hotely (zima – 21,2%; léto – 24,5%), v KRNAP mezi dotazovanými převládaly podnikové
chaty (39% v zimním šetření a 22,6% v letním) a penziony (28,8% a 27,8%), v letní sezóně
také ubytování „jinak“ (21,8% oslovených). V kategorii „jinak“ respondenti na obou stranách
hranice nejčastěji uváděli v létě i v zimě přespávání u příbuzných, známých a přátel.
Graf 4.1.11: Způsob ubytování respondentů v NP [zima: N=113 (KPN), 146 (KRNAP);
léto: N=282 (KPN), 468 (KRNAP)]
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Způsob dopravy do NP (léto: χ2=76,832, df=4, p=0,000; zima: χ2=55,901, df=4, p=0,000)
Na obou stranách hranice převládal mezi respondenty jako hlavní způsob dopravy do NP
automobil. Největší zastoupení (68,1%) bylo zaznamenáno v KRNAP během letního šetření,
naopak nejnižší zastoupení aut bylo zjištěno ve stejném NP během zimního monitoringu 41,4%. U návštěvníků KPN zaujímal významné místo vlak (28,5 % v zimě a 18,4 % v létě)
oproti KRNAP (léto - 4,3 %, zima - 2,6 %). Podíl na vysvětlení má možnost železniční
dopravy do Szklarske Poręby (osobní vlaky do Karpacze byly zrušeny). V KRNAP byla
respondenty preferována více pravidelná autobusová doprava. Za zmínku stojí jistě relativně
vysoký podíl zájezdových autobusů v zimním období v KRNAP (24,1 %) oproti 6,6 %
odpovědí v KPN a 4,0 % v KRNAP, respektive 8,6 % odpovědí v KPN během letní sezóny.
Graf 4.1.12: Způsob dopravy respondentů do NP [zima: N=137 (KPN), 162 (KRNAP);
léto: N=326 (KPN), 504 (KRNAP)]
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Způsob dopravy po NP
Respondenti mohli uvést více možností, jakým způsobem se pohybují během pobytu v NP.
Statistické hodnocení této otázky nebylo provedeno. Výsledky ze zimního šetření byly silně
ovlivněny místem dotazování a tím i typem turistů, kteří sem zavítali. V KRNAP byli
oslovování zejména běžkaři (63,6%) a pěší turisté tvořili pouze 27,8% všech respondentů.
V KPN byla situace opačná – mezi dotazovanými bylo 76,8% pěších a 8,7% běžkařů. Tomu
odpovídaly i výsledky této otázky. Pouze pěší turisté byli více zastoupeni i v letní sezóně
v KPN. V KRNAP byl linkový autobus využíván nejen při dopravě tam, ale i po NP během
pobytu oproti sousednímu KPN, a to zejména v letním období.
Tab. 4.1.5: Dopravní prostředky užívané dotazovanými turisty v NP
výhradně pěšky
auto
zájezdový autobus
linkový autobus
lanovka
lyže
vlak
kolo

KPN (zima)
(N= 138)

KRNAP (zima)
(N = 162)

KPN (léto)
(N = 337)

KRNAP (léto)
(N = 531)

29,0%
15,2%
2,9%
3,6%
39,9%
44,9%
11,6%
-

10,5%
5,6%
4,9%
10,5%
29,0%
74,1%
19,1%
-

45,4%
21,1%
3,9%
3,0%
7,7%
34,7%

36,5%
29,6%
3,8%
17,9%
7,7%
34,3%

Graf 4.1.13: Dopravní prostředky užívané dotazovanými turisty v NP [zima: N=138
(KPN), 162 (KRNAP); léto: N=337 (KPN), 531 (KRNAP)]
100%
90%

kolo

80%

Vlak

70%

Lyže

60%

Lanovka

50%

Linkový autobus

40%

Zájezdový autobus

30%

Auto

20%

Výhradně pěšky

10%
0%

KPN (zima)

KRNAP (zima)

KPN (léto)

KRNAP (léto)

Důvod návštěvy a role NP
Role NP při výběru pobytu (léto: χ2=18,466, df=3, p=0,000)
Rozhodný souhlas s tvrzením, že přijeli kvůli existenci NP v daném území, potvrdila zhruba
čtvrtina dotazovaných v KPN (23,7%) i KRNAP (28,7%). Do Krkonoš přijelo kvůli NP více
turistů na české straně (s tímto tvrzením souhlasilo tři čtvrtiny dotazovaných – sloučení
kategorie „rozhodně souhlasím“ a „spíše souhlasím“, v KPN pouze 63,6% respondentů).
Jasně patrný je rozdíl v nesouhlasných odpovědích na tuto otázku (36,5% oslovených v KPN
oproti 24,7% respondentů v KRNAP), turisté v KPN přijeli ve větší míře z jiných důvodů než
kvůli NP.
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Graf 4.1.14: „Do Krkonoš jsem přijel kvůli NP“ [N=321 (KPN), 530 (KRNAP)]
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Hlavní motiv pobytu v NP (léto: příroda: df=3, p= 0,027; sport: χ2=49,057, df=3, p=0,000;
klid: χ2=10,708, df=3, p=0,013; kultura: χ2=44,407, df=3, p=0,000)
Hlavním motivem návštěvy dotazovaných turistů v Krkonoších byla příroda a její krásy, s tím
souhlasilo více než 80% oslovených - „rozhodně ano“ odpovědělo 82,6% respondentů v KPN
a 85,6% dotazovaných v KRNAP. V ostatních motivech již docházelo k výraznějším
rozdílům mezi oběma územími. Návštěvníci KPN podstatně méně často uváděli důvod
návštěvy sportovní vyžití, rozhodný souhlas s tímto důvodem návštěvy uvedlo 26,6%
oslovených, v KRNAP se jednalo o 43,2% respondentů. Na polské straně Krkonoš naopak
dotazovaní hojněji zmiňovali kulturní vyžití jako hlavní motiv pobytu (15,2% oproti 9,9%
v KRNAP) a klid a odpočinek (67,1% vs. 56,9% v KRNAP).
Tab. 4.1.6: Hlavní motiv pobytu v NP

Rozhodně ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodně ne

příroda
KPN
KRNAP
(léto)
(léto)
(N=322) (N=526)

sportovní vyžití
KPN
KRNAP
(léto)
(léto)
(N=271) (N=498)

klid a odpočinek
KPN
KRNAP
(léto)
(léto)
(N=295) (N=504)

kulturní vyžití
KPN
KRNAP
(léto)
(léto)
(N=263) (N=487)

82,6%
16,5%
0,0%
0,9%

26,6%
31,0%
33,2%
9,2%

67,1%
26,1%
5,1%
1,7%

15,2%
31,2%
42,2%
11,4%

85,6%
13,1%
1,1%
0,2%

43,2%
35,7%
13,3%
7,8%

56,9%
30,0%
9,9%
3,0%

9,9%
18,7%
39,8%
31,6%

Graf 4.1.15: Hlavní motiv pobytu v NP
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Vnímání přírodního prostředí v NP
Hodnocení stavu životního prostředí v NP (léto: χ2=20,076, df=3, p=0,000)
Otázka byla specifikována tak, že posledními roky bylo myšleno období 90. let, tj. posledních
cca 10 let před tímto šetřením. Na otázku odpovídali pouze turisté, kteří do národního parku
zavítali opakovaně. „Optimističtější“ ve vnímání vývoje stavu životního prostředí byli turisté
v KRNAP, kteří v 43,4% uvedli zlepšení tohoto stavu, oproti 30,3% odpovědí v KPN. Nižší
zastoupení dotazovaných v kategorii „nevím“ v KRNAP (29,2% ve srovnání se 40,6%
respondentů v KPN) lze přisoudit faktu, že do KRNAP více turistů zavítalo právě kvůli
existenci NP. Tito lidé mnohem častěji uváděli, že se zdejší životní prostředí zlepšuje a méně
často odpovídali „nevím“, čímž se výrazně odlišovali od respondentů, kteří sem nepřijeli
kvůli NP (p=0,000, V=0,385, λ=0,350).
Graf 4.1.16: Hodnocení stavu ŽP v NP za poslední roky [N=240 (KPN), 415 (KRNAP)]
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Znalost ekologického problému v NP (léto: χ2=3,447, df=1, p=0,063)
Zhruba polovina respondentů znala nějaký ekologický problém Krkonoš. O něco erudovanější
byli návštěvníci KRNAP - 52,3% oslovených odpovědělo kladně na tuto otázku, v KPN se
jednalo o 45,7% dotazovaných. To koresponduje s faktem, že sem zavítalo více turistů právě
kvůli existenci NP, kteří měli významně vyšší povědomí o zdejších ekologických problémech
oproti těm, kteří sem přijeli z jiných důvodů (p=0,000, V=0,407, Φ=0,521, λ=0,339). Je
potřeba dále zmínit, že výsledky této otázky jsou poněkud subjektivní, šlo o otevřené
odpovědi a některé uváděné položky (lišejníky na stromech, konflikt mezi pěšími a cyklisty)
lze za ekologický problém jen těžko považovat. Nejčastěji uváděné problémy byly
(v sestupném pořadí) stav lesů, emise, odpady a doprava.
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Graf 4.1.17: Znalost ekologického problému v NP [N=337 (KPN), 532 (KRNAP)]
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Nejvíce poškozující činnost v NP (léto: χ2=181,3, df=6, p=0,000; zima: χ2=29,012, df=6,
p=0,000)
Během zimy detekovali turisté obou NP jako nejvíce problematické znečišťování ovzduší,
častěji na polské straně (39,4% oproti 26,5% respondentů v KRNAP). Dotazovaní na české
straně byli poměrně citlivější vůči stavebním aktivitám (patrně bylo více důvodů pro označení
této možnosti). Zahraniční turisté byli přitom tolerantnější ke stavebním aktivitám nežli
domácí turisté (p=0,000, V=0,512, λ=0,380). Dotazovaní na polské straně byli také
shovívavější k negativním aspektům spojeným s dopravou (6,1% dotazovaných) a s turismem
(4,1% respondentů), naproti tomu v KRNAP odpovědělo na stejné aktivity 13,5%, resp.
11,6% dotazovaných turistů. Relativně vážnější problém v KPN představovaly odpady a
odpadové hospodářství (22,0% odpovědí oproti 10,3% v KRNAP).
Tab. 4.1.7: Nejvíce poškozující činnost v NP podle respondentů
znečišťování vod
znečišťování ovzduší
likvidace odpadů
poškozování lesů
stavební aktivity
turismus a lyžování
Doprava

KPN (zima)

KRNAP (zima)

KPN (léto)

KRNAP (léto)

6,8%
39,4%
22,0%
20,5%
0,8%
4,5%
6,1%

3,9%
26,5%
10,3%
25,8%
8,4%
11,6%
13,5%

2,9%
7,2%
38,9%
14,7%
5,6%
30,1%
0,7%

1,8%
41,2%
8,8%
22,0%
5,7%
11,4%
9,2%
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Graf 4.1.18: Nejvíce poškozující činnost v NP podle respondentů [zima: N=132 (KPN),
155 (KRNAP); léto: N=306 (KPN), 510 (KRNAP)]
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Nejméně poškozující činnost v NP (léto: χ2=29,822, df=6, p=0,000; zima: χ2=17,783, df=6,
p=0,007)
Na obou stranách hranice uvedli respondenti jako nejméně poškozující činnost turismus a
lyžování (55,3% v KPN a 55,4% v KRNAP). Z dalších předpřipravených odpovědí
respondenti označovali dopravu na polské straně za relativně méně škodlivou aktivitu (8,8%
oslovených) než tomu bylo na straně české (2% odpovědí). Opačně vyzněla situace v případě
hodnocení výskytu odpadů a hospodaření s nimi. Jako nejméně poškozující činnost v NP ji
označilo v KRNAP 9,5% a v KPN jen 0,9% respondentů.
Tab. 4.1.8: Nejméně poškozující činnost v NP podle respondentů
znečišťování vod
znečišťování ovzduší
likvidace odpadů
poškozování lesů
stavební aktivity
turismus
doprava

KPN (zima)

KRNAP (zima)

KPN (léto)

KRNAP (léto)

11,4%
8,8%
0,9%
4,4%
10,5%
55,3%
8,8%

10,1%
6,8%
9,5%
1,4%
14,9%
55,4%
2,0%

11,3%
8,8%
6,3%
7,6%
20,2%
36,6%
9,2%

26,1%
7,8%
8,1%
3,8%
12,4%
30,2%
11,6%

Graf 4.1.19: Nejméně poškozující činnost v NP podle respondentů [zima: N=114 (KPN),
148 (KRNAP); léto: N=238 (KPN), 421 (KRNAP)]
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Hodnocení návštěvnického managementu
Spokojenost s informačním systémem (léto: χ2=31,696, df=3, p=0,000)
Pokud by byly hodnoceny pouze kategorie spokojen/nespokojen (tj. při sloučení kategorií
„velmi spokojen“ a „spíše spokojen“), rozdíl mezi NP by nebyl statisticky významný
(χ2=0,139, df=1, p=0,709). Značení cestní sítě a další informační zdroje v Krkonoších je na
velmi dobré úrovni, s informačním systémem bylo spokojeno cca 90% dotazovaných turistů.
Velká spokojenost byla zjištěna u turistů v KRNAP (29,7% oslovených oproti 13,7%
respondentů v KPN). Nejčastější připomínky na zlepšení informačního systému (otevřená
podotázka v této položce) se týkaly zvýšení počtu informačních tabulí na cestách a obnovy
turistického značení na vybraných trasách.
Graf 4.1.20: Spokojenost s informačním systémem v NP [N=329 (KPN), 522 (KRNAP)]
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Názor na vstup do nejohroženějších částí NP (léto: χ2=4,340, df=3, p=0,227)
Více než 2/3 dotazovaných turistů na obou stranách hranice zastávaly názor, že do
nejcennějších částí NP by měl být vstup spíše nebo zcela vyloučen (72,2% respondentů
v KPN a 68,9% oslovených v KRNAP), o něco shovívavější v této otázce byli turisté
v KRNAP, což korespondovalo s vyšším podílem respondentů, kteří sem přijeli kvůli NP. Ti
měli vyšší tendenci poznat zdejší přírodní prostředí a více preferovali umožnění vstupu do
nejohroženějších částí oproti těm, kteří sem kvůli NP nepřijeli (p=0,004, V=0,370, Φ=0,580,
λ=0,310).
Graf 4.1.21: Názor na vstup do nejohroženějších částí NP [N=331 (KPN), 521 (KRNAP)]
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Názor na způsob regulace vstupu (léto: χ2=6,021, df=3, p=0,111)
Během průzkumu byl nejčastěji uváděnou regulací vstup s kvalifikovaným průvodcem
(54,8% odpovědí v KPN a 47,6% v KRNAP). Druhou nejvíce zmiňovanou alternativou bylo
časové omezení vstupu, shodně jej v obou NP uvedla zhruba čtvrtina respondentů. Zavedení
poplatků by jako řešení preferovalo 11,2% (KPN), resp. 14,1% (KRNAP) dotazovaných.
V kategorii „jiný“ se nejvíce zmiňovala kombinace výše zmíněných možností následovaná
omezením pohybu na vyznačené cesty (což je ale v 1. zónách NP samozřejmostí) a možností
vstupu do těchto míst v početně omezených skupinách.
Graf 4.1.22: Preferovaný způsob vstupu do nejohroženějších částí NP [N=312 (KPN),
521 (KRNAP)]
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Využívání hraničních přechodů pro pěší a cyklisty v NP (léto: χ2=1,262, df=1, p=0,261)
V obou NP během šetření převládali domácí turisté, kteří navštěvovali „svou“ stranu hor a
hraniční přechody pro pěší a cyklisty tak mnoho využívané nebyly. O jejich existenci ale
věděla zhruba polovina oslovených (50,9% v KPN a 55% v KRNAP), 16% respondentů na
obou stranách hor o jejich existenci neměla tušení. Jen necelá třetina dotazovaných během
pobytu v NP využila hraničních přechodů, konkrétně 32,3% turistů v KPN a 28,5%
respondentů v KRNAP. Z toho 19,3% turistů v KPN a 14,3% v KRNAP využilo tyto
přechody opakovaně během pobytu.
Graf 4.1.23: „Využijete během pobytu v NP hraničních přechodů pro pěší a cyklisty?“
[N=316 (KPN), 456 (KRNAP)]
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Názor na otevření dalších hraničních přechodů (léto: χ2=50,430, df=3, p=0,000)
Otázka úzce souvisí s předchozí položkou – vyšší procento návštěvníků KPN (kteří také
přechody pro pěší a cyklisty více využívají) by uvítalo otevření dalších. 36,9% návštěvníků
KRNAP by otevření dalších hraničních přechodů nedoporučovalo, stejně odpovědělo pouze
14,3% respondentů na polské straně Krkonoš.
Graf 4.1.24: „Otevření dalších takových přechodů v oblasti bych“ [N=308 (KPN), 496
(KRNAP)]
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Psychologická nosná kapacita
Vnímání intenzity cestovního ruchu na cestách (léto: χ2=9,886, df=3, p=0,020; zima:
χ2=12,436, df=3, p=0,006)
Během šetření více než 2/3 respondentů uvedly, že jim současná intenzita cestovního ruchu na
cestách během výletů nevadí. Větší rozdíl mezi NP v této odpovědi byl detekován v létě, kdy
ji uvedlo 73,6% respondentů v KPN a 67,8% dotazovaných v KRNAP. Návštěvníci na polské
straně během zimního šetření vnímali ve větší míře intenzitu turismu na cestách jako nízkou,
tj. že by mohla ještě vzrůst (12,4% oproti 3,7% respondentům v KRNAP). Během letního
šetření byla u této odpovědi situace mezi NP opačná – v KPN ji uvedlo 3,1% respondentů a
v KRNAP 7,6%. Je zde tedy patrný sezónní vliv, více viz stejná otázka v kapitole 4.2.
V každém případě je vhodné vyzvednout skutečnost, že kromě zimního pozorování v KPN
vnímala intenzitu cestovního ruchu na cestách jako rušivou více než pětina respondentů.
Graf 4.1.25: Hodnocení intenzity turismu na cestách [zima: N=137 (KPN), 161 (KRNAP);
léto: N=329 (KPN), 516 (KRNAP)]
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Vnímání intenzity cestovního ruchu v turistických střediscích a jejich okolí (léto: χ2=6,550,
df=3, p=0,088; zima: χ2=11,597, df=3, p=0,009)
K intenzitě cestovního ruchu v turistických střediscích a jejich okolí byli vnímavější
respondenti v KRNAP, kteří označili tuto intenzitu jako rušivou ve 22,3% případů a velmi
rušivou v 5,1% případů. Na polské straně označilo intenzitu turismu ve střediscích a jejich
okolí jako rušivou pouze 9,9% dotazovaných a jako velmi rušivou 1,5% respondentů. Fakt, že
byli turisté na polské straně shovívavější k intenzitě cestovního ruchu, byl ovlivněn mj. i
jejich kratší dobou pobytu v této oblasti (viz „délka pobytu“). Turisté, kteří v horstvu trávili
kratší dobu, se nestihli tak „nasytit“ okolním turistickým ruchem jako ti, kteří zde pobývali
déle (p=0,010, V=0,312, λ=0,388)
Graf 4.1.26: Hodnocení intenzity turismu v turistických střediscích a jejich okolí [zima:
N=131 (KPN), 157 (KRNAP); léto: N=297 (KPN), 486 (KRNAP)]
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Vnímání intenzity cestovního ruchu na sjezdovkách a vlecích (zima:χ2=5,951, df=3, p=0,114)
V otázce vnímání intenzity turismu na sjezdovkách a vlecích stojí za zmínku zjištěné vyšší
procento z kategorie „ruší mne“ u polských turistů (18,3% dotazovaných), oproti předchozím
dvěma otázkám. Vyplývá, že psychologická nosná kapacita na sjezdovkách oproti cestám a
střediskům byla více naplněna. Výraznější rozdíl mezi oběma národními parky zde nebyl
patrný, platí stejný trend, že návštěvníci KRNAP vnímají intenzitu turismu více rušivě oproti
respondentům v KPN.
Graf 4.1.27: Hodnocení intenzity turismu na sjezdovkách a vlecích [N=126 (KPN), 152
(KRNAP)]
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Aktivity a chování návštěvníků
Velikost skupiny (léto: χ2=0,357, df=2, p=0,837)
Prakticky stejné rozložení odpovědí v obou NP lze dát do souvislosti s typem skupiny, ve
které turisté trávili pobyt v NP, převládali turisté na dovolené s rodinou či přáteli. Ve skupině
tak chodilo na výlety v KPN 56,7% turistů a v KRNAP 58,6% oslovených. Nejméně
dotazovaných vyráželo na túry samostatně (5,5% turistů v KPN a 5% lidí v KRNAP).
Graf 4.1.28: „Na túry chodíte nejraději“ [N=328 (KPN), 524 (KRNAP)]
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Upřednostňovaná forma výletu (léto: χ2=0,693, df=2, p=0,707)
Více než polovina oslovených turistů v obou NP preferovala delší výlety (55% respondentů
v KPN a 52,6% oslovených lidí v KRNAP). Procházky v okolí ubytování volilo jen 6,3%
turistů v KPN a 5,7% v KRNAP. Procenta odpovědí byla na obou stranách hranice prakticky
totožná.
Graf 4.1.29: „Během pobytu v NP upřednostňujete“ [N=333 (KPN), 525 (KRNAP)]
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Vnímání konfliktů mezi pěšími a cyklisty (léto: χ2=13,048, df=3, p=0,005)
Vyšší procento lidí, kteří vnímali cyklistiku jako rušivý element na cestách, bylo zjištěno
v KRNAP (23,4% oslovených) oproti KPN (15,1% dotazovaných). Naopak pouze 10,6%
turistů v KRNAP uvedlo, že by intenzita cykloturistiky na cestách mohla ještě vzrůst, v KPN
takto odpovědělo 16,6% respondentů. Zjištěné výsledky odpovídaly skutečnosti, že se na
území KRNAP nachází více cest, kde se cyklisté potkávají s pěšími turisty.
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Graf 4.1.30: „Cykloturistika na turistických cestách“ [N=325 (KPN), 518 (KRNAP)]
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Ekonomické aspekty pobytu
Náklady na pobyt v NP
Vzhledem k odlišným měnám v obou zemích a jinak nastaveným kategoriím v dotazníkovém
formuláři není tato otázka statisticky porovnatelná. Podle ČNB byl v roce 2000 kurz 1 zlotý
8,70Kč (únor), resp. 8,90Kč (srpen). Hrubou orientací byly pobyty v tomto šetření rozděleny
na levné, středně drahé (2) a dražší. Z tohoto dělení byly patrné vyšší výdaje u turistů v KPN,
odpovídají ovšem o něco vyšší průměrné mzdě v roce 2000 v jednotlivých zemích (vezmemeli v potaz, že zde převažovali domácí turisté). Ta dosahovala hodnoty 1924 zlotých (GUV
2001) – cca 16 930Kč, oproti tehdejším 13 219Kč u nás (ČSÚ 2001).
Graf 4.1.31: Očekávané náklady na osobu a den - ubytování a strava [zima: N=134
(KPN), 157 (KRNAP); léto: N=305 (KPN), 471 (KRNAP)]
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Spokojenost s náklady na pobyt (léto: χ2=35,619, df=4, p=0,000; zima: χ2=5,664, df=4,
p=0,226)
V obou NP převládala mezi oslovenými turisty odpověď, že náklady na pobyt „odpovídají
představě“ (v létě 51,2% respondentů v KPN a 43% v KRNAP; v zimě 52,2% odpovědí
v KPN a 42,2 % v KRNAP). Větší míru spokojenosti s náklady na dovolenou vyjadřovali
v obou sezónách dotazovaní v KRNAP (kategorie „velmi spokojen“ a „spokojen“: v létě
35,9%, v zimě 37,2%) oproti KPN (letní průzkum 17,4% respondentů, zima 29,7%).
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Graf 4.1.32: Spokojenost s náklady na pobyt v NP [zima: N=138 (KPN), 161 (KRNAP);
léto: N=322 (KPN), 505 (KRNAP)]
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4.2 Srovnání charakteristik turistů v zimní a letní sezóně v KRNAP, KPN a
NP Šumava (NPŠ)
Osloveno bylo 2484 turistů, 232 (tj. 9,4 %) z nich odmítlo vyplňovat, nejčastěji z důvodu
nedostatku času (45% odmítajících) a nezájmu (38%). Celkem bylo vyplněno 2252
formulářů, počty a typy oslovených turistů v NP a ročním období ukazují tab. 4.2.1 a tab.
4.2.2.
Tab. 4.2.1: Počty vyplněných dotazníků během zimního a letního šetření
léto
zima
celkem

