
Příloha 1: Nové logo města Harrachov 

 

Zdroj: http://www.czechtourism.cz/media/tiskove-zpravy/harrachov-card.html 

 

V rámci projektu „Rozvoj marketingu a P. R. cestovního ruchu města Harrachova“ získalo město 

v roce 2012 nové logo města včetně grafického manuálu vizuální identity, slogan „Harrachov – 

perla Krkonoš“. 

 

Příloha 2: Geografická poloha Harrachova 

 

Zdroj: http://mapy.cz/#x=15.380270&y=50.656352&z=9 

 

Díky své dostupnosti a „výhodné“ geografické poloze (134 km od Prahy, 49 km od Liberce, město 

sdílí hranici s polskou hranicí) je Harrachov poměrně hojně navštěvovanou lokalitu, resp. zimním 

rekreačním střediskem.  

 



Příloha 3: Mamutí můstek v Harrachově 

 

Zdroj: http://www.skiareal.com/zima/mustky.php?lang=&ro= 

 

Mamutí můstek v Harrachově je určen pro lety na lyžích a je jedním z pěti funkčních můstků tohoto 

typu na celém světě. O jeho výstavbě se rozhodlo v roce 1970. Dnes je dominantou Harrachova.  

 
 



Příloha 4: Platný územní plán města Harrachova 

 

Zdroj: Vlastní fotografie (březen 2013) územního plánu dostupného na vyžádání na obecním úřadě 

v Harrachově 

 

Územní plán města Harrachova, který byl vydán roku 1994, je v současné době oficiálně platný až 

do roku 2015. Avšak v roce 2011 se vedení města rozhodlo jednat o vyhotovení nového územního 

plánu. Ten by měl být dokončen „snad“ ještě v roce 2013.   

 



Příloha 5: Dotazník pro obyvatele města Harrachov 

 

  



 

 



 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dotazník určený pro obyvatele Harrachova byl distribuován přímo osobním kontaktem výzkumníka 

s respondenty. Cílem bylo získat informace týkající se převážně socio-kulturních aspektů 

cestovního ruchu v Harrachově.  

 

 



Příloha 6: „Centrální parkoviště“ v Harrachově 

 

Zdroj: Vlastní fotografie (březen 2013) 

 

Ačkoli bylo v Harrachově vystavěno velkokapacitní parkoviště, problematickou dopravní situaci 

spojenou s absencí parkovacích míst v centru města nevyřešilo. Toto parkoviště se nachází na samé 

periferii města, odkud turisté nejsou ochotni pěšky docházet do centra města. Od centra (myšleno 

centrum aktivit pro turisty), tedy od vleků a běžeckých tras je vzdáleno cca. 400 metrů. Dopravní 

situace v Harrachově se tedy zdá neřešitelná. Turisté často parkují na místech, která patří 

rezidentům. Většinou se jedná v zimní sezóně o vyházená místa před domy rezidentů, či turisté jsou 

dokonce schopni zaparkovat tak, že blokují a zpomalují dopravu. Absence městské policie 

v Harrachově této situaci pouze nahrává.  

 

 

 

  



Příloha 7: Mapa města Harrachov - součást dotazníků 

 

Zdroj: http://www.harrachov-info.cz/download/harrachov_mapa.pdf 

 

  

  



Příloha 8: Výsledná percepční („Gouldovská“) mentální mapa Harrachova 

 

 

Tato „mapa“ byla sestavena na základě percepcí respondentů (rezidentů města Harrachova). 

Představuje pohled místních obyvatel na to, jak vnímají své město.  

Oranžová barva – znázorňuje místa vnímaná jako pozitivní 

Modrá barva – znázorňuje místa vnímaná jako neutrální 

Hnědá barva – znázorňuje místa vnímaná jako negativní  

 

 



Příloha 9: Čertovka – komplex apartmánových domů 

 

Zdroj: Vlastní fotografie (březen 2013) 

 

Čertovka – jedno z nejvíce negativně vnímaných míst v Harrachově z pohledu místních obyvatel. 

