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Abstrakt 

Cílem této práce je diskuze problematiky percepce turisticky atraktivního prostoru v obecné rovině 

doplněné konkrétním příkladem na destinaci cestovního ruchu Harrachov. To, jak lidé vnímají 

prostředí kolem sebe, není už dávno důležité jen pro ně samotné, ale tematika percepce se dnes 

promítá i do oblasti destinačního managementu – nástroje tvorby „image“ destinace cestovního 

ruchu. Právě Harrachov můžeme označit zcela jistě za významnou destinaci cestovního ruchu, která 

se snaží stále více prosadit a propagovat „image“ destinace.  

Jako výchozí pilíře teoretické části jsou zvoleny tři úzce spolu spjaté přístupy – behaviorální 

geografie, humanistická geografie a geografie cestovního ruchu. Behaviorální geografie představuje 

to, jak lze analyzovat subjektivní percepci prostředí. Humanistická geografie diskutuje často 

nejasné rozdíly mezi místem a prostorem, přibližuje koncept místa a význam místa, který úzce 

souvisí s územní identitou. Téma identity je jakýmsi mostem propojujícím teoretickou část práce.  

 

Klíčová slova: identita, behaviorální geografie, humanistická geografie, cestovní ruch, Harrachov 
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Abstract 

The aim of this diploma thesis is to discuss the perception of the attractive tourist area in general, 

with examples of the destination tourism Harrachov. How people perceive the environment around 

them, not long ago only important for them, but themes of perception is reflected today 

in destination management - tools for making „image“ tourist destination. Harrachov can certainly 

mark a major tourist destination that seeks increasingly to assert and promote the „image“ 

destination.  

The default pillars of the theoretical part, the three closely related approaches - behavioral 

geography, humanistic geography and geography of tourism. Behavioral geography is how you can 

analyze the subjective perception of the environment. Humanistic geography discussion often 

obscure differences between place and space, closer to the concept of place and sense of place, 

which is closely related to territorial identity. The theme of identity is a kind of bridge connecting 

the theoretical part. 

 

Keywords: identity, behavioral geography, humanistic geography, tourism, Harrachov 
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1 ÚVOD  

Předložená diplomová práce se věnuje několika vzájemně souvisejícím tématům z oblasti různých 

vědních disciplín geografie. Úzce spjatý vztah behaviorální geografie a humanistické geografie 

doplňují složitosti z oblasti geografie cestovního ruchu, jež práci propojují v jeden celek. Jak je 

na první pohled patrné z názvu této práce, jedním z hlavních témat, kterým se zabývám, je téma 

percepce (vnímání) (podkapitola 2.3.3). Zájem o toto téma se objevuje již v 19. století, kdy si 

poprvé vědci uvědomovali roli lidského vnímání a preferencí. Avšak o jakémsi masovém rozvoji 

percepce, tématu vnímání, roli kognitivních procesů a chování můžeme hovořit až s rozvojem 

behaviorální geografie (podkapitola 2.2). Někteří autoři (např. Cloke 1991 a kol., cit v Pavlínek 

1993) ale považují behaviorální geografii doslova za zapomenutou vědu. Pro tuto práci však 

poznatky behaviorální geografie, zejména pak mentálních map (podkapitola 2.2.1) byly klíčové. 

Ve spojitosti s behaviorální geografií se zároveň snažím ukázat, že problematika chování a percepce 

se vyskytuje v našich každodenních situacích a že výzkum na mikroúrovni může přispět 

k výsledkům na makroúrovni.    

Humanistická geografie. Ještě více kritizovaná součást sociální geografie, než samotná 

behaviorální geografie? Humanistická geografie často produkuje velice specifické, silně 

individualizované, těžko ověřitelné a v podstatě nezobecnitelné informace, což někteří vědci (např. 

Phillips 2005, cit. v Osman 2010) označují za její největší problém. Nebudu se mýlit, když tuto 

specifickou část geografie označím za vysoce alternativní větev geografického výzkumu, která 

do popředí svého zájmu přenesla člověka. Tato diplomová práce využívá několika zajímavých 

témat právě z oblasti této vědní disciplíny, kterou stručně představuji v podkapitole 2.3. Jedním 

poměrně široce diskutovaným tématem, které spojuje všechny oblasti této práce, je téma identity 

ve všech svých různých podobách (podkapitola 2.4.2).   

Geografie cestovního ruchu je poslední do „trojice“ již zmíněných vědních disciplín, 

ze kterých čerpá tato práce. Jedná se o jednu z nejmladších disciplín. Její vývoj byl limitován 

neexistencí odborného zájmu o jev rekreace a volného času, který „expandoval“ až v posledních 

letech. Ačkoli, jak uvádí Vystoupil (2008), historie volného času a rekreace sahá hluboko 

do minulosti.  

Již v 18. století anglický básník Samuel Johnson řekl: „Smyslem cestování je regulovat 

představu realitou“, v čemž se nemýlil. Tento výrok jasně a výstižně definuje i jeden z mnoha 

motivů k cestování (podkapitola 2.4.3). Cestování, turismus, cestovní ruch, turisté, návštěvníci, 

cestovatelé a další podobné termíny, jsou jedny z mála pojmů, které striktně souvisí s tématem 
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geografie cestovního ruchu (podkapitola 2.4), a které považuji za důležité v této práci rozlišovat, 

neboť je v textu používám. Ačkoli se snažím definici těchto a ještě mnoha dalších pojmů 

souvisejících se širokou tématikou cestovního ruchu (podkapitola 2.4.1) vysvětlit přímo v textu, 

myslím si, že i na tomto místě, hned v úvodu, bude vhodné definovat a správně rozlišovat 

následující pojmy, které v textu hojně používám dle svého subjektivního úsudku. Mohlo by se tedy 

na první pohled zdát, že nerozlišuji správnost pojmového aparátu geografie cestovního ruchu. Což 

není pravda.  

Turista = Statisticky vymezeno: „cestující, který se zdrží v navštíveném místě alespoň 

24 hodin za účelem využití volného času, v tomto místě též přespí v hromadném nebo soukromém 

ubytovacím zařízení“. (Pásková a Zelenka 2002, s. 295) Na tomto místě bych také ráda použila 

neopakovatelnou, do jisté míry až ironizující definici toho, kdo je turista od Baumana (1995, s. 50, 

cit. v Šípek a Štýrský 2005, s. 63): „Turista opouští dům, aby vyhledával dojmy. Dojmy a povídání 

o dojmech – to je jediná kořist, s níž se vrací, a jediná, na níž mu také záleží. Od tuláka…se liší tím, 

že cestovat nemusí. Nic ho z domu nepudí, kromě neukojené touhy po dobrodružství…Již tím, že 

si vybral trasu, se turista může vytahovat na svět…jeho vůle přece učinila ten svět světem, který 

se navštěvuje…a ten svět musí plnit turistova očekávání. Musí se snažit, aby byl hoden další 

návštěvy. Turista platí, turista vyžaduje…“. 

Návštěvník = V rámci domácího cestovního ruchu: „osoba s trvalým bydlištěm v dané zemi 

cestující na jiné místo mimo své bydliště na dobu kratší šesti měsíců. Účel cesty je jiný než výkon 

výdělečné činnosti“. (Palatková 2006, s. 16)   

Rezident = V rámci domácího cestovního ruchu: „osoba žijící v daném místě alespoň šest 

měsíců před příjezdem do jiného místa dané země na dobu ne delší šest měsíců“. (Palatková 2006, 

s. 16) 

 

1.1 Cíl práce 

Cílem této práce je diskuze percepce turisticky atraktivního prostoru destinace cestovního ruchu 

chápanou tak, jak je vymezena v podkapitole 2.4.8. Téma cestovního ruchu je v posledních letech 

stále diskutovanější. Jeho dynamika stále roste a s tím souvisí i růst všech možných dopadů 

na rezidenty cílových destinací.  Dají se tyto dopady eliminovat, či nikoli? Často diskutovanými 

tématy v rámci dopadů cestovního ruchu na rezidenty jsou dopady environmentální a ekonomické. 

Ty první – environmentální (ekologické) jsou ve většině případů negativní. Ty druhé – ekonomické, 

jsou většinou naopak pozitivní. Existují však i dopady jiného charakteru. Do nedávné doby, často 
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opomíjeny byly dopady psychologické a socio-kulturní, ačkoli změny v této oblasti mohou být 

někdy mnohem horší, než dopady ekologické. Tato práce je tedy zaměřena směrem, který hodnotí, 

zkoumá a analyzuje prostorovou mikroúroveň jedné destinace cestovního ruchu zejména z pohledu 

socio-kulturních a psychologických dopadů cestovního ruchu na rezidenty.  

Teoretická část této práce si klade za cíl přiblížit problematiku a předmět zájmu z oblasti 

behaviorální geografie, humanistické geografie a geografie cestovního ruchu.  Teoretické poznatky 

z diskuze těchto tří vědních disciplín jsou využity v druhé části práce (kapitoly 3, 4). Na základě 

diskuze literatury jsou vystavěny i některé výzkumné otázky (podkapitola 3.2).   

Dílčí cíle této práce jsou následující:   

o Provedení rešerše společensko-vědní literatury směřující (nejenom) k tématu percepce 

prostoru  

o Využití diskuze behaviorální geografie, humanistické geografie a geografie cestovního 

ruchu k následné analýze destinace cestovního ruchu (Harrachova) 

o Zjistit, jakou roli a do jaké míry ovlivňuje cestovní ruch obyvatele vybrané destinace 

cestovního ruchu 

o Interpretovat percepci turisticky zajímavého prostoru (vybrané destinace) rezidenty 

a zhodnotit, zda-li je jejich vnímání této destinace ovlivněno rozvojem cestovního ruchu v ní 

 

1.2 Struktura práce 

Tato diplomová práce je členěna do několika kapitol, které jsou dále děleny. V úvodu (kapitola 1) 

přibližuji výběr tématu a pro ujasnění jsou definovány základní pojmy v práci užívané. 

V podkapitole 1.1 jsem vymezila dílčí cíle této práce. Výzkumné otázky jsou pak vymezeny 

v podkapitole 3.2.   

Druhá kapitola se dotýká teoretického rámce této práce. Je členěna do čtyř větších 

podkapitol, z nichž největší váhu a význam pro tuto práci nese podkapitola 2.4 Geografie 

cestovního ruchu. Význam však mají i podkapitoly 2.2 a 2.3, kde se dotýkám témat z oblasti 

behaviorální geografie – vývoj, předmět této disciplíny aj., či tematika mentálních map (podkapitola 

2.2.1). Podkapitola 2.3 s názvem Humanistická geografie diskutuje problematiku prostoru 

(podkapitola 2.3.1), místa (podkapitola 2.3.2) a v neposlední řadě i percepce prostoru (podkapitola 

2.3.3). V první podkapitole (2.1) druhé kapitoly této práce diskutuji použitou literaturu a jiné zdroje. 

Další kapitola této práce – kapitola 3 představuje metodiku této práce, resp. metodiku, 

kterou jsem použila k analýze území Harrachova. Nejprve zde obecně vymezuji teorii kvalitativních 
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metod (podkapitola 3.1), jejich výhody a nevýhody. V dalším textu pak najdeme konkrétní použité 

metody (podkapitola 3.3) a součástí této kapitoly jsou také stanovené výzkumné otázky 

(podkapitola 3.2).  

Kapitola 4 nese název Případová studie. Podkapitoly této kapitoly představují zájmovou 

oblast této práce - Harrachov. Stručná historie Harrachova, základní geografická a demografická 

charakteristika tohoto území je zde také představena. Významnou součástí této kapitoly je 

představení Harrachova v rámci cestovní ruchu, kdy stručně rozebírám historický vývoj tohoto 

rekreačního zimního střediska (podkapitola 4.2) až do současnosti. Nejvýznamnější součástí této 

kapitoly je však podkapitola 4.3, která se týká vyhodnocení a interpretace výsledků z oblasti 

Harrachova.   

V kapitole páté, tedy závěru této práce pak hodnotím celou práci, její metodiku a výsledky. 

Kriticky se zamýšlím nad tím, zda-li práce má přínos, jestli jsem spokojena s výsledky a zamýšlím 

se taktéž nad prognózou Harrachova do budoucnosti.  

Šestá kapitola předkládá použitou literaturu a jiné zdroje. V sedmé a poslední kapitole 

můžeme najít přílohy této práce, převážně pak fotografie a obrázky z terénu Harrachova. 

Významnou součástí příloh je i Výsledná percepční mentální mapa prostředí Harrachova (Příloha 

8), která ilustruje to, jak rezidenti Harrachova vnímají své prostředí.  
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2 TEORETICKÝ RÁMEC 

Tato práce se opírá o tři vědní disciplíny, které jsou přiblíženy v následujících podkapitolách. Jedná 

se o behaviorální geografii, humanistickou geografii a geografii cestovního ruchu. Ještě před 

samotným představením teoretického rámce této práce však diskutuji v podkapitole 2.1.  literaturu 

a jiné dostupné zdroje, které jsou použity v celé této práci. 

 

2.1 Rešerše literatury a jiných dostupných zdrojů 

V dnešní době - době informačních technologií, pro mě nebyl žádný problém sehnat literaturu 

dotýkající se tematiky této práce. Čerpala jsem de facto pouze ze dvou zdrojů – knižních 

a internetových. Knižní publikace, převážně ty, které jsem chtěla, jsem našla v geografické 

knihovně Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Internetové zdroje jsem pak hledala 

pouze přes vyhledavač Google Scholar, který mi na můj požadavek vždy „odpověděl“. Pouze 

v jednom případě jsem využila vzdáleného přístupu k informačním zdrojům skrze autorizované 

přihlášení jako legálního uživatele statutu studenta Univerzity Karlovy v Praze.  

V první řadě jsem svou pozornost zaměřila na diskuzi literatury z oblasti behaviorální 

geografie (dále též jako BG). V této oblasti jsem čerpala převážně ze zahraničních publikací 

staršího vydání. Při využití diskuze BG jsem využila nejvíce publikaci od Golledge a Rushton 

(1976). Jako výchozí a základní text k problematice BG považuji knihu s názvem An Introduction 

to Behavioural Geography od Golda (1980). V tematice mentálních map stojí v popředí publikace 

(v novějším vydání z roku 2002) Mental maps od autorů Gould a White (2002). Dalšími 

významnými jmény spojenými s BG jsou např. Freundschuh a Kitchin (2000) věnující se tematice 

kognitivního mapování, tedy taktéž mentálním mapám. V českém prostředí jsem pak plně využila 

autorů působících v současné době i na půdě geografie Univerzity Karlovy v Praze. Za odborníky 

přes toto téma považuji Drbohlava (1991, 1993), Spilkovou (2006) a také Pavlínka (1993). Úzce 

spojeným tématem s mentálními mapami je i percepce (vnímání) prostředí. V této oblasti mi byla 

nejvíce nápomocna publikace od Siwka (2011), Hynka (1984), Zelenky a kol. (2008), ale i Tuana 

(1974) skrze něhož se dostáváme blížeji do oblasti humanistické geografie. 

V souvislosti s humanistickou geografií se zabývám v této práci termíny místo („place“), 

prostor („space“). Zamýšlím se také nad významem místa, syndromem my“ vs. „oni“ 

a v neposlední řadě se snažím vymezit a utřídit rozdíly v různých pojetích a dimenzích identity. 

Při studiu humanistické geografie mi byla nápomocna zejména rigorózní práce Osmana (2010). 
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Také jsem využila již zmíněných autorů a jejich publikací jako je Pavlínek (1993) nebo také např. 

Warf (2006). Co se týče tématu prostor vs. místo, byla jsem nucena často šáhnout po zahraničních 

publikacích. Využila jsem zejména rozdílných definic a následně je konfrontovala. Za odborníky 

na toto téma považuji politického geografa Agnewa (1987, 2005), Tuana (1974, 2008), Cresswella 

(1972, 2004, 2006). Pozornost z řad českých odborníků patří Vávrovi (2003). Co do oblasti identity, 

zde jsem čerpala převážně z českých publikací a internetových zdrojů. Nejvíce jsem využila článku 

od Mikuše (2011) ze Zborníku z konferencie Združenia SK8 a SKTS SR. Odborníkem přes toto 

téma je i Chromý (2003) nebo Fialová a kolektiv autorů (2010) a samozřejmě i Vencálek (1998).  

Posledním teoretickým celkem této práce byla diskuze literatury a internetových zdrojů nad 

tématem geografie cestovního ruchu, resp. nad samotným cestovním ruchem a termíny jako jsou 

destinace cestovního ruchu, sezónnost, „image“ destinace, destinační management, koncept sociální 

směny, únosná kapacita území a jiná témata. Všechny tyto podkapitola jsou stavěny tak, abych 

při diskuzi literatury pak byla schopna tyto poznatky využít i v kapitole 3 a 4. Jakousi „biblí“ 

v oblasti cestovního ruchu je Výkladový slovník cestovního ruchu od Páskové a Zelenky (2002). 

Velice vhodnou publikací a hojně využitou v problematice sezónnosti se mi jeví kniha 

od Honkanena (2000) s názvem Seasonal differences and similarities in tourism between Finland 

and Spain in 1999. V oblasti geografie cestovního ruchu jsem využila knihy od Vystoupila (2008), 

Páskové (2009) či Fialové (2012). Tematiku jsem vhodně doplnila několika zahraničními články 

od Jolliffe a Farnsworth (2003), Pike (2002), ale i internetovými zdroji, jako jsou zprávy 

od Hospodářské komory hl. města Prahy (2008). V neposlední řadě bych nerada opomněla Šípa 

(2001, 2010), Štýrského (2005) nebo Holešinskou (2010, 2012).   

V podkapitole 3.1 se stručně věnuji kvalitativním metodám. Na tomto místě je vhodné uvést 

knihu od Hendla (2005), která se stala teoretickou učebnicí (pomůckou) při mém výzkumu 

v Harrachově. V kapitole 4 se pak věnuji samotnému Harrachovu. V tomto případě jsem využila 

nejvíce internetových zdrojů, jako jsou stránky města, turistické portály, dostupné články např. 

od Mladé fronty Dnes aj. Významným zdrojem této kapitoly se mi stal i Návrh Strategického 

programu rozvoje města Harrachov od Houdka a kol. (2009). Čerpala jsem i z nedávno napsané 

bakalářské práce od Ráma (2012), kde jsem však našla několik nerelevantních a špatně citovaných 

zdrojů. Informace jsem si proto ověřovala i jinde. Harrachovu, zejména problematice 

apartmánových domů se věnovala i ve své práci Kadlecová (2006, 2009).  
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2.2 Behaviorální geografie 

Vývoj  

O behaviorální geografii začínáme slýchávat od 60. let minulého století. BG vznikla na půdě 

angloamerického prostředí. v Česku používáme poněkud počeštěný název – behaviorální geografie. 

Doslovný překlad (geografie chování) se u nás, ani na Slovensku nevžil (Siwek 2011). BG lze 

zařadit do proudu socioekonomické geografie, resp. humánní geografie (Drbohlav 1993). Své 

původní kořeny má v psychologickém směru zvaném behavioralismus, rozvíjeném především 

v USA zhruba v letech 1913-1960 (Sedláková 2004, cit. v Osman 2010). Goodal (1987, cit. 

v Osman 2010 ) definuje behavioralismus jako obecné hnutí, které se rozšířilo do společenských 

věd zejména proto, aby se pokusilo vysvětlit prostorové modely chování jedince (skupiny jedinců) 

z hlediska kognitivních procesů. Drbohlav (1993) definuje behavioralismus jako „směr 

ve společenských vědách, v rámci něhož se vědci pokoušejí nahradit tradiční, určitým způsobem 

limitující teorie o vztahu člověka a přírody (man-environment) teoriemi novými, které uznávají 

složitost lidského individua“ (s. 30).  BG postupně vzrůstala jako reakce absence individua (jedince) 

v modelech prostorové vědy, které vznikly z kvantitativní revoluce v geografii ke konci 50. let 20. 

století a na začátku let 60. (Jacobson 2006), kdy předmětem zájmu nebyl jedinec jako originální 

bytost, nýbrž soubor jedinců (populací). Geografie v 60. letech nepředpokládala a nepracovala 

ve svých modelech s jedinci jako individuálními bytostmi, ale vytvářela modely, které 

předpokládaly racionálně se chovající soubory jedinců a naznačovaly, jak by skutečnost měla 

vypadat (ne jak ve skutečnosti vypadají). Behaviorální geografie tento přístup odmítla a pracovala 

s přístupem, jež je založen na poznání, že každý rozhodovací proces je ovlivněn subjektivními 

pocity (Pavlínek 1993). BG se tedy soustřeďuje hlavně na zkoumání lidského subjektu, čímž dle 

Drbohlava (1993) obohacuje geografii o novou dimenzi. Drbohlav (1993) taktéž uvádí, 

že behavioralismus vidí lidské chování na základě vztahu podnět – reakce, avšak Golledge (2006, 

cit. v Osman 2010) zdůrazňuje, že BG odmítá přístup spojen pouze na kauzálním modelu 

operujícím s binární dvojící podnět - reakce, v čemž mají pravdu oba autoři.   

 

Předmět zájmu BG 

Behaviorální geografie, jak již vypovídá ze samotného názvu disciplíny, se zabývá zejména 

otázkami prostorového chování a chování člověka v prostoru. Obě varianty předmětu zájmu BG 

definoval Reginald Golledge takto: „Prostorové chování je vztahující se k prostoru nebo zjevné 
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chování člověka v každodenních situacích (např. cesta do práce, nakupování, rekreace, vzdělávání 

aj.). Souvisí s údaji o vzdálenosti, směru pohybu, vychýlení směru, frekvenci cest, intervalu mezi 

událostmi, jejich opakovatelnosti, které jsou znázorňovány a analyzovány na základě jejich výskytu 

v prostoru. Chování v prostoru se zaměřuje na příčiny uvedeného zjevného jednání a na pochopení 

procesů rozhodování, výběru, poznávání prostoru a jeho mapování, získávání prostorových 

schopností, nechuti riskovat, nejistoty, zvyků, hledání a učení, citového rozpoložení, vztahů, 

znázorňování poznání, hodnoty a víry“. (Golledge 2001, s. 1105, cit. v Siwek 2011, s. 9) 

BG se tedy zajímá o všechny formy a způsoby chování člověka v prostoru. Behaviorální 

geografii zajímá především jedinec ve své individuální podstatě. Nejčastěji BG pracuje na výzkumu 

jedince v mikroprostoru. Sleduje všechny okolnosti, které jedince a jedincovo chování ovlivňují 

v prostoru. Avšak jak upozorňuje Spilková (2006), předmětem BG nemusí být nutně jedinec, ale 

poznatky dnešní BG můžeme stejně dobře aplikovat i na úrovni organizací (výzkum skupin).  

Domański a Libura (1986, cit. v Siwek 2011) uvádějí konkrétnější situace, které můžeme 

nalézt v chování jedinců. Předmětem zájmu behaviorální geografie je tedy např. výzkum toho, proč 

se lidé soustřeďují v určitých lokalitách, přestože se může jednat např. o rizikové oblasti. 

Behaviorální geografové zkoumají také to, proč se lidé pohybují po cestách, ačkoli se nezdají být 

optimální. V neposlední řadě je předmětem zájmu také percepce prostředí.  

Obecně se výzkum (behaviorální přístupy) v humánní geografii dle Walmsleyho a Lewise 

(1984) zaměřují na tyto oblasti:  

o Studie rozhodování a volba chování (obzvláště volba místa/lokality, výběr trasy a určité 

vzory v rozhodování). 

o Analýzy informačních toků (zejména vztah k inovacím a šíření). 

o Modely vyhledávání a učení (často odvozeny z teorií z oblasti psychologie). 

o Šetření volebního chování. 

o Výzkum vnímání (zaměření na hazardní chování, tvorba „image“ v naší mysli a mentální 

mapy). 

Drbohlav (1993) zase charakterizuje oblasti zájmu behaviorální geografie trochu odlišněji 

než Walmsley a Lewis (1984), avšak ve své podstatě se autoři shodují. Spilková (2006) říká, 

že behaviorální přístupy mohou být zastoupeny třemi hlavními metodickými kategoriemi, v rámci 

kterých však existuje množství samostatných výzkumných metod, a vymezuje je následovně (s. 72): 

o „Empiricko-behaviorální. 

o Kognitivně-behaviorální. 
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o Humanistický“. 

Předmětem zájmu specialistů na poli BG bylo (především v 80. letech) několik nejdůležitějších 

oblastí. Mezi přední oblasti zájmu patřily v té době především výzkumy procesu poznání, 

prostorových představ, výzkumy mentálních map, procesu učení v prostoru a návyků, výzkumy 

procesu rozhodování a výběru. Jakýsi relativně samostatný blok v rámci BG tvoří tzv. „Time 

geography“ (geografie času). „Time geography“ byla založena taktéž (jako BG) v 60. letech 

a později byla rozvinuta T. Hägerstrandem a jeho žáky na švédské univerzitě v Lundu - známá jako 

Lundská škola (Drbohlav 1993). Stranou pozornosti ale nezůstávají ani výzkumy motivace, postojů, 

hodnot, zálib, přání nebo naopak výzkumy nejistoty a risku. Tyto výzkumy se již hodně přibližují 

oblasti psychologie. Proto je důležité zmínit, že BG není zcela jednoznačně definovaná oblast 

vědeckého výzkumu, ale skrývá v sobě určité rezervy výzkumu, které se úzce prolínají s vědami 

jinými. Proto BG zcela jistě můžeme označit za široce interdisciplinární vědu.  BG často využívá 

ve svých výzkumech tzv. měkké formy, tzn. především kvalitativní výzkum (podkapitola 3.1), který 

je společnou metodikou jak pro BG, tak je i metodikou humanistické geografie (podkapitola 2.3).  

BG (zejména 60. léta 20. stol.) přinesla řadu nových metod do geografie, které můžeme 

označit za tzv. metody měkké. Jedná se např. o metodu pozorování, participace, experimentálního 

realismu, idealismu, ale i také poněkud nezvyklou metodiku pro geografy – fenomenologii 

(Spilková 2012). Tato metodika se taktéž stala předmětem kritiky, stejně jako celá disciplína 

behaviorální geografie.  

 

Filosoficko-metodologické základy BG 

Vnitřní různorodost BG se neprojevuje jen v pestré obsahové náplni výzkumu, ale i v rozdílných 

filosoficko-metodologických pojetích. BG má mnohé společné s humanistickou geografií. Avšak 

ve svém filosoficko-metodologickém pojetí se přeci jen od ní odlišuje. Drbohlav (1993) uvádí, že 

zprvu se stala filosoficko-metodologickou bází BG metodologie pozitivismu. Postupem času, jak 

uvádí i Gold (1980) se stal základem pro BG neo-pozitivistický proud. Dále se začaly prosazovat 

zcela subjektivní metody, které vycházely ze základů fenomenologie. Drbohlav (1993): „Některé 

BG příspěvky jsou naopak laděny ve stylu marxistické radikální kritiky“ (s. 31).  Široká návaznost 

je i na psychologii, kdy různé psychologické školy, jako je např. psychoanalýza, funkcionalismus, 

strukturalismus či behaviorismus, ale zejména environmentální psychologie, tvořily předstupeň 

dnešního pojetí BG (Drbohlav 1993). Philips (2005,  cit. v Osman 2010, s. 5) říká, že „BG byla 

od samého začátku spojena také  racionalitou, kauzalitou, a samozřejmě s pozitivismem, ale 
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zároveň se z jejich vlivu snaží systematicky vymanit“. Stojí tak na pomezí pozitivistické 

a humanistické filozofie. Osman (2010) taktéž poznamenává, že BG uvažuje existenci objektivního 

i subjektivního prostředí, předpokládá kauzální i akauzální spojení mezi behaviorálními 

(subjektivními) procesy a měnící se prostorovou strukturou vnějšího objektivního prostředí. 