KPN

KRNAP

NPŠ

Celkem

338
138
476

533
162
695

877
204
1081

1748
504
2252

Tab. 4.2.2: Typy dotazovaných turistů v jednotlivých NP
KPN

KRNAP

NPŠ

všechny NP

pěší turista

8,7%
76,8%

63,6%
27,8%

86,8%
13,2%

57,9%
35,3%

sjezdař

14,5%

8,6%

0,0%

6,7%

96,7%
3,3%

96,6%
3,4%

74,5%
25,5%

85,5%
14,5%

zima:
běžkař

léto:
pěší turista
cyklista

Pro všechny tři NP bylo společných 14 otázek, dalších deset bylo specifických jen pro některý
z nich. Pro rychlou orientaci je uvedena tabulka s otázkami a statisticky významnými rozdíly
mezi profily turistů v létě a zimě (tab. 4.2.3). Konkrétní hodnoty testových statistik jsou
uvedeny v textu u jednotlivých otázek.
Tab. 4.2.3: Porovnání charakteristik a názorů turistů během zimního a letního šetření
v jednotlivých NP (ano/ne: statisticky významný rozdíl prokázán/neprokázán; -: otázka
nebyla součástí průzkumu; nehod.: nebylo prováděno statistické srovnání)
blok
Sociodemografie (7)

Itinerář návštěvníků (3)

Doprava a ubytování (3)

Důvod návštěvy NP (1)

položka
Věková struktura
Pohlaví
Národnost
Místo bydliště
Velikost místa bydliště
Povolání
Vzdělání
Četnost návštěvy
Délka pobytu
Trávení času v nepříznivém počasí
Způsob ubytování v NP
Způsob dopravy do NP
Způsob dopravy po NP
Hlavní motiv pobytu v NP

KPN

KRNAP

ano
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ne
ano
nehod.
-

NPŠ

ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
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blok
Vnímání přír. prostředí v NP (5)

položka
Hodnocení stavu životního prostředí v NP
Znalost ekologického problému v NP
Návštěva oblastí napadených kůrovcem
Hodnocení oblastí napadených kůrovcem
Nejvíce poškozující činnost v NP
Nejméně poškozující činnost v NP
Spokojenost s informačním systémem
Vnímání intenzity turismu na cestách
Vnímání intenzity turismu v centrech
Náklady na pobyt
Spokojenost s náklady na pobyt

Hodnocení návšt. manag. (1)
Psychol. nosná kapacita (2)
Ekonomické aspekty pobytu (2)

KPN

KRNAP

NPŠ

ano
ano
ano
ne
ano
ano

ano
ano
ne
ano
ano
ne

ano
ano
Ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Sociodemografie
Věková struktura (KPN: χ2=9,777, df=4, p=0,044; KRNAP: χ2=8,665, df=4, p=0,070; NPŠ:
χ2=2,081, df=4, p=0,721)
V rámci průzkumu byli nejpočetnější skupinou v KRNAP a NPŠ lidé mezi 40 a 59 lety,
v KPN pak zástupci mladších skupin – v létě zde převažovali lidé mezi 18 a 24 lety a v zimě
pak turisté z věkové skupiny 25 – 39 let. Šetření odhalilo vyšší podíl turistů starších šedesáti
let v letním období v českých národních parcích (KRNAP: 8% respondentů, NPŠ: 15,3%)
oproti letnímu šetření (KRNAP: 3,7% dotázaných, NPŠ: 11,8%). Za povšimnutí stojí také
vyšší podíl turistů této věkové skupiny v NPŠ oproti krkonošským NP. Statisticky významný
rozdíl mezi sezónami byl prokázán pouze v KPN. Pro srovnání se zastoupením jednotlivých
věkových skupin celé populace ČR a Polska je uvedena tab. 4.1.2 a komentář v kap. 4.1 u
příslušné otázky.
Graf 4.2.1: Věková struktura respondentů [KPN: N=138-zima (333-léto); KRNAP: N=162
(527), NPŠ: 204 (876)]
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Pohlaví (KPN: χ2=0,788, df=1, p=0,375; KRNAP: χ2=3,343, df=1, p=0,068; NPŠ: χ2=0,137,
df=2, p=0,712)
Mezi turisty v šetření mírně převažovali muži, nejvyrovnanější poměr pohlaví byl
zaznamenán v NPŠ (zima: 51% mužů, léto: 49,6%), naopak největší poměrový rozdíl mezi
muži a ženami byl zjištěn v KRNAP (zima: 64,5% mužů, léto: 56,3%). V zimním období
mohl být tento poměr ovlivněn velmi nepříznivým počasím v průběhu monitoringu (mráz,
sněžení, vítr) a místem provádění šetření. Pro srovnání se zastoupením pohlaví v celé
populaci ČR a Polska je uvedena tab. 4.1.3 a komentář v kap. 4.1 u příslušné otázky.
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Graf 4.2.2: Pohlaví respondentů [KPN: N=135-zima (336-léto); KRNAP: N=155 (533),
NPŠ: 204 (877)]
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Národnost (KPN: χ2=48,833, df=3, p=0,000; KRNAP: χ2=16,050, df=3, p=0,001; NPŠ:
χ2=4,426, df=2, p=0,109)
V rámci šetření mezi respondenty jasně dominovali domácí turisté, a to zejména na Šumavě
(97,5% oslovených v zimní sezóně a 94,4% respondentů v létě). Sezónní trend v českých NP
byl následující – cizinci více preferovali letní sezónu (KRNAP: léto 34,3%, zima: 19,8%;
NPŠ: léto 5,6%, zima 2,5%). S největší frekvencí se mezi cizinci v NPŠ objevili Němci
(přibližně 50% cizinců) a Slováci (cca 20% cizinců). V KRNAP se jednalo především o
Poláky a Němce. Přesně opačná situace nastala v KPN, kde bylo během zimního šetření
zaznamenáno více cizinců (opět převážně německé národnosti) mezi oslovenými (32,6% vs.
14,5% respondentů v létě). Z podílu německých turistů v obou sezónách v krkonošských NP
lze usuzovat, že preferovali zimní návštěvy v KPN a v létě spíše zavítali do KRNAP.
Tab. 4.2.4: Národnost respondentů
ČR
Německo
Polsko
ostatní
∑ cizinci

KPN (zima)
(N = 138)

KPN (léto)
(N = 338)

KRNAP (zima)
(N = 162)

KRNAP (léto)
(N = 533)

NPŠ (zima)
(N = 204)

NPŠ (léto)
(N = 874)

3,6%
29,0%
67,4%
0,0%
32,6%

4,7%
6,2%
85,5%
3,6%
14,5%

80,2%
15,4%
1,2%
3,1%
19,8%

65,7%
23,3%
7,9%
3,2%
34,3%

97,5%
1,0%
0,0%
1,5%
2,5%

94,4%
3,9%
0,0%
1,7%
5,6%

Graf 4.2.3: Národnost respondentů
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Místo bydliště (KPN: χ2=7,013, df=2, p=0,030; KRNAP: χ2=9,551, df=2, p=0,008; NPŠ:
χ2=60,039, df=2, p=0,000)
Domácí respondenti byli v rámci analýzy dat rozděleni podle místa bydliště do kategorií
„hlavní město“, „nejbližší region“ a „ostatní“. V případě krkonošských NP je v kap. 4.1 u této
otázky uvedeno, které regiony spadají do těchto kategorií, u NPŠ byly pro analýzu dat do
kategorie „nejbližší region“ zahrnuty okresy Klatovy a Prachatice.
Z oslovených turistů zamířilo do KRNAP během zimní sezóny více obyvatel Prahy (40,6%
oproti letním 29,8%), zejména na úkor turistů z nejbližších okresů. Stejný trend byl zjištěn i
v KPN, v zimě sem zavítalo více obyvatel Varšavy (zima: 15,3% respondentů, léto: 6,4%),
naopak letní dovolenou zde preferovalo více obyvatel z nejbližšího vojvodství (léto: 31,3%
oslovených, zima: 22,2%). Na Šumavě byla situace opačná. Pražané sem zavítali více v létě,
kdy zde bylo naopak méně turistů z nejbližších okresů. To, že blízko bydlící obyvatelé
preferují návštěvu Šumavy spíše v zimě, dokreslují i údaje z tohoto šetření o počtech turistů
ze dvou nejbližších krajských měst – Plzně a Českých Budějovic. Jejich zastoupení mezi
dotazovanými bylo v zimním období 19,8% (Plzeň), resp. 5% (Č. Budějovice), v létě to bylo
pouhých 7,2% (Plzeň), resp. 4,3% (Č. Budějovice). Vysoký podíl plzeňských turistů v zimě
byl zjevně ovlivněn tamními jarními prázdninami v termínu šetření.
Graf 4.2.4: Místo bydliště respondentů [KPN: N=72-zima (281-léto); KRNAP: N=128
(350), NPŠ: 198 (829)]
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Velikost místa bydliště (KPN: χ2=14,545, df=4, p=0,006; KRNAP: χ2=9,329, df=4, p=0,053;
NPŠ: χ2=16,088, df=4, p=0,003)
Během zimního šetření převažovali v KPN turisté z měst mezi 100 tisíci a 1 miliónem
obyvatel (z tuzemských měst šlo zejména o 120 km vzdálenou Wroclaw s 633 tis. obyvateli,
hlavní město Dolnoslezského vojvodství; z německých měst pak Dresden s populací cca 517
000 obyvatel). V zimním období byli dále výrazněji (16,3%) zastoupeni lidé z měst nad 1
milión obyvatel (nejbližší „miliónová“ města – Varšava, Praha, Berlín). Ve srovnání s tím,
v letním období výrazně vzrostl podíl turistů z menších měst do 100 tisíc obyv. Obdobná
situace byla vysledována i v sousedním KRNAP, kde v zimním období dominovali turisté
z měst nad 1 milión obyvatel (Praha). V NP Šumava bylo možné pozorovat opačnou situaci,
lidé z menších měst navštívili toto území spíše v zimě, v létě sem zavítalo také více turistů
z měst nad 1 mil. obyvatel (28,4% oproti 17%).
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Graf 4.2.5: Velikost místa bydliště respondentů [KPN: N=123-zima (333-léto); KRNAP:
N=159 (528), NPŠ: 200 (877)]
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Povolání (KPN: χ2=6,165, df=6, p=0,405; KRNAP: χ2=12,359, df=6, p=0,054; NPŠ:
χ2=20,330, df=6, p=0,002)
Tato charakteristika zjišťovaná v průzkumu byla v úzkém souladu s následující – všechny
sledované NP byly navštěvovány spíše vzdělanější částí populace. Tomu odpovídalo i
nejčastější zaměstnání turistů, ve všech územích převažovali duševně pracující respondenti.
Statisticky významný rozdíl mezi sezónami byl prokázán pouze v NP Šumava, kde bylo
v letním šetření osloveno vyšší procento duševně pracujících (46,6% respondentů) oproti
zimě (38,7% turistů). V zimě v porovnání s létem zde byly více zastoupeny skupiny
„manuálně pracující“ (19,1% oproti 11,2% v létě) a „manažer, podnikatel“ (20,1% oproti 15%
v letním průzkumu).
Tab. 4.2.5: Zaměstnání respondentů

Student
Manuálně pracující
Duševně pracující
Manažer, podnikatel
Důchodce
Nezaměstnaný
V domácnosti

KPN
(zima)
(N= 138)

KPN
(léto)
(N= 336)

KRNAP
(zima)
(N = 162)

KRNAP
(léto)
(N = 528)

NPŠ
(zima)
(N = 204)

NPŠ
(léto)
(N = 876)

21,7%
8,7%
43,5%
14,5%
8,0%
0,0%
3,6%

24,4%
11,6%
40,8%
12,5%
6,3%
2,1%
2,4%

21,0%
17,9%
38,9%
13,0%
4,9%
1,2%
3,1%

15,9%
13,6%
41,7%
15,7%
9,5%
1,5%
2,1%

7,8%
19,1%
38,7%
20,1%
7,8%
1,0%
5,4%

10,5%
11,2%
46,6%
15,0%
12,9%
0,7%
3,2%
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Graf 4.2.6: Zaměstnání respondentů
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Vzdělání (KPN: χ2=7,758, df=2, p=0,021; KRNAP: χ2=12,632, df=2, p=0,002; NPŠ:
χ2=6,946, df=2, p=0,031)
V šetření ve všech NP převažovali turisté s dokončeným středoškolským vzděláním, kterého
v českých NP dosáhla více než polovina oslovených. Vyšší procento vysokoškolsky
vzdělaných v KPN mohlo být způsobeno obecně větším podílem vysokoškoláků v Polsku
(více viz kap. 4.1 u příslušné otázky). Nejméně zastoupenou skupinou byli lidé s ukončeným
základním vzděláním. Znatelné byly sezónní rozdíly v zastoupení vysokoškoláků v KPN –
zima 48,2%; léto 36% oslovených a v NP Šumava, kam v letním období zavítalo téměř o
téměř 9% vysokoškoláků více v porovnání se zimou. Situace na Šumavě byla vysvětlitelná
vyšším zastoupením Pražanů v tomto období – mezi nimi bylo více vysokoškolsky
vzdělaných oproti mimopražským turistům (p=0,002, V=0,243, λ=0,216). Významná
diference byla patrná i v zastoupení turistů se základním vzděláním v KRNAP – v zimě 5,6%
respondentů, v létě 15,9%.
Graf 4.2.7: Stupeň dosaženého vzdělání respondentů [KPN: N=137-zima (336-léto);
KRNAP: N=162 (529), NPŠ: 203 (876)]
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Itinerář návštěvníků
Četnost návštěvy (NPŠ: χ2=16,340, df=3, p=0,001)
V šetření, které proběhlo pouze v NP Šumava, byl statisticky významný rozdíl mezi létem a
zimou dán zejména vyšším podílem turistů, kteří zavítali do NP poprvé, více se jich objevilo
v létě (19,6% oproti „zimním“ 11,9%). Vyšší procento chalupářů a místních v NP Šumava
v zimě (7,2% respondentů oproti „letním“ 4,4%) potvrdilo trend, že v tomto období navštívili
území více lidé z blízkého okolí.
Graf 4.2.8: Počet návštěv NP [NPŠ zima: N=194; léto: N=877]
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Délka pobytu (KPN: χ2=27,855, df=3, p=0,000; KRNAP: χ2=7,635, df=3, p=0,054; NPŠ:
χ2=8,441, df=4, p=0,038)
Pro statistické sezónní srovnání této otázky byly kratší pobyty sloučeny do společné kategorie
„2 – 6 dní“. Výsledky ukázaly, že v českých NP byla preferována doba pobytu 1 týden,
v KPN převládaly kratší pobyty mezi 2 a 6 dny. Turisté v obou NP v Krkonoších preferovali
jednodenní pobyty více v letním období, situace na Šumavě byla opačná. Statisticky
významné rozdíly mezi letním a zimním šetřením byly detekovány v KPN a v NP Šumava.
Vyšší zastoupení týdenních pobytů v KRNAP v zimě souviselo s vyšším využitím
zájezdových autobusů v tomto období – lidé, kteří využili tento způsob dopravy prokazatelně
více často přijížděli na jeden týden oproti těm, kteří volili jiný způsob dopravy (p=0,011,
V=0,212, λ=0,193). Kratší pobyty na Šumavě v zimě souvisely s tím, že zde bylo vyšší
zastoupení lidí z nejbližšího regionu – lidé z ostatních regionů přijížděli na delší dobu
(p=0,008, V=0,225, λ=0,208).
Tab. 4.2.6: Délka pobytu respondentů
KPN (zima) KPN (léto) KRNAP (zima) KRNAP (léto) NPŠ (zima)
(N = 138)
(N = 328)
(N = 162)
(N = 519)
(N = 194)
1 den
2 dny
3 dny
4 dny
5 dní
6 dní
2-6 dní
1 týden
2 týdny a více

6,5%
8,0%
15,2%
15,2%
8,7%
5,1%
52,2%
34,1%
7,2%

14,6%
7,3%
11,6%
9,1%
7,6%
9,5%
45,1%
18,6%
21,6%

6,8%
4,9%
13,0%
3,1%
6,8%
6,8%
34,6%
45,7%
13,0%

11,6%
5,8%
8,7%
6,9%
6,0%
6,9%
34,3%
36,0%
18,1%

18,6%
4,1%
9,3%
11,3%
5,7%
4,6%
35,1%
42,8%
3,6%

NPŠ (léto)
(N = 741)

15,2%
4,2%
6,5%
7,4%
6,6%
3,0%
27,7%
54,5%
2,6%
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Graf 4.2.9: Délka pobytu respondentů
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Způsob trávení volného času v případě nepříznivého počasí (NPŠ: χ2=26,063, df=1, p=0,000)
Otázka byla součástí zimního a letního dotazníku pouze v NP Šumava, respondenti volili
v této položce otevřené odpovědi. Z nich byly po úvaze vygenerovány dvě základní možné
varianty – aktivní (pobyt v přírodě, návštěva památek, kulturních zařízení, provozování
různých sportů) a pasivní (zůstávání v ubytovacím zařízení, návštěva restaurací) trávení
volného času v případě nepřízně počasí. Sezónní rozdíl byl jasně patrný – turisté v zimní
sezóně upřednostňovali pasivní relaxaci během špatného počasí (42,6% respondentů oproti
analogickým 27,9% v létě).
Graf 4.2.10: Trávení volného času v případě nepříznivého počasí [NPŠ zima: N=199; léto:
N=876]
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Doprava a ubytování
Způsob ubytování v NP (KPN: χ2=15,757, df=4, p=0,003; KRNAP: χ2=25,009, df=4,
p=0,000; NPŠ: χ2=59,604, df=4, p=0,000)
Stejné trendy byly detekovány v KRNAP a NP Šumava - v letě pokles u přespávání
v podnikových chatách a nárůst v kategorii „ostatní“. Nejčetnějším způsobem ubytování
v této kategorii bylo přebývání u příbuzných a přátel (chaty, chalupy) a spaní venku. V NP
Šumava byl také patrný sezónní rozdíl u turistů ubytovaných během pobytu v hotelech
(35,9% v zimě oproti 15,9% v létě). Respondenti v KPN upřednostňovali během zimní sezóny
penziony (47,8% oslovených) a ostatní způsoby ubytování (21,2% dotazovaných) převažovalo spaní u příbuzných a známých, případně v apartmánech. V podnikových chatách
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byli ubytováni převážně domácí turisté, jejich využití bylo proto nepřímo úměrné podílu
cizinců v uvedené sezóně – toto bylo jasně patrné ve všech třech sledovaných NP (využití
podnikových chat domácí turisté vs. cizinci: p=0,013, V=0,262, Φ=0,518, λ=0,215). V zimní
sezóně samozřejmě nepřicházely v úvahu kempy.
Graf 4.2.11: Způsob ubytování respondentů v NP [KPN: N=113-zima (282-léto); KRNAP:
N=146 (468), NPŠ: 167 (698)]
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Způsob dopravy do NP (KPN: χ2=9,886, df=4, p=0,042; KRNAP: χ2=75,676, df=4, p=0,000;
NPŠ: χ2=3,109, df=4, p=0,540)
Během šetření byl v obou sezónách ve všech NP nejčastějším dopravním prostředkem do
místa ubytování automobil. Maximální preference tohoto způsobu dopravy byla zjištěna v NP
Šumava, a to zejména v zimě (87,2% respondentů). Návštěvníci Krkonoš na obou stranách
hranice preferovali auta jako dopravu více v letním období. V KRNAP byl jasně patrný trend
navštěvovat tento NP v zimě hromadnou dopravou, díky značnému nárůstu ve využití
zájezdového autobusu v zimě (24,1% respondentů oproti 4% v létě) lze usuzovat na zvýšený
podíl organizované turistiky v tomto období. V létě turisté v KRNAP dávali přednost spíše
individuálnímu cestování. Vyšší zastoupení vlaku u respondentů v KPN bylo zřejmě dáno
lepším železničním spojením na polské straně hor (více v kap. 4.1 u příslušné otázky).
Tab. 4.2.7: Způsob dopravy respondentů do NP
Auto
Zájezdový
autobus
Linkový
autobus
Vlak
Jinak

KPN (zima)
(N = 137)

KPN (léto)
(N = 326)