Jedná se o komplex apartmánových domů, které stojí přímo v centru. Místní tento komplex 

apartmánových domů nazývají jako „Alcatraz“, „Mírov“, „Věznice“.  

 

  

 



Příloha 10: Komplex apartmánových bytů „V bývalém dole“ 

 

Zdroj: Vlastní fotografie (březen 2013) 

 

Jeden z dalších komplexů apartmánových domů, nacházejících se v oblasti bývalých dolů 

v Harrachově. Ačkoli tyto apartmánové domy jsou lokalizovány poměrně na periferii města, 

i přesto se objevily v negativních percepcích místních obyvatel.  

 

  

 



Příloha 11: Přilehlé okolí centra Harrachova 

 

Zdroj: http://www.hradgrabstejn.cz/tipy-na-vylet/  

 

Centrum Harrachova – z pohledu obyvatel Harrachova je vnímání této lokality sporné. Někteří 

rezidenti tvrdí, že ho vnímají (jako celek) negativně, druzí centrum města vnímají naopak pozitivně. 

Ve výsledné percepční mentální mapě města Harrachova je znázorněno centrum města jako 

neutrálně vnímaná lokalita.  

 

 

  

 



Příloha 12: Apartmánové domy „Na Klondajku“ 

 

Zdroj: http://www.reality.cz/CSZ-000006/ 

 

Apartmánové domy „Na Klondajku“ se nachází poměrně na periferii města. I přesto je tento 

komplex domů rozsáhlý a zapsal se do povědomí obyvatel Harrachova jako místo negativně 

vnímané.  

 

  

 



Příloha 13: Mýtiny - část Harrachova 

 

Zdroj: Vlastní fotografie (březen 2013) 

 

Mýtiny jsou administrativně jednou ze čtyř částí města Harrachova. V posledních letech se sem 

přistěhovala poměrně značná komunita romského obyvatelstva. Tím se Mýtiny zapsaly 

do povědomí místních obyvatel jako „Černá hora“ a tato část města je ve výsledné percepční mapě 

města Harrachova vnímaná jako lokalita negativní.  

 

  

 



Příloha 14: Apartmánové domy na Sachrově Kopci v Harrachově 

 

Zdroj: Vlastní fotografie (březen 2013) 

Další apartmánové domy se nacházejí na Sachrově Kopci. I tyto budovy jsou místními obyvateli 

negativně vnímané.  

 

Příloha 15: Vietnamská tržnice v centru města Harrachova 

 

Zdroj: Vlastní fotografie (březen 2013) 

Vietnamské tržnice v centru města jsou celkem dvě. Dle respondentů tyto tržnice narušují centrum 

města. Je otázkou, jestli by se percepce místních obyvatel změnily, kdyby se tržnice přesunuly 

do periferní části Harrachova.  

 



Příloha 16: Natura park resort v Harrachově 

 

Zdroj: Vlastní fotografie (březen 2013) 

Natura park resort je jedním z mnoha ubytovacích kapacit v Harrachově. Jeho architektonický styl 

nezapadá do okolí. Mezi obyvateli Harrachově je tento komplex vnímán negativně právě díky 

svému specifickému architektonickému stylu. Někteří respondenti v souvislosti s ním hovoří 

o „Ptačích budkách“.  

 

Příloha 17: Sídliště Nový Svět v Harrachově 

 

Zdroj: Vlastní fotografie (březen 2013) 

Sídliště v Novém Světě v Harrachově je některými respondenty vnímáno také jako místo negativní. 

Dle názorů několika málo respondentů nezapadají do okolního prostředí a „ruší“ výhled z jejich 

domu.   

 

 

 



Příloha 18: „Lynchovská“ mentální mapa města Harrachov 

 

Zdroj: Vlastní šetření (březen 2013) 

„Lynchovská“ mentální mapa od turisty (ačkoliv v Harrachově prožil dětství) města Harrachova 

dokázala odkrýt i místa se zvýšenou péčí tak, jak je vyčlenil Tuan 1974.  

 

 

 