 

Kritika behaviorální geografie  

Přestože v BG byly vyprodukovány inovativní a zajímavé práce a vyvinula velice zajímavou 

metodiku, která je používána v širším rámci geografie, tak neušla tvrdé kritice. Cloke a kol. (1991, 

cit. v. Pavlínek 1993) považují BG doslova za „zapomenutou“ perspektivu v geografii navzdory 

skutečnosti, že zahrnuje řadu zajímavých oblastí. Pavlínek (1993) také uvádí, že jedním z hlavních 

důvodů kritiky BG je to, že její základy vycházejí z behavioralismu, což je úzce spojeno 

s psychologickou školou, kde konkrétní chování je pouze považováno za vztahy podnětu 

a odpovědi, ve kterých dané reakce jsou přičítány předchozím okolnostem a příčinám.  

Jacobson (2006) říká, že BG byla kritizována zejména pro její metodiku, která se zdála být 

sladěna a založena na pozitivistické filosofii. Další kritika se týkala „dotěrné“ povahy této 

metodologie, která jaksi narušuje tok lidských činností, čímž dle mého názoru kritici směřovali 

zejména ke kritice fenomenologie i dalších kvalitativních metod, využívající BG. Kritici taktéž 

naráželi na otázky typu: Jak by skutečnosti, které nejsou přímo pozorovatelné, mohly být 

zkoumány? Nebo jak se chování jedinců může týkat většího celku či sociální struktury obyvatel? 

Nespokojenost s BG taktéž dle Jacobsona (2006) způsobila roztříštěnost BG na dvě větve. 

Analytická větev se zabývala spíše zkoumáním prostorových modelů, zatímco fenomenologická 

větev odmítla prostorové modely a zaměřila svůj zájem více na témata významu místa, hodnot, 

postojů a morálky, což tuto větev BG dle mého názoru přibližuje více humanistické geografii. 

Spilková (2012) pak říká, že obecně kritika BG spočívala v nejednotnosti terminologie, na což 

mimo jiné poukazuji v podkapitole 2.2.1, nedostatečné institucionalizaci, malé integraci vědeckých 

poznatků nebo v roztříštěnosti metodických postupů.  

 

Behaviorální geografie dnes 

BG se postupem času stala více sociálně uvědomělá s větším zaměřením na společenské a kulturní 

kontexty. Jacobson (2006) říká, že termín BG de facto nahradil výraz pro geografické studium 

prostorového chování. Jednou z výtek kritiků BG byla otázka, jak může posloužit studium jedinců, 

resp. mikrocelku v kontextu většího geografického celku (populace). Nejenom v posledních letech 
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se ukazuje, že výzkum BG je prospěšný v tom, že od začátku zkoumá mikroúroveň, jehož výsledky 

jsou užitečné nejenom na téže mikroúrovni, ale výsledky mohou vést až k makroúrovni. Tak jako 

dříve, i dnes jsou zpochybňovány zejména otázky objektivity, validity a spolehlivosti. Dnes BG 

zůstává na poli působnosti i přesto, že termín BG není tak rozšířen (Jacobson 2006). Základní 

koncept BG je dnes uplatnitelný v mnoha směrech (zejména geografických, psychologických 

a v sociálních výzkumech). Obecně lze říci, že dnes, stejně jako dříve, pokračuje BG ve svém 

hledání, aby objasnila rozhodovací procesy, které ovlivňují prostorové chování (Jacobson 2006).  

Gold (1980) napsal, že pokud si BG zachová svou multidisciplinaritu, tak její budoucnost 

vypadá velmi slibně. S tímto tvrzením souhlasím a samotný časový posun do 21. století 

geografického výzkumu je dokladem toho, že se na BG zcela nezanevřelo.  

 

2.2.1 Mentální mapy 

Úvod  

Výsledkem téměř každého geografického výzkumu by měla být mapa. Proto výsledkem zkoumání 

percepce prostoru by měla být také mapa. V odborné literatuře se pro ni vžil pojem mentální mapa. 

Problematika mentálních map zcela jednoznačně spadá do oblasti a předmětu zájmu behaviorální 

geografie. Pojem mentální mapy silně koreluje s pojmy percepce a preference a je od 60. let 20. 

století spjat s jejími zakladateli – Gouldem a Lynchem (Drbohlav 1991).   

Hned v úvodu této kapitoly je nutné poznamenat, že existuje určitá terminologická 

nesourodost v pojmech mentální mapy a kognitivní mapy. Siwek (2011) uvádí, že se mentální mapy 

v odborné literatuře objevily poprvé v publikaci Kevina Lynche v 60. letech 20. století, který 

pomocí nich zkoumal městské zázemí třech amerických měst. Siwek (2011) také říká, že samotný 

pojem mentální mapa se objevil v anglosaské humánní geografii u autorů, jako jsou Downs a Stea 

(1973, cit. v Siwek 2011), Gould a White (2002), Tobler (1976, cit. v Siwek 2011) a Board (1979, 

cit. v Siwek 2011). Na druhé straně se objevuje tvrzení Golledgeho (1999), který uvádí, že se pojem 

kognitivní mapy objevuje už ve 40. letech 20. století u Tolmana (1948, cit. v Golledge 1999), který 

zkoumal prostorové chování potkanů. Osobně se přikláním k tvrzení Golledgeho (1999). Štýrský 

(2005) je jeden z těch autorů, kteří rozlišují mezi termíny kognitivní a mentální mapa. Říká, že 

mentální mapa je obecnější pojem (než kognitivní mapa), který označuje obraz reálného 

(i virtuálního) světa ve vědomí každého jedince. „Kognitivní mapa je mentální mapou reálného 

světa“. (Štýrský 2005, s. 64) Kitchin (1994, cit. v Golledge 1999) poukazuje také na to, že 

v problematice mentálních map je jistá nesourodost v terminologii, avšak připouští, že kognitivní 
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mapa znamená to samé, jako pojem mentální mapa.  Dnes de facto termíny mentální mapa 

a kognitivní mapa slučujeme a pokládáme za fakt, že tyto termíny znamenají ve své podstatě to 

samé. Někteří autoři, jako je např. Golledge (1999) pracují s termínem kognitivní mapa, jiní, např. 

Gould a White (2002) zase s termínem mentální mapy. Proto v této práci užívám oba termíny 

(i když bližší je mi termín mentálních map) a pokládám tyto termíny za totožné. Avšak je nutné 

uvědomit si, že jsou i autoři, jako např. výše zmíněný Štýrský (2005) nebo Bell (2009), kteří 

poukazují na drobné rozdíly v této terminologii.  

K nám se tematika mentálních map v tehdejší české části bývalého Československa dostala 

skrze průkopnické publikace Hynka a Hynkové (1979) o vnímání prostoru Boskovic a o využití 

problematiky mentálních map ve výchově k péči o životní prostředí. Významným výzkumníkem 

v oblasti mentálních map je také Drbohlav (1991), který se snažil přiblížit české geografické obci 

mentální mapy. Drbohlav (1991) představuje mentální mapu ČSFR vyjadřující preferenční povrch 

výběru ideálního místa k bydlení.  Mezi odborníky patří dále i Spilková (2006) aplikující koncept 

mentálních map a behaviorální geografie na podnikatelské prostředí.  

 

Definice  

Definice mentálních map není jednoznačná ani jednotná, zvláště pak, když si nárok na formulování 

definic dělají nejen geografové a kartografové, ale i psychologové a sociologové (Drbohlav 1991, 

cit. v Siwek a Bogdová 2007). Existuje mnoho autorů, kteří definují pojem mentální mapy odlišně, 

avšak v prostém slova smyslu stejně. Obecně se dá říci, že mentální mapa je obraz vnímaného 

prostoru přenesený na kus papíru. Žádná mapa nemůže být zcela totožná s prostředím, které 

vnímáme, a to je důležité si uvědomit. 

Mentální/kognitivní mapa je záznamem otisku okolního světa ve vědomí člověka 

a od objektivní reality se může více nebo méně lišit. Přesto je to právě tato mapa, která je hlavní 

pomůcku pro orientaci a rozhodování každého člověka při všech jeho prostorových aktivitách 

během celého jeho života. Bez pojmu mentální mapy by byla i definice percepce geografického 

prostoru neúplná (Siwek 2011). Siwek (2011) tvrdí, že mentální mapy jsou v lidském vědomí 

odrazem nazírání člověka na svět a s realitou se proto nemusí shodovat, resp. není ani možné, aby 

se s skutečnou realitou úplně shodovaly. Mentální mapy existují v lidském vědomí a zhmotnělé je 

můžeme vidět pouze jako výsledek výzkumu. Gould a White (2002) definují mentální mapu jako 

„obrázek, který je výsledkem našich zkušeností, postojů, vzpomínek a bezprostředních pocitů“ 

(s. 56). Mentální mapy nám ukazují, jaké máme povědomí o prostoru a jak ho sami osobně 
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vnímáme. Sociální psycholožka Polišenská (2006) definuje mentální mapy zase takto: „ Lze říci, že 

mentální mapa je vytvořena z uložených informací týkajících se prostorových vztahů a prostředí 

v daném místě a čase a umožňuje danému jedinci pohybovat se v prostředí a v neposlední řadě 

ukládat další geografická a environmentální data“ (s. 65). 

 V 80. letech 20. století přišel Hynek (1984) s tvrzením, že mentálním mapám není 

věnována patřičná profesionální ani školská pozornost, jakou by si toto téma zasloužilo. S tímto 

souhlasím i já. Teprve v posledních letech je této technice percepce prostoru věnována pozornost, 

jakou si zasluhuje.  Hynek (1984) definuje mentální mapy takto: „Personální vidění organizace 

životního prostředí ukazuje v mysli zabudovaný dynamický proměnlivý fungující systém informací 

i o prostorové stránce prostředí. Takový obraz označujeme jako mentální mapu“ (s. 61). Drbohlav 

(1991) definuje mentální mapy jako grafické (kartografické či schematické) vyjádření představ 

člověka o geografickém prostoru uložené ve své mysli, nejčastěji o jeho kvalitě a uspořádání. 

Golledge (1999) říká, že kognitivní mapy se používají především k určení vnitřní reprezentace 

prostorových informací a skládají se vždy z několika prvků: bodů, linií, oblastí a povrchů. 

V neposlední řadě si nároky na definici dělá i Štýrský (2005), který říká, že „mentální mapy jsou 

výsledkem individuálního studia vnějšího světa s výrazným podílem úrovně představivosti, která je 

zřejmě i částečným odůvodněním originality všech mentálních map a celkového přístupu k realitě“ 

(s. 60).  Pokud bych se měla přiklonit k některé z výše uvedených definic mentální mapy, nejbližší 

mi je definice Drbohlava (1991).  

 

Druhy mentálních map 

Siwek (2011) uvádí, že můžeme rozlišovat dva typy mentálních map:  

o „Lynchovská“ – označována taktéž jako komparativní. 

o „Gouldovská“ – preferenční mentální mapa. 

„Lynchovská“ mentální mapa je pojmenovaná podle jejího prvního autora – Kevina Lynche. Mapa 

je v tomto případě vztažena k realitě a lze do jisté míry hodnotit její správnost a shodnost se 

skutečností. Tato mapa může sloužit k určení toho, do jaké míry známe geografický prostor, který 

v dané mapě „promítáme“. Tato mapa vzniká tak, že k sobě dáváme jednotlivé poznatky o prostoru 

(naši percepci) a posléze nám tak vyjde shrnující „obraz daného prostoru“ (Siwek 2011). V podstatě 

se mapa kreslí tak, že se na čistý papír přenáší představa geografického prostoru. V případě 

výzkumu dostávají respondenti čistý papír a jsou požádáni o zakreslení daného území tak, jak si ho 

pamatují. Tato technika je zachycena i na obrázku 2. Po komparaci s realitou je pak vidět, do jaké 
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míry je jejich představa s realitou shodná, či nikoli. Hodnotí se správnost odhadů vzdálenosti, směrů 

a rozlohy ploch. Důležité je také sledovat, které prvky v mapě jsou a které byly vynechány. Z toho 

je možné odvodit, které prostorové prvky jsou pro respondenta důležité a které nikoli. Komparativní 

mentální mapa slouží nejčastěji k určování míry znalosti daného geografického prostoru. Příkladem 

takové mapy může být mapa rozmístění ulic ve městě anebo mapa představ obyvatel o počtu 

cizinců na daném území. V tom případě respondenti dostávají obrysovou mapu dílčích ploch – 

např. administrativních jednotek a zakresluji do nich své odhady (Siwek a Bogdová 2007). 

Vzniklou mapu pak porovnáváme s realitou. Odtud vznikl název mapy komparativní. 

„Lynchovská“ mentální mapa tak obecně zobrazuje prostor, jedincovo vnímání rozsahu, tvaru 

a umístění jednotlivých prvků v prostoru, ale i jeho prostorovou orientaci (Drbohlav 1991).  

Druhým typem mentálních map jsou mapy preferenční. Drbohlav (1991, cit. v Siwek 2011) 

jej označuje podle průkopníka Petera Goulda jako mapu „Gouldovskou“. Tato mapa obsahuje 

hodnotící kvalitativní soudy. „Gouldovský“ typ chápe mentální mapu jako obraz preferencí (ale 

i nepreferencí) a atraktivity. Nejtypičtějším příkladem „Gouldovské“ mapy je zjišťování preferencí 

území pro trvalé bydlení, jako je např. mentální mapa ČSFR z roku 1991 (Drbohlav 1991) nebo pro 

dovolenou. Techniku tvorby výsledné mapy ovlivňuje do jisté míry výběr prostorových jednotek, 

které jsou hodnoceny. Buď můžeme sledované území rozdělit na abstraktní plochy, jako jsou např. 

čtverce, obdélníky, trojúhelníky, anebo na nepravidelné plochy tvořené přirozenými hranicemi 

(povodí, řeky, hory, obce apod.). Mapu preferencí nelze porovnávat se skutečností, ani hodnotit její 

správnost a míru shody s realitou. Jejím smyslem je zjištěni preferencí dotazovaného. Sestavuje se 

tak, že se respondentům dávají slepé mapky území s vybranými orientačními prvky a jsou požádáni 

o zakreslení svých preferencí podle předem určené škály. Mají např. označit každou dílčí 

prostorovou jednotku předložené mapy podle intenzity vztahu, který k ní mají a který je předmětem 

výzkumu (Siwek a Bogdová 2007). Preferenčními mapami se také hodně zabývali Gould a White 

(2002), kteří zkoumali u amerických i britských studentů sídelní preference. Ukázku „Gouldovské“ 

(preferenční) mapy znázorňuje obrázek 3. 
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Obrázek 1: „Lynchovská“ mentální mapa prostoru Jilemnice 

 

Zdroj: Polanská (2011) 
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Obrázek 2: „Gouldovská" mentální mapa sídelních preferencí od studentů z univerzity v Minesotě 

 

Zdroj: Převzato z Cox (1972, s. 114) 

 

Tento obrázek ukazuje to, jak studenti z university v Minesotě hodnotili území USA 

z hlediska vhodnosti k bydlení. Nejvyšší preference dostalo blízké okolí Minnesoty (protože ho 

studenti zřejmě znají nejlépe) a pak klasické krásné a bohaté oblasti jako je Florida, Kalifornie 

a Kolorádo. Oblasti s ekonomickými příležitostmi, jako jsou oblasti Velkých jezer a severovýchod 

USA dostaly poměrně také vysoké preferenční hodnocení. Naopak nejnižší sídelní preferenční 

hodnocení dostaly ty oblasti, které jsou v rámci USA hodnoceny jako oblasti chudší. 

Siwek (2011), který se odkazuje na výzkumy Goulda (1974, cit. v Siwek 2011) a jeho 

dalších následovníků uvádí, že výzkumy preferencí území lze shrnout do několika obecných 

poznatků (s. 93-94): 

o „Jedinec zná nejlépe území bezprostředně kolem sebe, s rostoucí vzdáleností jeho povědomí 

o geografickém prostoru klesá. 

o Známé území se jedinci jeví přijatelnější než území neznámé. 

o Lidé s větším akčním rádiem (častěji muži, mladší jedinci, vzdělanější jedinci) vnímají svět 

jako celek příznivěji než lidé uzavřeni ve svém prostředí. 

o Uzavření jedinci mají z většího prostoru obavy, zatímco „doma“ se cítí lépe. 

o Pozitivní hodnocení prostředí závisí na tom, za jakým účelem je území hodnoceno. 

o Územní preference závisí na image místa. 
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o Skutečné rozhodování je komplexní a tak se může stát, že si jedinec vybere pro život místo 

s horším prostředím, zato s lepšími ekonomickými ukazateli“. 

 

Praktické využití mentálních map 

Siwek (2011) říká, že každý člověk má informace o geografickém prostoru uložené ve své mysli, 

ve své hlavě. Na formování takovéto mapy v naší mysli má vliv hned několik faktorů. Jako příklady 

můžeme uvést věk, vzdělání, osobní zkušenosti, informace nebo vliv médií. Velmi významným vliv 

má také pohlaví. To mimo jiné dokládají Coluccia a Louse (2004), které říkají, že ženy 

(v „Lynchovských“ typech mentálních map) zakreslují více památek a citlivějších bodů, zatímco 

muži zakreslují linie, trasy a spojnice. Jedná se tak o jediný příklad a doklad toho, kdy ženy 

překonávají muže v rámci kognitivních dovedností. Ve skutečnosti v každém případě, kdy se úkoly 

týkaly mapových studií, ženy dopadly lépe než muži. Je nutná ovšem i kritika metody 

mentálního/kognitivního mapování. Každá mapa je jiná, jedinečná, ale neznamená to, že informace 

v ní zachycené musejí být pravdivé. Největší slabinou mentálních map je to, že informace v nich 

zachycené nejsou nikdy zcela vyčerpávající. Navíc se informace nashromážděné v nich, stejně jako 

všechno ostatní, mění s časem. Drbohlav (1991) tvrdí, že hlavním problémem v uchopení 

problematiky mentálních map je vlastní zjištění preference, které získáme od respondenta. Někteří 

výzkumníci dávají přednost tzv. „revealed preferences“, které jsou získány z nezávislého a volného 

posouzení situace. Často není respondentovi nabídnuta jiná alternativa. Nejčastěji se tak hodnotí 

klady a zápory v daném území. Takovéto zjištění preferencí jsem použila při výzkumu prostředí 

Harrachova, kdy respondentům byla dána mapa Harrachova a na základě jejich percepcí pak byla 

vytvořena Výsledná percepční („Gouldovská“) mentální mapa (příloha 8). „Stated preferences“ 

vznikají naopak z komparativního hodnocení, kdy je respondentovi předložena jiná možná 

alternativa k porovnání. Respondent je pak obvykle nucen porovnat kvalitu daného jevu vůči 

kvalitě toho samého jevu i v jiných jednotkách (územních).  Problémový je tedy i postoj samotného 

výzkumníka k respondentovi.  

Často je také sběr dat v podobě mentálního mapování obtížnější než např. sběr dat v podobě 

běžného dotazníkového šetření. Proč tomu tak je? Z vlastní zkušenosti (Polanská 2011) můžu uvést, 

že metoda mentálního mapování není mezi respondenty tolik „oblíbená“ respektive vžitá, jako např. 

metoda běžného dotazování, proto je získání dat často obtížné. Běžní respondenti často 

i po vysvětlení zprvu nepochopí, co to metodika mentálního mapování je a k čemu slouží. Ale 

i přesto je metoda mentálních map obecně mezi výzkumníky oblíbená a může nám napovědět 
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o zkoumaném území mnoho informací. Zejména takových, které bychom z běžného rozhovoru 

nezískali. Stejně tak často jako je metoda mentálního mapování využívána v geografii, stejně hojně 

je využívána v jiných sociologických výzkumech a v sociálních vědách obecně a nezanedbatelně 

taktéž v oblasti psychologie.  

Subjektivní nákresy zkoumaného území od jednotlivých respondentů jsou v rukou 

výzkumníka důležitým zdrojem informací. Většinou se mentální mapy shromažďují v takové míře, 

aby se dalo hovořit o reprezentativním vzorku. Pokud tedy chceme získat přehled o převládající 

představě o zkoumaném území všech jeho obyvatel, musí být vzorek reprezentativní. Významnou 

informaci jsou kromě samotných map i odpovědi na doplňující otázky, které pomohou odhalit 

obecnější charakteristiky obyvatel zkoumané oblasti (Siwek a Bogdová 2007). Osobně však 

nepřikládám počtu takovou váhu, jako kvalitě informací obsažených v jednotlivých mentálních 

mapách. Jak již bylo řečeno, významnou informací v metodě kognitivního mapování jsou taktéž 

doplňující otázky, které může (i nemusí) výzkumník respondentům při tvorbě jejich 

mentálních/kognitivních map pokládat. Tyto otázky nám pomohou odhalit obecnější charakteristiky 

respondentů, kteří se podíleli na výzkumu zkoumané oblasti. Pokud se podíváme o něco konkrétněji 

na využití mentálních map, dostaneme se do několika oblastí.  

Nejčastěji se mentální mapy využívají k tomu, abychom zjistili preference obyvatel dané 

lokality. Co do oblasti cestovního ruchu, mentální mapy jsou důležité v destinačním managementu, 

kde významnou měrou může tvorba a hodnocení mentálních map přispět k tvorbě a nabídce 

udržitelných a konkurenceschopných produktů cestovního ruchu. Pokud budeme vytvářet a hodnotit 

potenciál CR pomocí mentálních map, můžeme tím přispět k prohloubení zájmu o nákup 

připravených produktů CR (Štýrský 2005).  Způsob vnímání území je nejdůležitějším faktorem 

rozhodnutí strávit v dané lokalitě dovolenou. Lze tedy říci, že mentální mapy mají v rámci studia 

geografie cestovního ruchu poměrně široké využití. Využití nacházejí mentální mapy taktéž např. 

v ekologii člověka, nebo v prostorových představách zahraničních investorů, na co mimo jiné 

poukazuje Spilková (2006). Využití mentální mapy mohou nalézt i v didaktice, jelikož jsou dobrým 

nástrojem jak zkoumat a rozlišovat regiony (Siwek a Bogdová 2007). V poslední době se také 

v souvislosti s mentálními mapami rozvijí také teritoriální nebo městský marketing, jak uvádí 

Rumpel (2002, cit. v Siwek 2011).  

Mentální mapy jsou tedy důležitým nástrojem v poznání geografického prostoru a jsou 

ukazatelem toho, že v stále více se homogenizovaném světě existuje nějaká míra individuality.  
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2.3 Humanistická geografie 

Vývoj 

Humanistická geografie (dále též jako HG) se objevuje v 70. letech minulého století jako reakce 

na kvantitativní revoluci, kterou striktně odmítala (Pavlínek 1993). Reaguje jak na pozitivistické 

pojímání člověka v prostorové vědě, tak na pozitivistické zakotvení behaviorální geografie. HG se 

snaží prezentovat jako apolitická a neteoretická disciplína (Entrikin a Tepple 2006, cit. v Osman 

2010) upřednostňující pochopení před vysvětlením, stavící do centra svého zájmu člověka v co 

nejširším pojetí jeho lidskosti či lidství s důrazem na způsoby vytváření významů, představ, hodnot, 

interpretací, cílů, účelů, nálad a tužeb. Humanističtí geografové zdůvodňovali svou podstatnou 

změnu v absenci lidského jedince v objektivních modelech prostoru, které měly reprezentovat 

realitu (Pavlínek 1993).  Dle humanistických geografů by měl v centru zájmu stát člověk v celé své 

komplexitě. HG je subdisciplínou humánní geografie, jejíž koncepty stojí na pomezí geografie 

a filosofie. HG odmítla pozitivismus předchozích koncepcí a obrátila se k alternativním přístupům, 

zejména existencialismu a funkcionalismu (Pavlínek 1993). Přiklání se i k dalším alternativním 

přístupům, jako jsou fenomenologie, hermeneutika, psychologie a psychoanalýza (Mrázková 2011). 

V tomto směru odkazuji pro srovnání na tabulku 1, která poukazuje na rozdíly v behaviorálním 

a fenomenologickém přístupu.  

 

Tabulka 1: Srovnání behaviorálních a fenomenologických přístupů 

Proměnná Behavioralismus 

(pozitivismus) 

Fenomenologie 

Hlavní téma Chování Vnitřní dění, vědomí 

Cíl studia Nomotetický Idiografický 

Metody výzkumu Experimentální analýza Fenomenologický popis 

Úroveň výzkumu Části Celky 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Gold (1980) 

 

Trochu vzdáleněji se HG opírá ještě o idealismus, pragmatismus a symbolický 

interakcionalismus (Osman 2010). Walmsley a Lewis (1984) považují humanistickou geografii 

za jakousi filosofickou revoluci, která nastala po kvantitativní revoluci. Mohlo by se zdát že BG 

a HG mají něco podobného – zájem o člověka. Do určité míry je nutno s tímto tvrzením souhlasit, 

avšak v porovnání BG s HG dojdeme k závěru, že se liší nejenom v metodologii, ale i přístupu 

a nahlížení na jedince. I když de facto HG vychází z podobných základů jako BG, tedy z kritické 
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reakce na „homo economicus“ využívaného prostorovou vědou, tak se také zabývá vztahem 

člověka s jeho prostředím. Ale na rozdíl od behaviorálně-geografických přístupů se snaží opustit 

subjekt - objektové vnímání reality (Osman 2010).  HG pracuje s poměrně alternativním přístupem 

k výzkumu. Příkladem výzkumu v humanistické geografie může být výzkum Rowlese (1978, 1980, 

cit. v Pavlínek 1993), který pracoval v terénu několik let. Jeho cílem bylo se sžít s pozorovanými 

objekty, což už silně zasahuje to oblasti etnografie. Takovýto výzkum je pak založen spíše 

na subjektivních pocitech, zkušenostech, a jak uvádí Pavlínek (1993) často těmto výzkumům, ale 

i celé HG by se dal vytknout určitý voluntarismus. „Soustředění se na jednotlivé osoby nebo místa 

a zdůrazňování jejich jedinečnosti vede k opomíjení společenských a politických struktur a jejich 

vzájemných vztahů, ve kterých každá osoba nebo místo existuje“. (Pavlínek 1993, s. 15) Důraz HG 

tedy přikládá zejména koncepci místa, významu místa (podkapitola 2.3.2), vztahu jedince a místa, 

ale identitě (podkapitola 2.4.2) a geografii těla (Warf 2006).  

Významnými geografy zajímajícími se o tyto témata a HG všeobecně patří Relph (1976), 

který chápe místo jako součást většího (geografického) celku spojeného s člověkem, emocemi 

a významy. Dalším nepochybně velice významným geografem je již několikrát zmíněný Tuan, 

který rozpracoval koncept „topofilie“ (1974). Jak z názvu napovídá, jedná se o vztah člověka 

a místa (krajiny). V neposlední řadě je významnou geografkou v oblasti HG Anne Buttimer (1976, 

cit. v Osman 2010), která rozvíjí tzv. koncept „lifeworldu“  jako kulturně definovanou, 

časoprostorovou, každodenní aktivitu, nebo lépe jako horizont každodennosti. 

 

Kritika humanistické geografie 

Tak jako všechny vědy, i humanistická geografie neušla kritice. Už marxisté a jiní poukázali na to, 

že HG nebrala v úvahu sociální vztahy (třídy, sílu, výrobu). Není tedy dost socializující. Např. 

obydlí – není jen místem péče, ke kterému máme vztah a poutají nás k němu určité vzpomínky, 

ale obydlí (dům) je těžištěm společenské reprodukce, rodinných vztahů a moci. Někteří kritici HG 

dokonce tvrdí, že HG byla proti vědě (Warf 2006). HG také často produkuje velice specifické, silně 

individualizované, těžko ověřitelné a v podstatě nezobecnitelné informace, což byl její největší 

problém. Humanističtí geografové taktéž často nedosahovali takové úrovně oproštění od objektivní 

reality, jakou ve svých východiscích hlásali. Zatímco humanističtí geografové často kritizovali 

prostorovou vědu za tvorbu univerzálních zákonů, snažili se sami o rozkrývání jakýchsi obecných 

vztahů mezi lidmi a místy, krajinou, prostředím a prostorem (Phillips 2005, cit. v. Osman 2010).  
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V následujících třech podkapitolách se budu věnovat tématům s HG hodně spjatých. 