KRNAP (zima)
(N = 162)

KRNAP (léto)
(N = 504)

NPŠ (zima)
(N = 196)

NPŠ (léto)
(N = 843)

52,6%

58,0%

41,4%

68,1%

87,2%

84,7%

6,6%

8,6%

24,1%

4,0%

2,0%

1,3%

11,7%
28,5%
0,7%

10,4%
18,4%
4,6%

25,3%
4,3%
4,9%

18,1%
2,6%
7,3%

5,6%
2,6%
2,6%

9,1%
2,6%
2,3%
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Graf 4.2.12: Způsob dopravy respondentů do NP
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Způsob dopravy po NP
Otázka byla součástí pouze krkonošského monitoringu, turisté mohli uvést více možností
odpovědí, statistické hodnocení prováděno nebylo. Výsledky ze zimního šetření byly silně
ovlivněny místem dotazování (viz kap. 5.1) a tím pádem i typem turistů, kteří tam zavítali
(nízký podíl lidí pohybujících se pouze pěšky) – viz stejná otázka v kap. 4.1. Auto bylo více
využíváno v létě nejen na cesty do NP, ale i v rámci výletů po něm. Výrazný byl i vyšší podíl
využití lanovky v zimním období oproti létu.
Tab. 4.2.8: Dopravní prostředky užívané dotazovanými turisty v NP
KPN (zima) KPN (léto) KRNAP (zima)
(N = 138)
(N = 337)
(N = 162)
Výhradně pěšky
Auto
Zájezdový autobus
Linkový autobus
Lanovka
Lyže
Vlak
Kolo

29,0%
15,2%
2,9%
3,6%
39,9%
44,9%
11,6%
-

45,4%
21,1%
3,9%
3,0%
7,7%
34,7%

10,5%
5,6%
4,9%
10,5%
29,0%
74,1%
19,1%
-

KRNAP (léto)
(N = 531)

36,5%
29,6%
3,8%
17,9%
7,7%
34,3%

Graf 4.2.13: Dopravní prostředky užívané dotazovanými turisty v NP
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Důvod návštěvy a role NP
Hlavní motiv pobytu v NP (příroda: df=3, p=0,000; sport: χ2=36,413, df=3, p=0,000; klid:
χ2=90,729, df=3, p=0,000; kultura: χ2=28,921, df=3, p=0,000)
Sezónní srovnání bylo u této otázky možné pouze v NP Šumava, otázka nebyla součástí
zimního dotazníkového šetření v Krkonoších. Respondenti byli dotazováni na čtyři hlavní
kategorie motivu návštěvy. V letním období převažovaly jako hlavní motivy pobytu „příroda
a její krásy“ („rozhodně ano“ odpovědělo 94,3% respondentů, v létě 69,3%) a klid a
odpočinek („rozhodně ano“ odpovědělo 73% respondentů, v létě 43,7%), kdežto v zimním
období převládla preference sportovního vyžití (odpověď „rozhodně ano“ u 65,5%
dotazovaných v zimě a 46,5% odpovídajících v létě).
Tab. 4.2.9: Hlavní motiv pobytu v NP
příroda
sportovní vyžití klid a odpočinek
kulturní vyžití
NPŠ
NPŠ
NPŠ
NPŠ
NPŠ
NPŠ
NPŠ
NPŠ
(zima)
(léto)
(zima)
(léto)
(zima)
(léto)
(zima)
(léto)
(N=202) (N=807) (N=203) (N=804) (N=199) (N=803) (N=190) (N=801)
Rozhodně ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodně ne

69,3%
29,2%
1,5%
0,0%

94,3%
5,5%
0,1%
0,1%

65,5%
30,5%
3,4%
0,5%

46,5%
34,1%
13,2%
6,2%

43,7%
36,7%
18,6%
1,0%

73,0%
21,4%
3,6%
2,0%

1,1%
10,0%
41,1%
47,9%

8,6%
19,0%
39,3%
33,1%

Graf 4.2.14: Hlavní motiv pobytu v NP
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Vnímání přírodního prostředí v NP
Hodnocení stavu životního prostředí v NP (NPŠ: χ2=17,231, df=3, p=0,001)
Turisté, kteří navštívili NP Šumava opakovaně, měli hodnotit změnu stavu životního prostředí
v národním parku v posledních letech (tazatelé tuto dobu specifikovali jako posledních cca 10
let). V šetření se projevil výrazný sezónní rozdíl. U „zimních“ respondentů se více uplatňoval
optimistický názor, že se stav životního prostředí v NP zlepšuje (56,2% odpovědí vs. 42,8%
odpovědí v létě).
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Graf 4.2.15: Hodnocení stavu ŽP v NP za poslední roky [NPŠ zima: N=203; léto: N=873]
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Znalost ekologického problému v NP (NPŠ: χ2=9,717, df=1, p=0,002)
Turisté v letní sezóně byli více informováni o ekologických problémech v NP, znalost alespoň
jednoho problému uvedlo 60,5% respondentů, v zimní sezóně to bylo pouze 48,5%. Otázka
souvisela s hlavním motivem návštěvy NP, v zimě sem přijelo více lidí kvůli sportovnímu
vyžití, kteří měli menší povědomí o ekologických problémech (motiv návštěvy sport/ostatní
vs. znalost ekologického problému: p=0,041, V=0,126, Φ=0,126, λ=0,010).
Graf 4.2.16: Znalost ekologického problému v NP [NPŠ zima: N=204; léto: N=877]
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Nejčastěji uváděné ekologické problémy
Položka, která byla v dotazníku formulována jako podotázka výše zmíněné otázky, nabízela
respondentům možnost otevřené odpovědi, mohli uvádět více problémů najednou. Do
následující tabulky jsem vybral 8 nejčastěji uváděných položek, kde četnost odpovědí byla
minimálně 10 v jedné sezóně. Z důvodů nízkých četností u některých položek v zimním
období jsem neprováděl srovnávací statistiku u této otázky. Nejčastěji zmiňovanými
problémy byl kůrovec, stav lesů, turismus a situace s odpady.
Tab. 4.2.10: Konkrétní ekologický problém v NP Šumava podle dotazovaných turistů
Kůrovec
Odpadky, odpad
Turismus

NPŠ (zima)
(N = 99)

NPŠ (léto)
(N = 630)

55,6%
4,0%
11,1%

58,3%
12,7%
8,7%

70

14,1%
2,0%
6,1%
7,1%
0,0%

Poškození lesa
Výstavba
Doprava
Emise, ovzduší, kyselé deště
Znečištění vodních toků, absence ČOV

10,6%
3,5%
2,5%
1,7%
1,9%

Graf 4.2.17: Konkrétní ekologický problém v NP Šumava podle dotazovaných turistů
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Návštěva oblastí napadených kůrovcem (NPŠ: χ2=2,832, df=1, p=0,092) a jejich hodnocení
(suchý les: χ2=10,781, df=4, p=0,029; vytěžené holiny: χ2=14,017, df=4, p=0,007;
„bezzásahový les“: χ2=62,021, df=4, p=0,000; uměle zalesněné plochy: χ2=37,007, df=4,
p=0,000)
„Letní“ turisté častěji (v 53,6% případů) navštívili oblasti napadené kůrovcem, které se více
vyskytovaly kolem míst letního šetření. „Zimní“ turisté mnohem častěji volili odpověď
„nevím“. V zimě bylo obtížné hodnotit stav lesů pokrytých sněhem. Další důvod souvisel
s motivem pobytu, kdy sem v zimě více lidí zavítalo kvůli sportovnímu vyžití – ti oproti
ostatním problémy okolní přírody příliš neřešili a mnohem více na tuto otázku odpovídali
„nevím“ (p=0,021, V=0,205, λ=0,183).
Graf 4.2.18: „Navštívil(a) jste během pobytu v NP oblasti napadené kůrovcem?“ [NPŠ
zima: N=204; léto: N=877]
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Tab. 4.2.11: Jak jste jednotlivá prostředí bezprostředně vnímali?

Pozitivně
Spíše pozitivně
Spíše negativně
Negativně
Nevím

suchý les
NPŠ
NPŠ
(zima)
(léto)
(N=95) (N=469)

vytěžené holiny
NPŠ
NPŠ
(zima)
(léto)
(N=94) (N=466)

3,2%
1,1%
28,4%
55,8%
11,6%

1,1%
7,4%
14,9%
59,6%
17,0%

2,8%
7,2%
28,4%
56,7%
4,9%

1,1%
12,4%
29,4%
47,4%
9,7%

"bezzásahový
les"
NPŠ
NPŠ
(zima) (léto)

uměle zalesněné
plochy
NPŠ
NPŠ
(zima)
(léto)
(N=96) (N=467) (N=96) (N=467)

15,6%
44,8%
11,5%
1,0%
27,1%

51,0%
27,0%
8,6%
5,8%
7,7%

24,0%
34,4%
14,6%
1,0%
26,0%

40,7%
41,5%
8,6%
1,9%
7,3%

Graf 4.2.19: Jak jste jednotlivá prostředí bezprostředně vnímali?
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Nejvíce poškozující činnost v NP (KPN: χ2=79,573, df=6, p=0,000; KRNAP: χ2=13,788,
df=6, p=0,032)
Významné sezónní rozdíly byly detekovány v obou krkonošských NP, kde byla tato otázka
pokládána. V KPN byl nejmarkantnější rozdíl v činnosti „znečišťování ovzduší (zima 39,4%,
léto 7,2%) a dále „turismus a lyžování“ - jako nejvíce poškozující činnost v NP jej označilo
4,5% „zimních“ a 30,1% „letních“ turistů. Výsledky korespondovaly s otázkami na vnímání
intenzity turistického ruchu, kdy jej jako rušivý element vnímalo větší procento turistů v létě
(viz „psychologická nosná kapacita“). Turisté v KRNAP vnímali jako nejvíce poškozující
činnost znečišťování ovzduší, na rozdíl od KPN ovšem v letní sezóně (41,2% oproti zimním
26,5%), druhou nejčastěji zmiňovanou položkou bylo poškozování lesů (25,8% v zimě a 22%
v létě). V obou NP uváděli turisté dopravu jako poškozující činnost více v zimním období
(KPN: 6,1% vs. 0,7%; KRNAP: 13,5% vs. 9,2%).
Tab. 4.2.12: Nejvíce poškozující činnost v NP podle respondentů
znečišťování vod
znečišťování ovzduší
likvidace odpadů
poškozování lesů
stavební aktivity
turismus a lyžování
doprava

KPN (zima)
(N = 132)

KPN (léto)
(N = 306)

KRNAP (zima)
(N = 155)

KRNAP (léto)
(N = 510)

6,8%
39,4%
22,0%
20,5%
0,8%
4,5%
6,1%

2,9%
7,2%
38,9%
14,7%
5,6%
30,1%
0,7%

3,9%
26,5%
10,3%
25,8%
8,4%
11,6%
13,5%

1,8%
41,2%
8,8%
22,0%
5,7%
11,4%
9,2%
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Graf 4.2.20: Nejvíce poškozující činnost v NP podle respondentů
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Nejméně poškozující činnost v NP (KPN: χ2=16,736, df=6, p=0,010; KRNAP: χ2=45,837,
df=6, p=0,000)
Turisté v KPN i KRNAP nejčastěji zmiňovali turismus a lyžování jako nejméně poškozující
činnost, a to výrazně více v zimním období (shodně cca 55% dotazovaných). Z dalších
předpřipravených položek byl v KRNAP zaznamenán velký nárůst odpovědí „znečišťování
vod“ (26,1% oproti zimním 10,1%) a „doprava“ (11,6% oproti zimním 2,0%) v letním
období. V KPN vnímali respondenti v letním období jako nejméně poškozující činnost více
„likvidaci odpadů“ (6,3% oproti 0,9% odpovědí v zimě) a „stavební aktivity“ (20,2%
dotazovaných proti 10,5% odpovídajících v létě).
Tab. 4.2.13: Nejméně poškozující činnost v NP podle respondentů
KPN (zima)
(N = 114)

KPN (léto)
(N = 238)

KRNAP (zima)
(N = 148)

KRNAP (léto)
(N = 421)

11,4%
8,8%
0,9%
4,4%
10,5%
55,3%
8,8%

11,3%
8,8%
6,3%
7,6%
20,2%
36,6%
9,2%

10,1%
6,8%
9,5%
1,4%
14,9%
55,4%
2,0%

26,1%
7,8%
8,1%
3,8%
12,4%
30,2%
11,6%

znečišťování vod
znečišťování ovzduší
likvidace odpadů
poškozování lesů
stavební aktivity
turismus a lyžování
doprava

Graf 4.2.21: Nejméně poškozující činnost v NP podle respondentů
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Hodnocení návštěvnického managementu
Spokojenost s informačním systémem v NP (NPŠ: χ2=148,6, df=3, p=0,000)
Informační systém v NP byl podle dotazovaných na velmi dobré úrovni, o čemž svědčilo více
než 90% odpovědí ze sloučené kategorie „spokojen“ (90,7% v zimě a 96,2% v létě). Častější
odpovědi v kategorii „nespokojen“ v zimě lze vysvětlit mnohem četnějšími reakcemi na
následnou doplňkovou podotázkou týkající se zlepšení informačního systému – zde bylo
frekventovaně uváděno zlepšení značení tras pro běžecké lyžování. Statisticky významný
rozdíl byl prokázán i v testování v kategoriích spokojen/nespokojen (χ2=11,148, df=1,
p=0,001).
Graf 4.2.22: Spokojenost s informačním systémem v NP [NPŠ zima: N=203; léto: N=873]
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Psychologická nosná kapacita
Vnímání intenzity cestovního ruchu na cestách (KPN: χ2=9,300, df=3, p=0,026; KRNAP:
χ2=0,256, df=3, p=0,968; NPŠ: χ2=65,088, df=3, p=0,000)
Otázky zaměřené na vnímání intenzity cestovního ruchu úzce souvisejí s psychologickou
únosnou kapacitou daného území. U hodnocení turistického „provozu“ na cestách,
cyklostezkách a běžkařských stopách byly nalezeny sezónní rozdíly v KPN a v NP Šumava.
V obou vnímali návštěvníci intenzitu turismu více v létě jako rušivou oproti zimnímu období.
Toto je v souladu s množstvím turistů v daném období (viz tab. 4.2.15). Navíc v zimě
kombinovali turisté pěší a běžkařské výlety se sjezdovým lyžováním, počet turistů na cestách
tak byl ještě o něco nižší.
Graf 4.2.23: Hodnocení intenzity turismu na cestách [KPN: N=137-zima (329-léto);
KRNAP: N=161 (516), NPŠ: 204 (875)]
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Vnímání intenzity cestovního ruchu ve střediscích a okolí (KPN: χ2=7,585, df=3, p=0,055;
KRNAP: χ2=10,034, df=3, p=0,018; NPŠ: χ2=17,480, df=3, p=0,001)
Významné sezónní změny byly nalezeny pouze v českých NP. V KRNAP vnímalo intenzitu
cestovního ruchu jako rušivou více turistů v zimním období (27,4% oproti 22,9% odpovědí
v létě), což odpovídalo vyššímu počtu lidí v zimě oproti létu (viz tab. 4.2.15). Z grafu je však
vidět i větší zastoupení těch, kteří se domnívali, že by zde turismus mohl ještě vzrůst, proto
z této otázky nelze vyvodit jednoznačný závěr, zda byla v zimním období více naplněna
únosná kapacita (otázka je samozřejmě ovlivněna místem šetření). Během letního šetření
v NP Šumava byl nalezen vyšší podíl turistů, kteří hodnotili intenzitu cestovního ruchu ve
střediscích a okolí jako vysokou (52,2% oproti zimním 39,1%). Za povšimnutí stojí i četnější
zastoupení vnímání intenzity turismu jako vysoké na Šumavě oproti Krkonoším.
Graf 4.2.24: Hodnocení intenzity turismu ve střediscích a jejich okolí [KPN: N=131-zima
(297-léto); KRNAP: N=157 (486), NPŠ: 202 (872)]
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Ekonomické aspekty pobytu
Náklady na pobyt v NP (KPN: χ2=43,382, df=9, p=0,000; KRNAP: χ2=21,710, df=9,
p=0,010; NPŠ: χ2=, df, p )
V otázce se projevil očekávaný trend zvýšených výdajů turistů během zimní sezóny. Největší
rozdíly vykazovali turisté v NP Šumava. Otázka úzce souvisí s položkou „způsob ubytování“,
větší zájem o hotely v zimě a využívání levných kempů během léta vedlo ke zmíněným
sezónním rozdílům. Na Šumavě byli z otázky vyjmuti místní lidé a chalupáři. Ti byli naopak
zahrnuti do otázky na další denní výdaje (místní doprava, parkovné, vstupné, vleky), která
byla aplikována pouze na Šumavě. Zjištěny byly výrazně vyšší zimní útraty: do 300Kč 64,9%
(léto 98,2%), 400-600Kč 34,5% (vs. 1,8% v létě) a více než 600Kč 0,6% (0% v létě), a to
především díky využívání vleků a většímu zastoupení pasivní relaxace (sem byly zahrnuty i
návštěvy restaurací) v případě nepříznivého počasí u „zimních“ turistů.
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Graf 4.2.25: Očekávané náklady na osobu a den – ubytování a strava [KPN: N=134-zima
(305-léto); KRNAP: N=157 (471), NPŠ: 151 (776)]
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Spokojenost s náklady na pobyt (KPN: χ2=18,282, df=4, p=0,001; KRNAP: χ2=0,948, df=4,
p=0,918; NPŠ: χ2=13,747, df=3, p=0,003)
Vzhledem k předchozí otázce lze předpokládat, že v „dražší“ sezóně byli turisté méně
spokojeni s náklady na dovolenou. Takto tomu bylo v případě NP Šumava. V KPN a KRNAP
byli turisté méně spokojeni s náklady na dovolenou během léta, i když utráceli v průměru
méně než dotazovaní v zimě. Toto bylo zřejmě způsobeno odlišnou skladbou přijíždějících
turistů – v zimě sem zavítali lidé z větších měst (kde lze očekávat vyšší příjmy) a v případě
KRNAP ve větší míře formou zájezdů (kdy se výdaje přímo na místě dovolené prakticky
neřeší). V dotaznících na Šumavě nebyla v odpovědích zařazena kategorie „odpovídají mojí
představě“.
Graf 4.2.26: Spokojenost s náklady na pobyt v NP [KPN: N=138-zima (322-léto);
KRNAP: N=161 (505), NPŠ: 151 (793)]
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Metoda kvantifikace ekonomického přínosu chráněných území – sezónní srovnání
Kromě výše uvedeného statistického srovnání všech položek v dotazníkových formulářích
jsem porovnal ekonomický přínos zimní a letní sezóny ve třech NP pomocí upravené
metodiky Ökonomische Effekte von Großschutzgebieten popsané v metodické části.
Výchozími faktory pro výpočet byla délka pobytu a výdaje na 1 den pobytu (bohužel díky
redukci zimních dotazníků sem byly zahrnuty pouze výdaje na ubytování a stravu), které
shrnuje tab. 4.2.14, a dále údaje o počtu turistů, uvedené v tab. 4.2.15. Údaje o počtu turistů a
jejich měsíční distribuci v daném roce (zaslány příslušnými správami NP emailem) jsem
vztáhl na 1 měsíc, ve kterém probíhalo šetření (tj. únor a srpen), nikoliv na celou sezónu. To
především kvůli možnému zkreslení – letní prázdniny trvají jen dva měsíce, červnové údaje
by se mohly výrazně odlišovat; v zimní sezóně by byly započteny i Vánoční svátky a v lednu
ještě neprobíhají žádné jarní prázdniny, což by se mohlo na výsledcích také významněji
odrazit.
Tab. 4.2.14: Srovnání délky pobytu a výdajů jednotlivých typů turistů v KRNAP, KPN a
NP Šumava v letní a zimní sezóně
KRNAP KRNAP
zima
léto
celkem

délka pobytu (dny)
výdaje/den (Kč, zl.)

jednodenní návšt.

výdaje/den (Kč, zl.)

vícedenní návšt.

výdaje/den (Kč, zl.)

cizinci

délka pobytu (dny)
výdaje/den (Kč, zl.)

domácí turisté

délka pobytu (dny)
výdaje/den (Kč, zl.)

hoteloví hosté

délka pobytu (dny)
výdaje/den (Kč, zl.)

ostatní (mimo hotel)

délka pobytu (dny)
výdaje/den (Kč, zl.)

hlavní město

délka pobytu (dny)
výdaje/den (Kč, zl.)

mimo hlavní město

délka pobytu (dny)

(bez cizinců)

výdaje/den (Kč, zl.)