Nejdříve se pokusím objasnit rozdíl mezi místem a prostorem a následně svou pozornost věnuji 

tématice percepce, která se dle mého názoru promítá do celého obsahu této práce. 

  

2.3.1 Prostor 

Prostor – nejenom v geografii 

Prostor („space“), místo („place“) - dvě jednoduchá slova, která v posledních letech budí zájem 

nemálo odborníků. Prostor jako „nádoba“ kolem nás, je dějištěm každodenních aktivit, které jsou 

nedílnou součástí našeho života a našich každodenních zkušeností s realitou. Rostoucí zájem o toto 

téma, především z řad geografů, je vyjádřením určitého „geografického obratu“, tzn. obracením 

pozornosti k prostorovým problémům. Zájem o termíny prostoru a místa je charakteristický 

nejenom „na půdě geografie“, ale můžeme ho pozorovat i u představitelů jiných věd (Siwek 2011). 

To, jak na prostor nahlížíme, závisí na tom, co je hlavním předmětem vědeckého bádání a zejména 

z jakého pohledu chceme na téma prostoru nahlížet. Proto téma prostorovosti, termíny „place“ 

a „space“ můžeme označovat za multidisciplinární objekt zájmu vědeckých odborníků. Co je 

důležité si uvědomit je, že prostor není vždy jen jeden. Freundschuh a Egenhofer (1997 cit. v Gould 

a White 1974, s. 129) rozlišují 6 prostorů, na něž pohlížejí z geograficko-filosofického hlediska:  

o „Manipulativní objektivní prostor – zde se vyskytují objekty menší než části lidského těla, 

které mohou být drženy, otáčet se a vykonávat menší pohyby.  Avšak k existenci nevyžadují 

pohyb. 

o Nemanipulativní objektivní prostor – v něm můžeme nalézt objekty větší než lidské tělo, 

avšak menší než dům. Vyžadují nárok na pohyb. 

o Prostor pro život – prostory, které vyžadují pohyb. Jedná se o velikosti ploch, jako jsou 

městské čtvrti či celé město. 

o Geografický prostor – velmi rozsáhlý prostor. Příkladem jsou města, státy, země či vesmír. 

Nemůže být vnímán v celém svém rozsahu. 

o Panoramatický prostor – jedná se o malé až velké prostory, které mohou být viděny 

z jednoho konkrétného místa, často však mohou být přehlédnuty. 

o Mapový prostor – zahrnuje prezentaci potenciálních prostorů, pracuje s generalizací 

skutečného velkého prostoru do ryze prostorových informací vyjádřených skrze 

kartografické prvky (mapy)“. 
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Pojetí prostoru je mnoho. Podle Siwka (2011) je nejširší filosofické pojetí. V něm je prostor 

spolu s časem základní formou existence reálného světa, zahrnující představy o prostoru jako velmi 

abstraktní veličině, avšak i velmi konkrétní. Abstraktní pojem prostoru je typický také pro geometry 

a matematiky. To dokládá i pojetí Cresswella (2004) který říká, že termín prostor je mnohem více 

abstraktní pojem než místo, a že když mluvíme o prostoru, máme tendence směřovat k něčemu 

geometrickému, či dokonce kosmickému. Jako obecnou entitu mezi konkrétními fyzikálními 

částicemi nebo vesmírnými tělesy chápe prostor fyzika či astronomie. Jako na strukturu danou 

souborem různých vztahů mezi objekty pohlížejí geografové, pro které je absolutní prostor často jen 

teoretickým základem konkrétního prostoru, který je předmětem studia této vědy (Siwek 2011). 

Z výše uvedeného textu vyplývá to, že prostor nemůžeme chápat pouze jednostranně, ale že 

tématika prostorovosti je vysoce multidisciplinární téma. Pro tuto práci je však ústředním zájmem 

nahlížet na koncept místa a prostoru z geografického hlediska.  

 

Prostor – výsostně geografické téma? 

Přiměřenou znalostí geografického prostoru na základně vlastní zkušenosti disponuje každý člověk. 

Geografové však tyto znalosti znásobují teoretickým poznáním (Siwek 2011). Jak tedy nejlépe 

můžeme definovat geografický prostor?  

Koncepce geografického prostoru typická pro tuto vědu se může jen zprvu jevit jako 

zdánlivě jednoznačná. Teoretici, kteří se nad ní zamýšleli, dospěli k podobným výsledkům jako 

filosofové (Siwek 2011). Řada významných geografů, jako jsou např. Hartshorne (1958, cit. 

v Siwek 2011) nebo Harvey (2000, cit. v Siwek 2011) hledali definici a odpověď na to, jak nejlépe 

definovat prostor v těch nejjednodušších a zároveň nejrozšířenějších konceptech – v geometrii. 

„Kritika se vztahuje v tomto případě na to, že se na prostor nahlíží spíše jako na geometrický 

koncept prostoru, který je vhodný spíše pro určení lokalizace, tedy odpovídá nám jednoduše 

na otázku: Kde to je? Což geografům rozhodně nemůže stačit“. (Siwek 2011, s. 41) I Relph (1976) 

říká, že prostor je amorfní a nehmotná jednotka, která však může být popsána a analyzována. Relph 

(1976) vymezuje prostor v porovnání s místem obdobně jako Agnew (2005). Ten říká, že prostor 

poskytuje rámec pro místa, což se dá zjednodušeně vyjádřit i tak, že prostor nás odkazuje „někam“ 

do neurčita, zatímco místo vytváří určité lokality (Agnew 2005). S tímto tvrzením souhlasím i já. 

Do jisté míry lze souhlasit i s dalším tvrzením Agnewa (2005), který popisuje prostor jednoduše - 

jako vlastnost přírodního prostředí. Zatímco tvrzení Relpha (1976) nás odkazuje spíše od oblasti 

regionální geografie, tvrzení Agnewa (2005) více do fyzické geografie. Proto je nutné se nad 
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koncepcí prostoru zastavit o něco podrobněji. Pokud budeme na definici prostoru nahlížet z více 

humánního hlediska, můžeme se přiblížit k teorii humanistické geografie, jejímiž hlavními tématy 

zájmu jsou právě koncept místa a koncept prostoru. Humanisticky orientování geografové jako 

Tuan (1974, 2008) se od svých předchůdců liší tím, že chápou prostor jinak než pouze geometricky. 

Chápou ho existenciálně stejně jako fenomenologové. Takto chápaný prostor závisí na významech, 

které mu člověk připisuje (Siwek 2011).  Tuan (2008) charakterizuje prostor jako slovo označující 

společné zkušenosti, zdůrazňuje důležitý vztah prostor - místo a také nahlíží na prostor jako 

symbol svobody. Tomuto pojetí je tedy společné to, že na prostor nahlíží více humánně, čili vnímá 

prostor více jako prostor sociální. Schéma sociálního prostoru znázorňuje obrázek 4.  Tuan (2008) 

vymezuje místo oproti prostoru připisováním významu a specifičnosti. Podobně jako Tuan (2008) 

nahlíží na koncept prostoru francouzský sociolog a filozof Henri Lefebvre (1974, cit. 

v Goonewardena a kol. 2008). Ten chápe (sociální) prostor hlavně jako společenský produkt. Podle 

Goonewardeny a kol. (2008), kteří vycházejí z Lefebvreho teorie, můžeme rozlišovat tři způsoby 

produkce prostoru známé jako „Lefebvre’s trialectic of space“ (Goonewardena a kol. 2008, s. 38-

40) 

o „Perceived space - vnímání prostoru a objektů, které tvoří prostor, našimi smysly.  

o Conceived space - prostor nemůže být vnímán jako takový, aniž by předem neexistoval 

v naší mysli; tento prostor je spojen s našimi znalostmi. 

o Lived space – označuje výrobu prostoru založenou na našich každodenních 

zkušenostech“. 

 

Ačkoli existuje nespočet definic prostoru, pro tuto práci je nejdůležitější pojetí geografické. 

Sama osobně jsem nakloněna pojetí prostoru jako sociálního produktu, či jako dějišti (nejenom) 

lidských aktivit, které se odehrávají v konkrétních místech a v konkrétním čase. 
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Obrázek 3: Hierarchie sociálního prostoru 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Porteous (1977, cit. v Walmsley a Lewis 1984) 

 

2.3.2 Místo 

Místo – snad nejzákladnější pojem v geografii. Avšak stejně jako termín prostor, ani definice místa 

není zcela jasná. Pojmy místa („place“) a prostoru („space“) jsou často mylně, a to nejenom 

v geografii, zaměňována. Podle Gregoryho (2009, cit. v Vávra 2010) je zájem o místo preferencí 

humánních geografů, kteří se striktně odlišují od geografů fyzických. I Cresswell (2004) říká, že 

termín „place“ je ústředním tématem humánních geografů a vymyká se jednoznačné definici. Vávra 

(2010) uvádí, že vymezování pojmu začalo ve 20. letech 20. století, kdy autoři jako de la Blache, 

Sauer a další reagovali kriticky na geografický či environmentální determinismus, tedy na tvrzení, 

že lidské aktivity jsou určované přírodním prostředím. Ze zahraničních autorů mezi přední 

odborníky v problematice koncepce místa patří jména jako Tuan (1974), Relph (1976); z řad 

českých odborníků se touto tématikou zabývá např. Vávra (2003). Definice místa tedy není 

jednoznačná. Opět se zde nabízí několik směrů, ze kterých můžeme na definici místa nahlížet. 
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Pro tuto práci je důležité vědět, jak jedinec vnímá místo (destinaci cestovního ruchu) z pohledu 

návštěvníka/turisty, ale i rezidenta, což nás odkazuje opět do oblasti humanistické geografie. 

Odborníkem přes problematiku koncepce místa, zejména pak vztahu jedince a místa je zcela jistě již 

zmíněný Tuan. Tuan (2008) pohlíží na definici místa jako na bod v prostoru, který je jeho 

neodmyslitelnou součástí, a jako na vztažný bod k jiným místům (cit. v Siwek 2011). Nutno také 

souhlasit i s tvrzením Agnewa (2005). Ten uvádí, že termín místo nás odkazuje spíše k teoriím 

subjektivním, jako jsou fenomenologie a postmodernismus, zatímco termín prostor je většinou 

spojován s objektivními teoriemi a prostorovými analýzami (Agnew 2005). Tuan (2008) říká, že 

„místo je taktéž objektem naší pozornosti“ (s. 161). Schulz (1994, cit. v Zelenka a kol. 2008) zase 

definuje místo jako prostor, který má jasně určený charakter. Tento charakter umožňuje místo více 

či méně přesně vymezit, což ho odlišuje od prostoru. Relph (1976) popisuje místo jako „komplexní 

integraci přírody a kultury, které se vyvinuly a stále se vyvíjejí v konkrétních lokalitách a jsou 

propojeny toky lidí a zboží do jiných míst“. (Relph 1976 s. 3) Místo ve spojení s prostorem má 

mnoho vzájemně skrytých významů. Cresswell (2004) tvrdí, že místo se skládá z řady objektivních 

a subjektivních aspektů, které jsou vždy s termínem místa („place“) vázány. Trochu jinak definuje 

místo politický geograf Agnew. Podle Agnewa (1987) je pojem místo velmi spornou věcí, na kterou 

můžeme nahlížet z více pohledů. Neexistuje jednoznačná definice místa. Agnewova (1987) 

představa o místě je založena více na interakcích sociálních vztahů s místem. Místa nejsou jen 

nějaké body v prostoru, ale v každém místě neustále probíhá děj, akce, činnosti a interakce vztahů 

i objektů. S tímto tvrzením osobně sympatizuji. Podle Agnewa (1987, s. 28) má každé místo má 

jakési tři základní znaky:  

o „Locale – místo, v němž neustále probíhají vztahy, ať již sociální nebo kulturní. 

o Location – každé místo na zemském povrchu se dá lokalizovat. Jedná se o určitý bod, 

polohu či zeměpisnou oblast na povrchu Země. 

o Sense of place - neboli význam místa, jedná se o subjektivní pohled jedince či komunity 

na místo, o naše pocity z místa, s kterým se ztotožňujeme/identifikujeme“. 

Tyto tři aspekty podle Agnewa (1987) jsou nedílnou součástí vlastností místa. Jedno je jasné 

– definice místa je ve své podstatě nesourodá i dnes. Záleží z jakého pohledu se na ni díváme, jaké 

máme zkušenosti, postoje a hodnoty, neboť ty se nevědomě přenášejí do teoretických pojmů, se 

kterými pracujeme. Na závěr této podkapitoly bych dodala to, že místo („place“) je více než jenom 

akademický termín, který propojuje dimenze sociálních skupin, geografie a chování aktérů 
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v daných místech. Je to velice frekventovaný termín, který používáme v každodenní komunikaci, 

aniž bychom si použití tohoto termínu nijak zvlášť uvědomovali (Cresswell 2004).  

 

Význam místa 

„Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.“   

                                                     Christian Morgenstern  

 

To, co se nám zdá na první dojem nezajímavé, může mít pro jiného velký význam. Stejně tak jako 

vnímáme věci a lidi kolem sebe, tak vnímáme i místa. Některá místa pro nás mají nepředstavitelný 

význam, jako je např. domov, jiná se pro nás stávají nezajímavá, tudíž nás k nim nic neváže. 

Význam místa nás odkazuje na způsob, jakým jsou místa zažita subjektivně. Popisuje složitý soubor 

emocí a pocitů, které jsou vyvolané na konkrétním místě. Často je to vnímáno jako pocit 

připoutanosti a sounáležitosti k danému místu.  Nicméně význam místa je spjat i s negativními 

emocemi, jako jsou strach, klaustrofobie nebo neklid, které mohou samy o sobě vytvářet pro jedince 

taktéž určitý význam místa. Otázka významu místa nebyla ústředním tématem geografů. Teprve až 

od příchodu humanistické geografie, během roku 1970, začaly být pocity, emoce a subjektivita 

považovány za hodné geografické kontemplace. Teprve od této doby geografové začali produkovat 

značné práce týkající se významu místa, ať už v kontextu jednotlivce, či významu místa sdíleného 

komunitou (Cresswell 2006).  

Castree (2003, cit. v Vávra 2010) uvádí, že při zkoumání míst a následné interpretaci se 

zjistilo, že existuje subjektivní vazba k místu a každá tato vazba se dá interpretovat. Význam místa 

podle Castreea (2003, cit. v Vávra 2010) existuje vždy. Tohoto faktu si v podobě identity všímá již 

Relph (1976). Lze tedy říci, že identita místa a význam místa spolu úzce souvisí. Vávra (2010) 

uvádí, že jedinci, kteří v místě žijí, tedy „insideři“ (rezidenti), mají větší povědomí o místech. 

Význam těchto míst si sami vytvářejí různými způsoby. Může se jednat o stejný styl oblékání, 

o nářečí, oblečení či veřejné vystupování ve společnosti. Zatímco „outsideři“ (návštěvníci/turisté) 

povědomí o významu daného místa pro místní obyvatelé nemají. Často tyto místa navštěvují proto, 

že je toto místo pro ně atraktivní a má jim co nabídnout. Tuan (1974) rozlišuje dva typy míst, které 

můžeme odlišně vnímat právě z pozice rezidenta/turisty („insidera/outsidera“). Tyto rozdíly jsou 

markantní na příkladu turisty, který přijede do turistické destinace. Tuan (1974), který v tomto 

případě vyšel z klasifikace míst od Wilda (1963, cit. v Vávra 2010) vyčlenil dva typy míst:  

http://citaty.net/autori/christian-morgenstern/
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o Veřejné symboly – místa, která jsou na první pohled patrná, zaujmou nás a jsou něčím 

zvláštní, specifická. Příkladem může být nějaké posvátné místo, nebo místo oficiální, jako je 

kašna nebo socha na náměstí, jsou to většinou místa oficiální nebo okázalá.  

o Místa se zvýšenou péčí – místa, jejichž charakter není na první pohled jasný. Jsou to často 

právě ty místa, ke kterým mají místní (rezidenti) nějaký vztah. Příkladem může být škola 

nebo náš domov. Turisté/návštěvníci význam těchto míst jen stěží odkryjí.  

Tvrzení Tuana (1974) se potvrdila ve studii Polanské (2011). Místní obyvatelé zkoumaného 

území do mentálních map často zakreslovali místa se zvýšenou péčí, která neměla pro „outsidery“ 

žádný význam a nebyli schopni je odkrýt.  Je poměrně lehké odhadnout a to jak z pohledu turisty 

i rezidenta, jaká místa jsou veřejnými symboly, avšak mnohem složitější je pro samotného turistu 

určit, jaká místa jsou místy se zvýšenou péčí. Nutno také dodat, že existují místa, která mohou 

spadat do obou kategorií najednou (Vávra 2003). Tabulka 2 ukazuje to, jak Tuan (1974, cit. v Vávra 

2003) rozlišuje tato místa a o jaká konkrétní místa se jedná.  

 

Tabulka 2: Typy míst podle Tuana (1974) 

Místa jako veřejné symboly 

(napohled s velkou přitažlivostí) 

Místa se zvýšenou péčí 

(napohled s malou přitažlivostí) 

Posvátné místo   

Veřejná zahrada Domov, obchod, hospoda 

Pomník  Roh ulice, obytná čtvrť 

Monumentální architektura Tržiště  

Veřejné prostranství Město  

Ideální velkoměsto  

Zdroj: Vlastní zpracování dle Vávry (2003) 

 

Je patrné, že místa vnímaná jako veřejné symboly budou lidem, zejména 

turistům/návštěvníkům („outsiderům“) bližší a svůj zájem budou věnovat spíše jim, než místům se 

zvýšenou péčí. Důvodem je zřejmá atraktivita místa, tzv. „imageablility“. Tyto veřejné symboly 

budou mít zcela jistě vyšší míru „imageability“ pro turisty/návštěvníky („outsidery“), než místa se 

zvýšenou péčí. 

 

Syndrom „my“ a „oni“ 

Jak již bylo řečeno, vazby místo - jedinec existují snad všude kolem nás. Člověk má nejčastěji 

vazbu k místu, které se stalo jeho rodištěm, domovem. Obyvatelé daného místa své místo vnímají 
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a rovněž si uvědomují, že jejich území (obec, město, stát) má identitu a hranice, a to nejvíce 

v případě, kdy se cítí ohroženi. Tento pocit ohrožení (úzkosti) může nastat, když se lidé jiné rasy 

chtějí přistěhovat do jejich čtvrti nebo když jejich území má být zasaženo výstavbou dálnice nebo 

má dojít k městské přestavbě (Suttles 1972, cit. v Vávra 2003). Syndrom „my“ a „oni“ se ale může 

objevit i při běžné návštěvě turistů v dané lokalitě rezidentů.  

Identita, jak uvádí Tuan (1974, cit. v Vávra 2003), je definována konkurencí a konfliktem 

s jinými. Zdá se, že to platí jak pro jednotlivce, tak pro komunity. Syndrom „my“ a „oni“ vysvětluje 

Vávra (2003), který vychází z Tuana (1974) na dvou rozdílných komunitách:  

o Komunita uzavřenější - patří do nižší socioekonomické vrstvy. 

o Komunita kosmopolitní – je velmi vzdělaná. 

Každou komunitu si můžeme představit jako prostorově soustředné kružnice, které jsou 

ohraničeny úrovní lokální, regionální, národní a nadnárodní, a v každé úrovni jsou pak vymezena 

vnímání obyvatel („my“ a „oni“).  První komunita (uzavřenější) se vyznačuje silným vymezením na 

lokální úrovni (jako příklad můžeme uvést rodák vs. přistěhovalec) a na národní úrovni (jako 

příklad Čech vs. cizinec). Slabé vymezení je mezi regionem a státem. Obyvatelé této komunity 

velmi nelibě nesou přistěhování cizinců do jejich území. Pro druhý typ komunity (kosmopolitní) je 

typické silné vymezení na úrovni regionální a v úrovni nadnárodní (Vávra 2003).  

V oblasti cestovního ruchu si můžeme tyto dvě komunity představit následovně. První 

komunitu – tu uzavřenější, reprezentují obyvatelé nějaké menší obce, zatímco tu druhou komunitu – 

kosmopolitní, charakterizují obyvatelé většího města, kde se jedinci stávají anonymními. Typickým 

příkladem kosmopolitní komunity je Praha. Příkladem komunity uzavřenější může být kterákoliv 

vesnička (nejmenší obce jsou na Vysočině). Představme si, že přijede turista do Prahy. Je možné, 

aby si ho někdo všiml či dokonce se vůči němu distancoval jako „nečlenovi komunity“? Asi těžko. 

Avšak zkusme si tuto situaci představit v nějaké menší vesničce. Zde je syndrom „my“ vs. „oni“ 

daleko častější. Rodáci se často uzavírají ve své komunitě (nejčastěji místní hospůdka) vůči 

turistům, které často berou pouze jako zdroj financí pro svou obec. Avšak je nutné si uvědomit, že 

toto nepsané pravidlo neplatí všude. Syndrom „my“ vs. „oni“ v cestovním ruchu také často souvisí 

s cyklem turistické destinace a tzv. Doxeyho iritačním indexem (podkapitola 2.4.4). V souvislosti 

s tímto syndromem také hovoří Fialová (2012) o tzv. dualizaci společnosti. Pokud tento koncept 

budeme aplikovat do oblasti cestovního ruchu, jedná se o rozdělení místní komunity na dvě 

skupiny. První skupina je charakterizována tím, že „sympatizuje“ s turisty, neboť z nich profituje 

(ekonomicky, sociálně či politicky). Druhá skupina, ta která z CR neprofituje, strádá, se oproti 
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turistům často vymezuje. Fialová (2012) však dodává, že tato dualizace společnosti je patrná hlavně 

v oblastech s velmi intenzivním cestovním ruchem. Pásková a Zelenka (2002) říkají, že duální 

společnosti vznikají v intenzivně navštěvovaných destinacích, kde vrstva podnikatelů působících 

v CR, výrazně profituje z intenzity CR, zatímco zbytek rezidentů trpí zvýšenými životními náklady 

díky cestovním ruchem způsobené inflací.  

Z výše uvedeného lze vyvodit následující závěry. Místa, kde žijí netolerantní patrioti jsou 

silně vymezena v rámci obce vůči přistěhovalým. Další je silné vymezení vůči těm, kteří nepatří 

k národu. Jako příklad je možné uvést odpor místních obyvatel některých měst, kde byla zřízena 

centra pro uprchlíky. Jinak vypadá místo, které se vyznačuje kosmopolitním obyvatelstvem, jako je 

tomu u druhého typu komunity. Obyvatelé otevřené komunity se spíše identifikují s územím 

regionu a v nadnárodní úrovni se vymezují na „osvícené“ a na „omezené“ (Vávra 2003). Stejně tak, 

jak bylo uvedeno výše, se vymezují v některých lokalitách místní obyvatelé/rezidenti vůči 

návštěvníkům/turistům.  

 

2.3.3 Percepce geografického prostoru/místa  

„Vnímání nám říká, že něco je. Myšlení nám říká, co ta věc je, cítění nám říká, co nás je hodno.“ 

Carl Gustav Jung  

 

Již v 19. století sociální vědci široce uznávali klíčovou roli lidského vnímání a preferencí, což se 

také odráželo v jejich filosofii a teoriích. Poprvé tak řešili abstraktní pojmy, jako jsou lidské 

hodnoty, tužby, přání a možnosti.  Avšak nelze hovořit o masovém rozvoji percepce a lidského 

vnímání, neboť stále jejich umění empirického šetření bylo relativně málo rozvinuté ve srovnání 

s přírodními vědami (Golledge a Rushton 1976). Téma percepce a studium geografického prostoru 

z pohledu subjektivního je tedy poměrně „nové“ téma. Podle Golda (1980) jsou pojmy prostor 

a percepce klíčové pro poznání chování člověka v prostorových souvislostech. Toto téma se dostává 

do popředí teprve se zvýšeným zájmem o BG (podkapitola 2.2), která vznikla v 70. letech 

20. století. Drbohlav (1990a, 1990b, 1993, cit. v Siwek 2011) uvádí, že zájmu českých geografů se 

behaviorální geografie začala těšit téměř s dvacetiletým zpožděním.  

Za jakéhosi průkopníka v tématu percepce krajiny u nás můžeme považovat Aloise Hynka, 

který se v 80. letech 20. století začal zajímat o toto téma v české geografii. Hynek (1984) říká, že 

ve výzkumu krajiny by nás měly zajímat nejenom prostory přírodních procesů, jejich interakce 

a integrita, ale měli bychom se zajímat taktéž stejnou měrou o prostor sociální a o to, jak lidé 

http://citaty.net/autori/carl-jung/
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integrují, organizují a vnímají prostor. Hynek (1984, s. 35) chápe percepci jako „řízený proces 

působení člověka na životní prostředí, které přetváří z hlediska potřeb, zprostředkovává odraz 

skutečnosti, přináší informaci a orientuje člověka v okolním světě“. Percepce geografického 

prostoru umožňuje myšlenkovou lokaci, simulaci prostorové aktivity a slouží k rozhodování. 

Nesmíme zapomínat, že veškeré zásahy do životního prostředí se percepčně promítají do života lidí, 

do jejich práce, bydlení, trávení volného času a mohou je motivovat, stimulovat, ale i retardovat 

jejich společenský rozvoj. Podle Hynka (1984) percepcí taktéž rozumíme způsoby vnímání 

a chápání prostředí jak přírodního, tak funkčního, člověkem změněného. „V procesu percepce nejde 

o pasivní odraz prostředí, ale o činnost aktivního subjektu v kontextu sociálním a kulturním. Je 

ovlivněna úrovní poznání a jeho organizací, hodnotou prostředí, potřebami člověka, jejich 

hierarchií, způsobem výběru a řešení konfliktů“. (Hynek 1984, s. 55) Percepce prostoru je odezvou 

prostředí v člověku, vztahem člověka k okolnímu světu, jeho prožíváním i působením na něj. 

Odpovídá na otázku, jak se díváme na svět kolem nás, co v nás zanechává, co v nás probouzí a jak 

nás ovlivňuje. V širším slova smyslu bývá percepce chápána jako hodnotově orientační činnost 

(Hynek 1984). Analýzou názorů, postojů a činností lidí ve vztahu k životnímu prostředí a taktéž 

v identifikaci hodnot zjišťujeme, jak se na ně dívají lidé, kteří v něm žijí, pracují nebo se rekreují. 

Siwek (2011) chápe pod pojmem percepce nejobecnější vnímání. Siwek (2011, s. 70) definuje 

percepci následovně: „Je to proces, během něhož vzniká v lidském vědomí obraz reality. Realitou 

rozumíme okolní svět, prostředí, které člověka obklopuje a jehož kvality poznává svými smysly. 

Percepce má tedy bezprostřední vztah k teorii poznání“. V definici Siwka (2011) spatřuji tu 

nejjednodušší a dobře pochopitelnou definici toho, jak můžeme chápat percepci. Podle Siwka 

(2011) je percepce vždy jakousi zvláštní syntézou konkrétního lidského vědomí. Zároveň je 

výsledkem konkrétní míry osobní racionality a iracionality daného člověka. I Patočka a Heřmanová 

(2008) pohlížení na percepci prostoru jako na proces, který je silně individuální a výrazně sociálně 

diferencovaný. Cox (1972) definuje percepci jako „poznatky, které jedinec získává v důsledku svých 

vizuálních, hmatových, verbálních a sluchových kontaktů s prostředím“ (s. 100). I takováto definice 

je dobře pochopitelná a nelze s ní nesouhlasit. 

Cox (1972) rozlišuje dva typy percepce: 

o Designativní percepce – je vnímání (představa) o vlastnostech místa, které však všechny 

tyto vlastnosti nevykazují. Vlastnosti daného místa nejsou jedincem souzeny na základě 

jeho emocí.  
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o Aprasivní percepce – je vnímání místa na základě nějakých soudů (často vytvořených 

zkresleně skrze média či prázdninovou návštěvu). Místo hodnotíme na rozdíl 

od designativní percepce na základě našich emocí a preferencí, proto je tato percepce více 

zkreslena.  

Člověk ve svém volném čase při rekreaci a cestování vyhledává různé typy krajin. Prožívá 

je, a tyto místa, která navštívil, jej motivují k opakované návštěvě stejné krajiny nebo stejného typu 

krajiny. Současně při vnímání nějaké krajiny/místa/turistické destinace vždy obohacuje, mění 

a propojuje své kognitivní mapy, které ve výsledku mění jeho názory a percepce o dané lokalitě.  

Určitým, relativně častým paradoxem procesu vnímání (percepce) je skutečnost, že pro rezidenty 

určitého města či obce se každodenně, resp. opakovaně navštěvované místo stává jakoby 

neviditelným, přestože stále v jejich povědomí existuje. Obyvatelé dané lokality již příliš nevnímají 

jeho kulturní rozmanitosti a bohatství, neboť tyto detaily se pro ně stávají každodenní zkušeností, 

místy kolem kterých „slepě“ procházejí. Oproti tomu turisté/návštěvníci či nově přistěhovalí jsou 

vůči těmto prvkům značně citliví. Tyto prvky (místa) jsou pro ně jedinečným zážitkem (Patočka 

a Heřmanová 2008). Toto tvrzení dle mého názoru vychází z tvrzení Tuana (1974) a jeho rozlišení 

dvou typů míst (podkapitola 2.3.2). 

Významným autorem zajímající se o percepci prostoru trochu odlišným způsobem, je již 

několikrát zmíněný Tuan. Tuan (1974) ve své předmluvě v knize „Topophilia“ definoval percepci 

ve dvojím smyslu. Zaprvé jako „odezvu lidských smyslů na vnější podměty, a za druhé jako aktivitu 

vedoucí k jejich třídění, což zahrnuje potlačení jedněch na úkor druhých“. (Tuan 1974, s. 7) Tuan 

tedy pohlíží na percepci prostoru skrze lidské smysly. Vnímání (percepce) je dle Tuana (1974) 

reakcí smyslů na vnější podměty a zároveň činností při které jsou některé jevy jasně registrovány, 

zatímco jiné ustupují do pozadí. Není možné, aby dva jedinci či dvě sociální skupiny vnímaly 

prostředí stejně. Každý jedinec je ve své podstatě jedinečný a vytváří se vlastní obraz prostředí, 

který nemůže být nikdy shodný s obrazem jiného jedince. Dle Tuana (1974) hrají tedy v poznávání 

důležitou roli lidské smysly, jak ukazuje obrázek 5. 
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Obrázek 4: Rozsahy lidských smyslů ve vnímání prostoru 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Skurnik a George (1967, cit. v Gold 1980) 

 

Z obrázku 5 je patrné, že detekce rozsahů lidských smyslů se značně liší. Pouze zrak, sluch 

a čich jsou schopny přijímat podněty z částí území životního prostředí mimo hmatovou zónu, 

z nichž čich má nejvíce omezený rozsah. Jednoznačně pak v percepci prostoru dominuje zrak. Ten 

je schopen odlišit prostředí až na několik desítek metrů (Gold 1980). Člověk je odpradávna spíše 

vizuální bytostí, čili nejdůležitější roli hrají při vnímání prostoru oči. Ostatní smysly jsou taktéž 

důležité, ale ne prioritní. I Patočka a Heřmanová (2008) nahlížejí na prostor skrze smysly. „Prostor 

na nás působí nejen fyzikálně a chemicky, ale také vizuálně, hmatově, svými zvuky, vůněmi 

a dalšími, někdy vědomě nepostřehnutelnými faktory, vytvářející tak jednotný a celistvý obraz 

v psychologické rovině a v historicko-společenském a kulturním dopadu“ (s. 105).  

Stejně jako Tuan (1974), i Vávra (2010), který vychází často z Tuana (1974,1977, 1991, cit. 

v Vávra 2010) uvádí, že důležité ve vnímání určitého prostoru je rozlišovat to, zda-li se na prostředí 

díváme očima turisty/návštěvníka či pohledem rezidenta. „Outsider“ často hodnotí prostředí pouze 
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esteticky, vizuálně. Ostatní smysly ustupují v této chvíli do pozadí. Zatímco „insider“ vidí stejné 

prostředí trochu jinak. Rozvíjejí se u něj více ostatní smysly, zejména čich a hmat.  

Technika zjišťování percepce není jen o teorii. Je poměrně důležitým nástrojem, který lze 

využít i v praxi. V posledních letech se klade důraz na to, jak je prostor subjektivně vnímán jedinci, 

malými skupinami a dle mého názoru i dle názoru Zelenky (2008) má stejnou váhu jako výzkum 

objektivní. Zelenka (2008) uvádí, že technika zjišťování percepce krajiny, prostoru, je vhodným 

nástrojem, který může mimo jiné vymezit vztah člověka a krajiny, jeho percepci vůči prostředí. 

Pomocí subjektivní percepce jedince můžeme zjistit jeho preference v krajině a důvody těchto 

preferencí. Tyto výsledky mohou být prakticky využity např. v ekologii člověka a v další diskusi 

prostředí. Hynek (1984) říká, že informace získané pomocí techniky percepce krajiny mohou 

prakticky využít jak výzkumníci, tak i rozhodovatelé v řízení, správě a úpravě životního prostředí. 

Proto také osobně přikládám význam této práci, resp. části této práce (kapitola 4), která analyzuje 

subjektivní percepci prostředí (území Harrachova), jehož výsledky se dají aktivně použít pro úpravu 

a řízení destinačního managementu v Harrachově. Avšak jsem si vědoma i toho, jak mimo jiné 

uvádí i Zelenka (2008), že percepce krajiny člověkem s vytvářením percepčních a kognitivních map 

je velmi významným, avšak ve výzkumu přesto zatím ve své komplexnosti nedoceněným faktorem, 

který ovlivňuje spokojenost člověka s místem, kde žije, ovlivňuje jeho rozhodování o investičních 

aktivitách, o míře způsobu přeměny krajiny, o prioritách ekonomických či environmentálních nebo 

nás motivuje k cestování.  

 

2.4 Geografie cestovního ruchu 

„Smyslem cestování je regulovat představu realitou.“ 

Samuel Johnson  

Vývoj 

Geografie cestovního ruchu a rekreace je jednou z nejmladších disciplín geografie. Počátky rozvoje 

této disciplíny sahají do 30. let 20. století. Jak uvádějí Hall a Page (1999), cestovní ruch a rekreace 

byly předmětem výzkumu a vzdělanosti nejprve v anglo-americké geografii, a to od roku 1930. 

Za centra výzkumu však můžeme považovat celkem čtyři základny výzkumu geografie cestovního 

ruchu – Německo, Francie, Švýcarsko a USA (Vystoupil 2008). Důvody tohoto poměrně pozdního 

rozvoje geografie cestovného ruchu tkví v samotném vzniku jevu rekreace a volného času, který 

„expandoval“ až v posledních letech, ačkoli historie volného času a rekreace sahá hluboko 

http://citaty.net/autori/samuel-johnson/
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do minulosti (Vystoupil 2008). Teprve začátek 20. století lze označit za léta prvního formování 

teoretických základů v geografii cestovního ruchu a rekreace. Vystoupil (2008) dodává, že se 

jednalo hlavně o vymezení objektu a předmětu výzkumu.  Ve 30. a 40. letech 20. století pak došlo 

k poměrně intenzivnímu rozvoji geografie cestovního ruchu. Byly rozpracovány širší definice 

pojmů, došlo k dalšímu upřesňování předmětu výzkumu a vymezování sfér výzkumu geografických 

problémů jako jsou výzkumy prostorového rozložení a šíření cestovního ruchu, hodnocení 

přírodních předpokladů či regionalizace a typologie oblastí cestovního ruchu (Vystoupil 2008). 

Není se čemu divit, že zprvu byl kladem důraz na ekonomický směr výzkumu, konkrétněji na to, 

jaký vliv má cestovní ruch na ekonomický rozvoj míst a oblastí. Až poté (v 60. letech 20. století) se 

začaly zkoumat vlivy a dopady cestovního ruchu z pohledu environmentálního, sociálního 

a psychologického. Přibližně od 80. let do současnosti můžeme hovořit o masivním a dynamickém 

rozvoji vědní disciplíny geografie cestovního ruchu, který úzce souvisel se stejně dynamicky se 

rozvíjejícím mezinárodním cestovním ruchem.  

 

Definice 

„Geografie cestovního ruchu („geography of tourism“) je obor zabývající se studiem zákonitostí 

prostorových vztahů mezi cestovním ruchem a rekreací na straně jedné a krajinnou sférou na straně 

druhé, zákonitostmi a faktickým rozmístěním cestovního ruchu v oblastech různé prostorové 

hierarchie, dále studiem lokalizačních, selektivních a realizačních faktorů a podmínek rozvoje 

cestovního ruchu“. (Vystoupil 2008, s. 296) Jako každá vědní disciplína, i geografie cestovního 

ruchu neušla kritice. Vystoupil (2008) říká, že jedním z hlavních problémů geografie cestovního 

ruchu je definice předmětu výzkumu (hledání a formulování hlavních teoretických konceptů) 

a taktéž stanovení hlavních směrů a úkolů. Na obecné úrovni lze říci, že geografie cestovního ruchu 

soustřeďuje svůj zájem (předmět výzkumu) na prostorové vztahy ve volném čase a cestovním 

ruchu, ale je třeba říci, že si tato disciplína rozvíjí vlastní teorie a modely. Vystoupil (2008) dále 

uvádí současné geografické přístupy a jejich vztahy ke geografickému výzkumu cestovního ruch 

a volného času (v anglosaské literatuře). Patří k nim zejména prostorová analýza (návštěvnické 

proudy a vzory chování), behaviorální geografie (mentální mapy, vnímání životního prostředí), 

humanistická geografie (zmírnění prostorového vnímání CR), radikální přístupy (kulturní identita, 

chování podle pohlaví) a v neposlední řadě taktéž velmi důležitá aplikovaná geografie (regionální 

rozvoj, CR v národních parcích, destinační management). Na základě několika těchto přístupů, 
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zejména z oblasti humanistické a behaviorální geografie se pokusím identifikovat oblast 

Harrachova skrze nazírání místních obyvatel. Blíže se tomuto tématu věnuji v kapitole 4. 

Od samého počátku co geografie cestovního ruchu vznikla, můžeme říci, že se zabývá několika 

oblastmi výzkumu. Nutno však dodat, že jsou to okruhy širšího charakteru, ne zcela jistě určitě 

vyčerpávající. Vystoupil (2008, s. 306) charakterizuje tyto okruhy následovně: 

o „Analýzy a hodnocení základních faktorů a podmínek rozvoje cestovního ruchu. 

o Prostorová analýza cestovního ruchu. 

o Geografická analýza hlavních forem cestovního ruchu. 

o Geografické aspekty mezinárodního cestovního ruchu. 

o Koncepce a prognózy rozvoje cestovního ruchu a rekreace. 

o Geograficko-kartografické přístupy a metody v cestovním ruchu. 

o Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, hodnocení vlivů cestovního ruchu na geografické 

prostředí“. 

Posledního okruhu se také dotýká část této práce (kapitola 4), kde na základě dotazníkového 

šetření analyzuji jaký vliv má cestovní ruch na obyvatele Harrachova, a to zejména z oblasti socio-

kulturní. 

 

2.4.1 Cestovní ruch 

Definice  

Definice a vymezení oboru cestovního ruchu jakožto velice interdisciplinárního vědeckého oboru 

(obrázek 6) není zcela jednoduché. Existuje nespočetně mnoho pokusů o vymezení tohoto 

společenského jevu. Jakubíková (1995) říká, že i samotná snaha o sjednocení a vymezení pojmů 

v oblasti cestovního ruchu je dlouholetá. Zkusme se tedy podívat na několik definic, jak lze vymezit 

cestovní ruch. Většina autorů (dle mého názoru) pohlíží na cestovní ruch z pohledu ekonomického, 

tedy tak, že cestovní ruch je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví ekonomiky každého státu. 

Šípek a Štýrský (2005) definují cestovní ruch právě z pohledu „motoru“ ekonomiky jako dravě se 

rozvíjející oblast služeb přinášející do hospodářství velké peníze a říkají, že v mnoha zemích 

a regionech je turismus a rekreační pobyt důležitým pilířem hospodářské stability a rozkvětu. 

Vystoupil (2008), který vychází z definice UNWTO definuje cestovní ruch jako „souhrn aktivit 

osob cestujících do míst mimo jejich obvyklé prostředí a pobývajících v těchto místech po dobu ne 

delší než jeden rok, za účelem trávení volného času, podnikání či jiným účelem“ (s. 303). Šíp 

(2001) definuje cestovní ruch jako obecně pojatý objekt, který představuje reálný socioekonomický 
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volný systém, jehož základními stavebními prvky jsou nabídka, poptávka a vazby mezi nimi 

představující toky turistů, služeb, informací a financí. Hall a Page (1999) říkají, že termín cestovní 

ruch (dále též jako CR) představuje toky lidských a obchodní činností spojených s jedním nebo více 

aspektů dočasného pohybu osob (služeb, financí) daleko od svých bezprostředních domovských 

společenství a denního pracovního prostředí z důvodů podnikání či rekreačních a osobních důvodů. 

Tato definice je mi osobně nejbližší. Cestovní ruch je také současně aktivitou, módním trendem 

a významnou náplní života moha mladých lidí zejména v ekonomicky vyspělých zemích světa 

(Zelenka 2008).  Pásková a Zelenka (2002) definují cestovní ruch jako komplexní společenský jev 

a jako souhrn aktivit účastníků cestovního ruchu, čímž se v podstatě s většinou definic a většinou 

ostatních autorů shodují. Zatímco předešlé definice byly poněkud „tvrdého“ typu, ovlivněny 

zejména sociálními vědci z pohledu jiných vědních disciplín, tak jak říká Hall a Page (1999), 

s trochu odlišným pojetím toho jak vymezit cestovní ruch, přicházejí Burkart a Medlik  (1981, cit. 

v Hall a Page 1999, s. 58), kteří nahlíží na „definici“ cestovního ruchu jako na koncept spjatý s pěti 

základními tvrzeními:  

o „Cestovní ruch vyplývá z pohybu lidí do různých destinací, kde uvažuje jejich pobyt. 

o Cestovní ruch obsahuje dva základní prvky – cestu na místo určení a zpět a pobyt v dané 

destinaci včetně činností spjatými s touto lokalitou. 

o Cesta a pobyt probíhají mimo běžné místo pobytu a práce místních/rezidentů, aby cestovní 

ruch vyvolával ty činnosti, které jsou odlišné od těch, které jsou typické pro rezidenty 

(pracující populaci) v dané lokalitě/destinaci. 

o Cesty do turistických destinací jsou dočasné, krátkodobého charakteru, se záměrem vrátit se 

domů během několika dnů, týdnů či měsíců. 

o Destinace jsou navštěvovány za jiným účelem, než za účelem trvalého osídlení či nástupu 

do zaměstnání“.  

Z tohoto, řekněme až banálně jednoduchého popisu toho, co CR představuje, by mělo být již 

každému zřejmé, o co v CR jde. Pokud bych měla vlastními slovy a co nejjednodušeji shrnout, co to 

cestovní ruch je, vyjádřila bych se následujícími slovy – v cestovním ruchu se vždy jedná o pohyb 

turistů/návštěvníků z místa jejich trvalého bydliště do míst, kde nemají své trvalé bydliště. Vždy se 

jedná o pohyb krátkodobý, ne delší než 1 rok. To co turisty/návštěvníky k tomuto pohybu vede, 

uvádím v podkapitole 2.4.3, která se týká motivace cestování. 
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Obrázek 5: Vztah cestovního ruchu a ostatních vědních disciplín 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Pásková (2002, cit. v Vystoupil 2008) 

 

Na CR má vliv mnoho činitelů, kteří působí různou intenzitou a rapidně mohou ovlivňovat 

účast turistů na cestách. Některé faktory účast jedinců na CR stimulují, jiné účast modifikují 

a některé faktory účast turistů na CR limitují. Jakubíková (1995) říká, že určit vliv činitelů na účast 

jedinců na cestovním ruchu i na rozvoj CR samotného je obtížné. Obrázek 7 ukazuje některé 

činitele, kteří mají vliv na CR, resp. na účast jedinců na cestování.   

 

Obrázek 6: Činitelé působící na cestovní ruch 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Jakubíková (1995) 
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2.4.2 Identita 

„Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu“. 

Václav Havel 

 

Téma identity je pro tuto práci také jedním z ústředních pojmů. CR je obecně výrazným činitelem, 

který narušuje identitu obyvatel cílové destinace. Ovlivněna je často i samotná identita 

turistů/návštěvníků. V této podkapitole se pokusím rozlišit mezi pojmy jako je regionální/územní 

identita, identita regionu, identita místa a identita kulturní. Nejprve však této termín definuji 

v obecném kontextu. 

Pojem identity je základním pojmem, se kterým se setkáváme v každodenním životě. 

Identita není pro většinu z nás neznámý pojem. Právě naopak. Stává se slovem často využívaným 

v různých souvislostech a významech, např. ve vědeckých pracích, odborné literatuře, v médiích 

i při běžné lidské komunikaci. Ale i tak, když se řekne slovo identita, nevybavíme si nic 

konkrétního, dokud tento pojem nezařadíme do správného kontextu. Obecně je identita chápaná 

jako jednotka vnitřního života a jednání, které bývá  též  nazýváno  autentickým  bytím (Mikuš 

2011).  Když se tedy zamyslíme hlouběji nad obecným významem termínu identita, dojdeme 

nejspíše k závěru, že tento pojem není jednoduché jednoznačně identifikovat. „Identita je fenomén, 

který se vyhýbá jednoduché definici, i když některé její znaky jsou zřejmé“. (Relph, 1976, s. 45) 

Velice výstižné a jednoduché definování toho, co je to identita.  

Identitě (z lat. Identicus = totožný, stejný) můžeme přisuzovat několikero významů. Tak 

např. matematik rozumí identitou rovnost čísel. Ve vývojové psychologii se hovoří zase o tzv. 

hledání identity jako o fenoménu doprovázejícím období dospívání člověka. Dospělí lidé na základě 

svých zkušeností a názorů utvářejí svou vlastní identitu (Vencálek 1998). Filosofové bádají nad 

samotnou podstatou identity. Sociální psychologové upozorňují zase na ztrátu identity v teorii davu 

a politologové zkoumají identitu v souvislosti s národností, Evropou a jinými většími politickými 

celky. Sociologové zase přemýšlejí nad termínem identity ve velice pluralitních významech. Pojem  

identity  se  stává  obvyklou  tématikou v různých sociologických  průzkumech a diskuzích (Mikuš 

2011). Jak tedy bylo uvedeno výše, pojem identity se vymyká jednoduché definici, neboť s ním 

pracují mnohé obory. Zkusme tedy identitu nejdříve definovat v obecném rámci.  

Paasi (2003, cit. v Mikuš 2011) definuje identitu jako sociální  proces, který se neustále 

dynamicky vyvíjí a mění a je  neustále konfrontovaný s různými sociálními aktéry, ať už jsou to 

ostatní lidé nebo instituce. Identita je způsob, kterým buď jednotlivec anebo skupina jednotlivců 
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definují sami sebe, své pocity, svou existenci (jedinečnost) a které podporují jejich vědomí 

ve vztahu k ostatním. Identita může mít řadu podob vzájemně se překrývajících nebo se 

doplňujících forem (Fialová a kol. 2010). Patočka a Heřmanová (2008) říkají, že součástí každého 

jedince jsou některé dané složky (askriptivní) jako je např. pohlaví, věk, rasa, ale i jméno, a také 

některé volitelné (alternativní) prvky jako je např. náboženství, politická příslušnost, zvolený 

partner nebo povolání daného jedince. Součástí identity jedince (tedy individuální identity) je 

i zvolený soubor kulturních hodnot, označovaný dle Patočky a Heřmanové (2008) jako kulturní 

identita. Individuální identita vyplývá z přirozené potřeby někam patřit, zařadit se nebo 

identifikovat se vůči jiným jedincům, definovat tak svoji jedinečnost a umět ji také patřičně obhájit.  

„Identita vypovídá o tom, jakým způsobem se my sami poznáváme v jiných, vypovídá také o tom, 

do jaké míry se my sami chceme ztotožnit s jinými osobami či do jaké míry se přirozená 

individuálnost každého z nás ztotožní v daném okamžiku a území s jinými a my se svým postavením 

(jednáním, činnostmi, prožitky aj.) zrovnoprávníme s jinými osobami“. (Vencálek 1998, s. 81)  

Pro tuto práci je důležité definovat a zamyslet se nad pojmem identita v rámci geografického 

výzkumu. Proto následující řádky budou vypovídat o tématice identity v geografickém rámci 

obecně a v kontextu cestovního ruchu konkrétněji. Téma identity nepatří k zrovna k jednoduchým 

tématům, a proto se mu věnuji poněkud podrobněji. Je důležité odlišovat jednotlivé pojmy, jako je 

regionální/územní identita, identita regionu, identita místa či kulturní identita.  Právě nad těmito 

pojmy se zamýšlím a zejména se pokouším vysvětlit rozdíl mezi nimi.  

 

Geografie a identita 

Humánní geografové se snažili pochopit podstatu a smysl identity a její místo na světě. Můžeme 

říci, že identita prostor utváří, ale zároveň prostor tvoří identitu. To znamená, že identita a prostor 

jsou neoddělitelně propleteny v geografických složitých vazbách. Prostor ovlivňuje nejen to, co 

vidíme ve světě, ale také to, jak to vidíme. Téma identity se objevuje v každodenním životě. 

Zkoumání identity vedlo geografy analyzovat jeho význam v mnoha tématech, a to nejenom 

výsostně geografických.  Téma identity se objevuje hlavně u humanistických geografů, kteří 

zkoumají identitu poměrně zvláštním, pro jejich předmět zájmu však typickým způsobem, jako je 

skrze média, literaturu či umění.  Téma identity se v geografii však neobjevuje jen 

u humanistických geografů. Toto téma je široké. Kulturní geografové např. skrze identitu zkoumají 

kulturní krajinu včetně památek a selektivního využívání krajiny (Vanderbeck 2006).  Známé je 

také zkoumání identity v oblasti regionální geografie (např. Chromý a kol. 2003, Paasi 1986, cit 
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v Bucher a Kunáková 2011), tedy jak se na základě územní identity vytvářejí různé regiony. 

Tématika identity je spojena i s cestovním ruchem, s čímž počítá celá tato práce. Dá se tedy říci, že 

tematika identity v souvislosti s geografií je nevyčerpatelným tématem, které můžeme (když 

budeme chtít) nalézt skoro ve všech dílčích disciplínách geografie jako vědy.  

 

Cestovní ruch a identita 

Téma identity v cestovním ruchu je nezanedbatelné a v posledních letech často diskutované. 

Pásková a Zelenka (2002) říkají, že CR je určitou formou interkulturní interakce, která může jak 

pozitivně, tak i negativně ovlivňovat kulturní identitu rezidentů.  Prakticky se tedy jedná o interakci, 

situaci, kdy turista přijede na určité místo a dostane se tak do styku s místními (rezidenty). Hovořit 

v této souvislosti lze i o konceptu společenské směny (podkapitola 2.4.4). Kulturní identitu 

rezidentů může turista zeslabovat zejména tím, že s sebou „přinese“ globalizační efekty. Jafari 

(1982, cit. v Mrázková 2011, s. 57) vysvětluje vztah CR a kulturní identity na základě čtyř kultur: 

o „Kultura cílového regionu (typické znaky přijímacího regionu). 

o Kultura zdrojového regionu (typické znaky vysílajícího regionu). 

o Kultura prázdninová - kultura cestovního ruchu (typické znaky turistů na cestách). 

o Kultura služeb (specifická kultura, kterou si přijímací regiony vytvořily na základě 

cestovního ruchu, který v dané lokalitě existuje)“. 

„V tomto procesu přebírá novodobá prázdninová kultura západního ražení vitální funkce 

hledání identity. Uspokojuje zejména základní potřeby v oblasti smyslů a emocí, které v industriální 

společnosti stěží nacházejí své místo: mýty, rituální a cyklické průběhy, pozitivní utopie. Tyto funkce 

byly dříve přenášeny vírou, zvyky, starými podáními nebo také umělci – to všechno jsou základy 

identity, které hrají v moderním životě čím dál menší roli“. (Müller, Thiem 1993, s. 283, cit. 

v Mrázková 2011, s. 57) 

Je zřejmé, že rezidenti si téměř vždy vytvářejí svou identitu, která je (ne vždy) při styku 

s turisty/návštěvníky narušena.  Zelenka a Pásková (2002) ji nazývají destinační identita. Jedná se 

o druh kolektivní identity, kdy se skupina rezidentů žijících v určité turistické destinaci identifikuje 

nejen s její tradicí a kulturně-historickými specifiky, ale i se základní filozofií, cíly, prostředky. 

Tato identita je utvářena i místním destinačním managementem. Klíčovým faktorem úrovně 

destinační identity se stává kvalita komunikace destinačního managementu s místními obyvateli, 

míra participace rezidentů na procesu rozvoje CR v destinaci, míra shodnosti kulturní identity 

rezidentů, ale také vztahy turistů/návštěvníků a rezidentů v dané destinaci. Palatková (2012) říká, že 
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celková identita destinace je také určována identitou národní či státní. Šípek a Štýrský (2005) tvrdí, 

že cestování, cestovní ruch obecně, jsou ideálním příkladem prožitku identity, neboť prožitek 

identity je výrazný tehdy, dochází-li ke konfrontaci s cizím prostředím a kulturou. Stejně tak jako 

mají svou identitu místní obyvatelé, svou identitu si na cestách nesou i turisté/návštěvníci. Turisté si 

mnohdy s sebou nesou silnou ochranu své identity („brnění“) v podobě mnoha připomínek domova. 

Šípek a Štýrský (2005) tvrdí, že v extrémním případě turisté vnímají okolí na svých cestách skrze 

matná skla autobusu a okna „civilizovaného“ hotelu. Jedná se o jakousi ulitu, která má turistům 

poskytnout přenosný domov a jistotu. Cílem je snížení konfrontace s cizím prostředím a s cizími 

lidmi. Psychologicky je to značně silně působící mechanismus a je patrně historicky velmi starý. Je 

sice pravdou, že takováto ochrana snižuje možnost vlastní identitu rozvíjet, ale na straně druhé je to 

volba každého turisty/návštěvníka. Vhodné je na tomto místě uvést, co dodal v souvislosti s otázkou 

na apartmánové byty v Harrachově jeden respondent dotazníkového šetření (březen 2013): „Ta 

pražská náplava sedí celý dny v těch apartmánovejch bytech a jejich rekreace se spíš podobá 

pohledu z okna na hory. V podstatě pak takovej turista řekne, že byl na zimní dovolený 

v Harrachově, ale že si párkrát sjel kopec a zbytek proseděl v teple pokoje u televize, to už se moc 

lidí nedozví“. (Muž, 31-50 let).  