6,12
474
391
480
5,89
712
6,19
417
6,98
721
6,35
420
7,42
475
6,15
363

6,45
353
226
373
6,85
442
6,24
302
7,95
478
6,91
349
7,21
353
5,74
349

KPN
zima

KPN
léto

NPŠ
zima

NPŠ
léto

5,49
66,7
53,3
67,6
5,87
71,8
5,30
64,1
6,37
86,7
5,67
63,2
6,13
63,8
5,14
64,1

6,97
49
41,1
50,8
8,62
46,8
6,52
50,8
7,32
48,2
7,27
52,6
8,43
57,6
6,17
48,9

5,51
449
388
463
5,11
568
5,52
446
6,15
477
5,15
433
5,80
480
5,42
417

5,95
409
218
461
6,22
449
5,94
406
6,05
689
6,87
417
6,42
440
5,15
394

Tab. 4.2.15: Počty turistů v únoru a srpnu v KRNAP, KPN (2000) a NPŠ (2006)
KRNAP
únor
srpen
poměr únor:srpen

760000
610000
1,25

KPN

NPŠ

40000 194000
140000 592000
0,29
0,33

Z těchto údajů jsem spočetl hrubý příjem od turistů a návštěvníků (Rg) a procentní podíl na
tomto příjmu u vybraných skupin turistů (jednodenní návštěvníci, cizinci, turisté ubytovaní
v hotelech a turisté z hlavního města). Zde jsem použil výše zmíněné údaje z dotazníkových
šetření o zastoupení těchto skupin mezi všemi oslovenými respondenty (např. podíl turistů
z Prahy atd.).
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Z tab. 4.2.16 vyplývá, že největší ekonomický přínos z turismu byl zaznamenán od
dotazovaných turistů v KRNAP v zimě, a to především kvůli nejvyššímu počtu turistů v této
době. Zhruba srovnatelný přínos byl zaznamenán v obou českých NP během srpna a nejnižší
příjmy od turistů byly zjištěny v KPN v zimě. Jednodenní návštěvníci se podíleli na celkovém
příjmu z ubytování a stravování zhruba 1 – 3 procenty. Výrazné sezónní rozdíly byly
nalezeny u příjmu od zahraničních návštěvníků, v KRNAP tvořily v srpnu téměř polovinu
celkových příjmů oproti únorovým 28,6%, opačný trend byl nalezen v KPN, výsledky
odpovídají procentnímu zastoupení cizinců v jednotlivých sezónách. Za povšimnutí stojí
nízký podíl příjmů od zahraničních turistů v NP Šumava daný především nízkých podílem
cizinců, ale i srovnatelnými výdaji s domácími turisty v létě a kratší dobou pobytu v zimě.
U hotelových hostů nebyl v KRNAP zjištěn žádný sezónní rozdíl v podílu na celkovém
příjmu od turistů, vyšší příjmy od této skupiny zaznamenali v únoru v KPN (dáno vyššími
výdaji a delší dobou pobytu v tomto ubytovacím zařízení oproti ostatním) a zejména na
Šumavě (dáno výrazně vyšším zastoupením turistů ubytovaných v hotelech v zimě).
Turisté z hlavního města představovali největší ekonomický přínos pro KRNAP, kde se
v zimní sezóně podíleli téměř na polovině příjmů z turismu. Letní cca třetinový podíl na
příjmu z cestovního ruchu v této lokalitě byl srovnatelný se stejným obdobím v NP Šumava.
Nejnižší přínos od turistů z hlavního města byl zaznamenán v KPN, díky nižšímu podílu
těchto turistů delší vzdálenost, „konkurence“ TANAPu – blíže vysvětleno v diskuzi). Ve
všech NP se turisté z hl. města vyznačovali delší dobou pobytu a vyššími výdaji oproti
tuzemským turistům z jiných regionů.
Tab. 4.2.16: Hrubý příjem (Rg) od turistů v KRNAP, KPN a NP Šumava
KRNAP
únor
celkem
jednodenní náv.
cizinci
hoteloví hosté
hlavní město

KRNAP
srpen

KPN
únor

Rg (mil. Kč, zl.) 2204,669 1388,879 14,647
% z Rg
0,92
1,15
0,95
g
%zR
28,62
45,61
37,52
g
%zR
31,04
31,87
29,90
g
%zR
49,33
32,31
16,34

KPN
srpen

47,814
1,76
17,13
21,61
9,10

NPŠ
únor

NPŠ
srpen

479,954 1440,662
2,92
1,36
2,93
6,43
34,65
23,10
21,61
33,89
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4.3 Srovnání charakteristik místních obyvatel v NP a CHKO Šumava
V průběhu srpna roku 2008 bylo získáno 183 dotazníků z obcí v NP a 138 z obcí v CHKO.
Míra odmítnutí byla v NP 16,4%, v CHKO 15,2%. Celkem 30 otázek bylo zařazeno do 5
tematických bloků, jejich přehled a statisticky významné rozdíly uvádí tab. 4.3.1.
Tab. 4.3.1 Porovnání charakteristik a názorů obyvatel NP a CHKO Šumava (ano/ne:
statisticky významný rozdíl prokázán/neprokázán)
blok
Sociodemografie (5)

Místní příslušnost (6)

Vnímání přírodního prostředí (4)

Hodnocení managementu území (7)

Turismus a ekonomická situace (8)

položka
Věková struktura
Pohlaví
Vzdělání
Povolání
Povolání – státní vs. soukromý sektor
Místní příslušnost
Bydliště od narození
Důvod přistěhování
Generační vazba
Pocit domova
Možnost odstěhování
Hodnocení stavu ŽP v NP/CHKO
Znalost ekologického problému
Majoritní problémy v NP/CHKO
Minoritní problémy v NP/CHKO
Hodnocení existence NP/CHKO
Hodnocení režimu ochrany přírody
Názor na vstup do nejohroženějších částí
Názor na způsob regulace vstupu
Ovlivnění existencí NP/CHKO
Hodnocení činnosti Správy NP a CHKO
Komunikace mezi Správou a obcí
Hodnocení vývoje počtu turistů
Vnímání intenzity turismu na cestách
Vnímání intenzity turismu v centrech
Ovlivnění životních nákladů turismem
Přínos cestovního ruchu
Nabídka pracovních příležitostí v území
Pracovní příležitosti díky existenci NP
Povědomí o dotačních programech MŽP

NP/CHKO
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
nehod.
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne

Sociodemografie
V prvním popisovaném bloku byl statisticky významný rozdíl mezi NP a CHKO během
šetření zjištěn jen ve věkové struktuře dotazovaných obyvatel (χ2=11,592, df=4, p=0,021).
V CHKO byla silněji obsazena věková skupina 18 - 24 let (18,1% oslovených oproti 8,7%
v NP) na úkor respondentů starších 60 let (13% dotazovaných v CHKO oproti 21,9%
respondentů v NP). V národním parku byli v průzkumu zastoupeni více muži (53,6%),
v CHKO tvořili 49,3% oslovených (NP vs. CHKO: χ2=0,576, df=1, p=0,448).
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Graf 4.3.1: Věkové složení obyvatel obcí NP a CHKO Šumava (NP: N=183; CHKO:
N=138)

V otázce vzdělání a zaměstnání dotazovaných obyvatel nebyly nalezeny statisticky významné
rozdíly mezi oběma typy CHÚ (vzdělání: χ2=2,287, df=4, p=0,683; povolání: χ2=12,031,
df=6, p=0,061). Převažovali lidé se středoškolským vzděláním, následovaní vyučenými a
vysokoškoláky.
Graf 4.3.2: Vzdělání obyvatel obcí NP a CHKO Šumava (NP: N=183; CHKO: N=136)

V NP bylo osloveno nejvíce manuálně pracujících (29,4% obyvatel) a důchodců (22,8%),
v CHKO byli nejvíce zastoupeni duševně pracující (31,8% oslovených) a manuálně pracující
(29,5%). Respondenti v NP a CHKO se velmi odlišovali (χ2=33,594, df=1, p=0,000) v otázce
zaměstnanosti ve státním a soukromém sektoru. Zatímco v CHKO bylo ve státním sektoru
zaměstnáno 65,9% z 85 odpovídajících osob a 34,1% v soukromém, v NP se jednalo o
pouhých 25% ze 116 respondentů, kteří na tuto otázku odpověděli.
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Graf 4.3.3: Zaměstnání obyvatel obcí NP a CHKO Šumava (NP: N=180; CHKO: N=129)

Místní příslušnost
Celkem bylo v NP ze 183 oslovených obyvatel 79,8% místních, 17,5% chalupářů a 2,7%
ostatních. V CHKO ze 138 dotazovaných bylo 84,1% místních, 10,9% chalupáři a 5,1%
tvořili ostatní. Zastoupení těchto kategorií v obou CHÚ nebylo statisticky odlišné (χ2=3,681,
df=2, p=0,159).
143 obyvatel NP a 119 rezidentů CHKO odpovídalo na otázku, zda bydlí v této lokalitě od
narození. Bydliště od narození uvedlo v průzkumu 69% oslovených místních v NP a 49%
respondentů v CHKO, jednalo se o statisticky významný rozdíl mezi oběma územími
(χ2=11,531, df=1, p=0,001).
Obyvatelé NP (ti, kteří zde nežili od narození) uváděli jako nejčastější důvod přistěhování
provdání/přiženění (28,2% odpovědí), jiný důvod (28,2%), kde dominovalo přání bydlet
v klidném prostředí, a touhu bydlet v přírodě (25,6%). Oproti tomu obyvatelé CHKO uvedli
nejčastěji jiný důvod (41,5% respondentů), kde převládaly pracovní příležitosti (nikoliv
podnikání) a přechod z chalupaření na trvalé bydliště, následovala touha bydlet v přírodě
(21,5%) a zdědění či koupě domu (18,5%). Statisticky významný rozdíl mezi NP a CHKO
nebyl prokázán (χ2=5,495, df=4, p=0,240)
Graf 4.3.4: Důvod přistěhování do NP/CHKO (NP: N=38; CHKO: N=64)

Větší generační vazba na místo bydliště byla zaznamenána v CHKO, kde 13,8% oslovených
odpovědělo, že zde žili i jejich prarodiče (oproti 5,5% dotazovaných v NP). Rozdíl byl
zaznamenán i v odpovědi „jiní předkové“ (kam spadají starší generace), což opět značí, že
oslovení lidé v CHKO zde žili po více generací. Obyvatelé NP odpověděli téměř v polovině
případů (47%), že zde žili i jejich rodiče, v CHKO takto odpovědělo pouze 20,3%
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dotazovaných. Rozdíl mezi NP a CHKO v této otázce byl statisticky významný (χ2=38,216,
df=3, p=0,000).
Graf 4.3.5: „Bydleli zde již Vaši předkové?“ (NP: N=181; CHKO: N=135)

Větší generační vazba se projevila i v otázce, zda se v místě současného bydliště obyvatelé
cítí jako doma. Odpověď „určitě ano“ se objevila s téměř dvojnásobnou četností u průzkumu
v CHKO - 82,6% dotazovaných oproti 42,6% odpovědí v NP. Rozdíl mezi CHÚ byl
statisticky významný (df=4, p=0,000).
Graf 4.3.6: „Cítíte se v oblasti doma?“ (NP: N=183; CHKO: N=138)

Obyvatelé obou CHÚ byli dotazováni, zda by se v případě možností (pracovní, soukromé)
odstěhovali na jiné místo. Oslovení lidé v CHKO si byli v polovině případů (50,4%) určitě
jisti, že by se odsud neodstěhovali, stejně odpovědělo jen 22,2% obyvatel v NP. Ti nejčastěji
volili váhavější odpověď, že by se spíše neodstěhovali (52,1%) a frekventovaněji uváděli, že
by se odsud odstěhovali (16,2% případů oproti 5,1% odpovědí v CHKO). Rozdíl mezi CHÚ
byl statisticky významný (df=5, p=0,000).
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Graf 4.3.7: Přestěhování z oblasti jinam v případě možnosti (NP: N=167; CHKO: N=137)

Vnímání přírodního prostředí
Obyvatelé CHKO zaujímali „optimističtější“ názor při hodnocení stavu životního prostředí
v oblasti, téměř v polovině případů (47,1% oslovených) jej považovali za zlepšující se. Oproti
tomu stejně odpovědělo jen 27,3% rezidentů v NP. Ti jako nejčastější možnost uváděli, že
stav tamějšího ŽP zůstal v posledních letech (definováno totožně jako v šetření s turisty, tj.
cca 10 let) stejný (39,9% dotazovaných). Rozdíl v odpovědích obyvatel CHKO a NP byl u
této otázky statisticky významný (χ2=20,945, df=3, p=0,000).
Graf 4.3.8: Hodnocení stavu ŽP v NP za poslední roky (NP: N=183; CHKO: N=138)

Povědomí o ekologickém problému mělo 78,6% ze 182 odpovídajících v NP, a 78,3% ze 138
respondentů v CHKO. Rozdíl mezi odpověďmi v obou CHÚ byl minimální (χ2=0,004, df=1,
p=0,947). Z konkrétních případů, kde mohli rezidenti uvádět více možností (z tohoto důvodu
nebyla otázka statisticky hodnocena), byl v NP nejčastěji uváděn jako ekologický problém
kůrovec, dále pak stav lesů, intenzivní těžba a masový turismus. V CHKO respondenti
nejčastěji zmiňovali kůrovce, odumírání lesů a problematiku odpadů.
Podle obyvatel NP by se zde přednostně měla řešit otázka stavu lesů (45,4% oslovených) a
rozvoje infrastruktury (33,3% dotazovaných). Tyto otázky k řešení byly nejčastěji zmiňovány
i rezidenty v CHKO, kteří také často zmiňovali otázku odpadů (13,2% respondentů) a živelné
turistiky (10,3% odpovědí). Rozdíl mezi odpověďmi v NP a CHKO byl statisticky významný
(df=5, p=0,014). Nejmenší problém spatřovali obyvatelé NP v otázce ochrany ovzduší
(48,6% odpovědí) a vod (29,6% dotazovaných). Obyvatelé CHKO přisuzovali nejnižší
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prioritu problému dopravní vybavenosti (26,7% oslovených) a živelné turistiky (15%
respondentů) . Rozdíl mezi oběma CHÚ byl statisticky významný (df=5, p=0,000).
Tab. 4.3.2 „Kterému z problémů v NP/CHKO přikládáte nejvyšší a kterému nejnižší
prioritu?“
nejvyšší priorita
NP
CHKO
otázka kvality vod
otázka kvality ovzduší
úbytek vzácných organismů
živelná turistika
stav lesů
rozvoj infrastruktury, občanská vybavenost
dopravní vybavenost
otázka odpadů
Jiný

N=183
3,3%
0,5%
1,1%
5,5%
45,4%
33,3%
2,2%
7,7%
1,1%

N=136
2,2%
2,9%
2,9%
10,3%
41,2%
14,0%
9,6%
13,2%
3,7%

nejnižší priorita
NP
CHKO

N=179
29,6%
48,6%
11,2%
0,0%
0,6%
1,7%
6,7%
1,7%
0,0%

N=60
11,7%
13,3%
11,7%
15,0%
5,0%
10,0%
26,7%
6,7%
0,0%

Hodnocení managementu území
V hodnocení existence CHÚ (NP, CHKO) na území obce bylo více pozitivnějších reakcí
detekováno u rezidentů v národním parku, kde kategorii „pozitivně“ a „spíše pozitivně“
dohromady uvedlo 68,7% respondentů. Oproti tomu, obyvatelé v CHKO tyto dvě kategorie
uvedli v 31,1% případů. Toto úzce souviselo s níže popisovanými ekonomickými otázkami –
v NP bylo vyšší procento lidí zapojeno do služeb cestovního ruchu, který zde profituje také
díky existenci NP. Otázku nebylo možné statisticky hodnotit z důvodu absence kategorie
„neutrálně“ u dotazníkového průzkumu v NP.
Graf 4.3.9: Hodnocení existence CHÚ na území obce (NP: N=182; CHKO: N=138)

Stávající režim ochrany přírody hodnotili negativněji obyvatelé obcí v CHKO – jako „příliš
přísný“ jej označilo 23,9% dotazovaných, zatímco v NP se pro stejnou kategorii vyslovilo
11,5% respondentů. V NP byla také častěji zaznamenávána odpověď „nevím“ (19,7%
případů) oproti CHKO (11,2% lidí). V této otázce se jednalo o statisticky významný rozdíl
mezi oběma CHÚ (χ2=15,272, df=5, p=0,009). V dotazníkovém šetření v obcích v CHKO
bylo ve formuláři ještě rozlišení na režim ochrany přírody zvlášť v NP a zvlášť v CHKO,
bohužel obyvatelé toto nedokázali příliš rozlišovat, a tak byl hodnocen pouze jejich vztah
k režimu ochrany přírody v CHKO.
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Graf 4.3.10: Hodnocení současného režimu ochrany přírody v NP/CHKO (NP: N=183;
CHKO: N=138)

V hodnocení vstupu místních i turistů do nejohroženějších částí Šumavy se názory obyvatel
NP a CHKO statisticky významně odlišovaly (χ2=26,521, df=3, p=0,000). Přísnější v tomto
ohledu byli rezidenti v NP, zcela či spíše by vstup do těchto oblastí vyloučilo 60,1%
oslovených (oproti analogickým 39% dotazovaných v CHKO). Lidé v NP měli vyšší
povědomí o nutnosti jejich ochrany z důvodů vyšší informovanosti ze strany Správy – právě
vyšší informovanost se projevila i ve frekvenci kategorie „nevím“ (3,8% oslovených), jež
byla výrazně méně zastoupena oproti průzkumu v CHKO, kde ji uvedlo 18,4% respondentů.
Graf 4.3.11: Názor na vstup do nejohroženějších částí Šumavy (NP: N=183; CHKO:
N=136)

V případě regulovaného vstupu do nejcennějších a nejohroženějších částí Šumavy oslovení
obyvatelé NP i CHKO nejčastěji uváděli možnost vycházek s kvalifikovaným průvodcem
(55,9% oslovených v NP a 50% respondentů v CHKO). Jako druhou možnost by dotázaní
v NP volili zavedení poplatků (23,5% odpovědí) a v CHKO časové omezení vstupu (38,1%
odpovědí). Rozdíl mezi CHÚ v odpovědích na tuto otázku byl statisticky významný
(χ2=17,658, df=2, p=0,000).
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Graf 4.3.12: Preferovaný způsob vstupu do nejohroženějších částí Šumavy (NP: N=179;
CHKO: N=134)

Existencí chráněného území v obci se více cítili ovlivněni obyvatelé NP. Na otázku „Cítíte se
ovlivněni existencí CHÚ v běžném životě?“ kladně odpovědělo 47% respondentů. V CHKO
stejně odpovědělo pouze 31,9% oslovených. Rozdíl mezi respondenty NP a CHKO nebyl
statisticky významný (χ2=9,232, df=4, p=0,056). Odpovědi „určitě ano“ a „spíše ano“ volili
v národním parku zejména ti, kteří nebyli zapojeni do služeb cestovního ruchu a neměli tedy
z turismu v NP žádný zisk.
Graf 4.3.13: „Cítíte se ovlivněni existencí NP/CHKO v běžném životě?“ (NP: N=183;
CHKO: N=135)

Rezidenti v NP i CHKO byli dotazováni, jak jsou spokojeni s činností Správy jako úřadu,
instituce pečující o ochranu přírody a jako kulturní instituce. Ve všech třech sledovaných
kategoriích byli více spokojeni obyvatelé NP. Rozdíly mezi CHÚ byly statisticky významné:
Správa jako úřad: χ2=33,625, df=4, p=0,000; instituce pečující o OP: χ2=10,389, df=4,
p=0,034; kulturní insituce: χ2=23,093, df=4, p=0,000. Zároveň byla v odpovědích
respondentů v NP mnohem méně zaznamenána odpověď „nevím“. Souvislost lze hledat
v těsnějším kontaktu Správy (lepší komunikace, existence informačních center v NP)
s obcemi a obyvateli NP oproti sousednímu CHKO. Tam poměrně časté odpovědi „nevím“
(zejména hodnocení Správy jako úřadu – 54,3% oslovených) naznačovaly značnou rezervu ve
zlepšení komunikace mezi Správou a místními obyvateli. Ti často do poznámky zmiňovali
např. požadavky na vydávání regionálních periodik o činnosti Správy za určitý časový úsek.
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Graf 4.3.14: Spokojenost s činností Správy jako úřadu (NP: N=183; CHKO: N=138),
organizace pečující o přírodu (NP: N=182; CHKO: N=137), kulturně-výchovné instituce
(NP: N=182; CHKO: N=137)

Úroveň komunikace mezi Správou CHKO a NP a danou obcí hodnotili pozitivněji obyvatelé
NP. Jako „vyhovující“ ji označilo 13,7% oslovených, pro 33% byla tato komunikace
„nevyhovující“, a 53,3% respondentů odpovědělo „nevím“. V CHKO byla relativní četnost
odpovědí následující: „vyhovující“ 3,6%, „nevyhovující“ 32,8%, „nevím“ 63,5%. V této
otázce byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi NP a CHKO (χ2=9,868, df=2,
p=0,007).
Graf 4.3.15: Hodnocení stávající úrovně komunikace mezi Správou NP a CHKO a obcí
(NP: N=182; CHKO: N=137)

Turismus a ekonomická situace
Při hodnocení vývoje cestovního ruchu v území byla nejčastější odpověď „vzrůstá“ (40,1%
v NP a 41,2% v CHKO) a „stagnuje“ (38,5% vs. 32,4%). Pouze zhruba desetina oslovených
(NP: 11%, CHKO: 12,5%) si myslela, že cestovní ruch v území klesá, zhruba stejné procento
(10,4% vs. 14%) nedokázalo odpovědět. Rozdíl v odpovědích v NP a v CHKO nebyl
statisticky významný (χ2=1,967, df=3, p=0,579).
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Graf 4.3.16: Hodnocení vývoje cestovního ruchu v oblasti (NP: N=182; CHKO: N=137)

Cestovní ruch na cestách a ve střediscích vnímali více jako vysoký oslovení obyvatelé obcí
v NP – turismus na cestách vnímalo jako rušivý 18% respondentů a ve střediscích a jejich
okolí 36,2% oslovených. Obyvatelé v CHKO zastávali více názor, že by turismus mohl ještě
vzrůst, a to jak na cestách (14,5% oslovených), tak ve střediscích a jejich okolí (19%
odpovědí). Statisticky významný rozdíl mezi oběma CHÚ byl prokázán u hodnocení intenzity
cestovního ruchu na cestách i ve střediscích (cesty: df=3, p=0,000; střediska: χ2=58,475,
df=3, p=0,000). Zajímavé bylo zjištění, že v NP vadila více intenzita turismu samotným
turistům než místním (viz příslušná otázka v kap. 4.2).
Graf 4.3.17: Hodnocení intenzity turismu na cestách (NP: N=183; CHKO: N=138) a ve
střediscích a jejich okolí (NP: N=182; CHKO: N=137)

Následovaly ekonomicky zaměřené otázky. Podstatně více obyvatel NP (43,6% dotazovaných
oproti 28,9% oslovených v CHKO) se domnívalo, že přítomnost turistů jednoznačně zvyšuje
zdejší životní náklady, naopak 40% obyvatel CHKO (oproti pouhým 3,9% respondentů v NP)
uvedlo, že turisté nemají na životní náklady vliv. Názory respondentů v NP a CHKO byly
statisticky rozdílné (df=3, p=0,000).
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Graf 4.3.18: „Přítomnost turistů zdejší životní náklady oproti jiným regionům v ČR“
(NP: N=179; CHKO: N=135)

Velký rozdíl mezi NP a CHKO byl také v zapojení oslovených místních obyvatel do služeb
vázaných na cestovní ruch (χ2=17,534, df=2, p=0,000). V nich pracovalo 33,3% obyvatel NP
a pouze 13% lidí v CHKO. Žádný přínos z cestovního ruchu uvedlo 61,7% dotazovaných
v NP a 79,6% v CHKO. Zbylá procenta (NP: 4,9%; CHKO: 7,4%) měla přínos z CR, ale
v této oblasti nebyli zaměstnáni (např. vlastníci penzionu, kteří normálně pracují jako úředníci
apod.).
Graf 4.3.19: Přínos z cestovního ruchu (NP: N=183; CHKO: N=138)

Povědomí o dotačních titulech MŽP (např. Program péče o krajinu, AgroEnvi v dotazníkovém formuláři nebyly jmenovány) mělo 77,5% obyvatel CHKO (N=138) a 72,5%
rezidentů v NP (N=182), rozdíl mezi těmito CHÚ v odpovědích na tuto otázku nebyl
statisticky významný (χ2=1,042, df=1, p=0,307).
Nabídka pracovních příležitostí byla v podstatně vyšší míře hodnocena jako nedostatečná na
území CHKO oproti NP (χ2=35,587, df=3, p=0,000). Jako „velmi nedostatečnou“ ji uvedlo
49,3% respondentů v CHKO a 25 ,1% obyvatel NP. Naopak jako „dobrou“ ji označilo
pouhých 1,4% oslovených v CHKO a 15,3% dotázaných v NP.
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Graf 4.3.20: „Nabídku pracovních příležitostí v NP/CHKO hodnotíte jako“ (NP: N=183;
CHKO: N=138)

Obyvatelé NP vnímali samotnou existenci národního parku podstatně více (32,8%
oslovených) jako zdroj pracovních příležitostí oproti respondentům v CHKO (5,8%
dotazovaných), šlo o statisticky významný rozdíl v odpovědích (χ2=41,246, df=3, p=0,000).
Diference byla dána především díky vyšší zaměstnanosti obyvatel NP v oblasti cestovního
ruchu. Naopak obyvatelé CHKO se cítili existencí NP spíše dotčeni ohledně pracovních
příležitostí. S jeho vznikem totiž řada z nich přišla o práci lesních dělníků, což sami během
rozhovorů uváděli.
Graf 4.3.21: Nové pracovní příležitosti díky existenci NP (NP: N=183; CHKO: N=137)
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5. Diskuze
Kapitola srovnává výsledky práce se závěry obdobných studií u nás i v zahraničí, včetně
popisu dlouhodobých trendů v cestovním ruchu v uvedených oblastech. Dále je zmíněna
možnost využití výsledků o rozdílných charakteristikách a názorech turistů a místních lidí
v závislosti na místě a datu šetření. Tu spatřuji zejména ve znalosti závislosti mezi
charakteristikami, názory a potřebami turistů i místních obyvatel. Zmíněné závislosti zde
testovány nebyly, jelikož během 15 let průzkumu prováděného pod vedením školitele se řada
diplomových, disertačních prací i speciálních publikací v odborné a vědecké literatuře
zabývala právě těmito závislostmi (viz příslušné citace v textu i v seznamu literatury).
Uvádím je proto (společně s obdobnými zahraničními studiemi řešícími tuto problematiku)
zde v diskusní části společně s možnostmi jejich praktického využívání. Dále jsou stručně
zmíněny trendy v budoucím vývoji cestovního ruchu v CHÚ a v poslední části navržena
některá doporučení pro pokračující monitoring turistů a místních obyvatel nejen ve zde
popisovaných, ale i ostatních chráněných územích v ČR.