 

Regionální/územní identita 

Mikuš (2011) tvrdí, že regionální identita je univerzální pojem, který sjednocuje takové 

antropologické a sociologické-politické jevy, jako je příslušnost k etniku, vlastenectví, národní 

příslušnost, společnou historii nebo hmotné i duchovní kulturní tradice. V současnosti sledujeme 

dvě zdánlivě protikladné a antagonistické tendence. Na jedné straně je to masivní globalizace, 

universalismus všech složek společenského života, a na straně druhé tendence podporovat, tvořit, 

upevňovat, ochraňovat, dokumentovat a uchovávat všechny projevy regionální kultury, tj. vše 

původní, odlišné, jedinečné, to co charakterizuje tvůrčí potenciál národů, regionů, jejich tradice, 

způsob života, jejich duši. Klíčovou roli ve formování regionální identity hrají dvě věci. Je to 

jednak samotné území, o které se zajímáme, a pak lidé, kteří na tomto území participují. Důležitou 

roli ve vytváření regionální identity hrají nezbytně vztahy (vazby) jedinec-místo.  Chromý (2003) 

říká, že vztah lidí k území (jejich regionu/místu) je přirozenou součástí jejich života. Obecně lze 

prostor se svými specifickými, sociálními, ekonomickými či vývojovými (historickými) 

podmínkami považovat za základ pro formování územní/regionální identity. Klíčovou roli při 

formování územní identity mohou také hrát přírodní podmínky a krajina, jako výsledek soužití 
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člověka s přírodou. Prostoru (v různých hierarchických úrovních: místo/lokalita – mikroregion – 

region) byl a je často přisuzován určitý význam („sense of place“) (podkapitola 2.3.2), což hraje 

také velice důležitou roli v regionální identitě. Vencálek (1998) vyzdvihuje onu nezaměnitelnost, 

jednotu a shodnost, a především pak harmonii v chování souboru obyvatel daného území 

v konkrétním čase, která tvoří regionální/územní identitu. Vencálek (1998) taktéž přisuzuje 

významnou roli v tvorbě regionální identity vztahům mezi samotnými obyvateli území, 

sounáležitosti obyvatel a jejich spoluúčasti na dění v daném území. Důležitost také Vencálek (1998) 

přidává jejich vědomostem o území a také historické paměti, která se předává z generace 

na generaci. Územní identitou lze rozumět i přijetí hodnot a ideálů, přijetí motivů a aspirací 

od jiných a ztotožnění se s nimi. „Identita obyvatel v území je tím významnější, čím těsnější vztahy 

mají dané vědomosti lidí s jejich činnostmi, zájmy a aktuálními úkoly, se kterými se v průběhu 

života v daném prostoru setkávají. Můžeme předpokládat, že tak jako existuje dlouhodobá 

historická paměť v prostoru, existuje i dlouhodobě formovaná kolektivní identita obyvatel 

v prostoru“. (Vencálek 1998, s. 83) Stabilita územní identity je určována tím, že setrvává v paměti 

individua, skupiny, souboru obyvatel regionu či státu apod. Fungující fenomén územní identity 

vychází z rozhodující role každodenních, drobných činností, které se v území uskutečňují. 

Patočka a Heřmanová (2008) také rozlišují mezi individuální a skupinovou regionální 

identitou. Individuální identita byla v této práci stručně vymezena výše, zatímco skupinová identita 

nebyla ještě definována. Osobně pokládám za jeden z cílů této práce jasně a správně rozlišovat mezi 

často „zamotanými“ pojmy, které se navzájem zaměňují. Skupinová identita představuje vnitřní 

ztotožnění s určitou sociální skupinou. Tato skupina pak společně sdílí představy o jejich 

společných identifikačních rysech. Skupinovou regionální identitu lze pak vymezit jako vnitřní 

pocit příslušnosti k určitému územnímu společenství lidí i k území samotnému. Jestliže tedy 

individuální regionální identita vyjadřuje vnitřní, tj. subjektivní přesvědčení jedince o jeho 

regionální zakotvenosti, potom skupinová regionální identita představuje společně sdílené shodné 

vnímání a hodnocení regionu/území, pocit určité sounáležitosti a blízkosti s ostatními obyvateli 

daného regionálního celku (společenství) a vzniká na principu skupinových autostereotypů (vědomí 

„my“ a „oni“) (podkapitola 2.3.2) (Patočka a Heřmanová 2008). Lze říci, že pocity individuální 

i skupinové regionální identity se utvářely především v dětství. Tyto pocity se v budoucnosti mohou 

projevit tak, že lidé co např. pracují, studují nebo žijí na jiném území, než je jejich rodiště, se stále 

označují za „Liberečáky“, „Hradečáky“ ačkoli pracují např. v Praze a na svůj rodný kraj a město 

(obec) nedají dopustit. Velmi často se takovýto jedinci vracejí domů, přičemž říkají, že „jedou 



52 
 

domů na Vánoce, na víkend“. Důvodem takovéhoto chování je nejspíše silný vztah k rodnému kraji, 

v kterém spatřují domov. Můžeme hovořit o odlišné regionální mentalitě, která se pak projevuje 

v individuálním (skupinovém) chování jedince. Takováto silná míra lokální/regionální identity pak 

může přerůst až v tzv. lokální patriotismus, tj. často i v určité míře pozitivně zkreslené vnímání 

prostředí, ve kterém jedinci vyrůstali, žili (Patočka a Heřmanová 2008). Příklad takovéhoto 

„nevhodného“ vnímání prostředí může mít negativní vliv např. v objektivním posouzení daného 

území, zvlášť jedná-li se o výzkum v rámci vědecké práce. Je však třeba uvést, že existuje 

i hodnocení negativních významů. Ty se často objevují v podobě slovního hodnocení, jako jsou 

věty typu: „Chcípnul tady pes“, „Díra světa“ apod.  

 

Obrázek 7: Schéma dimenzí regionální identity podle Paasiho (1986) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Paasi (1986, cit. v Bucher, Kunáková 2011)  

 

Bucher a Kunáková (2011, s. 14) upozorňují také na nesourodost v terminologii, respektive 

nás odkazují k tomu, abychom nezaměňovali termíny regionální identity a identity regionu. To 

mimo jiné vysvětluje obrázek 8. „Kromě regionální identity, kterou spojujeme se společenstvím, 

které se na daném území nachází (trvale toto území obývá) a jeho vazbami k danému prostředí, 

můžeme ještě mluvit o identitě regionu…“.  
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Identita regionu 

„Identita regionu znamená to, jak jsou různé regiony vnímány, ať už z vnějšího nebo vnitřního 

nazírání na daný region a jeho problémy“. (Bucher a Kunáková 2011, s. 14) V rámci identity 

regionu můžeme hovořit o tzv. „image“ regionu, který si každý jedinec (či skupina jedinců) vytváří 

ve svém povědomí o daném regionu. Heřmanová a Chromý (2009, cit. v Bucher a Kunáková 2011) 

říkají, že identitu regionu můžeme také chápat i jako obraz regionu („image“), který vnímají nejen 

jeho vlastní obyvatelé, ale také lidé žijící mimo daný region. Může se jednat o uživatele území, jako 

jsou chataři a chalupáři, turisté, nebo jiní návštěvníci. Určitý „image“ o území/regionu si můžou 

také udělat lidé, kteří daný region nikdy nenavštívili, ale jsou vystaveni vlivu médií nebo školského 

systému vzdělávání. 

Existují regiony, které jsou vnímány jako málo atraktivní pro cestovní ruch. Takovéto 

regiony pak mají problém nejčastěji s přílivem investic, nových obyvatel nebo turistů. Typická je 

pro ně nízká atraktivita, která má základ v sociálních a ekonomických problémech daného regionu 

(nezaměstnanost, znečištěné životní prostředí). Tyto podmínky se časem mohou změnit, avšak 

subjektivní vnímání regionu jednotlivými aktéry přesto zůstává negativní. To potvrdili např. 

výzkumy v 90. letech minulého století v německém Porůří, které bylo vzhledem ke svému 

industriálnímu charakteru vnímano v rámci Německa jako neatraktivní oblast pro život navzdory 

faktu, že kvalita životního prostředí a života se v této oblasti vůbec nelišila od ostatních oblastí 

v Německu (Bucher a Kunáková 2011). V Česku je takto vnímán region/oblast Ústecko, resp. 

Ústecký kraj.  

 

Identita místa 

Humanističtí geografové odlišují identitu regionální (což je identita kolektivní) a identitu místa 

(individuální identita) (Chromý 2003). Místo ve formování identity (zejména humanistická 

geografie) chápe jako nižší územní jednotku, než je region. Fialová a kol. (2010, s. 50), kteří 

vycházejí z Gustafsona (2001, cit. v Fialová a kol. 2010) navrhují několik způsobu identity, jakými 

lidé využívají místa k vlastní tvorbě své identity: 

o „Prvním způsobem, jak se lze odlišit od ostatních, je uvědomění si místa, kde žijeme (vzniká 

nám ale problém vymezení hranic). 

o Druhý způsob, jak si uvědomit sami sebe je uvědomit si vlastní kontinuitu svého života, 

který prožíváme určitou dobu na stejném místě (či jsme se přestěhovali s místa podobného). 

o Třetím způsobem je způsob „sebeúcty“, kdy jsme pyšní na místo, kde žijeme. 
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o Místo, se svými kvalitami může ovlivňovat náš život a zejména nám život usnadňovat. 

Takovéto usnadnění je posledním způsobem vytvoření vlastní identity a můžeme ho dle 

Breakwella (1992) nazývat jako sebeúčinnou“. 

 

Značný vhled do povahy identity místa můžeme získat tím, že zvažujeme jeho hlavní složky. 

Je zřejmé, že identita není produktem samostatným, nezávislým, ale je společensky strukturovaná. 

Jinými slovy, identita se mění s jednotlivcem. Pojmem identita označuje Kevin Lynch (2004) 

rozlišení objektů a míst na základě jeho entity od jiných celků. Popisuje jím skutečnost vydělení 

nebo jedinečnosti od jiných celků. Čím lépe území známe, tím lépe pochopíme identitu tohoto 

území a utvoříme si subjektivní pohled na prostorové vnímání daného území. Každé místo má 

jedinečnou adresu, která je identifikovatelná. „Existuje tolik identit míst, kolik je lidí“ (Lynch 2004, 

s. 25). Některé identity místa se však mohou podle vnímání jedinců téměř shodovat. Toto „společné 

vnímání místa“ pak vytváří jakýsi pohled komunity na identitu daného místa. Identita je jedním 

ze základních rysů našich zkušeností s místy. Jsou to právě i zkušenosti, ale i vazby a vztah k místu, 

které ovlivňují pohled na místo a vnímání jeho identity. Čím lépe známe identitu místa, tím lepší si 

můžeme vytvořit mentální obraz o místu. Jak již bylo uvedeno výše, rozdílné pohledy na identitu 

místa jsou tvořeny jednotlivci a skupinou (komunitou). Polanská (2011) říká, že pro jednotlivce 

jakožto pro jednu osobu může mít místo mnoho různých identit. Náš jedinečný soubor momentů, 

který se odehrává v prostoru a čase, se může lišit od pohledu skupiny. Je to dané tím, že každý 

člověk je jiná osobnost, která je vázána k místu vzpomínkami, emocemi, zkušenostmi, což dává 

člověku jedinečný pohled na „image“ místa. Pohled skupiny na identitu místa se může sloučit 

do většího celku, kdy identita jednotlivce, ale i identita, kterou jednotlivec místu dal, se ztratí 

ve skupinovém vnímání komunity. Jednoduše se nechá jednotlivec ovlivnit a strhnout myšlením 

davu. Identita místa, ale i jeho „image“, je věcí subjektivního posouzení. Závisí na kultuře, věku 

pozorovatele, pohlaví či na druzích citových vazeb, které jednotlivec k území chová.    

 

Kulturní identita 

Mikuš (2011) uvádí, že kulturní identita je hodnota vyjadřující částku charakteristik určité 

pospolitosti na jedné straně a na druhé straně se jedná o kolektivní i individuální sebereflexi 

společenství. V současnosti můžeme sledovat jakýsi „trend“, že úsilí o uchování, pěstování 

a upevnění národních či regionálních identit jsou navzdory silné hybridizaci postmoderního světa 

poměrně silné. Regionální kultura v rámci kulturní identity neustále žije, stále se utváří, proměňuje 
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a hledá způsoby seberealizace. Tyto snahy jsou úspěšnější o to více, čím širší a kvalitnější je 

vědomí kulturní sounáležitosti ke společenství (jazyk, literatura, zvyky, historie, regionální 

produkty). I skrze zachování tradic např. ve formě regionálního zboží, určité značky se dá také 

hovořit o kulturní identitě. Tématikou regionálních značek se zabývají Spilková a Fialová (2012). 

Zachování a rozvoj kulturní identity záleží také na ochotě samotných lidí (společnosti) předávat 

tradice v rámci rodiny, obce, kraje, regionu, národu a státu. I v dnešní konzumní době platí a taktéž 

se předpokládá, že každé společenství bude předávat budoucím generacím stávající hmotné 

i duchovní hodnoty, které vytvořila ona generace či generace před ní. Oproti tomu se od nové 

generace současné doby očekává, že toto dědictví nebudou jen konzumovat (jak je pro dnešní 

společnost typické), ale i tvořivě doplňovat, rozvíjet a posouvat dál. Kladu si otázku, jak tomu bude 

do budoucnosti, beru-li v úvahu dnešní situaci spojenou s konzumní společností?  

Mikuš (2011) uvádí, že kulturologická reflexe regionální kultury se stává stále důležitějším 

faktorem regionální identity a zahrnuje ve své struktuře aktivní subjekty a objekty, tvůrce, 

organizátory i recipienty těchto aktivit. Podílejí se na tom jak institucionalizované subjekty, což je 

např. veřejná správa, samospráva, ale i osvětová zařízení jako jsou knihovny, galerie, hvězdárny, 

divadla, muzea, archivy, kina a v neposlední řadě taktéž hrají důležitou roli i církve, tak i množství 

neinstitucionalizovaných subjektů, které na místní a regionální úrovni zajišťují kulturní rozvoj. Dále 

je důležité vědět, že na budování a upevňování kulturní identity participují i dobrovolníci 

(kronikáři, nadšení místní historici, neziskové organizace, občanská sdružení). Tito dobrovolníci 

vyjadřují spontánní zájem o rozvoj kultury a jejich aktivity jsou konvergentní se společnými 

kulturními cíli mikroregionu v oblasti, ve které působí. Tyto dobrovolné aktivity obyvatel jsou 

zaměřeny a realizované přímo v regionech – což je důkaz toho, jak lidí vnímají a jaký mají vztah 

ke svému bydlišti, obci nebo městu.   

Co je kulturní identita je tedy z výše uvedeného textu jasné. Pro tuto práci je nutné 

a nejdůležitější vědět, co znamená identita v rámci cestovního ruchu. Identita a cestovní ruch tak 

nejčastěji tvoří určitou formu interkulturní interakce, která může jak pozitivně, tak negativně 

ovlivňovat kulturní identitu rezidentů. Více je o tomto jevu vysvětleno v textu této podkapitoly 

výše.   

 

Teoreticko-metodologický rámec výzkumu identity 

Regionální identitu můžeme zkoumat pomocí různých empirických postupů. Můžeme o ní uvažovat 

například i na základě rozboru statistických dat o stabilitě a migraci obyvatelstva na určitém území, 



56 
 

resp. na základě pozorování životního stylu, zvyků, tradici vztahujících se k danému území, 

případně prostřednictvím péče o vlastní dům, krajinu, životní prostředí, památky (Bucher 

a Kunáková 2011). Poměrně časté je zkoumání problematiky regionální identity nebo s ní 

spojených jevů, jako je např. spokojenost s prostředím nebo stabilita obyvatelstva, pomocí sběru 

dat. Použití dotazníku nám umožňuje dosáhnout statisticky zobecněného přehledu například o tom, 

jaký je vztah obyvatel daného území k regionu, s čím jsou a s čím naopak nejsou spokojeni v daném 

regionu, místě. Obdobnou metodu sběru dat jsem uplatnila i v rámci této práce ve výzkumu 

prostředí Harrachova (kapitola 4). Prostřednictvím dotazníkového šetření se dá také analyzovat, 

za jakou cenu nebo jaké okolnosti by donutily místní změnit místo pobytu, nebo jak by chtěli 

jedinci změnit místo ve kterém žijí, jeho funkce, a zda jsou ochotni participovat na zlepšování 

životního a sociálního prostředí, ve kterém žijí. Pozitiva tohoto přístupu spočívají v možnosti 

zahrnutí do výzkumu většinovou populaci, která má na daném území trvalé bydliště, což 

představuje reprezentativní výsledky. Naopak, nevýhodou (dle Buchera a Kunákové 2011) této 

metody je určitá povrchnost získaných dat a jejich často komplikovaná interpretace s ohledem 

na nejednoznačnost používaného pojmového aparátu. Při takovém výzkumu hraje důležitou roli 

heuristika, která spojuje rozbor literatury s analýzou teoretického základu.  

Podle (Chromého 2004, cit. v Bucher a Kunáková 2011) je s novou regionální geografií 

spojen i nástup nového metodického rámce, především právě v podobě kvalitativních postupů. 

V této podkapitole můžeme zmínit některé skupiny kvalitativních metod, které byly použity 

ve výzkumu regionální identity. Hloubkové interview (tzv. biografický rozhovor) si zvolili autoři 

výzkumu regionální identity obyvatel euroregionu Nisa (Zich 2000, cit. v Bucher a Kunáková 

2011). Další způsob pak reprezentuje rozbor vlastivědného, televizního programu z hlediska 

formování vědomí regionu. Další možné způsoby jsou např. interpretace textů, literatury, novin, ale 

mohou být interpretovány i diskuze v podobě hudby, krajiny (Bucher a Kunáková 2011). Aplikace 

výše uvedených přístupů je vhodná především při řešení specifických vědeckých problémů, ať už se 

jedná např. o výzkum probíhající v relativně malých modelových územích nebo výzkum parciálních 

aktérů zapojených do zkoumaných procesů. Tyto metody můžeme označit zcela jistě za metodiku 

kvalitativních metod (podkapitola 3.1), které spadají i pod výzkum z oblasti humánní geografie.  

„Při výzkumu identity musíme využít komparaci metod odlišného charakteru (zejména metody 

regionální geografie, hlavně kvalitativně - analýza archivních dokumentů, anketa, rozhovory, 

participativní pozorování, ikonografie, vyprávění). Dalšími doplňkovými metodami výzkumu 
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regionální identity mohou být regionální analýzy a syntézy, historické metody nebo kontextuální 

analýza a syntéza“. (Bucher a Kunáková 2011, s.12) 

Při aplikaci metod v rámci výzkumu identity se můžeme inspirovat výsledky dotazníkového 

průzkumu, který byl realizován v Česku na KSGRR v Praze jako součást grantového projektu 

,,Metodologické přístupy v geografickém výzkumu kulturních oblastí v Česku“, jehož dílčí 

výsledky byly publikované v rámci jednotlivých prací na KSGRR v Praze (Chromý 2003, 

Řezníčková 2008, cit. v Bucher a Kunáková 2011). Naopak, důležitou součástí výzkumného 

procesu v rámci modelových regionů Slovenska byla tvorba dotazníku. 

Téma územní/regionální  identity je v současnosti velmi aktuální v rámci jednotlivých 

humanitních disciplín (filozofie, psychologie, sociologie, geografie). Dle Buchera a Kunákové 

(2011) ani v zahraničí dnes neexistuje opakovaný a verifikovaný metodologický rámec pro její 

analýzu a výzkum. 

 

2.4.3 Motivace cestovat 

Na otázku proč lidé cestují, je obtížné odpovědět. Pravděpodobně pro vysvětlení existuje celá řada 

názorů lišících se od jednotlivce k jednotlivci. Motivace bývá ovlivněna nejenom sociálním, ale 

i kulturním prostředím člověka, ve kterém jedinec žije, pohybuje se (Šípek 2001). Cestovní ruch 

umožňuje setkat se s něčím zcela jiným, než je pro nás známé a bezpečné a umožňuje zažít něco 

zcela nového mimo naši každodenní rutinu. Tento přechod do jiného prostředí a kultury umožňuje 

turistům vnímat vlastní osobnost a životní styl z jiné perspektivy. Často si člověk, když se 

připravuje na cesty, udělá o navštíveném místě zvláštní představy, ale během cesty (pobytu) objeví 

v navštívené destinaci/lokalitě cenné věci, objekty a kulturu, které v jeho domácím prostředí chybí 

(Hospodářská komora hl. města Prahy 2008). To je jen jedním z mnoha důvodů, proč lidé cestují. 

Stejně tak jako existuje celá řada definic cestovního ruchu, existuje i mnoho definic motivací 

v cestovním ruchu. V následujícím textu představuji jen některé definice, které považuji za potřebné 

pro tuto práci. Pro lepší orientaci a srovnání dávám definice od třech různých autorů do tabulky 3.  

Jednoduše a výstižně definoval to, proč lidé cestují (s odvoláním na řadu dalších autorů) 

Braun (1993, cit. v Šípek 2001, s. 110). Braun (1993, cit. v Šípek 2001) motivaci v cestování 

definoval výstižně, ale záměrně uvádím v této práci toto „kategorizování“ z toho důvodu, že sama 

osobně se s touto definicí neztotožňuji a chybí mi zde další druhy motivací. O něco výstižněji (bez 

zahrnutí cestování v rámci zaměstnání) definoval druhy motivací Ryan (1991, s. 25). S tímto 

členěním více sympatizuji, neboť jsem v něm našla motivátor v podobě prestiže, který Braun (1993, 
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cit. v Šípek 2001) opomněl. Řada definic a zdůvodnění toho, proč lidé cestují, se navzájem 

doplňují, překrývají a ztotožňují. Pokud bychom chtěli najít to nejobecnější členění důvodů, proč 

lidé cestují, musíme dát za pravdu McIntoshovi a Goeldnerovi  (1990, cit. v Ryan 1991), kteří se 

odkazují na čtyři důvody cestování, uvedené v tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Srovnání definicí ohledně motivací k cestování 

Výzkumník  Definice 

Braun (1993) Potřeba zábavy a odpočinku 

Potřeba změny a vyrovnání 

Potřeba uvolnit dosavadní vazby 

Potřeba prožitku a naplňování osobních zájmů 

Ryan (1991) Touha uniknout z „běžného“/domácího prostředí 

Relaxace 

Příležitost pro hry 

Posílení rodinných vazeb 

Prestiž 

Sociální interakce 

Vzdělávací příležitosti 

Splnění přání 

Nakupování 

McIntosh a Goeldner (1990) Fyzické motivátory 

Kulturní motivátory 

Mezilidské motivátory 

Motivátory prestiže a společenského postavení 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Ryan (1991) a Šípek (2001)  

 

Na základě (nejenom) motivace, ale i zkušeností aj. charakteristik můžeme rozlišit několik 

typů turistů.  Cohen (1972, cit. v Ryan 1991, s 53) rozlišuje mezi čtyřmi typy cestovatelů: 

o „Drifter (extrémní alocentrik) – maximální splynutí s místní kulturou, nevyhledává kontakty 

s ostatními turisty. 

o Objevitel (alocentrik) – cestu organizuje sám, vyhledává standardní ubytování a spolehlivé 

dopravní prostředky, neakceptuje bezezbytku místní životní styl, zachovává si svůj 

charakter způsobu života. 

o Individuální masový návštěvník (midcentrik) – má kontrolu nad svým časoprostorovým 

rozvrhem, může přijet s organizovaným zájezdem, často ale využívá právě jen služeb 

dopravy, zbytek pobytu organizuje sám. 
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o Organizovaný masový návštěvník (psychocentrik) – izolován od navštíveného prostředí, 

využívá plného komfortu nabízeného cestovními kancelářemi.“ 

 

Toto vymezení typů návštěvníků/turistů je pro tuto práci důležité proto, neboť nám podává 

přehled o tom, jak se jednotliví turisté/návštěvníci v lokalitě chovají, pohybují, za čím jezdí. Snažila 

jsem se zjistit, zda-li se objevují nějaké problémy s turisty ve smyslu jejich chování v Harrachově. 

Z dotazníkového šetření (březen 2013) v Harrachově vyplynulo jen několik málo názoru na chování 

turistů. Jednalo se o stížnosti na hluk turistů, znečišťování prostředí, ale také v některých případech 

na jejich aroganci, což nazývám v této práci jako turistická arogance. Žádné větší stížnosti na turisty 

nebyly. V rozhovoru s Lenkou Stehlíkovou, referentkou cestovního ruchu a propagace 

v Harrachově jsem se taktéž zajímala o chování turistů v Harrachově. Více najdeme v kapitole 4.  

 

2.4.4 Koncept sociální směny 

Teorie společenské směny je výrazným a podstatným paradigmatem sociologie, jelikož je základem 

všech vztahů. Spočívá v tom, že každé sociální jednání lze pochopit a především vysvětlit jako 

sociální směnu. „V Sociologickém slovníku (Geist 1992) je tento koncept popsán jako sociologická 

teorie, která aplikuje principy behavioristické psychologie za obecně platné vysvětlující poučky 

všech sociálních věd…“. (Pásková 2009, s. 113) Podle Thibaulta a Kelleyho (1959, cit. 

v Mansfeldová 2012) vychází teorie sociální směny  z ekonomického přístupu k mezilidským 

vztahům. Funguje na principu ztrát a zisku, jejichž poměr slouží ke kvantifikaci hodnoty výsledku. 

Z pohledu teorie sociální směny je ziskem míra uspokojení potřeb, pozitivní emocionální prožívání 

a prospěch plynoucí ze vztahu. Ztrátou je pak vynaložené úsilí, negativní emoce, konflikty a ztráty 

plynoucí ze snahy o udržení vztahu. Jelikož teorie společenské směny vychází z ekonomického 

přístupu, není žádným překvapením, že je tato teorie postavena na předpokladu, že v lidském 

chování dominuje racionální element, takže každý jednotlivý akt sociálního chování lze 

rekonstruovat z hlediska kalkulace, která spočívala v jeho základu. „Protože sociální chování je 

směřováním k dosažení nějaké odměny, zisku, výhody (nikoliv nutně materiální), lze 

pravděpodobnost chování odhadnout či dokonce vypočítat“. (Vítková 2011, s. 23)  

 Jak lze koncept sociální směny použít v oblasti cestovního ruchu? Aplikace je jednoduchá. 

Jak již bylo řečeno, každé sociální jednání lze vysvětlit jako sociální směnu. O co přesně jde 

v cestovním ruchu? Koncept sociální směny můžeme uplatnit v oblasti cestovního ruchu zejména 

z pohledu dopadů na turistickou destinaci a také teorie představuje užitečný teoretický rámec pro 
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pochopení chování (postojů) k CR. Pásková (2009) říká, že změny způsobené v destinaci cestovním 

ruchem mají často své příčiny ve způsobu přijímání rozvoje CR místními obyvateli a jejich vztahem 

k turistům/návštěvníkům. Zajištění dlouhodobě stabilního vývoje CR a eliminování konfliktních 

situací mezi turistickou a hostitelskou složkou je podmíněno právě oboustrannou výhodností 

výměny statků a hodnot. Místní obyvatelé oceňují CR ve smyslu společenské směny, což znamená, 

že ho ohodnocují ve smyslu očekávaných přínosů nebo nákladů spojených se službami, které 

poskytují. Nejčastěji to jsou očekávání ve formě ekonomického rozvoje svého bydliště, kontaktů 

nebo celkové inovace a modernizace svého „domova“. Ryan (2003, s. 277-278) uvádí, že některé 

další (konkrétnější) výhody cestovního ruchu pro místní obyvatele/rezidenty jsou: 

o „Kulturní výměny (akulturace). 

o CR poskytuje zaměstnání a pro místní může nabídnout možnosti cestování a vylepšení 

kariéry. 

o CR potenciálně nabízí více pracovních míst a příjmů pro ženy, než je tomu v mnoha jiných 

odvětvích. 

o CR přináší výhody i lidem mimo destinaci. 

o Turisté vykazují jiné vzorce chování, které se liší od vzorců chování místní komunity – 

základ demonstračního efektu“. 

 Ze strany turistů/návštěvníků to jsou zase očekávání ve formě nových zážitků, relaxace, 

poznání nových míst anebo jak říká Pásková (2009), hledání vlastních kořenů a duševní rovnováhy. 

Bryon (2002, cit. v Pásková 2009) říká, že teorie společenské směny vytváří vhodný rámec pro 

podchycování a analýzu dopadů CR. Aplikace této teorie činí výzkum efektů CR v destinaci 

komplexnějším. Jako první ho zřejmě použili Cohen (1972, cit. v Pásková 2009) v typologizaci 

návštěvníků, Butler (1980, cit. v Pásková 2009) v konceptu životního cyklu destinace. 