5.1 Šetření s turisty
Z výsledků v kapitole 4.1 a 4.2 vyplynulo, že se profil turistů statisticky významně odlišuje
podle místa i času šetření, a to zejména v národnosti, místě bydliště, velikosti místa bydliště a
vzdělání. Přitom právě uvedené demografické charakteristiky turistů mohou ovlivňovat
způsob trávení času v CHÚ a názory na něj. Je potřeba zdůraznit, že profil respondentů byl
částečně ovlivněn výběrem míst dotazování. Například zimní šetření v KRNAP bylo
rozšířeno o lokality traverz pod Sněžkou a Růžohorky, kam v kombinaci s nepříliš vhodným
počasím pravděpodobně zavítala mírně odlišná skladba turistů. Stejně tak platí, že výsledky
zimního šetření nelze zcela aproximovat na celou návštěvnickou veřejnost těchto CHÚ –
z tab. 4.2.2 je patrné, že bylo dotazováno nižší procento sjezdařů, než by se v oblasti dalo
očekávat. Odlišné výsledky by se daly očekávat v případě, že by monitorovací lokality byly
v bezprostřední blízkosti turistických středisek (věková skladba, poměr jednodenních a
vícedenních turistů, odlišné aktivity v případě nepříznivého počasí během pobytu, způsob
dopravy po NP, vnímání intenzity turistického ruchu, spokojenost s informačním systémem,
vnímání intenzity cestovního ruchu).
Ve výsledcích této práce se lišila věková skladba turistů v KPN a KRNAP v letním i zimním
šetření. V KRNAP převládala věková skupina 40 - 59 let v obou sezónách, v KPN v létě
mladí lidé mezi 18 a 24 lety a v zimě věková skupina 25 – 39 let. Sezónní rozdíly v této
kategorii byly prokázány pouze v KPN, kdy do polského NP zavítalo v létě více mladých lidí
mezi 18 a 24 lety. To se částečně projevilo i v otázce „typ skupiny“, kdy bylo v KPN oproti
KRNAP zaznamenáno více respondentů, kteří sem zavítali s přáteli – mladí lidé často obecně
preferují cestování v okruhu svých přátel (Li et al. 2008). V dlouhodobém průzkumu
udržitelného CR v ČR bylo zjištěno, že mladší věkové skupiny respondentů více vyhledávají
outdoorové aktivity (Görner, Čihař 2012), což lze doložit např. zvýšeným zájmem o
přespávání na nouzových nocovištích zřízených podél červené turistické trasy na Šumavě
vedoucí mezi Lipnem a Železnou Rudou. U mladých lidí je též větší poptávka po zábavě, jako
jsou kluby, diskotéky či koncerty (Kušová et al. 2001), častěji také preferují sportovní vyžití
v daném místě (Kim et al. 2003). Podle některých studií jsou mladí také méně vnímaví
k životnímu prostředí v CHÚ (Alessa et al. 2003). Odlišné může být i generační vnímání lesa
– např. v NP Bavorský les měli mladí lidé pozitivnější názory na výskyt kůrovce (Müller, Job
2009).
Statisticky významné rozdíly (místní ani sezónní) nebyly prokázány mezi podílem mužů a
žen, kteří CHÚ navštívili. Nejvýraznější diference byla zaznamenána u respondentů
v KRNAP mezi létem a zimou – podíl mužů v zimě zde dosáhl 64,5% oproti 56,3% v létě,
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což mohlo být způsobeno i náročnějšími klimatickými podmínkami v zimním šetření. Ani
v každoročním letním monitoringu v KRNAP a v NP Šumava nedoznal tento poměr změn od
počátku sledování (1997), v některých letech lze pozorovat určité změny, nejde však o trend,
jen o odchylky (Bartoš, Čihař 2010). Nicméně i pohlaví může mít nepochybně vliv na trávení
volného času během dovolené (např. Collins, Tisdell 2002). Meng a Uysal (2008) uvádějí, že
ženy častěji přijíždějí za přírodními krásami (a bývají vnímavější k tamnímu životnímu
prostředí – Alessa et al. 2003) a více vyhledávají kulturní vyžití a nakupování v daném místě.
Celkově přijíždějí spíše za odpočinkem a více dbají na bezpečnost dané lokality. Muži
preferují sportovní a adrenalinové zážitky a vyhledávají spíše zábavu. Z předchozích studií na
Šumavě také vyplynulo, že muži oproti ženám přijížděli na kratší dobu, častěji byli ubytováni
v kempech a byli tolerantnější ke konfliktům mezi pěšími a cyklisty (Kostínková 2005).
Výrazné místní i sezónní rozdíly byly zaznamenány v otázce národnosti respondentů. Země
původu turistů může samozřejmě ovlivňovat způsob trávení volného času a vnímání dané
destinace (Kozak 2001). Ve všech sledovaných NP převažovali domácí turisté, stejná situace
byla zjištěna i v ostatních NP v ČR - v roce 2000 navštívilo NP Šumava 94% domácích
odpovídajících, NP Podyjí 72,8% a NP České Švýcarsko 70,6% (Čihař et al. 2002). Situace v
Evropě je obdobná - NP Lake District 95%, NP Dartmoor (oba v Anglii) 98% domácích
turistů (Cullinane, Cullinane 1999), NP Gesaeuse (Rakousko) 88% (Arnberger 2012).
Výsledky této práce odhalily značnou odlišnost v zastoupení cizinců v KRNAP i KPN během
zimní a letní sezóny. Z podílu německých turistů v obou sezónách v krkonošských NP lze
usuzovat, že respondenti z této země preferovali zimní návštěvy polské části těchto hor a
v létě spíše zavítali na českou stranu. Podle výsledků z šetření Kolpronu z let 2000 – 2002
vzrůstal v KRNAP podíl německých turistů také v mimosezónním období, a to zejména na
jaře (Suchý 2000).
V průzkumu v NP Šumava bylo patrné nápadně nižší zastoupení zahraničních turistů (hlavně
Němců), než by se od bilaterálního NP dalo očekávat, a to především v zimě, kdy byl podíl
cizinců pouhých 2,5% oproti letním 5,6%. I toto je ovšem velmi nízké číslo oproti
krkonošským NP, kde se podíl cizinců pohyboval mezi 14 a 34%. Příčiny nízkého zastoupení
cizinců v NP Šumava lze hledat mj. v dostatečně rozlehlém přírodním území v německé části
hor – NP Bavorský les a okolní přírodní park (Naturpark) Bavorský les. Podle § 27
německého zákona o ochraně přírody (Bundesnaturschutzgesetz) jsou přírodní parky území
sloužící jak k ochraně a zachování kulturní krajiny tak k ochraně biodiverzity, dbá se zejména
na udržitelný rozvoj regionu. Svým pojetím tak připomíná v české legislativě spíše CHKO
než přírodní park, který je vyhlašován primárně k ochraně krajinného rázu (§ 12 zák.
114/1992 Sb.). Německým turistům také zřejmě více vyhovuje tamní infrastruktura
umožňující pohodlnější cestování – lanovka na nejvyšší horu Šumavy – Velký Javor, nejlépe
přístupné šumavské jezero – Velké Javorské, snadnější (či jediné možné) přístupy na některé
hraniční vrcholy oproti české straně – např. na Třístoličník (Dreisesselberg), Luzný (Lusen) či
Roklan (Rachel), a další turistické zázemí (stromová stezka, obory pro pozorování zvěře,
vybavená informační střediska – např. „Dům u divočiny“ v Ludwigsthalu). V NP Šumava je
pořádáno množství akcí pro veřejnost, v drtivé většině však probíhají pouze v českém jazyce.
Místní i sezónní rozdíly se výrazně projevily také v otázce místa bydliště turistů. Ve všech
sledovaných NP se značně měnil podíl domácích turistů z hlavního města a z nejbližšího
regionu mezi letní a zimní sezónou. V krkonošských NP v létě silně vzrostlo zastoupení
turistů z nejbližšího regionu. Na Šumavě byla situace zcela opačná, letní sezónu preferovali
častěji Pražané, kteří v zimě zřejmě častěji zavítali do nepříliš vzdálených Alp s výrazně
rozšířenými lyžařskými možnostmi. K podobným závěrům dospěl i dřívější zimní průzkum
Kušové et al. (2001) na Šumavě. Pro srovnání s jinými CHÚ v ČR – zastoupení Pražanů
v letním a zimním průzkumu v CHKO Jizerské hory (sousedícími s KRNAP) v roce 2004
neprokázalo žádný sezónní rozdíl - 18% vs. 19% respondentů (Strnadová 2004). V KPN byl
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v porovnání s KRNAP podíl domácích turistů z hlavního města podstatně nižší, patrně díky
větší vzdálenosti Varšavy od KPN (400km), Praha je od KRNAP (Špindlerův Mlýn) vzdálena
cca 150 km. Obyvatelé Varšavy také častěji preferují „konkurenční“ horský NP v Polsku Tatranský (Bielanski 2010), který je vzdálen cca 330 km (středisko Zakopane), v létě je
z tuzemských destinací zřejmě lákadlem pro obyvatele polského hlavního města mořské
pobřeží na severu Polska.
Ze studií řešících vztah místa bydliště na chování a názory turistů v CHÚ vyplývá, že lidé ze
sousedních regionů bývají vnímavější ke změnám životního prostředí v CHÚ a také si více
uvědomují dopady turismu (Hillery et al. 2001). Lidé ze vzdálenějších oblastí mají častěji
pozitivnější přístup k přírodním procesům v území, např. návratu vlků (Karlsson, Sjöström
2007) či působení kůrovce (Müller, Job 2009), zejména proto, že jimi nejsou bezprostředně
dotčeni.
Svou roli u vnímání daného prostředí má i velikost místa bydliště. Byl prokázán pozitivnější
přístup městských obyvatel k přírodním procesům v CHÚ, např. návratu a výskytu vlků
(Ericsson, Heberlein 2003) a také vyšší toleranci vůči intenzitě turistického ruchu
(Kostínková 2005), a to i přes to, že do daného místa přijeli za odpočinkem. V této práci
odpovídaly výsledky z této otázky výsledkům té předchozí – hlavní města odpovídají městům
nad 1 mil. obyvatel. V případě Krkonoš se nabízí možné vysvětlení zejména v trendovitosti a
vyšší „solventnosti“ velkoměstského obyvatelstva (převážně hlavní města obou zemí) vůči
obyvatelům sídel střední a nižší velikosti. „Zimní“ Krkonoše patřily majoritně Pražanům a
obyvatelům Varšavy (podle velikosti sídla respondentů na polské straně také obyvatelům
Wroclavi, která zde zřejmě „substituuje“ Prahu), zatímco v letní sezóně se otevřely kapacity
také pro „zbývající“ sídelní útvary a oblasti obou sousedních zemí.
V otázce vzdělání a povolání respondentů byla nalezena místní odlišnost mezi KPN (více
studentů a středoškoláků) a KRNAP (více důchodců a lidí se základním vzděláním) v letním
šetření. Sezónní rozdíly se projevily zejména u vzdělání, kde se respondenti v létě a v zimě
lišili ve všech NP. Do NP Šumava v letním období zavítalo téměř o 9% vysokoškoláků více
v porovnání se zimou, což patrně souviselo s vyšším podílem obyvatel Prahy, kde je podíl VŠ
vzdělaných nad celorepublikovým průměrem. Stejným způsobem lze interpretovat i vyšší
podíl oslovených se základním vzděláním v KRNAP v létě, kdy si jej k návštěvě zvolilo více
lidí z nejbližšího regionu oproti Pražanům. V NP Šumava byl zjištěn sezónní rozdíl i v otázce
povolání, kdy v létě sem zavítalo více duševně pracujících a důchodců. Pro srovnání, zjištěné
poměry skupin zaměstnání z šetření v KPN odpovídaly výsledkům šetření z jiných polských
NP - např. v Tatranský NP – duševně pracující 41% oslovených, studenti 28%, manuálně
pracující 8%, důchodci 7% (Getzner 2009).
Studie zabývající se vlivem vzdělání turistů na jejich chování v cílové destinaci zjistily, že
lidé s vyšším vzděláním volí zpravidla kratší dobu pobytu (Wang et al. 2012), více si
uvědomují svůj vliv na okolní přírodu (Sterl et al. 2008), jsou zasvěcenější do problémů CHÚ
a mívají tak často odlišnější názory na řešení některých vnitřních problémů NP, např. v NP
Bavorský les na problematiku výskytu kůrovce a jejího řešení (Müller, Job 2009). Že lidé
s vyšším vzděláním více znají ekologické problémy místa, se potvrdilo i ve studii v KRNAP a
CHKO Beskydy (Svobodová 2011). Společné všem sledovaným NP bylo, že převažovali
spíše muži, v porovnání s národními populacemi mladší, vzdělanější a zaměstnaní více jako
duševně pracující. Takový profil návštěvníka je typický pro ekoturismus a přírodní turismus
(např. Pan, Ryan 2007; Třebický 2005).
V otázce četnosti návštěv dominovali v průzkumu opakovaně přijíždějící turisté. Pro
srovnání s ostatními českými NP, v NP České Švýcarsko bylo během šetření v roce 2000
zastoupení turistů, kteří sem zavítali poprvé téměř shodné s opakovaně se vracejícími turisty
(44,2% vs. 52,1%). V NP Podyjí v témže roce prvně přijíždějící návštěvníci tvořili 69,2%
respondentského vzorku (Čihař et al. 2002), naopak v polském Tatranském NP byla tato
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skupina během šetření v roce 2006 zastoupena pouhými 6% (Getzner 2009). V NP Šumava
byl prokázán sezónní rozdíl v této otázce - více prvních návštěv bylo zaznamenáno v letním
šetření – 19,6% oslovených oproti zimním 11,9%. Ke stejnému závěru dospěla i studie z NPR
Praděd z roku 2003, kde v létě přijela poprvé zhruba polovina turistů, v zimě pouhých 20%
(Banaš, Hošek 2004) a z CHKO Jizerské hory - 24% prvně přijíždějících turistů v létě a 10%
v zimě (Strnadová 2004). I tato charakteristika významně ovlivňuje chování lidí v CHÚ.
Turisté, kteří zavítají do místa poprvé, zpravidla přijíždějí z větší dálky a utrácejí v místě více
peněz oproti pravidelně se vracejícím (Wang 2004), jsou více zaměřeni na turistické aktivity a
více plánují své výlety. Opakovaně přijíždějící turisté preferují spíše relaxaci a odpočinek
zejména při zhoršeném počasí. Také bývají spokojenější s destinací, právě ona spokojenost je
motivací navštívit toto místo znovu (Arabatzis, Grigoroudis 2010). Často sledovaný vztah
mezi délkou pobytu a četností návštěv se výrazně odlišuje, některé studie potvrdily delší
pobyt u prvních návštěv (Li et al. 2008), jiné zjistily přesný opak (Lau, McKercher 2004),
analýzou dat v této práci byla zjištěna nepatrně delší doba pobytu u turistů, kteří sem zavítali
poprvé (z porovnání byli vyjmuti chataři a chalupáři).
Další sezónní i místní rozdíly byly prokázány v délce pobytu turistů, jedné z nejdůležitějších
sledovaných ekonomických charakteristik. V KPN oproti KRNAP převládaly v obou
sezónách kratší pobyty. V zimním období turisté v NP Šumava preferovali jednodenní pobyty
v porovnání s létem, situace v krkonošských NP byla opačná – v zimě dominovaly týdenní
pobyty. Vyšší zastoupení týdenních pobytů v Krkonoších v zimním šetření souviselo s vyšším
zastoupením turistů ze vzdálenějších oblastí, pro něž by byly kratší pobyty vzhledem
k dopravě méně výhodné a zřejmě také s vyšším podílem organizovaných zájezdů v tomto
období (vyšší zastoupení zájezdových autobusů jako dopravy do NP). Někteří provozovatelé
ubytovacích zařízení navíc nabízejí pobyty na minimálně 3 noci, zvláště v zimě. Na Šumavě
odpovídaly kratší pobyty v zimě většímu zastoupením turistů z blízkého okolí. Pro doplnění na základě pravidelného letního monitoringu v KRNAP a NP Šumava vyplývá, že se za
posledních 14 let pobyty zkracují, zejména ubývá dvoutýdenních pobytů (Görner, Čihař
2012).
Snahou managementu CHÚ by mělo být prodlužování délky pobytu turistů. Jednodenní
návštěvy či víkendové pobyty totiž souvisí spíše se sportovními či zábavními aktivitami a ne
s poznáváním přírody jako takové (Boyd, Butler 1996; Třebický 2005). Z hlediska
dlouhodobě udržitelného rozvoje chráněného území by hlavní motivací pro turisty měla
zůstávat příroda (viz zásady ekoturismu v kap. 2.2.3). Délka pobytu je úzce spjata
s ekonomickou stránkou, jak ukazují i výsledky metody kvantifikace ekonomického přínosu
CHÚ. Více přenocování sice znamená větší výdaje za ubytování, s rostoucí délkou pobytu se
však zmenšují výdaje na osobu na noc. Obecně lze říci, že vícedenní turisté zvyšují příjmy a
snižují dopady na CHÚ (Job et al. 2006). Doba setrvání na daném místě je dána i
demografickými charakteristikami, jako jsou vzdělání, věk či vzdálenost místa bydliště – lidé
z blízkého okolí zde stráví kratší dobu, stejně tak mladší věkové skupiny (Wang et al. 2012).
V ČR platí, že v NP tráví turisté oproti jiným CHÚ více času, nejčastěji jeden týden (Görner,
Čihař 2011), přičemž v obou „malých“ NP je vyšší zastoupení jednodenních turistů (Třebický
2005). Pro srovnání s některými CHKO uvádím studii Drábkové (2012), kde ve 4
sledovaných CHKO přijíždělo 60% turistů na 1 den a pouze 14% zde trávilo více než 4 dny.
Svobodová (2011) zjistila v letním průzkumu, že do CHKO Beskydy přijíždí téměř polovina
lidí pouze na jeden den.
Místní i sezónní rozdíly byly detekovány ve způsobu ubytování respondentů. Místní rozdíly
jsou ovlivněny stupněm rozvoje turistické infrastruktury konkrétního NP a jeho nejbližšího
okolí. Sezónní diference byly způsobeny tím, že u lyžařských center bývají soustředěny více
hotely, proto procento respondentů ubytovaných v hotelech v zimě vzrostlo. V zimě také
nefungovaly některé levnější formy ubytování v soukromí (např. penziony v odlehlejších
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částech NP), také jsou z možností zcela vyloučeny kempy. Ty přitom konkrétně v Čechách
tvoří nezanedbatelnou formu ubytování během letní dovolené. Např. v roce 2006 strávilo
v NP Šumava v kempech svou dovolenou 10,5% respondentů (Čihař 2006) v porovnání
s pouhým 1,5% oslovených v sousedním NP Bavorský les (Mayer et al. 2010).
Z dlouhodobého hlediska lze ovšem zaznamenat sníženou poptávku po využívání kempů,
konkrétně na Šumavě bylo v roce 1997 v kempech ubytováno 20% dotazovaných turistů
(Čihař, Třebický 1997). V KRNAP poklesl podíl „kempařů“ mezi léty 1997 a 2010 z 3,9% na
2,3% (Bartoš, Čihař 2010), v NP Č. Švýcarsko z 21,3% na 14,2% (Čihař et al. 2002;
Brožková 2012). Trend může částečně způsoben změnou věkové skladby přijíždějících turistů
– např. na Šumavě přibývá turistů ve věku nad 60 let, kteří uvedený způsob ubytování
vyhledávají jen zřídka (Görner, Čihař 2011). Pochopitelně zde svou roli hraje i zvyšující se
poptávka po pohodlnějším způsobu ubytování. Podle statistických ročenek Českého
statistického úřadu (dostupné na www.czso.cz) je tento trend patrný na celém území ČR i
mimo CHÚ. Stejně tak dlouhodobě ubývá i ubytování v podnikových chatách, což ukazuje
např. pravidelný letní monitoring v KRNAP (Bartoš, Čihař 2010).
Turisté vyhledávají větší pohodlí během dovolené, což bylo patrné i na způsobu dopravy do
národního parku a po NP v průběhu pobytu. Neustále narůstá počet těch, kteří do NP
přijíždějí vlastními auty, tento trend je patrný v dlouhodobém horizontu sledování v NP
Šumava – v létě 1997 sem vyrazilo 78,4% turistů autem, v roce 2010 již 87% (Görner, Čihař
2012). Na základě výsledků studií z NP ze západní Evropy lze usuzovat, že toto číslo bude
ještě dále narůstat (Cullinane, Cullinane 1999). Je paradoxní, že lidé jezdí za rekreací proto,
aby strávili volný čas pohybem na čerstvém vzduchu, přitom se většina z nich dopravuje až k
samotnému objektu rekreace vlastními auty (Císař et al. 1987). V této práci byla tato „car
dependency“ nejvíce patrná na Šumavě, zejména v zimním období. Tehdy automobil tvořil
87,2% všech dopravních prostředků použitých k cestě do NP (oproti letním 84,7%).
Zastoupení automobilů v jednotlivých NP samozřejmě lze hodnotit díky rozdílné
infrastruktuře hůře. NP Šumava také díky větší rozloze nabízí vyšší počet parkovacích míst
oproti krkonošským NP, kde v zimním průzkumu podíl automobilů v KRNAP i KPN
výrazně poklesl, ke stejnému závěru dospělo i šetření Suchého (2002). Stejná situace byla
zjištěna i v sousední CHKO Jizerské hory v roce 2004, kdy linkový autobus využívalo na
úkor automobilů v zimě 40% respondentů a v létě pouhých 7% (Strnadová 2004). Na Šumavě
byla navíc zřizována nová parkoviště, jako např. v roce 2007 na Gerlově Huti (východisko
upravovaných běžeckých tras cca 5 km od Železné Rudy na hranici CHKO a NP Šumava)
s kapacitou 50 míst. Přesto byla během zimního průzkumu patrná touha turistů po vytvoření
dalších parkovacích míst, kterých zde stále pociťují nedostatek. Se stejnými závěry se
v oblasti Zadova setkala i Fiedlerová (2011).
Výrazný podíl na sezónních změnách v dopravě do NP měla kvalita a kvantita hromadné
dopravy do těchto míst. Na Šumavě během léta jezdil z Plzně, Č. Budějovic a Prahy do NP
speciální autobusy s možností přepravy jízdních kol, analogické „lyžařské“ spoje v zimě
nebyly k dispozici v takovém rozsahu a zajížděly pouze ke sjezdovým areálům, např. vlakové
spojení Plzeň-Železná Ruda, vedoucí k vlekům na Špičáku a Ž. Rudě, skibusy z Vimperka,
Prahy a Písku do lyžařského areálu Zadov a z Plzně do Kašperských Hor. V roce 2008 začal
také jezdit skibus Špičák – Gerlova Huť, využívaný i běžkaři. Nabízí se tedy možnost zvýšit
podíl autobusů pro běžkaře do centrální části NP, zde jsou ovšem problémy z hlediska financí
- posledně zmiňovaný špičácký skibus již od sezóny 2010/2011 vyjel pouze o vánočních
prázdninách a nyní je jeho trasa omezena na bezprostřední okolí sjezdovky, na Gerlovu Huť
již nezajíždí. Poptávka po vyšším zastoupení skibusů byla patrná i v šumavském zimním
průzkumu Kušové et al. (2001). Citlivějším tématem by byla možnost restriktivních opatření
(zákazy vjezdu do určitých oblastí) či ekonomických nástrojů (mýto, drahé parkování atd.).
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Velmi důležitou položkou pro monitorování udržitelného turismu v CHÚ je hlavní motiv
návštěvy NP. Ten byl vyhodnocen jako rozdílný v letním průzkumu mezi oběma
krkonošskými NP. Turisté do KRNAP zavítali častěji kvůli přírodě a sportu na úkor klidu,
odpočinku a kulturního vyžití. Vyšší procento odpovědí „sportovní vyžití“ v zimě v české
části pohoří odpovídalo zastoupení lyžařů v osloveném vzorku turistů – cca 70% v KRNAP a
25% v KPN (viz tab. 4.2.2). V KRNAP byla také o 5% vyšší role NP při výběru pobytu –
celkem tuto možnost volilo 28,7% respondentů. Situace v sousedních zemích je obdobná –
v 6 různých NP v Německu přijelo kvůli existenci tohoto CHÚ 11 – 46% (podle konkrétního
NP) turistů (Mayer et al. 2010), v rakouském NP Gesauese to bylo 33% respondentů
(Arnberger et al. 2012). Z výsledků práce vyplynuly na Šumavě sezónní rozdíly v hlavním
motivu návštěvy - v zimě přijelo do NP více turistů za sportovním vyžitím, v létě
převažovala jako hlavní motiv pobytu příroda a odpočinek. K obdobným sezónním rozdílům
dospěli v ČR i Banaš, Hošek (2004). Tento trend lze částečně vysvětlit u turistů v zimě kratší
dobou pobytu, pro kterou je typické aktivnější trávení dovolené než objevování krás přírody
(např. Boyd, Butler 1996). Dalším vysvětlujícím faktorem bylo vysoké zastoupení (86,7%)
lyžařů (primárně přijíždějících kvůli sportu) v respondentském vzorku (viz tab. 4.2.2).
Bohužel v dlouhodobém monitoringu byla v novějších dotaznících vynechána otázka, jakou
roli měla existence NP při výběru místa pobytu. Otázka je přitom spjata s přímým
ekonomickým přínosem národního parku – jaké procento turistů přilákala přímo „značka“
národního parku (Mayer et al. 2010). Je potvrzeno, že vyhlášení NP zvyšuje počet
návštěvníků takového místa (Fredman 2004; Wall Reinius, Fredman 2007). Lidé s vyšší
afinitou k NP (tj. ti, u kterých existence NP hrála důležitou roli při výběru destinace) jsou
vnímavější ke stavu přírodního prostředí v daném parku, preferují ochranářský přístup před
antropocentrickým a mají větší povědomí o ekologických problémech místa (Arnberger et
al. 2012). V souvislosti se Šumavou uvádím i studii Müller, Job (2009), kde byla prokázána
pozitivní korelace mezi afinitou k NP a kladným postojem k výskytu kůrovce v území. S tím
souvisí i otázka hodnocení stavu ŽP v daném CHÚ – byly zjištěny pozitivní korelace mezi
pozitivním vnímáním ŽP a zodpovědným chováním k přírodnímu prostředí v dané oblasti a
uvědomění si vlastních dopadů na zdejší ŽP (Alessa et al. 2003). Tato práce detekovala i
sezónní rozdíly v této otázce – „zimní“ turisté častěji vnímali stav ŽP jako zlepšující se.
Stejná situace byla zaznamenána i v CHKO Jizerské hory v roce 2004 (Strnadová 2004).
Odlišné sezónní vnímání stavu ŽP se projevilo i u hodnocení oblastí napadených kůrovcem
v NP Šumava, turisté v letním průzkumu vnímali mnohem pozitivněji přirozeně se obnovující
bezzásahový les oproti respondentům v zimě. Toto souvisí s motivem pobytu, turisté
přijíždějící za přírodou (zde více v létě), jsou vůči ní vnímavější a přírodní procesy včetně
kůrovcových kalamit berou jako přirozenou součást vývoje ekosystému (Müller, Job 2009).
Cílem managementu daného regionu by tedy mělo být zvyšování afinity turistů k NP.
Samozřejmě v této otázce nejvíce rozhoduje skutečný stav ŽP daného NP, což se nejlépe
projevuje v dlouhodobém horizontu sledování. Např. v KRNAP se v posledních 10 letech
stále zvyšuje procento odpovědí kategorie „zlepšil“ v otázce hodnocení stavu ŽP, v roce 2009
to bylo 50% oslovených, oproti 30% v roce 2000 (Bartoš, Čihař 2010).
Další ekonomickou stránkou této otázky je i zjištěný pozitivní vztah mezi afinitou k NP a
ochotou zaplatit (Willingness to Pay – WTP) za vstup do NP či do jeho nejcennějších částí
(přírodní rezervace, 1. zóny). Poplatky za vstup spíše zaplatí lidé s vyšším vzděláním a příjmy
a turisté z blízkého okolí, kteří považují národní park za „svůj“, a proto vnímají tuto investici
pozitivněji (Jones et al. 2011). Možnost placení za vstup do takových oblastí byl zjišťován
v otázce možnosti regulace vstupu do nejohroženějších částí NP. Zde však v tomto
průzkumu převažovala odpověď možnosti vstupu s kvalifikovaným průvodcem (v obou
krkonošských NP necelých 50%, na Šumavě 36,5%), statistické rozdíly mezi NP
v Krkonoších nebyly zjištěny. Bylo zde patrné velmi nízké procento lidí ochotných platit za
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vstup (11,2% respondentů v KPN a 14% v KRNAP) oproti jiným evropským zemím. Při
průzkumu v NP Gullfoss a NP Skaftafell na Islandu se k zavedení poplatků přihlásilo 93%
(resp. 94%) turistů (Reynisdottir 2008), v North York Moors NP v Anglii 82% (White, Lovett
1999) či v Naturové lokalitě Rethymno na Krétě 50,3% (Jones et al. 2011). Z výsledků studie
Scarpa et al. (2000) plyne závěr, že ochota platit za vstup se zvyšuje v případě, že dané území
má větší stupeň ochrany než okolní oblast. Watson (1993) uvádí, že WTP může být ovlivněna
i charakteristikou turistů v CHÚ, menší tendenci platit za vstup měli mladí lidé, menší
skupinky a lidé přijíždějící do území na kratší dobu.
V případě budoucí snahy o zavedení poplatků do určitých částí NP by bylo nejvhodnější
vytipovat lokality se statutem NPR či NPP. Tomu by měl předcházet výzkum zjišťující tuto
ochotu platit v konkrétní lokalitě. Otázka na toto téma byla vložena do pravidelného letního
dotazníkového průzkumu turistů v roce 2008 (Čihař et al. 2008), týká se obecně
nejohroženějších částí, žádné konkrétní. Z výsledků šetření vyplývá, že cca 80% turistů by
bylo ochotno zaplatit maximálně 100Kč za vstup do těchto lokalit (kromě roku 2009, kdy
byla médii neustále proklamovaná vrcholící finanční krize, odpovědělo na Šumavě 71,5%
turistů, že je ochotno zaplatit maximálně 20Kč).
S vnímáním přírodního prostředí v NP souvisela i otázka hodnocení nejvíce a nejméně
poškozující činnosti v NP. Rozdíly mezi krkonošskými NP byly zřejmě dány aktuálními
problémy v konkrétních lokalitách. Ze sezónního srovnání vyplynulo, že „zimní“ turisté
považovali samotný turismus za mnohem méně škodlivý (cca 55% respondentů v obou NP jej
uvedlo jako nejméně poškozující činnost pro zdejší ŽP) než jejich protějšky v létě (jako
nejméně poškozující činnost byl pro 36,6% dotazovaných v KPN a 30,2% turistů v KRNAP).
K obdobnému závěru dospěl i Sterl et al. (2008) v rakouském NP Donau-Auen či Banaš,
Hošek (2004) v NPR Praděd. Přitom zimní cestovní ruch bývá ve většině případů
destruktivnější než letní, příkladem je provoz a úprava sjezdovek a běžeckých tratí, umělé
zasněžování či večerní lyžování s výrazným světelným i hlukovým znečištěním (Flousek,
Harčarik 2009). Lidé si toto uvědomovali v méně případech - což bylo dáno tím, že sem
v zimě zavítali více sportovní nadšenci než milovníci přírody, jak prokázala i tato práce. Bylo
by vhodné v turistech vzbudit větší zodpovědnost za následky jejich pobytu během zimní
dovolené v CHÚ (informační centra, průvodci, strážci přírody, letáky) na přírodu, i když je
v té době „ukryta“ pod sněhem. Informace o dopadu zimních rekreačních aktivit by měly být
k dispozici na přístupových místech (tabule na parkovištích a ubytovacích zařízeních,
informačních centrech či místních médiích). Je samozřejmě mnoho způsobů, jak podávat
takové informace - obecně se ale doporučuje spíše než příkazy a nařízení volit pozitivní
sdělení – např. „pohybujte se jen po značených cestách“ namísto „zákaz vstupu mimo
značené cesty“ (Winter et al. 2000).
Se sdělováním informací souviselo i hodnocení informačního systému v NP. Místní odlišnosti
se spokojeností s informačním systémem mezi KPN a KRNAP byly zřejmě dány odlišným
turistickým značením v obou zemích. Sezónní rozdíly byly sledovány pouze na Šumavě, kde
byli méně spokojeni turisté v zimě (19,2% respondentů v kategorii „velmi spokojen“ oproti
64,8% ve stejné kategorii v létě), kteří častěji navrhovali zlepšení značení běžkařských tras.
Obecně ve všech NP byly často zmiňovány názory na zvýšení cizojazyčných informací na
turistických trasách.
Sezónní i místní rozdíly byly zaznamenány ve vnímání intenzity cestovního ruchu, a to na
cestách i ve střediscích a jejich okolí. U této otázky je nutné zdůraznit tvrzení zmíněné na
začátku této kapitoly, že velmi záleželo na výběru místa šetření. Jiné hodnocení intenzity
turismu lze očekávat u příznivců sjezdovek a jiné u běžkařů, jinak budou hodnotit lidé
v bezprostředním okolí středisek a jinak lidé vyhledávající klid a ticho hřebenů hor.
V průzkumu byli respondenti méně tolerantní k intenzitě cestovního ruchu ve střediscích
oproti intenzitě na cestách, tato zjištění dokazují i jiné studie (Marion, Farrell 2002). Výjimku
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tvořil KPN, kde mohla být příčinou malá rozloha území, a tudíž i vyšší frekventovanost
turistů na cestách, kteří se zde cítili více obtěžováni. V NP Šumava a KPN byla intenzita
turistického ruchu hodnocena jako nižší v zimě, v KRNAP tomu bylo naopak, což plně
odpovídalo počtu turistů, kteří sem v průběhu obou sezón zavítali. V KPN navštívilo během
letních prázdnin zhruba čtyřikrát více lidí než v lednu a únoru (Wieniawska-Raj 2007, 2010).
Podle interních údajů Správy NP a CHKO Šumava byla návštěvnost ve sledovaných
lokalitách v létě zhruba 1,5 až 2krát vyšší než v zimě. Z výsledků šetření firmy Kolpron z let
2001-2002 navštívilo v zimní sezóně během 10 dní KRNAP cca 300 tis. turistů, v létě to
během stejné doby bylo zhruba o 100 tis. méně (Suchý 2002). Z dlouhodobého monitoringu
v KRNAP a NPŠ (posledních 10 let) navíc vyplývá patrný trend postupného zvyšování
nespokojenosti s intenzitou CR v NP (Görner, Čihař 2012).
Otázka vnímání intenzity turismu je úzce spjata s únosnou kapacitou těchto oblastí. Tento
pojem se objevil v souvislosti s udržitelností cestovního ruchu, oproti němu je ale více
zaměřen na lokální úroveň. Podle definice jde o maximální počet lidí, kteří mohou danou
oblast navštívit, aniž by způsobili environmentální, ekonomické či socio-kulturní poškození či
újmu (Saarinen 2006). Ovlivněna bývá rozlohou území, časovým rozložením aktivit a
přístupností území během roku. Rozeznávány jsou 4 typy – fyzická, ekologická, ekonomická
a psychologická (percepční). Poslední zmiňovaná byla předmětem zkoumání v této práci.
Nasycení území z hlediska této složky kapacity znamená, že dalších turistů (a potkávání se s
nimi) je již tolik, že to negativně ovlivňuje vlastní zážitek z daného území. Pokud bývá
psychologická únosná kapacita překročena, zájem turistů o místo začne poklesávat a jejich
počty se začínají snižovat (viz TALC v kap. 2.3), v té době již ale může být pozdě na
zatraktivnění lokality (Boyd, Butler 1996), proto je velmi důležité znát vnímání turistů v této
věci, a to v místních i časových rozdílných podmínkách. Zejména v letním období byla
hlavním motivem pobytu turistů příroda a odpočinek. V případě, že zde tito lidé toto
nenaleznou i v budoucnu, např. díky výstavbě nových ubytovacích struktur, parkovacích
ploch, lyžařských areálů apod., reálně hrozí, že začnou vyhledávat jiné lokality pro trávení své
dovolené (např. na Šumavě nepříliš vzdálené a dosud turisticky velmi málo využívané CHKO
Český les a Přírodní park Novohradské hory). Do NP pak budou ve vyšší míře jezdit lidé
spíše za sportem a zábavou, což z hlediska udržitelnosti cenných území, jakými národní parky
jsou, není optimální.
Je-li únosná kapacita téměř naplněna v jedné sezóně, bývá zájem ze strany provozovatelů
cestovního ruchu zatraktivnit lokalitu i v druhé hlavní sezóně, případně v mimosezónním
období. V přeplněné sezóně dochází ke snížení kvality služeb turistů, což může mít za
následek postupné odrazení od další návštěvy (Koc, Altinay 2007). K potírání sezónnosti
napomáhá pořádání aktivit nezávislých na počasí a ročním období, jako např. konference či
kulturní události, což se ovšem těžko bude ve větší míře týkat národních parků. Pro ně jsou
výhodnější další možnosti - jednou je výrazné snížení ceny ubytování a služeb
v mimosezónním období, další pak zpřístupnění atraktivních přírodních lokalit, do kterých se
během hlavní sezóny nesmí vstupovat (Parilla et al. 2007). Nicméně konkrétně v CHÚ a
jiných přírodních lokalitách je exisetnce vedlejší sezóny s mnohem nižším počtem
návštěvníků žádoucí, protože výrazně opadá tlak na zdejší ŽP a příroda má možnost snáze
zregenerovat (Getz, Nilsson 2004). Nehledě na to, že zejména v jarním období jsou
organismy citlivější na vyrušení (hnízdění ptáků apod.). Navíc ve zde popisovaných CHÚ
také žijí v nemalé míře lidé, kterým odpočinek a návrat k poklidnému způsobu života po
vytížené sezóně také vyhovuje.
Vlastní praktická realizace únosné kapacity bývá však velmi obtížná. Základním problémem
je již samotné vymezení – „kolik už je příliš“? Jde o subjektivní veličinu a každý člověk má
limity nastavené jinde. Rovněž se jedná o dynamickou veličinu, která se mění v závislosti na
místních podmínkách a může být ovlivňována technikami managementu (Simón et al. 2004) a
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jak dokazuje mimo jiné i tato práce, její hodnota se mění podle ročních období. I přes její
dynamiku a subjektivitu stanovily některé studie (např. Sayan, Ortaçeşme 2006) odhad
únosné kapacity prostředí pomocí lineárních rovnic, vycházejících z předpokladu, že lze
odhadnout plochu, kterou využívá jednotlivý návštěvník.
Jiní autoři uvádí, že stanovení únosné kapacity by mělo být spíše nahrazeno procesním
přístupem, jako jsou např. limity akceptovatelné změny (Limit of Acceptable Change, LAC)
(Zelenka 2008). Zde se pokládá otázka – „jak velká změna je ještě akceptovatelná“? Změna se
sleduje na předem stanovených, jasně definovaných a snadno měřitelných indikátorech.
Přístup je snadněji prakticky využitelný a lépe postihuje změny v čase (Simón et al. 2004).
Příkladem využití LAC může být situace, kdy si management CHÚ stanoví, že hlavní motiv
návštěvy území má být příroda (souvisí s vyšší afinitou k NP, viz otázka „důvod návštěvy“).
Indikátorem by byla otázka „hlavní motiv pobytu“. LAC by bylo stanovené minimální
procento turistů, kteří zvolili odpověď „příroda a její krásy“, managementovým opatřením
např. vyšší propagace území z hlediska přírodních zajímavostí či zpřístupnění nových
naučných a zážitkových stezek. Indikátory pro LAC mohou být součástí běžného dotazování
návštěvníků a lze je tedy nalézt bez rozsáhlého a drahého výzkumu (Erkkonen, Itkonen 2006).
Další z takových indikátorů lze nalézt ve výsledcích VaV SP/4i2/40/08 (Čihař et al. 2008).
Poslední část srovnávaných položek se týkala ekonomické stránky turismu v NP. Samozřejmě
primárním posláním CHÚ není navyšování cestovního ruchu za účelem vyššího
ekonomického příjmu, pro rozvoj celého regionu jsou ale benefity z turismu nezbytné.
Náklady na pobyt se v průzkumu lišily místně – v KPN oproti KRNAP byly o něco vyšší,
z důvodů odlišných kategorií odpovědí a jiné životní úrovně obou zemí nebylo ale možné
otázku statisticky hodnotit. Statisticky významné rozdíly byly prokázány mezi sezónami,
zimní byla ve všech případech podle očekávání dražší – v KRNAP průměrně o 120Kč, v KPN
o 17 zlotých a v NP Šumava o 40Kč. Ekonomický přínos CHÚ z výdajů od turistů je sice
často diskutován, ale v řadě lokalit často chybí kontinuita či návaznost na předchozí
průzkumy či na průzkumy jiných institucí a agentur (Eagles et al. 2000). Každé CHÚ bývá
často podrobeno průzkumu založenému na jiném metodickém základě, což pak neumožňuje
jejich vzájemné srovnání (Mayer et al. 2010).
Samotným ekonomickým přínosem (dopadem) jsou myšleny čisté změny stávající regionální
ekonomiky vzniklé díky novým ekonomickým aktivitám spojeným s tímto CHÚ (Watson et
al. 2007). Studie ekonomických dopadů zjišťují či modelují příjmy, produkci a zaměstnanost,
které se vytvořily díky finanční injekci vytvořené danou aktivitou. Následně zvyšující se
výdaje pak oživují a podporují místní podnikání (Mayer et al. 2010). Nejpoužívanějšími
metodami v těchto studiích jsou input-output modely, které kvantifikují vzájemné vazby mezi
subjekty (odvětvími či sektory) a zobrazují číselné vztahy mezi vstupy (náklady) a výstupy
(produkcí) jednotlivých odvětví (Rojíček 2007), v případě cestovního ruchu tak umožňují
rozdělení výdajů z turismu mezi jednotlivé sektory (Fletcher 1989). Nadstavbou výše
zmíněného je výpočetní model obecné rovnováhy (computable general equlibrium model –
CGE). Více vycházejí z mikroekonomických základů a parametry modelu jsou navrženy tak,
aby výsledky odpovídaly v minulosti naměřeným hodnotám (Bergman, Henrekson 2003),
akceptují tedy i např. omezenost zdrojů a zpětnovazebné vlivy.
Oba výše zmíněné modely ovšem vyžadují hůře dostupná data od jednotlivých podniků a
firem, náklady na jejich zjišťování při vlastním průzkumu by byly tedy značné. Proto se
objevují tzv. multiplikátorové studie (viz kap. 3.4), jednou z nich je i zde použitá a
zjednodušená metodika Ökonomische Effekte von Großschutzgebieten (Job et al. 2005).
Jak je ukázáno ve výsledcích, její aplikace v terénních průzkumech a při zpracování je
poměrně jednoduchá a uživatelsky přístupná a její výstupy mohou výrazně napomoci při
detekci sezónních či místních rozdílů v ekonomickém přínosu území.
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Ve spojení stávajícího dlouholetého monitoringu s metodikou ekonomického přínosu CHÚ by
bylo možné např. rozlišovat tzv. heavy a light users v daném území. První zmiňovaní utrácejí
v území více peněz, zpravidla ale představují vyšší ekologickou zátěž z důvodů vyšších
nároků (Mok, Iverson 2000). Z výsledků v této práci by se podle sezónních rozdílů dal
očekávat vyšší podíl heavy users v zimě. Zde bylo, kromě volby místa šetření, bohužel i
ovlivnění faktem, že respondenti byli dotazováni pouze na výdaje za ubytování a stravu, které
sice představují největší položku celkových výdajů, ale zejména v zimě díky cenám vleků by
ostatní výdaje mohly cenám ubytování konkurovat. Přesto jsem se pokusil odlišit heavy users
podle nejčastěji zmiňovaných atributů ve studiích zabývajících se segmentací turistů podle
výdajů. Hlavní je délka pobytu, kde nejnižší výdaje byly zaznamenány u jednodenních turistů.
U ostatních výdajů (doprava, parkovné, v zimě zejména vleky) by se ale dal očekávat opačný
trend. V literatuře (Mok, Iverson 2000; Spotts, Mahoney 1991) bývá zmiňován opačný trend
– heavy users se vyznačují delším pobytem, což je dáno celkovou utracenou částkou
nepřepočtenou na den pobytu. Další často zmiňované atributy rozdělující turisty do těchto
dvou skupin jsou věk, motiv návštěvy a také aktivity během pobytu (Mehmetoglu 2007).
Výsledky výše uvedených studií ukazují, že není možné přesně určit typ lidí patřících do
jedné ze skupin, vždy závisí na místě sledování (země, vzdálenost od sídel a dopravní spojení,
hlavní atraktivity území).
Otázkou k dalšímu řešení je i cílová distribuce takto získaných příjmů z cestovního ruchu.
Podle Ceballos-Lascuráin (1996) zůstává v CHÚ pouze malá část těchto příjmů, většina
z nich putuje k relativně malému počtu podnikatelů či firem, které jsou zapojeny do
cestovního ruchu v oblasti (ty mívají často místo bydliště či sídlo mimo region). Paradoxně
většina místní komunity může trpět zvýšenými náklady vyvolané turismem, jako jsou např.
vyšší ceny potravin či služeb. Tomu odpovídají i procenta odpovědí místních lidí na Šumavě
na otázku, zda přítomnost turistů zdejší náklady zvyšují (95% respondentů v NP a 57,8%
v CHKO). Činnost Správy NP a CHKO z výše uvedených příjmů také příliš dotována není,
možnost zvýšení financí na management území by byla např. v zavedení poplatků (do celého
NP, což vzhledem k jeho velikosti a množství přístupových cest není příliš reálné, či do
nejohroženějších částí). Uvedené zavedení poplatků by mělo za následek i zvýšení
environmentálního povědomí turistů („uchování zdravé přírody v NP také něco stojí“). Pro
dlouhodobý udržitelný rozvoj NP by tyto příjmy Správy byly vhodnější než příjmy z těžby
tamního dřeva, které dosud tvoří cca polovinu jejích celkových příjmů (Zelenková 2000).