Typologizace turistů je uvedena v této práci v podkapitole 2.4.3. Pro tuto práci není nutné popisovat 

všechny fáze životního cyklu destinace. Mnohem přínosnější je zdůraznit vztahy a postoje 

z pohledu místních obyvatel/rezidentů vůči turistům/návštěvníkům. Proto Doxey (1975, cit. 

v Pásková 2009) navrhuje čtyři základní typy vztahů, postojů místních obyvatel/rezidentů (známé 

jako Doxeyho iritační index) vůči turistům/návštěvníkům, které silně korelují s vývojovými fázemi 

životního cyklu destinace, tak jak je vymezil Butler (1980, cit. v Pásková 2009). Doxey (1975, cit. 

v Pásková 2009, s. 116) vymezuje čtyři fáze vztahů „rezident - turista“ následovně: 

o „Euforie – turisté a investoři jsou v destinaci z pohledu místních vítání. Nízká míra 

plánovitosti a kontroly od místní samosprávy.  
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o Apatie – turisté/návštěvníci jsou považování za samozřejmost a vztahy mezi místními 

obyvateli a turisty se stávají formálnějšími. Plánování rozvoje cestovního ruchu se stává 

záležitostí profesionálního marketingu. 

o Iritace (znechucení) – místní začínají projevovat určité znepokojení a znechucení nad 

vývojem jejich „domova“. Samospráva hledá řešení v rozšiřování infrastruktury 

a modernizaci destinace, než v regulaci růstu cestovního ruchu. 

o Antagonismus – negativní pocity místních vůči turistům jsou vyjadřovány veřejně. 

Vzájemná slušnost ustupuje do pozadí a turista/návštěvník je vnímán jako příčina všech 

problémů (ať už osobních či společenských). Činy místní samosprávy by měly vést 

k napravování situace, ale většinou dochází ke zvýšené propagaci destinace, která se snaží 

zabránit zhoršenému „image“ destinace“.  

 Všechny tyto postoje úzce souvisí s konceptem sociální směny v tom smyslu, že můžeme 

zjistit v jaké fázi životního cyklu destinace např. přestává být sociální směna mezi místními 

obyvateli a turisty výhodná a také z analýzy vztahů „rezident - turista“ můžeme zjistit, jak jsou 

turisté v destinaci vnímáni. Vztah obyvatel Harrachova k turistům/návštěvníkům, dále pak jejich 

postoje, reakce a náměty na chování turistů/návštěvníků v jejich městě rozebírám v kapitole 4.  

 

2.4.5 Koncept únosné kapacity území  

V obecném pojetí lze únosnou kapacitu popsat jako vyjádření odborně podložené a společensky 

přijatelné maximální míry zatížení daného území antropogenními vlivy – tedy člověkem (Pásková 

2009). V CR se jedná o ukazatele, které měří zranitelnost lokality a identifikují změny v její 

schopnosti unést aktivity provozované turisty v destinaci. Getz (1983, cit. v Pásková 2009, s. 133) 

definuje únosnou kapacitu jako „dlouhodobě udržitelnou míru využívání destinačních zdrojů, tedy 

místních zdrojů rozvoje cestovního ruchu“. Meze fyzické i společenské únosnosti rozvoje CR 

mohou být posunuty v souvislosti s kvalitou a rozvojem intenzity místního destinačního 

managementu. Budeanu (2007) říká, že hlavním úkolem místního destinačního managementu by 

měla být regulace „agresivního“ chování turistů. K tomu by měla místní samospráva využívat 

patřičné nástroje, jako je osvěta místních obyvatel, ale i turistů (např. ve formě letáků, reklamy, 

naučných stezek aj.), či nepatřičné chování turistů eliminovat např. pokutováním. Mezi nejčastěji 

hodnocené kapacity území patří ekonomicky a ekologicky únosná kapacita území. Tyto dopady lze 

hodnotit nejčastěji pomocí nástrojů EIA a SEA. Avšak pro tuto práci jsem si vybrala zamyšlení nad 
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sociálně-kulturními a psychologickými dopady, které byly (zejména dříve) opomíjeny 

a potlačovány zvýrazněním ekologických a ekonomických změn v lokalitách. Pásková (2009, s. 

136-140) rozlišuje několik forem únosné kapacity území: 

o „Fyzicky únosná kapacita – zjednodušeně množství osob/plocha. 

o Ekonomicky únosná kapacita – míra ekonomické diverzity v destinaci. 

o Ekologicky únosná kapacity – je v pořádku, dokud se neprojeví negativní vlivy v přírodním 

prostředí (zvýšená eroze, zánik živočišného či rostlinného druhu, znečištění prostředí aj.) 

o Institucionálně únosná kapacita – míra administrativní připravenosti pro rozvoj CR. 

o Socio-kulturní únosná kapacita.  

o Psychologicky únosná kapacita“. 

 

 U posledních dvou únosných kapacit bych se chtěla pozastavit. Silně souvisí s identitou 

destinace, osobní identitou místních obyvatel, ale i s chováním a typologií turistů. V neposlední 

řadě jsou také závislé na formách CR a obecně na zkušenostech a očekáváních turistů/návštěvníků 

na demografických a geografických charakteristikách místní komunity. Socio-kulturně únosná 

kapacita představuje hranici rozvoje CR, při jejímž překročení aktivity cestovního ruchu způsobují 

v místní komunitě negativní nevratné změny. Zpravidla dochází k narušení lokálního životního 

stylu, postupné ztrátě identity a změně v hodnotové hierarchii (Pásková 2009). Potenciální problém 

intenzivně navštěvovaných lokalit spočívá v jejich „dělení“ společnosti na místní obyvatele lépe 

situované (zpravidla ti, co pracují v CR) a na obyvatele méně movité. Toto nazývá Pásková 

a Zelenka (2002) jako dualizaci společnosti. Více o tomto jevu můžeme nalézt v textu podkapitoly 

2.3.2. Klapka (2006) uvádí některé další problémy spjaté se sociálně-kulturní únosnou kapacitou. 

Jedná se například o vysokou frekvenci turistů (pěší stezky, restaurace, parkoviště, centrum 

destinace aj. lokality), které jsou běžně určeny pro denní pohyb místního obyvatelstva.  Může se 

jednat také o zvýšené ceny služeb a produktů, odborně nazvaný jev jako turistická inflace. 

Turistická inflace znamená to, že v lokalitách, kde se koncentrují turisté, tedy zejména v destinacích 

cestovního ruchu, dochází ke zvýšení cen nejzákladnějšího zboží, a to i několikanásobně. Ceny jsou 

pak vyšší zejména v hlavní sezóně (Fialová, 2012). Jak říká Klapka (2006) tyto jevy můžeme 

spatřovat především ve velkých rekreačních střediscích jako je Špindlerův Mlýn. Zde si pokládám 

jednu z výzkumných otázek, jak je na tom Harrachov, jestliže ho pokládáme taktéž za významné 

rekreační (zimní) středisko? Odpověď nalezneme v kapitole 4. „Psychologicky únosná kapacita 

označována jako percepční kapacita zahrnuje subjektivní ukazatele indikující maximální stupeň 
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rozvoje cestovního ruchu (intenzity návštěvnosti), který je ještě kompatibilní s určitým typem 

turistického zážitku, vyhledávaným v daném objektu či prostranství“. (Pásková 2009, s. 140) Jinými 

slovy, jak uvádí Klapka (2006) vyjadřuje úroveň dané lokality ve smyslu zalidnění, či zastavění, 

než se turista/návštěvník rozhodne tuto destinaci opustit a rozhodne se strávit svůj čas v jiných 

destinacích. V podstatě má stejný charakter jako kapacita socio-kulturní, ale netýká se místních 

obyvatel, nýbrž turistů/návštěvníků.  

Pásková (2009) říká, že měření hodnot psychologicky a socio-kulturně únosné kapacity 

území vyžaduje provádění různých zjišťovacích technik. Jedná se zpravidla o metody kvalitativního 

charakteru jako je dotazníkové šetření, mentální mapování, řízené rozhovory s klíčovými 

osobnostmi místního „turistického života“ či metoda pozorování. Všechny tyto metody jsem 

použila jako metodiku případové studie v této práci. Více o těchto metodách najdeme v podkapitole 

3.3.  

2.4.6 Lokalizační subsystém nabídky, atraktivity CR 

Pro existenci cestovního ruchu, tedy účasti turistů na cestování, musí existovat nějaký předpoklad. 

Za tyto předpoklady můžeme považovat to, co dané lokality jsou schopny turistům nabídnout. Šíp 

(2001) říká, že principy lokalizačního subsystému nabídky jsou založeny na aktivacích primárních, 

sekundárních a terciárních potenciálů CR. Celý tento subsystém nabídky je pak lokalizován do míst, 

která disponují buď přírodními anebo společenskými atraktivitami. Pod pojmem přírodní atraktivity 

si můžeme představit jednoduše klima dané lokality, množství a atraktivitu vodních ploch aj.; 

pod pojmem společenských atraktivit pak rozumíme různé historické stavby, muzea, galerie, 

skanzeny, mezinárodní sportovní akce, mezinárodní gastronomii aj. (Šíp 2001).  Za atraktivitu 

cestovního ruchu můžeme označit něco, co přitahuje turisty do dané lokality. Jednoduše se jedná 

o „turistické lákadlo“. Pásková a Zelenka (2002) definují atraktivitu jako zajímavou součást přírody 

a přírodních podmínek a také jako sportovní, kulturní nebo společenský objekt a událost přitahující 

účastníky CR. Pásková a Zelenka (2002) člení atraktivity na přírodní vs. společenské a hmotné 

(např. historické objekty) vs. nehmotné („genius loci“).  

Tak jako nejsou turisté všichni stejní, mají své subjektivní vnímání toho, co je přitažlivé a co 

není, tak i vnímání jednotlivých atraktivit se člení do určitých hierarchií, dle toho, jaký potenciál 

(stupeň přitažlivosti) v dané lokalitě pro turisty představují. Dle Hospodářské komory hl. města 

Prahy (2008) se hierarchie atraktivit cestovního ruchu člení do tří kategorií: 

o Primární atraktivity – dokážou přilákat turisty do destinace i z velké vzdálenosti. 
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o Sekundární atraktivity – vyvolávají chuť k návštěvě destinace u těch turistů, kteří se v dané 

lokalitě již nacházejí, ale návštěva této lokality nebyla zprvu jejich hlavním cílem cesty. 

o Terciární atraktivity – jsou charakterizovány svou malou vahou při rozhodování o tom, jestli 

atraktivitu využít. Pak se tato návštěva uskutečňuje spíše z hlediska jiné alternativy anebo 

díky shodě náhod (okolností).  

Někdy se stane, že ta samá atraktivita může fungovat zároveň jako primární, sekundární 

i terciární. Šíp (2001) tvrdí, že atraktivity primární představují přírodní a společenské atraktivity. 

Jejich pestrost a stupeň integrity profilují potenciální možnosti dané lokality/destinace v cestovním 

ruchu. Sekundární atraktivity vytvářejí materiálně-technickou základnu v destinacích cestovního 

ruchu. Jedná se např. o ubytovací a stravovací služby. Když jsou na vysoké úrovni, dokážou 

přitáhnout turisty/návštěvníky, kteří původně nezamýšleli tuto lokalitu navštívit jako hlavní důvod 

své cesty. Terciární atraktivity pak zastupuje např. dobrá samospráva, destinační marketing, či 

úroveň infrastruktury dané lokality. Proto by se rozvoj propagace a reklamy v oblasti cestovního 

ruchu neměl podceňovat. Harrachov rozhodně dbá na rozvoj svého „image“(image destinace je 

přiblížen v podkapitole 2.4.8) a do destinačního managementu dává nemalé finance.  

To, jaké místo si vybereme pro svou dovolenou závisí často na tom, jaká atraktivita se 

nachází v dané destinaci. Avšak teorie útlumové vzdálenosti poukazuje na to, že právě čas a doba 

strávená na cestách jsou rozhodujícími faktory v tom, jakou destinaci si vybereme. Podle Bulla 

(1991, cit. v Hospodářská komora hl. města Prahy 2008) koncept útlumové vzdálenosti vychází 

z toho, že zájem o atraktivitu je nepřímo úměrný s přepravní vzdáleností, s požadavkem na čas, 

peníze či námahu. Jinými slovy je pravděpodobnější, že si k rekreaci/cestě za atraktivitami 

vybereme tu lokalitu, která je nám vzdálenostně blíž, neboť s dobou přepravy stoupá jak časová 

dotace, tak i dotace finanční. Pokud tedy neexistuje nějaký přesvědčivý důvod jet dále do jiné 

lokality/destinace, budou volit turisté/návštěvníci bližší možnost mezi dvěma podobnými 

unikátnostmi (atraktivity). Tento koncept tedy poukazuje na to, že turistický zájem o atraktivitu se 

bude s rostoucí vzdáleností snižovat. Musíme brát v úvahu, že teorie útlumové vzdálenosti je 

ovlivněna mnoha faktory. Není to jenom čas, peníze a celková námaha. Tato teorie musí brát úvahu 

i subjektivní vlivy, jako jsou typy turistů/návštěvníků či druh dopravního prostředku. Koncept 

útlumové vzdálenosti byl populární v turistickém výzkumu v 60. letech 20. století. Poté, se vznikem 

více sofistikovanějších teorií padla tato teorie do pozadí (Hospodářská komora hl. města Prahy 

2008). 
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2.4.7 Sezónnost v cestovním ruchu 

Sezónnost v CR můžeme označit za jeden z trendů posledních let. Sezónnost je normální jev 

v každém druhu podnikatelské činnosti. V oblasti CR se však jedná o speciální fenomén, který má 

zvláštní dopad na turismus. Výkladový slovník CR definuje sezónnost následovně: „Sezónnost 

znamená každoročně obdobné změny v cestovním ruchu, zemědělství, stavebnictví apod., související 

s ročním obdobím (např. měsíční tržby v jednotlivých měsících roku za prodej daného zboží, cykly 

zemědělských prací, postupy prací ve stavebnictví). V cestovním ruchu znamená sezónnost zejména 

změnu typu turistické nabídky a poptávky v průběhu roku a také změnu složení návštěvníků“. 

(Pásková a Zelenka, 2002, s. 264) Honkanen (2000) říká, že v CR je sezónnost obvykle viděna 

v užším smyslu, a to v dosažení vrcholu poptávky v různých obdobích roku. Honkanen (2000) tedy 

pohlíží na jev sezónnosti spíše z pohledu ekonomického. Není se čemu divit, neboť právě v této 

oblasti má sezónnost největší dopady. Butler (1994, cit. v Honkanen 2000) definuje sezónnost jako 

časovou nerovnováhu v CR. Jolliffe a Farnsworth (2003) definují sezónnost jako cyklické změny 

v poptávce po CR a zároveň popisují sezónnost jako jeden z nejméně pochopených jevů (problému) 

cestovního ruchu, který má vliv na mnoho dalších oblastí, než jenom na CR. Sezónnost sama o sobě 

neznamená jen kolísání návštěvníků v turistických střediscích/destinacích, ale má také vliv na trh 

práce, podnikové finance a de facto na všechny operace týkající se oblasti cestovního ruchu. 

Obecně platí, že období v rámci cestovního ruchu jsou rozděleny do tří kategorií: 

o Vrcholová sezóna – hlavní sezóna. 

o Období nízké sezónnosti – vyvážená sezóna. 

o Období mimo sezónu. 

 Proč vůbec sezónnost existuje? Jedná se o přirozený jev v dané turistické destinaci? Jaké 

jsou důvody sezónnosti? Na tyto otázky by nám mohl pomoci odpovědět následující text. Hartmann 

(1986, cit. v Honkanen 2000) se zmiňuje o dvou typech sezónnosti – přirozená 

a institucionalizovaná. Institucionalizovaná sezónnost je závislá na zavedeném společenském 

kalendáři. To je spojeno s dovolenou, způsoby, zvyky atd. Přirozená sezónnost závisí např. 

na povětrnostních podmínkách, množství sněhu, průměrných teplotách v dané destinaci a obecně 

pak na fyzikálních vlastnostech daného regionu. Institucionalizovaná sezónnost je mnohem 

rozšířenější a méně předvídatelná, než přírodní sezónnost. Butler (1994, cit. v Honaken 2000 s. 10) 

pak důvody sezónnosti definuje více „do hloubky“. Důvody sezónnosti spatřuje v:  

o „Pravidelné časové rozdíly přírodních jevů, zejména ty spojené s klimatem. 

o Institucionalizovaná sezónnost (dovolená, školní prázdniny aj.) 
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o Sociální tlak a vliv módy. 

o Sportovní sezóna. 

o Tradice a zvyky (dle kalendáře)“. 

 Je zcela jasné, že rekreační střediska bez slunného počasí, nebo zimní sportovní střediska 

bez sněhu by nemohla přijímat turisty. Meteorologické podmínky jsou důležitým důvodem 

sezónnosti. Vliv prvního faktoru (přírodních podmínek) je tedy více než jasný. Jedním 

z nejčastějších důvodů sezónnosti jsou také svátky. Lidé cestují, když mají volno.  Sociální tlak 

a móda mají také vliv na CR. Podle Butler (1994, cit. v Honkanen 2000) jsou tyto druhy důvodů 

tzv. sociální sezónnosti. Mnoho osob chce cestovat někam, protože jiní to dělají také. Existují 

typická střediska, která jsou trendem v létě, jiná zase v zimě. Jen zřídka je jedna destinace/středisko 

módní po celý rok a to je důvod, proč móda má vliv na sezónní charakter. Sportovní důvody jsou 

většinou založeny na klimatických modelech, ale samozřejmě i z jiných důvodů, jako jsou např. 

tradice.  

Sezónnost je považována za jeden z nejvíce negativních jevů ovlivňující CR. Podle McEniff 

(1992, cit. v Honkanen 2000) mezi problémy sezónnosti patří např. kapacita území, přetížení území, 

poškození životního prostředí, saturace dopravní infrastruktury, zvýšené riziko dopravních nehod, 

vyšší ceny a negativní dopad na kvalitu produktu cestovního ruchu na ostatní. To všechno může 

také vést k nedostatku rovnováhy na úrovni využití práce a kapitálových zdrojů.  Za největší 

dopady sezónnosti můžeme považovat kolísání nezaměstnanosti. Sezónnost v CR dramaticky 

ovlivňuje ekonomiku, průmysl a další odvětví hospodářství dané země. Vytváří cyklický kruh, který 

zaměstnává mnoho sfér (nejenom) služeb k vynaložení toho, aby problém nezaměstnanosti byl 

vyřešen (Jolliffe a Farnsworth 2003) 

Pro komunitu/místní obyvatele sezóna často znamená, že existuje příliš mnoho lidí na příliš 

malém prostoru, což je ne vždy místním obyvatelům (ale i samotným turistům) příjemné. Dochází 

k narušení místní infrastruktury.  Je nutné si však uvědomit, že sezónnost není jen negativním 

jevem. V období nízké sezónnosti jsou dobré šance pro sociální a ekologické prostředí, aby se 

vzpamatovalo ze škod způsobených v období hlavní sezóny. Existuje i několik dalších výhod 

sezónnosti. Baron (1975 cit. v Honkanen 2000, s. 29) uvádí několik dalších výhod nízké sezónnosti: 

o „Celkově dochází k lepším a vyšším ziskům ze strany místních a lidí zainteresovaných 

v cestovním ruchu. 

o  Pracovní síly jsou využity tak, jak je žádané. 

o Optimálně využité zařízení (ubytovací, stravovací, pláže, zábavní komplexy aj.)  
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o Období příjemného odpočinku pro více lidí bez přeplnění území a jiných prostor“. 

 Tyto výhody jsou však omezené jen na období nízké sezónnosti. V období hlavní sezóny 

dle mého názoru z pohledu rezidenta převažují spíše negativní jevy. To, jak je to se sezónností v CR 

v Harrachově najdeme v kapitole 4. 

 

2.4.8 Destinační management 

V České republice je destinační management coby vědecká disciplína relativně novou záležitostí, 

aktuální až v posledních deseti letech (Holešinská 2012). Avšak v současné době se jedná o téma 

velmi aktuální. Zájem o toto téma vyvolala zejména poptávka ze strany turistických destinací, které 

čelí tlaku konkurence a snaží se proto nalézt nástroje, které jim pomohou uspět na trhu. Základem 

úspěšného destinačního managementu vedeného v dané destinaci obnáší mnoho procesů řízení, 

jejichž hlavním úkolem je mobilizovat klíčové subjekty představující nabídku CR v destinaci 

(Holešinská 2010).  Jak již bylo řečeno, vývoj této vědní disciplíny na území České republiky nemá 

dlouhé trvání. Z českých prací nejvíce přispěly k danému tématu Mourek (1998, cit. v Holešinská 

2012), Srb (2003, cit. v Holešinská 2012), Nejdl (2004, cit. v Holešinská 2012), nebo také, jak 

uvádí Holešinská (2012), Kiráľová (2003, cit. v Holešinská 2012) a Palatková (2006, cit. 

v Palatková 2012). Všechny tyto práce však silně vycházely z prací zahraničních, zejména pak 

z prací rakouských a švýcarských. Přínosné poznatky z oblasti řízení destinace lze také najít 

v anglosaské literatuře od autorů jako jsou např. Pearce (1992, cit. v Holešinská 2012) nebo 

Jenkinse (2000, cit. v Holešinská 2012) a dalších.  

S čím nelze nesouhlasit, destinační management je nástrojem regionálního rozvoje 

a politiky. Právě z tohoto pohledu na něj nahlíží třeba Holešinská (2012), Blažek a Uhlíř (2002, cit. 

v Holešinská 2012), třebaže pojetí destinačního managementu jako nástroje regionální politiky je 

v literatuře řešeno jen okrajově. Avšak najdou se i autoři, kteří poukazují na vazbu na CR. 

Příkladem je Bieger (2000, cit. v Holešinská, 2012, s. 3), který říká, že „…cestovní ruch je pro 

regionální politiku destinace cestovního ruchu, kde jsou příznivé předpoklady pro rozvoj CR, 

rozhodujícím faktorem a to díky významu image destinace, strategického umístění dopravních 

a komunikačních sítí, stejně jako významu potenciálu pro vytváření kvality života pro místní 

obyvatelstvo“. To potvrzuje i Florida (2005, cit. v Holešinská, 2012), který říká, že příklady 

potvrzující tuto teorii (CR jako nástroj regionální politiky) je např. vznik různých institucionálních 

pracovišť, které podporují a usnadňují vzájemnou komunikaci mezi všemi aktéry CR. Hesková 

(2006, cit. v Ryglová, 2008) používá odlišný přístup k definici destinačního managementu. 
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Destinační management definuje jako proces vytváření a řízení silných, tržně orientovaných 

jednotek v destinaci. Spatřuje v něm soubor kontrolních opatření a nástrojů, které se používají 

v oblasti plánování, organizování a podporě, stejně jako v rozhodovacích procesech. Hesková 

(2006, cit. v Ryglová, 2008, s. 442) určila také základní obory činností, které řeší destinační 

management: 

o „Vývoj v souladu s trvalou udržitelností životního prostředí. 

o Stanovení ekonomických cílů. 

o Sociálně-kulturní oblasti – rozvoj CR v souladu s názory a zkvalitněním života obyvatel 

destinace. 

o Vnitřní a vnější komunikace – komunikace a spolupráce mezi subjekty participujícími 

v CR“. 

Destinační management (řízení destinace) lze definovat jako specifickou formu řízení, která 

spočívá v procesu založeném na spolupráci (kooperaci) mezi jednotlivými zainteresovanými aktéry 

CR a koordinaci v oblasti plánování, rozhodování a organizování v destinaci (tzv. princip 2K). 

Za klíčový faktor úspěšné realizace destinačního managementu pak Holešinská (2012) považuje 

ještě komunikaci, z čehož plyne princip 3K, jak naznačuje obrázek 9. I definice destinačního 

managementu od Metelkové (2005) se ve své podstatě shoduje s tvrzením Holešinské (2012). 

Metelková (2005) uvádí, že destinační management může být v širším pojetí chápán jako vzájemná 

spolupráce a kooperace poskytovatelů služeb v oblasti CR v dané destinaci. Uvádí i rozdíl mezi 

destinačním managementem a podnikovým managementem. Zatímco v podnikovém managementu 

stojí v popředí zájem individuální (zisky pro podnik), v destinačním managementu je hlavním cílem 

rozvoj všech sdružených jednotek zainteresovaných v cestovním ruchu, i když se jedná o subjekty 

konkurenční.  O destinačním managementu by se dala napsat velká řádka textu. Avšak v této práci 

to není prvotním úkolem. Cílem bylo přiblížit co to destinační management je, a že i on má velký 

vliv na socio-kulturní podmínky v destinaci. Destinační management je jedním z velmi 

významných nástrojů rozvoje destinace, přínosný nejenom pro turisty, ale i místní. Proto by se 

úloha této strategie neměla podceňovat, ačkoli se jedná o poměrně mladou disciplínu v ČR. 

V závěru této podkapitoly uvádím jednu z nejznámějších definicí destinačního managementu 

v rámci CR, která podává ucelený vhled do toho, co to destinační management v cestovním ruchu 

je. 
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Obrázek 8: Podstata fungování destinačního managementu - vnitřní příčiny 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Holešinská (2007, cit. v Holešinská 2012) 

 

Pásková se Zelenkou (2002) tvrdí, že se jedná o soubor technik, nástrojů a opatření 

používaných pří koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu 

a regulaci CR v dané destinaci. Výsledkem takového procesu pak jsou (měly by být) udržitelné 

a konkurenceschopné produkty CR, společně sdílené logo, značka kvality, tvorba cenové politiky, 

provádění výzkumu a sběru statistických dat z oblasti CR, iniciace partnerství soukromého 

a veřejného sektoru CR i podpora vzniku profesních spolků, sdružení a organizací. Jak je na tom 

destinační management ve městě Harrachov? To nejdeme v kapitole 4.  

 

Destinace CR 

Šíp (2010) se zamýšlí nad vymezením pojmu destinace. Říká, že zde existuje jistá nesourodost 

v terminologii. Proto svou pozornost zaměřil na analýzu definic nejenom od českých autorů, ale 

i zahraničních. Definice následovně rozdělil do tří okruhů, které mohou definovat destinaci CR. Dle 

Šípa (2010) tedy existují definice povahy geografické, povahy neutrální a povahy obchodní 

a ekonomické. Vymezení termínu destinace (ale i ostatní terminologie) vždy závisí na tom, z jakého 

hlediska se na vymezení a analýzu terminologie díváme. Osobně samozřejmě přikládám váhu 
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definici z pohledu geografického. Jednoduchou definici pojmu destinace používají Bieger 

a München (2005, cit. v Šíp, 2010, s. 182), kteří říkají, že „destinace je geografický prostor, který 

host volí jako účast na cestovním ruchu“.  Vystoupil, Holešinská a Šauer (2007) definují destinaci 

obdobně – „Destinace je místo navštívené účastníkem cestovního ruchu“ (s. 6). Palatková (2006, 

cit. v Ryglová, 2008) vidí destinaci jako cíl cesty a zároveň jako soubor různých služeb 

soustředěných na určitém místě (oblasti), které jsou poskytovány v souvislosti s potenciálem 

rozvoje CR v daném místě nebo oblasti. Királová (2004, cit. v Ryglová, 2008) definuje turistické 

destinace jako přírodní celek, který má jedinečné vlastnosti z pohledu rozvoje CR, které jsou 

odlišné od jiných destinací. V neposlední řadě je destinace cestovního ruchu dle Výkladového 

slovníku CR definována jak v užším smyslu, tak ve smyslu širším. V užším slova smyslu se jedná 

o cílovou oblast v daném regionu, která je typická významnou nabídkou atraktivit CR a (vyspělé) 

infrastruktury. V širším slova smyslu pak Pásková a Zelenka (2002) vymezují pojem destinace 

cestovního ruchu jako region, či obecněji oblasti, které jsou typické velkou koncentrací atraktivit 

CR, rozvinutými službami CR a další infrastrukturou, jejichž výsledkem je velká dlouhodobá 

koncentrace návštěvníků. V této situaci asi nejvíce souhlasím s definicí od Páskové a Zelenky 

(2002), která se mi zdá jako nejlépe srozumitelná a logicky definovaná. Dle této definice taktéž 

zcela jednoznačně považuji Harrachov (ve smyslu administrativního celku) za destinaci cestovního 

ruchu. Každá destinace má své fungování, vedení. Schéma systému a fungování turistické destinace 

nabízí obrázek 10. 

 

„Image“ destinace  

„Image“ - módní termín, či termín z odborné vědecké terminologie? Dá se říci, že pravda tkví 

v obou tvrzeních. Pearce (2005) říká, že termín „image“ označuje souhrn pocitů, přesvědčení 

a očekávání o určitém objektu, prvku. Martinez a de Chernatony (2004, cit. v Hosany, Ekinci 

a Uysal 2007) říkají, že termín „image“ je vícerozměrný pojem a že se skládá z funkční 

a symbolické složky. Keller (1993, cit. v Hosany, Ekinci a Uysal 2007) zase tvrdí, že pojem 

„image“ je důležitý pojem v oblasti spotřebitelského a behaviorálního chování, a že nejběžnější 

a široce přijímaná definice „image“ se promítá do oblasti spotřebitelství. 
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Obrázek 9: Systém destinace CR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Bieger (1996, cit. v Holešinská 2010) 

 

Barich a Kotler (1991, cit. v Palatková 2012) říkají, že termín „image“ představuje souhrn 

postojů, názorů nebo dojmů, které má jedinec (skupina) o určitém předmětu, společnosti, produktu, 

místu nebo konkrétní osobě. Osobně se nejvíce ztotožňuji s definicí od Pearce (1988, s. 162, cit. 

v Echtner a Ritchie 2003, s. 5), který říká, že“…image je jedním z těch pojmů, které jen tak 

neskončí .... termín image má nespočetně mnoho neurčitých významů“. 

Termín „image“ se ale také často objevuje v oblasti geografie. Je silně spjat s „image“ místa, 

lokality, regionu či turistické destinace. „Image“ destinace lze sledovat z mnoha různých pohledů 

(disciplín) – sociologie, antropologie, sémiotiky, geografie i marketingu. V oblasti marketingu nás 

zajímá především spotřební chování a rozhodovací proces klienta (Palatková 2012). Chon (1990, 

cit. v Pike 2002) také říká, že úloha a vliv celkového „image“ destinace má vliv na chování 

cestujících a jejich spokojenost. Někteří autoři, jako jsou např. Hunt (1975, cit. v Pearce 2005) nebo 

Pearce (1982, cit. v Pearce 2005) potvrdili, že „image“ destinace má dokonce klíčovou roli 

v rozhodovacích procesech turistů a souvisí s tím, jestli turista/návštěvník si daný zájezd koupí 

a rozhodne se destinaci navštívit.  
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Literatura ohledně výzkumu „image“ destinace v cestovním ruchu je jednou z nejvíce 

diskutovaných. Dokazuje to např. analýza všech odborných děl, týkajících se tématu image 

destinace od roku 1973 do roku 2000, o kterou se pokusil Pike (2002). Publikací bylo 142 

a literatura týkající se tohoto tématu stále roste. V tabulce 4 podávám přehled několika dalších 

definicí z oblasti „image“ destinace (výběr dle Pearce 2005). 

 

Tabulka 4: Srovnání definic „image“ destinace CR 

Výzkumník  Definice  

Hunt (1975) Vnímání potenciálních návštěvníků o oblasti 

Lawson a Baud-

Bovy (1977) 

Vyjádření znalostí, dojmů, předsudků, představ a 

emocionálních myšlenek, které jedinec má z určitého 

objektu nebo místa 

Crompton (1979) Souhrn myšlenek a dojmů, které člověk má o destinaci 

Stringer (1984) Odraz, reprezentace smyslového nebo pojmové aparátu a 

obecných informací 

Dichter (1985) Celkový dojem s nějakým emocionálním obsahem 

Phelps (1986) Vnímání nebo dojmy z místa 

Frigden (1987) Mentální reprezentace objektů, osob, místa nebo události, 

které pozorovatel fyzicky ještě neviděl (nenavštívil) 

Ahmed (1991) Co turisté jako kupující vidí a cítí, když cíl a jeho 

atraktivity přijdou na mysl jako místo vhodné pro trávení 

volného času 

Gartner (1993) Složitá směsice různých produktů a souvisejících atributů 

Kotler (1994) Výsledek osobního přesvědčení, nápadů, pocitů, očekávání 

a dojmů o místě nebo objektu 

Baloglo a 

McLeary (1999) 

Subjektivní konstrukce skládající se z individuálních 

mentálních reprezentací znalostí, pocitů a globální 

představy o objektu nebo destinaci 

Tapachai a 

Waryszak (2000) 

Mentální prototyp 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle Pearce (2005)  

 

Tabulka 4 podává jen stručný „výcuc“ z mnoha definic, které existují o tématu „image“ 

destinace. Pokud bych měla tabulku a text v ní uveden trochu obecněji shrnout, řekla bych, že se 

v podstatě řada autorů v definici shoduje. Jedná se často o mentální reprezentaci a vnímání 

destinace, kterou jsme ještě nenavštívili. Troufám si dodat vlastní definici v podobě toho, že 

„image“ destinace je „umělá“ percepce v tom významu, že máme povědomí o místě, které jsme 
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vlastně ještě fyzicky nenavštívili, nebyli jsme tedy schopni si vytvořit vlastní povědomí a dojmy 

o oblasti. Výzkumy v oblasti „image“ destinace čím dál více napovídají, že destinace, které jsou 

tvořeny silným pozitivním „image“ jsou pro turisty zajímavější/atraktivnější a návštěvu dané 

destinace zvažují mnohem více, než destinace, které mají „image“ negativní. „Image“ destinace 

nám taktéž pomůže porozumět chování turistů. V oblasti vývoje účinných strategií marketingu 

cestovního ruchu je role dobré „image“ destinace velmi důležitá. Zdůrazňuje potřebu vytvořit 

metodiku pro komplexnější a přesnější propagaci „image“ dané turistické destinace (Echtner 

a Ritchie 2003). Vliv destinačního managementu v oblasti tvorby „image“ je tedy velmi důležitý. 

Pokaždé, než přijede turista do destinace, nese si s sebou svůj „image“ o dané lokalitě. Tento 

„image“ sbírá prostřednictvím přívalu mnoha informací, jako jsou cestovní brožury, plakáty, názory 

druhých (rodina/přátelé), cestovní kanceláře a skrze obecná média (noviny, magazíny, televize, 

knihy, filmy). Nicméně po první osobní návštěvě cílové destinace si návštěvník utvoří svůj „image“ 

o lokalitě (Reynolds 1965, cit. v Echtner a Ritchie 2003). I Baloglu (1999, cit. v Ryan 2003) 

nepopírá význam propagace a reklamy v rámci tvorby „image“ destinace a v podstatě se shoduje 

s Reynoldsem (1965, cit. v Ryan 2003). 

Baloglu (1999, cit. v Ryan 2003) říká, že na samotnou návštěvnost destinace má vliv osm 

klíčových faktorů: odborné poradenství, slovo z úst, inzeráty, necestopisní knihy, filmy, zprávy, 

obecné znalosti a prestiž dané destinace. Těchto osm faktorů má dopad na návštěvu destinace, ať už 

přímo, či nepřímo. Bez pochyb tedy můžeme říci, že výše uvedené faktory mají velký význam, 

protože pomáhají formulovat konečný „image“ místa. Řekla bych, že Harrachov má silnou „image“ 

tvořenou právě skrze dobře připravený a tematicky zaměřený destinační management. Schéma 

„image“ destinace a jeho složky ilustruje obrázek 11. 
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Obrázek 10: Složky „image“ destinace CR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Pearce (2005)  

  



75 
 

3 METODIKA 

V této kapitole bych chtěla zmínit, jaký je postup a celková metodika této práce. Práce je založena 

na několika metodických postupech. Prvně jsem provedla rešerši společensko-vědní literatury 

a jiných dostupných zdrojů. Nejdříve jsem zaměřila na tématiku BG, později HG a nakonec jsem 

svou pozornost věnovala tématům z oblasti cestovního ruchu. Diskuzi literatury a jiných zdrojů této 

práce podrobněji rozebírám v podkapitole 2.1. Teprve při řádném studiu literatury a následného 

pronikání do tématu se mi vyprofilovaly dílčí cíle, tak jak jsou stanoveny v podkapitole 1.1. 

Samotné výzkumné otázky (podkapitola 3.2) byly stanoveny až po důkladném studiu literatury, 

v některých případech až po prvním proniknutí do terénu města Harrachova. Stanovit tedy jasnou 

a závaznou metodiku, cíle a výzkumné otázky na začátku práce bylo nemožné.  

Vzhledem k povaze zkoumané problematiky byla však předem jasně dána metodika 

ve zkoumané oblasti Harrachova v podobě kvalitativního výzkumu. Teorii kvalitativních metod 

jsem nejdříve prostudovala a důležité poznatky jsou rozebrány v podkapitole 3.1, která bere 

na vědomí i jejich nevýhody. Obecně pak bylo v této práci využito několika metod kvalitativního 

výzkumu. Tyto metody jsou blíže nastíněny v podkapitole 3.3. Jakýsi ucelený přehled celé 

metodiky této práce podává obrázek 12.  

Co se týče vyhodnocování dat získaných z dotazníkového šetření, kvantita a výsledky 

dotazníků, resp. část otázek v dotazníku, byly zpracovány pro urychlení práce v programu SPSS 

16.0. Část otázek z dotazníků, toho kvalitativního charakteru (otázka č. 6 a 7), byla zpracována 

v programu Microsoft Office Excel 2007. Výsledná mentální mapa všech respondentů z prostředí 

města Harrachova byla zpracována v programu Malování. Zpracována byla na základě hodnocení 

respondentů dotazníkového šetření a můžeme ji označit za výslednou percepční mentální mapu (typ 

„Gouldovský“) Harrachova. Na tomto místě by bylo také vhodné zmínit, že výsledná percepční 

mentální mapa Harrachova měla být vyhotovena v programu ArcMap. Avšak obecní úřad města 

Harrachov nevlastní shapefile města Harrachov, který je pro vyhotovení mapy nezbytný.   
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Obrázek 11: Postup tvorby výzkumné metodiky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.1 Kvalitativní metody 

V této podkapitole bych chtěla obecně vymezit teorii použité metodiky, resp. teorii kvalitativních 

metod, kterou jsem využila pro sběr dat z terénu Harrachova. Konkrétní jednotlivé metody jsou 

popsány v podkapitole 3.3. Hlavním cílem v této podkapitole je přiblížit a seznámit se s výhodami, 

ale i nevýhodami kvalitativního výzkumu a vzít je na vědomí.  

Termín kvalitativní metody je termín zavádějící, neboť pro každého může tento pojem 

znamenat něco jiného. Může se jednat o výzkum týkající se života lidí, jejich chování, příběhů, ale 
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také chodu organizací, společenských hnutí a jejich vzájemných vztahů. Kvalitativní metody se 

používají k odhalení a porozumění toho, co je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc nevíme. 

Pomocí kvalitativních metod můžeme také získat detailní informace o jevech, které se 

kvantitativními metodami obtížně podchycují.  Použití zejména kvalitativních metod vyžaduje 

jejich iterativní vylaďování v průběhu procesu řešení daného problému (Bucher a Kunáková 2011).  

Hendl (2005) říká, že někteří metodologové chápou kvalitativní výzkum jako pouhý doplněk 

tradičních kvantitativních metod, jiní zase chápou kvalitativní metody jako protipól nebo 

vyhraněnou výzkumnou pozici ve vztahu k jednotné, na přírodovědných základech postavené vědě. 

Avšak postupně získal kvalitativní výzkum nejenom v sociálních vědách rovnocenné postavení 

s ostatními formami výzkumu, což dokládá i nespočet prací založených na kvalitativním výzkumu, 

jejichž výsledky jsou stejně tak důležité, jako výzkumy založené na výzkumu kvantitativním. Hendl 

(2005) říká, že „neexistuje jediný a obecně uznávaný způsob, jak kvalitativní výzkum dělat“ (s. 49), 

a že potíž v těžkém vymezení spočívá taktéž v tom, že kvalitativní výzkum je široké označení pro 

rozdílné přístupy. Glaser a Corbinová (1989, cit. v Hendl 2005) definují kvalitativní výzkum jako 

jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí metod nebo jiných způsobů kvantifikace. 

„Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí 

statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace“. (Strauss a Corbinová, 1999, s. 10) 

Mnoho autorů, s nimiž sympatizuji i já, nesouhlasí s tímto vymezením, neboť jedinečnost 

kvalitativního výzkumu nespočívá pouze v absenci čísel. Avšak do jisté míry musím dát taktéž 

za pravdu definici Strausse a Corbinové (1999), neboť vyvracující argumenty pro jejich definici 

bychom jen stěží našli.  Poněkud přesnější definici toho, co je to kvalitativní výzkum podal sociolog 

Creswell (1998, s. 12, cit. v Hendl 2005, s. 50): „Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění 

založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského 

problému. Výzkumník vytváří komplexní holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje 

o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách“. Dovednosti 

potřebné pro provozování kvalitativního výzkumu jsou, jak uvádějí Strauss a Corbinová (1999) 

dovednosti odstoupit a kriticky analyzovat situaci, rozeznat a vyhnout se zkreslení, získat platné 

a spolehlivé údaje a také schopnost výzkumníka uplatnit abstraktní myšlení.   
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Kritika kvalitativního výzkumu 

Kritika kvalitativního výzkumu je poměrně rozšířená, i když dle mého názoru řada odborníků, jak 

mimo jiné uvádí i Hendl (2005), bere kvalitativní výzkum na stejné úrovni jako výzkum 

kvantitativní. Nejčastější kritika směřuje na validitu výsledků výzkumu. Protože kvalitativní 

výzkum pracuje s omezeným počtem jedinců a obvykle také na jednom místě. Vznikají také obtíže 

se zobecňováním výsledků. Jak říká Hendl (2005): „Zobecnitelnost v kvantitativním výzkumu 

zajišťuje náhodný výběr. Tato procedura se však v kvalitativním výzkumu vůbec nepoužívá“ (s. 52). 

Někdy se také kvalitativnímu výzkumu vytýká jeho neprůhlednost a malá transparentnost, resp. 

není jasné, jak se prováděl výběr jedinců např. pro metody pozorování či rozhovorů. Avšak jak říká 

Hendl (2005), výhrady proti kvalitativnímu výzkumu jsou vyváženy jeho jinými vlastnostmi. I Kaše 

(2006, cit. v Bucher a Kunáková 2011) potvrzuje to, že kvalitativní metody mají svá omezení, 

zároveň jsou však výhodné z hlediska řešené problematiky i z několika dalších důvodů. Za tyto 

důvody uvádí Kaše 2006 (cit. v Buchar a Kunáková 2011, s. 12) následující (viz tabulka 5).  

 

Tabulka 5: Výhody a nevýhody kvalitativního výzkumu dle Kaše (2006) 

Přednosti kvalitativního výzkumu Nevýhody kvalitativního výzkumu 

Zjištění jsou detailnější, protože využívají 

otázky s otevřeným koncem. 

Výsledky jsou založeny na menších vzorcích a 

často nejsou reprezentativní. 

Výsledky poskytují větší detail o chování, 

postojích a motivaci. 

Výzkum obvykle nemůže být opakován, což mu 

dává menší hodnověrnost. 

Výzkum je intenzivnější a flexibilnější, 

umožňuje badateli zkoumat s větší volností. 

Analýza výsledků je mnohem více subjektivní. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Kaše 2006 (cit. v Buchar a Kunáková 2011) 

Pro další srovnání výhod a nevýhod a utvoření si tak širšího rozhledu v dané problematice 

uvádím také přehled předností a nevýhod kvalitativního výzkumu dle Hendla (2005).  

 

Tabulka 6: Výhody a nevýhody kvalitativního výzkumu dle Hendla (2005) 

Přednosti kvalitativního výzkumu Nevýhody kvalitativního výzkumu 

Získává podrobný popis a vhled při zkoumání 

jedince, skupiny, události, fenoménu. 

Získaná znalost nemusí být zobecnitelná na 

populaci a do jiného prostředí. 

Zkoumá fenomén v přirozeném prostředí. Je těžké provádět kvantitativní predikce. 

Umožňuje studovat procesy. Je obtížnější testovat hypotézy a teorie. 

Umožňuje navrhovat teorie. Analýza dat a jejich sběr jsou často časově 

náročné etapy. 

Dobře reaguje na místní situace a podmínky. Výsledky jsou snadněji ovlivněny výzkumníkem 

a jeho osobními preferencemi. Pomáhá při počáteční exploraci fenoménů. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Hendl (2005) 
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3.2 Výzkumné otázky a hypotézy 

Za účelem dosažení cílů této práce a cílů orientačního výzkumu byly formulovány výzkumné 

otázky a hypotézy (viz tabulka 7), které se pokusím přijmout, nebo naopak vyvrátit. Část 

výzkumných otázek je založena na teoretických poznatcích, které jsou rozpracovány v teoretické 

části této práce (podkapitoly 2.3.2, 2.3.3, 2.4.2, 2.4.4). V otázce 2. Chápu „Alpské středisko“ jako 

konotaci negativní. Výstavba apartmánových bytů a masivní výstavba dalších nových ubytovacích 

kapacit, zejména pak těch typu apartmánových, by v budoucnu mohla opravdu Harrachov přetvořit 

na „Alpské středisko“. Otázka 3. je stavěna velmi obecně. Nejedná se zde o výzkum vztahů, které 

by mohly být v rámci výskytu dualizace společnosti definovány jako dichotomie „my“ vs. „oni“, 

tedy rozdělení společnosti na ty, kteří z CR profitují a ty, kteří nikoli. Tato otázka má účel takový, 

aby místní obyvatelé ohodnotili vztahy mezi s sebou tak, jak je cítí. Podnětem mi byl nejenom 

rozhovor s Lenkou Stehlíkovou – referentkou cestovního ruchu a propagace v Harrachově, která 

tvrdí, že participace místních obyvatel na nějaké kulturní společné akci je zde de facto nulová 

(Řízený rozhovor na téma CR v Harrachově, 12. 3. 2013).   

 

Tabulka 7: Výzkumné otázky a hypotézy 

Ztrácí Harrachov svou „územní identitu“, resp. tradiční vzhled horského střediska v 

Krkonoších, způsobený zejména výstavbou apartmánových bytů a dalších nových 

ubytovacích zařízení určených pro turisty? 

Tvrzení 1. 1.: Tvrzení 1. 2.: 

Výstavbou nových ubytovacích kapacit 

v Harrachově dochází k ničení zdejší „územní 

identity“. 

 

Nikoli.  

Mají se oprávněně obávat rezidenti budoucího vývoje Harrachova jako „Alpského střediska 

v Krkonoších“? 

Tvrzení 2. 1.: Tvrzení 2. 2.: 

Nový územní plán zredukuje výstavbu nových 

penzionů, hotelů a apartmánových bytů. 

K masivnějšímu růstu ubytovacích kapacit ve 

srovnání s růstem doposud, by nemělo docházet. 

K další výstavbě ubytovacích kapacit bude stále 

docházet. Harrachov pak budeme moci označit 

za „jeden velký hotel“. 

Jaké jsou vzájemné vztahy mezi místními obyvateli? 

Tvrzení 3. 1.: Tvrzení 3. 2.: 

Vztahy mezi místními obyvateli jsou relativně 

dobré.  

Vzájemné vztahy mezi občany nejsou příliš 

dobré. 
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Jaké jsou vztahy místních obyvatel k turistům? 

Tvrzení 4. 1.: Tvrzení 4. 2.: 

Obyvatelé Harrachova zastupují spíše pozitivní 

postoj k turistům. Dle Tuana (1974) se jedná o 

komunitu „kosmopolitní“. 

Obyvatelé Harrachova zastupují spíše negativní 

postoj k turistům. Dle Tuana (1974) se jedná o 

komunitu „uzavřenější“. 

Můžeme hovořit o výskytu turistifikace v Harrachově, která se zde projevuje zejména 

jednáním místní samosprávy? 

Tvrzení 5. 1.: Tvrzení 5. 2.: 

Místní samospráva klade více důraz na 

propagaci a rozvoj CR, než na problémy 

obyvatel města Harrachova. 

Nikoliv. 

Jak místní obyvatelé vnímají prostředí Harrachova? 

Tvrzení 6. 1.: Tvrzení 6. 2.: 

Z mentálních map rezidentů lze vypozorovat 

určitý „trend“. 

Nelze vypozorovat žádný „trend“ z mentálních 

map rezidentů (každá mapa je jedinečná). 

Vyskytuje se v Harrachově turistická inflace?  

Tvrzení 7. 1.: Tvrzení 7. 2.: 

V Harrachově jakožto významném rekreačním 

středisku s vysokou návštěvností turistů se 

turistická inflace vyskytuje.  

Nikoliv. 

Jak vnímají prostředí Harrachova turisté? 

Tvrzení 8. 1.: Tvrzení 8. 2.: 

Turisté vnímají na základě „Lynchovských“ 

mentálních map Harrachov jako místo s několika 

málo atraktivitami (zřejmě ty, které ve městě 

navštívili). 

Někteří turisté v mapách poodkryjí i místa se 

zvýšenou péčí (dle Tuana 1974).   

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.3 Metody získávání dat 

Mezi metody používané při sběru dat v rámci získání a vyhodnocení výsledků z oblasti Harrachova 

patří: 

o Dotazníkové šetření. 

o Polostrukturované (řízené) interview.  

o Neformální rozhovor. 

o Mentální mapování. 

o Zúčastněné pozorování. 

 

Výběr destinace  

Při prvotním výběru tématu mé diplomové práce mi nebylo zcela jasné, jakým směrem se budu 

ubírat. Jedno mi však jasné bylo - přibližná lokalizace destinace mého zájmu. Výběr destinace byl 
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tedy limitován geograficky. Osobně pocházím z Krkonoš a místa zde jsou mi poměrně známá. 

Tematika této práce se zaměřuje na cestovní ruch. Výběr konkrétního zkoumaného území byl tedy 

v rámci teoretického vymezení destinace cestovního ruchu omezen. Osobně se mi v Krkonoších při 

definici destinace cestovního ruchu vybaví pouze dvě lokality - Špindlerův Mlýn a Harrachov. Obě 

stejně vzdálené od mého bydliště. Osobně blíž mám k Harrachovu, tudíž volba byla jasná. 

V současné době musím říci, že po terénním šetření v Harrachově pohlížím na toto město jinak, než 

jako „běžný“ turista. Určitou sebereflexi vyjadřuji v závěru této práce (kapitola 5).  

 

Dotazníkové šetření 

Jednou z metod této práce, kterou používám pro získání dat z oblasti Harrachova, je dotazník. Tento 

dotazník byl určen občanům Harrachova. To znamená lidem, kteří trvale ve městě bydlí a mají tak 

možnost participovat na událostech dění tohoto města. Tato metoda byla stěžejním zdrojem 

informací pro tuto práci. Proto jsem si předem nastudovala doporučení týkající se sestavení a šíření 

dotazníků. Hlavním textem se v této problematice pro mě stala publikace od Hendla (2005) 

s názvem Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace.  

 

Sestavení dotazníku  

Sestavení dotazníků mělo několik fází. O první sestavení otázek do dotazníku jsem se pokusila již 

v listopadu 2012. V této fázi rozpracovanosti práce však nebyl dotazník pro tuto práci vhodný. 

Skládal se z osmi otázek, z nichž některé byly zcela zbytečné. S postupem času a jasnějším vhledem 

do problematiky teoretického zarámování se mi vyprofiloval současný dotazník v takové podobě, 

s jakou jsem s ní vstupovala do terénu. Podobu dotazníku můžeme najít v příloze této práce (Příloha 

5).  

Snažila jsem se o velice stručný dotazník, který by nezabíral moc času, ale aby zároveň byl 

v takové formě, aby byl schopen odpovědět na většinu mých výzkumných otázek. S časově 

náročným dotazníkovým šetřením mám negativní zkušenosti. Tento dotazník se sestává ze tří částí, 

ačkoliv působí uceleným dojmem. Z doporučení Hendla (2005) patřily mezi první otázky formulace 

lehčího typu, tzn. otázky s možností jednoho výběru. Střed dotazníku vyplňovaly otázky otevřeného 

charakteru, které byly pro respondenty náročnější na přemýšlení. Poslední část dotazníku tvořily 

otázky identifikační (pohlaví, věk, příjem). V terénu se mi poměrně krátký dotazník osvědčil. 

Vyplnění tohoto dotazníku trvalo (bez většího přemýšlení nad otevřenými otázkami) cca. 3 minuty. 

Zvláštní součást tohoto dotazníku tvořila i mapa Harrachova, která byla na poslední straně 
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dotazníku. S vyplněním této mapy se časová náročnost dotazníku o něco málo prodloužila. Více 

informací o této součásti dotazníku uvádím níže. 

 

Předvýzkum 

Vlastnímu dotazníkovému šetření v Harrachově předcházel předvýzkum. Srozumitelnost otázek 

jsem si vyzkoušela na čtyřech respondentech z rodinného kruhu. Ačkoli to nebyli občané 

Harrachova a nemohli na otázky odpovědět popravdě, otázky se jim zdály být jasné a výstižné. 

Nesetkala jsem se s žádnými negativními odezvami. Nebyl tedy problém vstoupit do samotného 

terénu města Harrachova.  

 

Problematika výběru respondentů 

Výběr respondentů v rámci dotazníkového šetření se týkal občanů Harrachova. Bylo tedy zřejmé, že 

za účelem získání dotazníku jsem musela vyjít do terénu města Harrachova. Z doporučení 

a zkušeností Lenky Stehlíkové, která organizovala ankety týkající se názorů občanů 

na problematiku jejich města na webových stránkách města Harrachova, mi bylo doporučeno, abych 

takovýto sběr dat nepraktikovala. „Co se týče vyvěšení Vašeho anketního dotazníku na našich 

webovkách, s tím by nebyl sebemenší problém, ale můžu Vás ujistit, že na něj nebude zřejmě nikdo 

reagovat – mluvím z vlastní zkušenosti“ (E-mailová korespondence Polanská – Stehlíková, 11. 2. 

2013).  Participace respondentů byla z její zkušenosti velmi malá. Rozhodla jsem se tedy pro přímý 

vstup do terénu a sběr dat přímo z osobního kontaktu s respondenty. Abych dodržela všechna 

doporučení týkající se kvalitativního výzkumu a zejména validity dat tohoto výzkumu, držela jsem 

se z počátku doporučení Hendla (2005). S předem připravenou mapou a promyšleným plánem jsem 

poprvé vstoupila do Harrachova v sobotu 9. 3. 2013.  Harrachov se sestává ze čtyř částí: Harrachov, 

Rýžovistě, Nový Svět a Mýtiny. Rozložení populace je zde velice nerovnoměrné. Proto i sběr 

informací byl zaměřen na oblasti s vyšší koncentrací domů a bytů.  