5.2 Šetření s místními obyvateli
V kap. 4.3 byly analyzovány výsledky z šetření zaměřeného na rezidenty bydlící
v sousedících, ale odlišných typech velkoplošných zvláště chráněných území, konkrétně
v CHKO a NP Šumava. NP je podle Zákona č. 114/1992 Sb. jedinečné území s výchovným a
vědeckým významem, kde převažují přírodní ekosystémy, zatímco CHKO je více zaměřena
na soužití místních lidí s okolními (polo)přirozenými ekosystémy (Zákon č. 114/1992 Sb.).
Kromě toho se obě CHÚ liší svým historickým vývojem, rozlohou, počtem místních obyvatel,
množstvím přijíždějících turistů a také mediálním obrazem.
Kromě zmíněné místní odlišnosti v názorech respondentů jsem si vědom i možných rozdílů
v načasování průzkumu (hlavní sezóna vs. klidnější mimosezónní období), což dokazují např.
studie Liu, Var (1986), Young et al. (1999), v práci se ale tímto aspektem koncepčně
nezabývám.
Demografické charakteristiky obyvatel NP a CHKO se v průzkumu lišily pouze ve věkové
struktuře. V CHKO bylo osloveno více mladých lidí ve věkové skupině 18 - 24 let (18,1%
oslovených oproti 8,7% v NP). V NP byli mezi dotazovanými více zastoupeni lidé nad 60 let
(21,9% oproti 13% v CHKO). Tato demografická charakteristika bývá dávána nejčastěji do
vztahu s vnímáním CHÚ a vazbě k danému místu. Některé studie tento vztah potvrzují

100

(Najmanová (2004), Liu et al. (2010) – se snižujícím se věkem vzrůstá pozitivní vnímání NP),
jiné žádný vztah nedokazují (Baral, Heinen 2007). Předchozí monitoring v NP Šumava
zjistil, že starší lidé byli více s daným místem spjati a měli větší vazbu k dané lokalitě
(Petrova 2011, Görner et al. 2012).
V případě tohoto průzkumu měla větší vliv na hodnocení existence CHÚ ekonomická situace
obyvatel, čemuž odpovídala další významně se odlišující demografická charakteristika –
zaměstnanost ve státním a soukromém sektoru. Dotazovaní obyvatelé CHKO se
vyznačovali mnohem nižším zastoupením zaměstnání v soukromém sektoru (34,1% oproti
75% v NP). Rozdíl byl dán též odlišným podílem zapojení do služeb cestovního ruchu.
Zatímco v NP byla v tomto odvětví zaměstnána třetina dotazovaných, v CHKO se jednalo o
pouhých 13% oslovených rezidentů. Pro srovnání uvádím i výsledky této otázky během
šetření v NP Šumava z roku 2003, kdy 45,2% oslovených pracovalo ve státním sektoru a
54,8% v soukromém, a z roku 1998, ve kterém 52,9% respondentů uvedlo státní sektor a
47,1% soukromý (Najmanová 2004). Vysoké procento zastoupení soukromého sektoru v NP
v roce 2008 poukazuje na prudký nárůst tohoto odvětví.
Další soubor otázek zkoumal vazbu obyvatel na místo bydliště, tzv. place attachment. Tím
se rozumí emoční spojení lidí s určitým prostředím, díky kterému zde zůstávají, cítí se
pohodlně a bezpečně (Hernández et al. 2007). Mezi oslovenými převládali stále žijící
obyvatelé (cca 80%), zbytek tvořili chalupáři a ostatní. Bydliště od narození uvedlo 69%
obyvatel v NP a 49% rezidentů v CHKO. Tato čísla příliš neodpovídají historickému vývoji
v oblasti pohraničí (viz kap. 2.5.1), kdy byla většina obcí na území dnešního NP prakticky
neobydlena a znovu osídlena po pádu železné opony. Předchozí dva monitoringy (1998 a
2003) detekovaly v obcích v NP 24,4% resp. 26% rodáků (Najmanová 2004). Průzkum
Ústavu ekologie krajiny AV ČR uvádí 35,8% zastoupení rodáků v NP a 64,3% v CHKO
(Těšitel et al. 2005). Předběžné výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 uvádí v obcích
v NP 27,5% rodáků. Možné vysvětlení rozdílu s tímto průzkumem je v interpretaci tazatelů na
otázku – „Bydlíte na Šumavě od narození?“ – v případě nejistoty respondenta vztahovali tuto
otázku k celému území Šumavy i mimo NP. Další důvod rozdílu oproti předchozím šetřením
může být dán dorůstáním nové generace zdejších obyvatel.
Place attachment může mít dosti podstatný vliv na vnímání ochranářských aktivit místních
obyvatel v daném chráněném území (Vorkinn, Riese 2001), i když některé studie jej
nepotvrzují (Petrova et al. 2011). Pocit domova a hlubší sociální vazba k danému místu také
pozitivně ovlivňuje kvalitu života místních lidí, mnohdy pro ně znamená tolik, co ekonomické
benefity z turismu (Scheyvens 1999). Větší place attachment se projevil u obyvatel CHKO,
kde byla prokázána vyšší generační vazba (v místě bydliště bydleli již předkové respondentů)
a lidé také častěji uváděli, že by určitě nebyli schopni se odstěhovat jinam (50,4% oslovených
oproti 22,2% dotazovaných v NP). Tyto závěry korespondují s historickým vývojem oblasti,
kdy z těsné blízkosti hranic byli původní obyvatelé v období studené války vystěhováni (viz
kap. 2.5.1) a řada sídel této oblasti dnešního NP byla nově osídlena. V NP se také lišily
důvody, kvůli kterým se sem lidé přistěhovali, častěji se v odpovědích objevovala možnost
„touha bydlet v přírodním prostředí“.
V průzkumu mezi rezidenty v CHKO byla jasně patrná velmi nízká participace místních na
cestovním ruchu a také na rozhodovacích procesech při managementu území oproti
respondentům v NP. Obyvatelé CHKO často nevnímali žádné výhody plynoucí z existence
CHÚ na území jejich obce. A to často jen z důvodu nízké či žádné informovanosti od řídících
ochranářských institucí. S tím patrně i souvisel i více negativní ohlas na existenci a činnost
Správy (ve všech třech sledovaných atributech – Správa jako úřad, organizace pečující o
přírodu a kulturní instituce). I jiné průzkumy prokázaly, že místní lidé vnímají mnohem
příznivěji okolní CHÚ, pokud mají důvěru (a tedy pokud dobře znají) v management dané
oblasti (Dimitrakopoulos et al. 2010). Poskytování informací o činnosti v CHÚ kladně
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ovlivňuje lidské vnímání oblasti. Lidé v NP jsou se Správou v těsnějším kontaktu, pro některé
slouží i jako zdroj obživy – 60% zaměstnanců Správy bydlí na území NP (Slonková 2010).
Zřejmě i z důvodů nižší informovanosti a menšího zapojení do služeb cestovního ruchu
hodnotili obyvatelé CHKO častěji režim ochrany přírody jako přísný, Překvapivé bylo
zjištění, že vyšší procento obyvatel NP (19,7% oslovených oproti 11,2% v CHKO) se
nedokázalo k této otázce vyjádřit (volilo odpověď „nevím“). Od obyvatel NP by se dalo
očekávat vyšší povědomí o problémech území a lepší informovanost od Správy NP (Těšitel et
al. 2005). V přísnějším hodnocení režimu CHÚ u obyvatel CHKO svou roli hraje výše
zmíněné nižší zapojení do služeb cestovního ruchu a nižší informovanost o managementu
území. Ochrana přírody je zde tak více chápána jako brzdící mechanismus rozvoje obcí a
podnikatelských aktivit v nich. Stejného výsledku bylo dosaženo u otázky hodnocení
existence CHÚ na území obce, pozitivnější ohlasy pocházely z NP, zejména díky
obyvatelům zapojených do služeb CR nebo těch, jejichž zaměstnavatelem byla (přímo či
nepřímo) Správa NP. Ke stejným závěrům dospěla i studie z NP a CHKO Šumava, CHKO
Křivoklátsko a CHKO Třeboňsko, kde byl též zaznamenán pozitivnější postoj rezidentů NP
k existenci CHÚ na území jejich obce oproti obyvatelům ve všech sledovaných CHKO
(Těšitel et al. 2005).
Výzkum potvrdil, že lépe byli informováni obyvatelé NP, což se také projevilo při
vyjmenovávání konkrétních ekologických problémů v území. Tento stav byl podpořen i
faktem, že v NP uváděli nejčastěji jako ekologický problém kůrovce, který se vyskytuje
převážně v tomto území a do CHKO příliš nezasahuje. Činnost Správy NP ve věci tohoto
škůdce (aktivní likvidace porostů/ponechání napadených stromů přírodním procesům) může
také silně ovlivnit hodnocení této instituce místními obyvateli. Např. v sousedním NP
Bavorský les se postoj místních ke Správě NP silně zhoršil poté, co od poloviny 80. let
nechávala napadené porosty „napospas“ přírodě. Další plochy suchých stromů pak místní
vnímali jako brzdící mechanismus turistického rozvoje, kvůli kterému byl tento NP založen, a
aktivně se bránili rozšíření národního parku na současnou rozlohu v polovině 90. let
(Ruschkowski, Mayer 2011). Negativní vnímání managementu kůrovce na české straně
Šumavy je bohužel velmi často výsledkem jeho nepříliš lichotivého mediálního obrazu
(problematika kůrovce na Šumavě je suverénně nejčastěji zmiňovaným ekologickým
problémem v porovnání s ostatními CHÚ v ČR). Místní lidé se v periodicích či televizi
setkávají s převážně negativním vyobrazením Správy NP a CHKO a jejímu řešení kůrovcové
problematiky – které údajně vede mj. k devastování šumavské přírody.
Vyšší informovanost o činnosti Správy u obyvatel NP se projevila také v otázce názoru na
vstup lidí do nejohroženějších částí šumavské přírody. Ti častěji uváděli (16,4% oslovených
oproti 7,4% v CHKO), že by sem měl být vstup vyloučen z důvodu nutnosti jejich ochrany.
Výsledky mohou též korespondovat s faktem, že v NP se nachází více takových ohrožených
lokalit (co do počtu a stupně ohrožení). Pro srovnání, výsledky z průzkumu v nedalekém
Přírodním parku Novohradské hory uvádějí, že vstup do nejcennějších částí území by zcela
zakázalo 11,3% respondentů (Bartoš, Čihař 2011).
V otázce znalosti dotačních titulů plynoucích z existence CHÚ nebyly shledány žádné
rozdíly mezi CHKO a NP. Bohužel z odpovědí na tuto otázku nebylo patrné, zda uvedené
dotace obyvatelé přímo využívají. Dále bylo společné oběma CHÚ také to, že Správu nejlépe
hodnotili jako kulturní instituci (NP: 64,3% respondentů, CHKO: 57,7% oslovených), patrně
z dostatečného kulturního a výchovného působení a zázemí v obcích. Na druhém místě se
umístila činnost Správy jako organizace pečující o přírodu, převážně díky často
medializovanému neadekvátnímu a nejednotnému přístupu k problematice likvidace kůrovce.
Nejhůře byla Správa hodnocena jako úřad. Nespokojenost vyjádřilo 48,1% obyvatel NP a
31,8% lidí v CHKO, 25,1% respondentů v NP a 54,3% v CHKO nedokázalo hodnotit
(odpověď „nevím“). Místní lidé by měli být tedy více seznamováni s úřednickou činností
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Správy. Rezidenti si sice uvědomují a jsou ztotožněni s existencí CHÚ, nedokážou ale přesně
popsat předmět činnosti, poslání a cíle jednotlivých pracovníků, stejně tak jako působení a cíl
celé organizace. Ke stejným závěrům dospěly i jiné studie, např. Trakolis (2001) či Wilkie et
al. (2006). Dobrá informovanost ovšem ještě není zárukou dobré spolupráce, jde také o stejné
interpretování daných problémů a také o hodnotové soužití (to na Šumavě v názorech na
ochranu přírody někdy schází – lesnický vs. ochranářský názor).
V hodnocení vývoje turismu odpovědělo v obou CHÚ cca 40% respondentů, že cestovní
ruch v území vzrůstá, přibližně desetina oslovených odpověděla opačně. Četnosti odpovědí
odpovídaly skutečnému vývoji cestovního ruchu v oblasti. Podle ročenek Správy vzrůstala
návštěvnost NP od roku 2000 do 2006 z 1,85 mil. na zhruba 2,5 mil./rok. Od roku 2007 však
návštěvnost mírně klesá, to se do tohoto průzkumu v roce 2008 nepromítlo. Turistický ruch
na cestách a ve střediscích vnímali jako vysoký více obyvatelé obcí v NP, v CHKO
zastávali více názor, že by zde mohl turismus ještě vzrůst. Jednou z možností pro
management území by bylo přitáhnout více turistů do okolní CHKO a ulevit tak zvýšené
intenzitě CR v NP zejména v letní sezóně. Málo místních v CHKO má přínos z cestovního
ruchu (podle tohoto průzkumu 20,2% respondentů), řada z nich si myslela (a přála), že by
intenzita turistického ruchu v území mohla vzrůst. Podle životního cyklu destinace (TALC,
popsáno v rešerši) byl stav v CHKO minimálně o jednu fázi zpět. Obyvatelé CHKO byli též
dotazováni, do které z oblastí rozvoje obce by se mělo v současnosti nejvíce investovat.
Nejčastěji zmiňována zde byla právě turistická infrastruktura (37,5%), až poté následována
výstavbou rodinných bytů (25%) a dopravní infrastrukturou (21,4%). Rozšíření cestovního
ruchu do širšího okolí by zvýšilo příjmy obyvatel CHKO, což by se též mohlo projevit
v pozitivnějším vnímání tohoto CHÚ, tato pozitivní korelace byla prokázána např. ve studii
Udaya Sekhar (2003).
CHKO navíc skýtá možnost vybudování zázemí pro nově vznikající turistické aktivity, jež by
rozšířily stávající nabídku tradičního turismu (pěší turistika, cykloturistika, běžecké lyžování)
a které by oslovily především mladou generaci turistů. Může jít např. o hipoturistiku,
paragliding, in-line skating, nordic-walking či koupání. Přiměřenou podporou těchto aktivit
by bylo možné korigovat zatíženost současně nejatraktivnějších částí NP Šumava. Více o
těchto letních i zimních aktivitách, jejich potenciálu a možné lokalizaci na území BR Šumava
lze nalézt v publikaci Pavlásek (2006), dostupné i na webových stránkách NP a CHKO
Šumava. CHKO na rozdíl od NP představuje území, kde je chráněna přírodě blízká, ale
kulturní krajina, ve které žije člověk v harmonickém soužití s okolní přírodou. Případné
uvážené vybudování dalšího turistického zázemí může zvýšit tlak na zdejší životní prostředí,
pro místní obyvatele v relativně chudém a odlehlém regionu ale turismus představuje jednu
z mála možností výdělku. Navíc jiné aktivity než udržitelný turismus mohou představovat
větší zátěž (intenzivní těžba dřeva, těžba ner. surovin – např. zlato v okolí Kašperských Hor,
výstavba „holandských“ vesniček, apod.) pro danou oblast. Udržitelný turismus je možné
podporovat i propagací a prodejem regionálních produktů Šumavy, v jejichž počtu jsou stále
silné rezervy (soupis stávajících produktů je k dispozici na stránkách Regionální rozvojové
agentury Šumava www.rras.cz) – např. téměř zcela chybí nabídka regionální kuchyně.
Ve vnímání stavu ŽP v území obyvatelé NP mnohem méně často volili možnost „zlepšuje“
(27,3% odpovědí oproti 47,1% v CHKO). Atraktivita přírodního prostředí pro místní
obyvatele hraje také důležitou roli v jeho ochraně – pokud rezidenti vnímají okolní přírodu
jako atraktivní, mají větší tendenci ji chránit (princip „beauty and duty“ – Suckall et al.
(2009). Stávající situace (frekventovanější názor v NP o zhoršujícím se stavu přírody) byla
dána výskytem stromů napadených kůrovcem a odumřelých lesních porostů, které se nachází
především na území národního parku. Zde je potřeba opět upozornit na velký význam
mediálního obrazu konkrétního místa. Vnímání místních lidí bývá totiž ovlivněno nejen
vlastním pozorováním, ale i informacemi z médií, kde se tato problematika objevuje, velmi
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často zde také bývá kritizována samotná činnost Správy NP a nakládání s napadenými porosty
(Kušová et al. 2005). Díky hojnému výskytu zpráv o Šumavě v médiích měli obyvatelé
CHKO i NP podstatně vyšší povědomí o zdejších ekologických problémech. Pro srovnání, při
průzkumech v jiných CHÚ v ČR znalo tamní ekologický problém 57,1% obyvatel KRNAP,
48,3% NP Podyjí a pouhých 24,7% v přírodním parku Novohradské hory (Bartoš, Čihař
2011). Tisk a média ovšem mohou působit v negativním smyslu – často se lidé dozvědí
konkrétní informace ne přímo, ale oklikou a občas překrouceně – přes tisk, což může silně
ovlivnit názor na management území.
Ekonomická stránka vyzněla lépe pro obyvatele NP, kde více lidí přiznalo přínos
z cestovního ruchu a uvedlo nabídku pracovních příležitostí jako dostatečnou. Na druhou
stranu více rezidentů zde uvedlo, že přítomnost turistů zvyšuje jejich životní náklady (ceny
potravin, služeb či nemovitostí).
V závěru dotazníku byla obyvatelům CHKO položena otázka, zda by uvítali rozšíření NP na
území jejich obce (samozřejmě jedná se o čistě hypotetickou otázku, aktuálně se na Šumavě
rozšiřování území NP nepředpokládá). Jen 7,4% lidí odpovědělo kladně, 68,5% se vyjádřilo
negativně a 24% nevědělo. Jasně dominovaly negativní názory, argumentované možnou
přísnější ochranou a většími omezeními v běžném životě. Tento obraz může být do jisté míry
ovlivněn mediálním obrazem NP, kde jsou obce vyobrazeny jako silně omezované subjekty
zcela podléhající rozhodnutím Správy NP. Pozitivní aspekty začlenění do NP (vyšší
atraktivita pro turisty, ale i např. větší daňové úlevy) obyvatelé CHKO zmiňovali pouze
v minimech případů, z větší části opět vlivem neznalosti.
Dále uvádím zmínku o Biosférické rezervaci Šumava, která zahrnuje území celého NP a
většinu území CHKO (viz kap. 2.5.1). BR jsou primárně zakládány k ochraně přírodní a
kulturní rozmanitosti a udržitelného rozvoje území. Povědomí místních obyvatel o tomto
ochranném statutu bylo mizivé, ve většině případů byli schopni odlišit pouze existenci NP a
CHKO. I v této oblasti se skýtá prostor pro vyšší informovanost zejména obyvatel CHKO. BR
jakožto součást světové sítě obdobných CHÚ může být atraktivnější „značkou“ pro turisty,
obdobně jako národní park.
Na závěr je nutno připomenout, že charakteristiky a názory místních obyvatel v rámci CHÚ
se mohou silně lišit v závislosti na specifikách dané obce, zvláště u tak rozlehlého území,
jakým Šumava je. Příkladem může být např. obec Horní Planá, která usiluje o vybudování
lyžařského areálu na nedaleké Smrčině, dosud byly tyto snahy Správou NP rezolutně
zamítnuty, což se projevilo negativním postojem k její existenci (Nolte 2004).
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5.3 Doporučení
Na základě zkušeností získaných při sběru a vyhodnocování dat a zpracování samotné práce,
uvádím některá doporučení pro další šetření udržitelného turismu v CHÚ.
- podporovat stávající pravidelné průzkumy, pokud možno v původním rozsahu. Dlouholeté
časové řady mají největší výpovědní hodnotu při určování stávajících i budoucích trendů
vývoje cestovního ruchu v daných oblastech. Jakoukoliv výraznější úpravou jednotlivých
otázek (změna kategorií odpovědí, přeformulování znění otázky) se ztrácí možnost porovnání
s jinými roky sledování a trend nelze dále sledovat.
- provést minimálně jednorázové šetření v mimosezónním období. Část roku s mnohem nižší
návštěvností je podvědomě stranou zájmu aktérů cestovního ruchu. Výsledky dosavadních
výzkumů ukázaly, že sledované NP se blíží v hlavních sezónách hranici únosné kapacity
(zejména NP Šumava v letním období). Jednou z možností, jak toto částečně změnit, je
odklonit hlavní nápor turistů právě do období mimo hlavní sezóny. K tomu je potřeba znát
profil a preference turistů, kteří sem v tomto časovém období přijíždějí.
- v zimním šetření provést šetření i s uživateli sjezdovek a vleků. Tato práce se zaměřila
v zimním období spíše (a v případě NP Šumava zcela) na lokality pěších turistů a běžkařů.
Zejména v Krkonoších tvoří podstatnou část lidí, kteří sem přijíždějí, právě výhradní uživatelé
sjezdovek. U nich lze očekávat odlišné charakteristiky a názory.
- více se zaměřit na ochotu turistů platit (WTP) za vstup do konkrétních částí NP. Tato otázka
byla zařazena do pravidelného monitoringu turistů v roce 2008, ovšem bez odkazu na
konkrétní místa, ke kterým by se vztahovala. V podotázce by byla volena vhodná možnost
očekávaných služeb za tento vstup – např. průvodce, parkování před lokalitou, samotný vstup,
atd.
- zavést kvantitativní průzkum v zimním a mimosezónním období, aby bylo možné přesněji
stanovit roční fluktuaci turistů a na základě těchto údajů společně s letním průzkumem
odhadnout roční počet a distribuci turistů. Aplikace metody kvantifikace ekonomického
přínosu CHÚ v této práci ukázala, že příjmy z cestovního ruchu v NP záležely podstatně více
na počtu turistů než na jejich odlišných charakteristikách. Ke stejnému závěru dospěl
v sousedním Německu Mayer et al. (2010). V Krkonoších jsou na polské straně již od roku
1993 zavedeny poplatky do NP, Správa tak má přehled o počtu turistů přicházejících do
území (Wieniawska-Raj 2007). V KRNAP byly v roce 2011 nainstalována automatická
sčítací zařízení. Jde ale jen o malou část území, navíc v době sněhu většina čidel neměří
(Správa NP – písemné sdělení). Na Šumavě i díky rozlehlosti NP jsou automatická zařízení
instalována zatím pokusně.
- uzpůsobit kvalitativní průzkum (otázky v dotaznících v pravidelném monitoringu turistů
v českých NP) tak, aby bylo možné aplikovat metodiku ekonomického vlivu CHÚ v plné šíři.
Nezbytné je zavedení otázky na roli NP při výběru dovolené a dotaz na afinitu k NP
(důležitost otázky je rozebrána v diskuzi v kap. 5.1). Otázka byla součástí letního
dotazníkového šetření v Krkonoších v roce 2000 (viz příloha 1). Díky tomu by bylo možné
určit přímý ekonomický dopad národního parku, tj. příjmy od turistů, kteří sem přijeli
převážně díky existenci NP (Wall Reinius, Fredman 2007; Mayer et al. 2010).
- na základě výsledků šetření zjistit hlavní atributy umožňující rozdělení turistů na heavy a
light users. Oba typy turistů jsou popsány v diskuzní části. Snahou managementu CHÚ by
mělo být nalákat spíše druhou zmiňovanou skupinu lidí, zejména díky nižší zátěži pro zdejší
ŽP.
- místo otázky „víte o existenci dotačních titulů…“ zvolit otázku „využíváte dotační tituly…“
v dotazníkovém formuláři pro místní obyvatele. Touto formulací se více zjistí, zda obyvatelé
tyto tituly skutečně využívají.
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6. Závěr
6.1 Shrnutí
Práce ověřuje, zda a jak monitoring udržitelného turismu s turisty a místními obyvateli ve
středoevropských chráněných územích (konkrétně KPN, KRNAP, CHKO a NP Šumava)
může být výrazně ovlivněn termínem (léto/zima) a lokalizací (polská/česká strana pohoří;
NP/CHKO Šumava), byť se stále odehrává v jednom územním celku (Krkonoše, Šumava).
Výzkum byl zaměřen na následující tři části:

6.1.1 Krkonoše – lokalizace průzkumu KPN vs. KRNAP
První sledovanou hypotézou bylo tvrzení, že se významně odlišuje profil turisty v chráněném
území Krkonoš na polské (KPN) a české straně (KRNAP) hor. Analyzována byla data
z letního i zimního šetření, které proběhlo v roce 2000. Pro porovnávání výběrových souborů
populací turistů v KPN a KRNAP byl zvolen chí-kvadrát test, případně některý z exaktních
testů.
Oba NP byly ve srovnání s národními populacemi navštěvovány více muži, mladšími lidmi,
studujícími, četnější byli turisté s VŠ vzděláním a duševně pracující. Rozdíly mezi
respondenty v obou NP byly prokázány v létě i v zimě ve věkové struktuře, kdy v obou
sezónách převažovali v KRNAP lidé mezi 40 a 59 lety, v KPN pak mladší věkové skupiny
25-39 let (zima) a 18 až 24 let (léto). Dominovali domácí turisté, nejčastějšími cizinci byli
občané Německa, kteří preferovali KPN v zimě a v létě byli naopak více zastiženi v KRNAP.
Z domácích turistů přijelo více obyvatel hlavního města do KRNAP, do KPN zavítali nejvíce
obyvatelé ze sídel 100 tis. – 1. mil. (Wroclaw). V otázce povolání a vzdělání turistů byly
detekovány statisticky významné rozdíly mezi oběma parky pouze v letní sezóně - do KPN
zavítalo více studujících a středoškolsky vzdělaných turistů.
Turisté v obou NP se statisticky významně odlišovali v délce svého pobytu, do polských
Krkonoš zavítali v průměru lidé na kratší dobu, a to v letním i zimním období – nejčastěji zde
pobývali 2 - 6 dní, v KRNAP převládaly týdenní pobyty. Také zastoupení dvoutýdenních a
delších pobytů bylo u zdejších turistů vyšší. Více než dvě třetiny oslovených turistů v KPN i
KRNAP se sem opakovaně vrací. V obou NP během šetření dominovali turisté cestující
s rodinami, kteří tvořili více než 40% oslovených.
Významné rozdíly byly zjištěny ve způsobu ubytování a dopravy turistů obou NP. Oslovení
turisté v KPN využívali nejvíce penziony (v zimě téměř polovina odpovědí) a hotely,
v KRNAP kromě penzionů hrály velmi důležitou roli v ubytování podnikové chaty, převážně
během zimního období. Rozhodující roli v dopravě do obou NP zaujímal automobil, zejména
v letní sezóně. V zimní sezóně byl tento druh dopravy částečně nahrazován na polské straně
vlakem a na české straně linkovými a zájezdovými autobusy.
Důležitější roli při výběru destinace měl národní park u oslovených turistů v KRNAP.
Nejčastěji zmiňovaným hlavním motivem pobytu v obou NP byla příroda a její krásy, kterou
uvedlo přes 80% respondentů. Turisté v KRNAP preferovali oproti KPN více sportovní
vyžití, naopak zde bylo nižší zastoupení těch, kteří přijeli do Krkonoš za kulturou a klidem a
odpočinkem.
Návštěvníci KRNAP častěji považovali stav zdejšího životního prostředí za zlepšující se
v porovnání s turisty v KPN, nižší procento nemělo na otázku týkající se stavu ŽP žádný
názor. Povědomost o ekologickém problému uvedla v obou národních parcích zhruba
polovina respondentů, o něco vyšší byla detekována u návštěvníků české strany hor. Výrazné
rozdíly byly prokázány v určování nejvíce a nejméně poškozující činnosti v NP – názory se
nejvíce lišily v otázce znečištění ovzduší, likvidace odpadů, dopravy a turismu (nejvíce
poškozující činnost). V názorech na nejméně poškozující vliv byly největší diference u otázky
znečištění vod, turismu a stavebních aktivit.
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Turisté v KRNAP byli významně spokojenější s informačním systémem v NP oproti polským
protějškům. Respondenti na obou stranách hor zastávali velmi podobný názor na vstup do
nejohroženějších částí CHÚ, necelá čtvrtina z nich by jej zakázala a téměř polovina
oslovených v KPN i KRNAP by jej téměř vyloučila. V případě regulovaného vstupu by obě
skupiny preferovali vstup s průvodcem. O tom, že turisté využívají při svých výletech
převážně jen jednu stranu pohoří svědčil i fakt, že jen necelá třetina respondentů využila
hraniční přechod pro pěší. Turisté v KPN by pak více uvítali otevření dalších hraničních
přechodů pro pěší a cyklisty.
Statisticky významné rozdíly byly detekovány v zimním šetření při hodnocení intenzity
turistického ruchu na cestách i ve střediscích a jejich okolí, v obou případech vnímali
turismus jako rušivý element více turisté v KRNAP. Oproti tomu v letní sezóně byli
respondenti v KRNAP shovívavější při hodnocení intenzity turistického ruchu na cestách.
V otázce hodnocení intenzity turismu na sjezdovkách a vlecích nebyl pozorován statisticky
významný rozdíl mezi oběma NP.
Šetření ukázalo, že v obou NP vyráželi turisté na výlety převážně ve skupině (nadpoloviční
část oslovených) a preferovali delší výlety (přes polovinu respondentů) na úkor procházek
v okolí ubytování. Statisticky významný rozdíl byl zaznamenán v hodnocení konfliktů mezi
pěšími a cyklisty, kdy se návštěvníci KRNAP cítili více obtěžováni cykloturistikou na cestách
během výletů – čtvrtina z nich uvedla, že jim cykloturistika na cestách vadila, oproti tomu
v KPN se jednalo o necelou pětinu oslovených.
V obtížně porovnatelné otázce výdajů na dovolenou (jiné kategorie vlivem odlišné měny, jiná
životní úroveň v ČR a Polsku) převládaly vyšší výdaje v KPN. U otázky týkající se
spokojenosti s těmito náklady bylo nejčastěji zmiňováno, že tyto náklady odpovídají
představám respondentů. Více spokojeni s těmito náklady byli turisté v KRNAP, a to zejména
v letní sezóně, kde byl tento rozdíl mezi NP statisticky významný.

6.1.2 Sezónní rozdíly v KPN, KRNAP, NP Šumava
Druhá hypotéza stanovuje, že se statisticky významně odlišují vybrané charakteristiky, názory
a potřeby turistů v závislosti na načasování průzkumu – konkrétně v letní a zimní sezóně.
Výchozími daty byly výše zmíněné výsledky z KPN a KRNAP a data z letního a zimního
průzkumu v NP Šumava v roce 2006.
U demografických charakteristik byly ve všech třech NP detekovány statisticky významné
sezónní rozdíly u národnosti, místa bydliště a vzdělání turistů. V KRNAP a NP Šumava byl
výrazně vyšší podíl cizinců v létě, v KPN tomu bylo naopak, přesto všude domácí turisté
jasně dominovali. Krkonošské NP byly navštěvovány v zimě více turisty z hlavního města a
jiných velkých měst, v létě sem jezdili častěji turisté z nejbližšího okolí a z menších sídel, na
Šumavě tomu bylo přesně naopak. Dále převažovali duševně pracující lidé se středoškolským
vzděláním. Do KPN zavítalo více VŠ vzdělaných v zimě, opakem byla situace v NP Šumava,
V létě byl v KRNAP výrazně vyšší podíl lidí s ukončeným základním vzděláním. Nevýrazné
rozdíly byly zaznamenány v pohlaví (převažovali muži) a věkové struktuře (nejvíce ze
skupiny 40-59 let, v KPN pak mladších skupin 18-24 a 25-39 let.
Ve všech NP dominovali turisté, kteří sem přijeli opakovaně. Krkonošští turisté zavítali do
NP na 1 den více v létě než v zimě, na Šumavě byl trend opačný. Respondenti v letní sezóně
v NP Šumava výrazně upřednostňovali aktivní trávení volného času při nepříznivém počasí
oproti zimní sezóně, v krkonošských NP tato otázka pokládána nebyla.
V KRNAP a NP Šumava byl v letním šetření zjištěn nižší podíl turistů přespávajících
v podnikových chatách a vyšší podíl ubytovaných v kategorii „ostatní“. V NP Šumava
výrazně převládalo v zimě ubytování v hotelech oproti létu, v KPN v tomto období lidé
upřednostňovali penziony. Ve způsobu dopravy do všech sledovaných NP převládal
automobil, nejvýrazněji na Šumavě. V KPN a KRNAP byl využíván více v létě, v NP Šumava
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jej využívalo více turistů v zimě. V krkonošských NP v zimním období nacházely vyšší
zastoupení mezi oslovenými autobusy (KRNAP) a vlak (KPN) oproti létu. V dopravě po NP
v KRNAP a KPN byl zjištěn výrazně vyšší podíl výhradních pěších turistů v létě, v zimě byla
hojněji využívána lanovka.
Turisté v zimním průzkumu v NP Šumava vnímali stav ŽP v NP oproti létu více jako
zlepšující se, naopak měli méně povědomí o ekologických problémech v území a méně často
navštívili oblasti napadené kůrovcem. Pokud takové oblasti navštívili (nebo si to alespoň
mysleli), hodnotili je, na rozdíl od turistů v létě, více negativně a častěji odpovídali „nevím“.
V Krkonoších hodnotili turisté nejvíce poškozující činnosti v NP, sezónní rozdíly byly
prokázané ve vnímání znečištění ovzduší (v zimě více v KPN a méně v KRNAP) a turismu (v
létě více v KPN) jako nejvíce poškozující činnosti. V nejméně poškozující činnosti byl
největší sezónní rozdíl u položky „turismus a lyžování“, kdy ji jako možnost označilo více
respondentů v zimě.
V NP Šumava hodnotili respondenti intenzitu cestovního ruchu jako vysokou na cestách i ve
střediscích více v létě než v zimě. Stejně tomu bylo i v KPN. V KRNAP byla u středisek a
jejich okolí situace opačná. Výsledky odpovídaly množství lidí, kteří v danou sezónu do
národního parku zavítali.
Ve všech NP byly podle očekávání vyšší výdaje na ubytování a stravu v zimní sezóně. I díky
tomu byla v NP Šumava spokojenost s těmito náklady nižší v tomto období. V KRNAP a
KPN byli s náklady nespokojenější lidé v létě, což mohlo být způsobeno kvalitativně odlišnou
strukturou návštěvnického spektra.

6.1.3 Šetření s místními obyvateli
Práce analyzuje výsledky z šetření zaměřeného na rezidenty bydlící v sousedících, ale
odlišných typech velkoplošných zvláště chráněných území, konkrétně v CHKO a NP Šumava.
Z pěti sledovaných demografických charakteristik dotazovaných obyvatel obou CHÚ byla
prokázána statistická odlišnost pouze ve věkové struktuře - v CHKO byla silněji obsazena
věková skupina 18 - 24 let na úkor lidí starších 60 let – a v poměru obyvatel zaměstnaných ve
státním a soukromém sektoru. Státní sektor uvedly přibližně dvě třetiny respondentů v CHKO
a jen čtvrtina obyvatel NP.
V šesti otázkách zaměřených na inklinaci k místu bydliště se obyvatelé obou CHÚ statisticky
významně odlišovali ve čtyřech z nich. Obyvatelé NP častěji uváděli, že zde žijí od narození.
Nicméně těsnější vazbu na místo vykazovali podle odpovědí lidé v CHKO - byly zde zjištěny
delší generační vazby, dotazovaní více odpovídali, že se zde cítí jako doma a také si byli
častěji rozhodně jisti, že by se neodstěhovali jinam.
Ve vnímání přírodního prostředí v území se obyvatelé CHKO významně lišili od svých
protějšků v NP v otázce hodnocení vývoje zdejšího životního prostředí v posledních letech.
Jejich odpovědi mnohem častěji spadaly do kategorie „zlepšující se“. Povědomí o
ekologických problémech lokality bylo v obou CHÚ přibližně na stejné úrovni, podobně jako
nejčastěji uváděné konkrétní ekologické problémy (kůrovec, stav lesů). Jako přednostní
problémy k řešení v obou CHÚ byla zmiňována otázka stavu lesů, v NP respondenti často
uváděli problematiku rozvoje infrastruktury a obyvatelé v CHKO řešení odpadů a živelné
turistiky.
U hodnocení managementu území se odpovědi respondentů obou CHÚ výrazně odlišovaly
v pěti ze 7 otázek. Samotná existence CHÚ v místě bydliště (NP či CHKO – podle místa
šetření) a režim ochrany zde byl přísněji hodnocen obyvateli CHKO. Naopak existencí
chráněného území v obci se více cítili ovlivněni obyvatelé NP, byť rozdíl nebyl statisticky
významný – na rozdíl od následujících otázek: Obyvatelé NP byli přísnější ohledně vstupu
(místních i turistů) do nejohroženějších částí Šumavy, v případě možnosti regulovaného
vstupu nejčastěji navrhovali vstup s kvalifikovaným průvodcem následovaný zavedením
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poplatků. V CHKO také převládala možnost vstupu s průvodcem, jako druhou nejčastější
možnost lidé volili časové omezení vstupu. V obcích v NP byli výrazně více spokojeni s
činností Správy NP a CHKO ve všech třech sledovaných parametrech (Správa jako a) úřad, b)
kulturní instituce, c) organizace pečující o přírodu) a úrovní komunikace s ní. V CHKO byla
patrná nižší forma komunikace mezi místními a Správou, Zejména díky častěji uváděné
odpovědi „nevím“ obyvatel CHKO u hodnocení činnosti Správy (takto odpovědělo např. u
hodnocení Správy jako úřadu 54% oslovených!) se dalo usuzovat na nižší úroveň komunikace
se Správou. Toto bylo potvrzeno v samotné otázce na hodnocení úroveň stávající komunikace
mezi Správou a obcí, kde ji jako nedostatečnou uváděl větší podíl respondentů oproti
rezidentům v NP.
V otázkách zaměřujících se na hodnocení turismu v území se cca 40% obyvatel NP i CHKO
domnívalo, že turismus v CHÚ vzrůstá, přibližně třetina odpověděla, že stagnuje, a jen cca
desetina uvedla, že klesá. To odpovídalo i stávajícímu trendu počtu lidí navštěvujících toto
území. Významná odlišnost byla patrná ve vnímání intenzity turismu - obyvatelé NP vnímali
tuto intenzitu na cestách i v samotných obcích častěji jako rušivou, naopak v CHKO byl
běžnější názor, že by zde mohl cestovní ruch i vzrůst.
Největší rozdílnost mezi oběma CHÚ byla patrná v poslední části zaměřené na ekonomickou
situaci ve vztahu k turismu. Obyvatelé NP se více domnívali, že turismus zvyšuje životní
náklady místních v území, a to i přesto, že zde bylo významně více lidí zapojeno do služeb
cestovního ruchu a více z nich z něj mělo ekonomický přínos oproti CHKO. Pracovní
příležitosti v obou CHÚ byly místními hodnoceny jako nedostatečné, podstatně více
obyvateli CHKO. Zde byl též častější názor, že vznik NP neměl na zvýšení pracovních
příležitostí žádný vliv. Jedinou otázkou v této sekci, kde nebyly nalezeny významné
diference, byla znalost dotačních titulů, kterou projevily přibližně tři čtvrtiny dotazovaných
v NP i CHKO.
Závěry studie potvrzují, že profily turistů i místních obyvatel se odlišují různými
charakteristikami v závislosti na místě a termínu šetření. Není možné proto generalizovat
výsledky jednorázových šetření v CHÚ na širší oblast či na celý rok. Při plánování dalších
šetření s místními obyvateli a turisty v CHÚ by měl být na tento fakt brán detailní ohled, aby
závěry takových průzkumů vedly v dalším vývoji managementu v CHÚ ke spokojenosti
všech aktérů, kteří se na jeho fungování podílejí.
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ČSÚ – Český statistický úřad
IUCN - International Union for Conservation of Nature, Mezinárodní svaz ochrany přírody
KČT – Klub českých turistů
KPN – Karkonoski Park Narodowy
KRNAP – Krkonošský národní park
NP – národní park
OSN – Organizace spojených národů
TALC – tourism area life cycle, životní cyklus destinace
UNWTO – United Nations World Tourism Organisation, Světová organizace cestovního
ruchu
ŽP – životní prostředí
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