V plánu jsem měla obejít každý třetí dům od výchozího domu v lokalitě Harrachova 

s názvem Anenské údolí. Výchozím domem se pro mě stal objekt s číslem popisným 156. Avšak 

po více jak hodinovém „vystřízlivění“, kdy jsem zastihla doma pouze 4 respondenty, jsem se 

rozhodla změnit taktiku. „Praxe“ tedy napovídá něco jiného než „teorie“. Vrátila jsem se 

k výchozímu domu s číslem popisným 156 a od této chvíle jsem brala každý dům. Sběr probíral 

ve dvou lidech. I přes rozhodnutí „znehodnotit“ sběr dat ve formě náhodného výběru, nebyla 

úspěšnost velká. Řada domů byla prázdná - s nápisem na prodej. Ve velké části domů bydleli lidé, 
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kteří měli dům pouze v pronájmu. Často se jednalo o Pražáky. Valná část objektů byla taktéž typu 

ubytovacího či stravovacího zařízení. Zde byli lidé velice nesdílní, jinými slovy se dá říci, že časově 

zaneprázdněni. I přesto se mi podařilo v časovém období od 13 hod. do 18 hod. nashromáždit 

z lokalit Anenské údolí, Rýžoviště a Hřebenka (kde je koncentrace starousedlíků a rodinných domů 

největší) 53 dotazníků. Další sběr dat probíhal 12. 3. 2013. V čase od 11 hod. do 14 hod. jsem 

obešla centrum Harrachova a přilehlé objekty. V tento den se mi podařilo získat 16 dotazníků 

s řadou doplňujících neformálních rozhovorů. V centru Harrachova pracovali lidé, kteří nejsou 

občany Harrachova, či nebyli zrovna dvakrát sdílní. Poslední vstup do Harrachova následoval 

v neděli 17. 3. 2013. V čase od 13 hod. do 18 hod bylo získáno 43 dotazníků. V tento den jsem se 

soustředila na část Harrachova s názvem Nový Svět, kde je taktéž vysoká koncentrace rodinných 

domů. Mimo jiné se zde nachází sídliště. Avšak zkušenost ze získávání informací od obyvatel 

sídliště byly velice negativní. Pokud nedojde k osobnímu kontaktu tazatele a respondenta 

(u domovních dveří), šance se dostat k respondentovi jsou nulové. V této lokalitě se výchozím 

bodem stal dům s číslem popisným č. 338. Posléze jsme ve dvou lidech opět navštívili každý dům, 

kromě již zmíněných panelových domů, kde byla úspěšnost zcela nulová. V této fázi mi zbývalo 

vstoupit již jen do části Harrachova s názvem Mýtiny. Od některých místních starousedlíků mi však 

bylo doporučeno, že tam nemám chodit. V posledních letech se sem totiž přistěhovali romští 

spoluobčané, kteří nejsou zcela sdílní. Po zhlédnutí mapy mi v této části zbývalo 5 rodinných domů. 

Rozhodla jsem se tedy tuto část z dotazníkového šetření vynechat. Jak mimo jiné ukazuje fotografie 

(Příloha 13) z této lokality, s vysokým úspěchem bych se zde nejspíše nesetkala. Jak tedy hodnotím 

sběr dat?  

Sběr dat nebyl proveden ve formě náhodného výběru. Tento způsob je dle mého názoru 

v Harrachově zcela nemožný. Už jen pro specifičnost tohoto prostředí, neboť není patrné, jaké 

domy jsou určeny k trvalému bydlení a které k rekreačnímu. Nachází se zde velké množství 

opuštěných domů, objektů druhého bydlení a participace místních obyvatel na dotazníkovém šetření 

se nesetkala s velkým úspěchem. Proto kriticky uznávám, že se sběr dat nepovedl tak, jak bylo 

zprvu zamýšleno. Můžeme tedy hovořit o sběru dat na základě dostupnosti. Ze zkušeností z terénu 

však musím usoudit, že i přesto je počet respondentů (i když nedosáhl 10% vzorku populace 

Harrachova) v tomto případě úspěšný. Zcela kriticky se pozastavuji nad přístupem některých 

potencinálních respondentů. Na druhou stranu velké poděkování patří všem, kteří byli sdílní 

a ochotně se podíleli na vyplnění dotazníku. Detailnější přehled o sběru dotazníků přibližuje tabulka 

8.  
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Tabulka 8: Přehled o sběru dat z terénu (dotazníkové šetření v Harrachově, březen 2013) 

N= 109 respondentů (tj. 7% vzorek) 
Lokalita Datum Počet získaných 

dotazníků 

Poznámka 

Anenské Údolí, 

Hřebenka, Rýžoviště 

9. 3. 2013 53 Lidé převážně ochotní, 

ochotni se rozpovídat 

Centrum 12. 3. 2013 16 Obchody v centru 

města 

Nový Svět 17. 3. 2013 43 Menší ochota lidí, 

mnoho jich 

nezastiženo 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Základní demografické informace o respondentech by se daly podle pohlaví, věku a místa narození 

charakterizovat následovně (graf 1, 2 a 3): 

 

Graf 1: Respondenti podle pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

V této oblasti se mi podařilo získat poměrně vyváženou strukturu respondentů dle pohlaví.  

 

47% 

53% 

Pohlaví 
muž 

žena 
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Graf 2: Respondenti podle věkové kategorie 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Graf 3: Respondenti podle místa narození 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Z respondentů, kteří uvedli svůj věk a důvod přestěhování do Harrachova, jsem zjistila, že 

průměrný věk přistěhování do Harrachova je 24, 3 let. Důvody byly jednoznačné a lehce 

interpretovatelné – 19 případů se týkalo důvodů rodinných (přistěhování s rodinou v útlém věku, 

svatba aj.), druhým nejčastějším důvodem pak bylo získání zaměstnání (v 11 případech).  4 

respondenti uvedli jako důvod přistěhování se do Harrachova získání pozemku/domu/bytu.  
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Polostrukturované (řízené) interview  

Polostrukturované interview je zřejmě vůbec nejrozšířenější podobou metody interview. Jeho 

výhody oproti interview nestrukturovanému či plně strukturovanému jsou takové, že dokáže řešit 

řadu nevýhod ostatních forem interview. Avšak jak říká Miovský (2006), polostrukturované 

interview požaduje oproti nestrukturovanému interview časově náročnější přípravu. Výzkumník si 

vytvoří určité schéma, které je pro tazatele později závazné. Toto schéma specifikuje okruhy otázek, 

na které se budeme respondentů ptát. Obvykle je možné zaměňovat pořadí otázek dle potřeby a dle 

toho, jak se pořadí otázek v daném interview vyvine (Miovský 2006). Teorii této metodiky jsem 

využila při rozhovoru s referentkou cestovního ruchu a propagace, Lenkou Stehlíkovou, která se 

pokusila velice příjemným způsobem odpovědět na všechny mé otázky. Po emailové korespondenci 

jsme se dohodly na osobní schůzce. Ta se konala v úterý 12. 3. 2013 v budově MěÚ v Harrachově. 

Připraven jsem měla okruh otázek, na které jsem se ptala v pořadí, jež bylo v daný moment vhodné. 

Tento rozhovor byl nahráván audiotechnikou. Některé odpovědi cituji na vhodném místě v textu 

práce.  

 

Mentální mapování 

Problematika mentálních map je velice zajímavým, ale také náročným (jak pro výzkumníka, tak pro 

respondenta) výzkumným nástrojem. Tomuto tématu se podrobně věnuji v podkapitole 2.2.1. V této 

práci jsem použila mentální mapování k tomu, abych zjistila, která místa vnímají občané 

Harrachova jako pozitivní, negativní, popř. neutrální. K tomuto účelu jsem použila jako součást 

dotazníku mapu Harrachova, kam měli respondenti zakreslovat, která místa vnímají jako pozitivní, 

negativní, popř. neutrální. V této formě odpovědi jsem se nesetkala s žádnými námitkami. Někteří 

respondenti byli dokonce více sdílní ohledně této metody, než co se týče samotného dotazníku. 

Mým záměrem bylo „zmapovat“ prostor Harrachova v tom smyslu, abych identifikovala místa, 

která se stávají pro rezidenty vnímaná jako negativní/pozitivní a pokusit se zdůvodnit tyto percepce. 

Výsledky jsou interpretovány v kapitole 4. Pro doplnění práce, ačkoli jsem předem nepočítala 

s reprezentativními vzorky a vyšším počtem účastníků této metody, jsem využila několika málo 

respondentů z řad turistů/návštěvníků, kterým jsem dala nakreslit mentální mapu Harrachova - typu 

„Lynchovského“, abych zjistila, co a jak v Harrachově vnímají oni - z pohledu turisty. Po oslovení 

šesti českých a dvou německých turistů, kteří se vyskytovali v centru Harrachova, se mi nedostalo 

vstřícné pomoci. Rozhodla jsem se proto oslovit své známé, kteří Harrachov znají a mohou si tak 

ve své mysli z pohledu turisty vytvořit mentální obraz. Výsledky analyzuji v kapitole 4.   
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Neformální rozhovor 

Neformální rozhovor se spoléhá na spontánní generování otázek v přirozeném průběhu interakce. 

Respondent si často ani nemusí uvědomit, že jde o explorační rozhovor. Data získaná pomocí této 

metody se liší od rozhovoru k rozhovoru. Síla neformálního rozhovoru spočívá v tom, že 

zohledňuje individuální rozdíly a změny situace. Otázky se můžou lišit od jedince k jedinci. Tento 

typ neformálního rozhovoru se dělá především proto, aby se dosáhlo hloubkové komunikace, 

využilo se prostředí a dané situace, a aby se posílila konkrétnost a bezprostřednost rozhovoru. 

Za nevýhodu formálního rozhovoru můžeme označit to, že získávání informací trvá delší dobu. 

Avšak zkušenosti mám opačné. Několik neformálních rozhovorů mi samovolně vyplynulo 

ze situace, kdy jsem docházela s dotazníky za občany Harrachova domů. Někteří lidé mi ochotně 

sdělili další informace, které jsem si zapisovala a na něž jsem reagovala vhodnými dotazy. Hendl 

(2005) také dodává, že pokud máme takovýchto rozhovorů více, tak srovnání rozhovorů od různých 

respondentů může být pro výzkumníka složité a často časově náročné. V mém případě takovýchto 

doplňujících rozhovorů nebylo moc, proto přepis a analýza některých výpovědí získaných 

od občanů Harrachova nebyla časově náročná. Některé výpovědi respondentů získané formou 

neformálního rozhovoru uvádím v podkapitole 4.3.  

Formou neformálního rozhovoru jsem získala i některé informace od Ing. Michala Bartoše, 

(pracovník stavebního odboru a územního plánování na MěÚ v Harrachově) týkající se územního 

plánu. Tento rozhovor vyplynul zcela neplánovaně. Problematika územního plánu, který je 

v současné době „kamenem úrazu“ města Harrachov, je jedním z „viníků“ současné situace 

v Harrachově, resp. existence apartmánových domů, které jsou vnímány místními obyvateli velice 

negativně (podkapitola 4.3). Účelem tohoto krátkého rozhovoru tedy bylo zjistit, zda-li se nový 

územní plán připravuje, kdy bude vyhotoven a zda-li v něm budou nějaká omezení týkající se nové 

zástavby města Harrachov.  

 

Zúčastněné pozorování 

Jorgensen (1989, cit. v Hendl 2005) říká, že zúčastněné neboli participantní pozorování patří mezi 

nejdůležitější metody kvalitativního výzkumu. Pomocí této metody je možné popsat co se děje, kdo 

nebo co se účastní dění, kdy a kde se věci dějí, jak se objevují a proč tomu tak je. Hendl (2005) říká, 

že se tato metoda používá při etnografickém výzkumu nebo v případových studiích, kde se 

soustřeďují na hloubkový popis a analýzu určitého jevu. Výzkumník by měl v tomto případě 

přistupovat k pozorování s vědomím toho, že sociální svět je spoluvytvářen subjektivními významy 
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a zkušeností konstruovanou účastníky sociální situace (Hendl 2005). Osobně jsem se zúčastněného 

pozorování prostředí Harrachova účastnila dvakrát. Jednou ve všední den (13. 3. 2013), podruhé 

o víkendu (17. 3. 2013). Změny zde byly zřetelné. Jsem si vědoma toho, že to co jsem viděla, je 

hodně ovlivněno dynamikou času a prostoru (stejně jako veškeré výzkumy, ať už kvalitativního či 

kvantitativního charakteru). Proto tyto poznatky osobně beru za hodně subjektivní. Na druhou 

stranu jsem však poznala „chod běžného dne“ v Harrachově, blíže vnímala prostředí a utvořila si 

tak vlastní názor na tento prostor, což je pro výzkumníka nezbytné. Velký vliv na to, co jsem viděla, 

měl nejenom čas a místo pozorování, ale význam přisuzuji i počasí, které má v Harrachově na dění 

velký vliv.   
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4 PŘÍPADOVÁ STUDIE HARRACHOV 

V případové studii jde o detailní studium jednoho případu. Zatímco ve statistickém šetření sbíráme 

relativně málo dat od mnoha jedinců, v případové studii sbíráme velké množství dat od jednoho 

nebo několika málo jedinců. V případové studii jde především o zachycení složitosti případu 

a popis vztahů v určité celistvosti. „Případová studie je v sociálně-vědním výzkumu podobná 

mikroskopu: její hodnota závisí na tom, jak dobře je zaostřena“ (Hendl 2005, s. 104). Na základě 

tohoto tvrzení je založena i tato kapitola týkající se případové studie z oblasti Harrachova. Cílem 

této kapitoly je „vyčerpávajícím“ způsobem podat všechny možné informace týkající se města 

Harrachova. Zejména pak týkajících se CR v Harrachově, obyvatel, vztahů mezi místními a turisty 

a obecně pak prostorového chování rezidentů a turistů. Po diskuzi literatury a teoretického 

zarámování této diplomové práce následuje část praktická, jejíž základy jsou silně postaveny 

na poznatcích uvedených v teoretické části této práce.  

 

4.1 Základní charakteristika zkoumaného území  

Geografická charakteristika 

Město Harrachov je významné horské letovisko v Krkonoších. Rozkládá se pod Čertovou horou 

v údolí říčky Mumlavy. Administrativně spadá pod Liberecký kraj, do okresu Semily, je součástí 

ORP Tanvald a patří do regionu soudržnosti Severovýchod. Město Harrachov se skládá se ze čtyř 

částí: Nový Svět, Harrachov, Rýžoviště a Mýtiny. Rozloha města činí 3 663 ha (Rám 2012). 

Geografickou polohu Harrachova naznačuje obrázek v příloze této práce (Příloha 2). Harrachov je 

vzdálen 49 km od Liberce, 34 km od Semil a 134 km od Prahy, pokud tedy budeme brát v úvahu 

silniční dopravu (mapy.cz, 2013). Harrachov leží v nadmořské výšce 686 m. n. m. (Hory-

krkonose.cz 2013). Město Harrachov je také možno nazvat  „městem na hranici“. Jedná se vlastně 

o hranice dvě: severovýchodní až severozápadní, která je tvořena hranicí s Polskem, kde se nachází 

jak hraniční přechod Harrachov/Jakuszyce, tak i přechod pro pěší v blízkosti Vosecké boudy. Druhá 

hranice je mezi Krkonošemi a Jizerskými horami (Harrachov-info.cz 2007-2013). Území města 

přímo sousedí s Polskem, s nímž je spojeno významnou silniční komunikací R10, která vede 

z Prahy přes Turnov do Harrachova a dále pokračuje přes hraniční přechod Harrachov/Jakuszyce až 

do Polska.  
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Demografická charakteristika 

Počet obyvatel Harrachova, jak vyplývá ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, činil ke dni 31. 

12. 2011 1554 osob (Český statistický úřad 2009-2011). Počet obyvatel je z hlediska dlouhodobého 

vývoje poměrně stálý, pouze s nepatrnými výkyvy. Zajímavý je také pohyb obyvatelstva z hlediska 

počtu přistěhovalých/ vystěhovalých, který činí 22/61 osob (Český statistický úřad 2009-2011) 

ke konci roku 2011. 

Nejvíce obyvatel, a to již od roku 1869 žije v části obce Nový Svět. V městské části 

Harrachov počet obyvatel kolísá vlivem orientace centra na obchod a služby, tudíž dochází k odlivu 

obyvatel do jiných částí města Harrachova. V části Mýtiny dochází dlouhodobě k depopulizaci, 

neboť se jedná o periferní část města Harrachova. Městská část Rýžovistě se taktéž potýká 

s poklesem obyvatelstva, a to již dlouhodoběji, neboť v této části dochází k masivnímu nárůstu 

domů určených k rekreaci, tzv. objektů druhého bydlení (Rám, 2012).  

 

Historie Harrachova 

Dnešní město Harrachov vzniklo až po 2. světové válce spojením do té doby samostatných obcí 

Rýžoviště, Harrachova a Nového světa. V r. 1959 byly připojeny též Mýtiny, samoty na polském 

území, výměnou za stejně velké území u Kacířské skály. Původní ves nesla název Dörfl a byla 

založena v 17. století nedaleko Seifenbachu (Sejfský, nyní Ryzí potok). Začátkem 18. století pak 

byla přejmenována po majitelích na Harrachov, původně Harrachsdorf (Harrachov 2013). Dříve než 

se stal Harrachov jedním z nejznámějších turistických a sportovních středisek západních Krkonoš, 

proslul daleko za hranicemi Čech svým sklářstvím. V 17. století tu byla založena sklárna. Nejprve 

se nacházela v lokalitě Rýžoviště, později na Novém Světě. Vznikla zde tradice prvotřídně ručně 

vyráběného foukaného, broušeného, ale i rytého a malovaného či jinak zdobeného skla (Harrachov 

2013). Sklárna je velmi navštěvovaným turistickým cílem v Harrachově i dnes. To jaký význam 

měla v historii Harrachova sklárna, dokládá i následující text: 

„Přírodními krásami bohata, velice pohodlná a přece nedosti oceněna a turisty navštěvována je 

zemská silnice z Jilemnice podél Jizery do Nového Světa a odtud dále do Pruska vedoucí. 

Nejzajímavější jest část její od Roketnice k Novému Světu, domovu horského křišťálu, nedostiženého 

Harrachovského skla. Zevnějšek skelných hutí zdejších jest nepatrný. Přízemní budovy 

administrační, šindelem kryté, v nádvoří stromoví a v pozadí budova vyšší, začazená - to huť. 

Ve vysoké prostoře několik pecí, z jichž středu bílý žár skloviny sálá, na výstupku kolem skláři 

s ochrannými brejlemi na očích pracují, tu nádoby do kadlubu vyfukujíce; jiní zase na hotové tvary 
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ouška přilepují či klíšťkami sklovinu v krajkovité ozdoby formují. Na dlouhých tyčích odnášejí hoši 

hotové věci do pecí chladicích. V necičkách nebo koších odnášejí si brusíři vychladlé zboží 

do brusíren, kde se odbrušují zbytečné částky předmětů a zároveň vyrábí známé broušené sklo“. 

(Papáček, 1906, s. 122) Harrachovská sklárna je jen jednou z mnoha atraktivit, které můžeme 

v Harrachově nalézt, avšak zcela jistě nejstarší.  

 

4.2  Cestovní ruch v Harrachově 

Historický vývoj CR v Harrachově 

Až do 2. poloviny 19. století byl Harrachov horskou vsí, ve které se obyvatelstvo živilo převážně 

sklářskou výrobou, lesnictvím či tkalcovstvím (Rám 2012). Od té doby se pozvolna začíná rozvíjet 

cestovní ruch. Historie ubytování spadá na přelom 18. a 19. století, kdy zde ve svých staveních 

nechávali lidé přespat pocestné na svých toulkách po krkonošské přírodě (Harrachov-info.cz 2007-

2013). Od konce 19. století vyrůstají horské penziony a hotely v nejrůznějších městských částech 

Harrachova. Mezi nejstarší ubytovací zařízení v Harrachově patřil rodinný hotel Kotrba, dnešní 

hotel Duha, provozující ubytování již od roku 1848 (Rám 2012). Dnes tradiční součást cestovního 

ruchu - zimní sporty, se v Harrachově začaly provozovat brzy poté, co hrabě Jan Harrach přivezl 

do Čech první lyže (19. století). V roce 1908 byl založen „Spolek zimních sportů“. První skokanské 

můstky (typický a dominantní prvek Harrachova), které Harrachov tolik proslavily, vznikly v roce 

1920. V roce 1923 se pak v Harrachově konaly první mezinárodní lyžařské závody, kterých se 

zúčastnili nejlepší lyžaři z mnoha zemí Evropy, ale i z USA (Wikipedie 2013). Pro 1. polovinu 20. 

století byla pro Harrachov typická zástavba menších přízemních chalup. Po 2. světové válce, vlivem 

společensko-politických změn dochází i ke změnám v Harrachově. V rámci rozvoje CR dochází 

k novým formám CR. V 60. letech zasahuje Harrachov nová forma CR – masová rekreace a s ní 

spojené budování nových ubytovacích zařízení. Začíná se také rozšiřovat forma tzv. druhého 

bydlení. Ještě dynamičtější forma výstavby rekreačních objektů se objevuje v 80. letech. Největšími 

objekty ROH byly hotely Svornost a Sklář.  

V 70. letech 20. století vznikl v Harrachově obchodní dům Horal. Ten se stal proslulým 

obchodním střediskem celých Krkonoš (Rám 2012). Dnes v této budově můžeme najít prodejnu 

s potravinami a drobným spotřebním zbožím, noční klub a další služby. V této době se Harrachov 

proměňuje na středisko cestovního ruchu, resp. destinaci CR, tak jak je definována v podkapitole 

2.4.8. Dle Ráma (2012) hlavní událost, která z Harrachova vytvořila celostátně známé rekreační 
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zimní sportovní středisko, byla výstavba sportovního areálu k letům na lyžích započatá roku 1978. 

V roce 1980 byl také zrekonstruován skokanský a běžecký areál, přičemž byl postaven nejvyšší 

lyžařský můstek na světě - mamutí můstek (Příloha 3) (Wikipedie 2013). Zimní období se stává 

hlavním zdrojem příjmu a zaměstnanosti místních obyvatel a obec se mění na turistické centrum 

Západních Krkonoš.  

Po pádu komunismu v roce 1989 se v Harrachově začal velmi prudce rozvíjet CR 

a pro Harrachov nastala nová etapa. Bylo vystavěno a otevřeno obrovské množství nových 

ubytovacích a stravovacích zařízení všeho druhu. Pro přehled dokládám graf 4 a 5 s informacemi 

týkající se vývoje počtu ubytovacích kapacit a počtu lůžek mezi léty 2000-2011. 

 

Graf 4: Vývoj počtu ubytovacích kapacit v Harrachově v letech 2000-2011 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2008-2013) 

 

Graf 5: Vývoj počtu lůžek v Harrachově v letech 2000-2011 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2008-2013)  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

počet ubytovacích 
zařízení celkem 

0 

500 

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

3 000 

3 500 

4 000 

4 500 

2
0

0
0 

2
0

0
1 

2
0

0
2 

2
0

0
3 

2
0

0
4 

2
0

0
5 

2
0

0
6 

2
0

0
7 

2
0

0
8 

2
0

0
9 

2
0

1
0 

2
0

1
1 

počet lůžek celkem 



93 
 

Cestovní ruch v Harrachově dnes 

Harrachov můžeme zcela jistě označit za jedno z nejdůležitějších turistických center Západních 

Krkonoš. To dokládá nejenom vysoký počet ubytovacích zařízení, jak nám ukazuje graf 4, ale 

dobrým ukazatelem může být i kapacita lůžek (viz graf 5). 

Cestovní ruch v Harrachově má významnou roli, a bez něj by město nebylo dnes tam, kde je. 

Jak je to tedy s CR v Harrachově dnes? Jaké dopady má CR na místní obyvatele? Detailnější 

informace rozpracovávám v podkapitole 4.3  Hlavním úkolem této práce není zkoumat dopady 

ekonomické a ekologické (i když se tomu jen stěží vyhneme), ale zajímám se především o dopady 

psychologické a socio-kulturní. Jak uvádí Heřmanová (2012), dobrým ukazatelem pro zkoumání 

psychologicky a socio-kulturně únosné potenciální návštěvnosti turistické destinace je index 

turistické funkce, neboli Defertova funkce. Index turistické funkce, značen jako T (f), je 

konstruován jako poměr početní velikosti turistů a rezidentů. Jednoduše se jedná o poměr dvou 

populací: „navštěvující“ a „navštěvované“. Tento kvantitativní ukazatel vyjadřuje kvantitativní 

aspekt intenzity cestovního ruchu, resp. míru psychologicky a socio-kulturně únosné potenciální 

návštěvnosti, přičemž je vyjádřen vzorcem:  

T(f) = N x 100 / P 

N = kapacita stálých lůžek pro ubytování turistů 

P = počet rezidentů  

V případě města Harrachova by byl výsledek indexu turistické funkce (k roku 2011) roven 

188,87 (= 2935*100/1554).  Jůzová (2009) tvrdí, že Defertova funkce je dobrým ukazatelem např. 

zatížení infrastruktury, prodejen s potravinami a jiných služeb, které využívají jak místní, tak 

turisté/návštěvníci. Výhodou tohoto ukazatele je dostupnost dat. Heřmanová (2012) poukazuje 

i na nevýhody tohoto ukazatele. Při interpretaci bychom měli uvažovat i takové skutečnosti jakými 

jsou např. různá reálná míra využití lůžkové kapacity, statistická zjistitelnost využití této lůžkové 

kapacity, (ne)započtení druhého bydlení nebo brát v úvahu možnost individuálního ubytování 

u přátel a příbuzných. Jůzová (2009) taktéž uvádí, že se předpokládá přímá úměra mezi růstem 

hodnoty Defertovy funkce a nevraživosti rezidentů vůči návštěvníkům, známé jako Doxeyho 

iritační index (podkapitola 2.4.4). Jak dodává Heřmanová (2012), Defertovu funkci lze využít pro 

celkové posouzení významu cestovního ruchu v dané destinaci a odhadu míry jeho vlivu na socio-

ekonomické mikroklima. Taktéž je dobrým ukazatelem pro vyčíslení možných sociálních efektů 

CR v dané destinaci (ohrožení lokální kulturní identity, míra iritace rezidentů aj.). 
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Harrachov je propagován především jako zimní středisko a velký důraz z pohledu propagace 

je kladen na zimní sporty a sportovní akce, neboť za hlavní sezónu je zde pokládána zima. 

Dokládají to i čísla. 75 % návštěvníků (celková roční návštěvnost Harrachova činí přibližně 1,5 

milionu osob) Harrachova je registrováno v zimním období, 25 % návštěvníků pak v období léta 

(Houdek a kol. 2009). Období nízké sezónnosti dominuje léto. Jaro a podzim pak jsou období 

mimosezónní, nikoliv však nedůležité, jak mimo jiné komentuje i svými slovy Lenka Stehlíková: 

„Jaro a podzim je sice slabší, to rozhodně, ale je pravda, že spousta lidí pak využívá těch 

mimosezónních cen. Jo, že jako ty lidi, kteří by neměli na to sem jet v té plné sezóně, nebo té hlavní 

sezoně, pak využije naopak těch mimosezónních cen…no často tyto sezóny využívají starší lidé, 

nebo chodí dotazy od Klubu českých turistů a tak. Takže takovýhle skupinky, no“ (Řízený rozhovor 

na téma Cestovní ruch v Harrachově, 12. 3. 2013).  

Je tedy nutné si uvědomit, že Harrachov má co nabídnout i v letní sezoně. To komentuje 

svými slovy Lenka Stehlíková, referentka cestovního ruchu a propagace v Harrachově takto: „V létě 

tady jakoby, si myslím, že jsme jedni z mála zimních středisek, který má i co nabídnout v létě, jo. Že 

tady máme 4 muzea vlastně, pak hodně jsou navštěvované Mumlavské vodopády. Pak že tady 

zdarma vyvážíme kola nahoru, na Čertovu horu. Pak je tady i spousta zážitkových atrakcí, že jo. Já 

jenom, třeba bobovka. Pak tady máme ten vertikal park, čtyřkolky terénní. Spousta i takových 

volnočasových aktivit. Takže si myslím, že i v tomhle máme velký plus, no“ (Řízený rozhovor 

na téma CR v Harrachově, 12. 3. 2013). I národnostní složení klientely se mění v závislosti 

na sezónnosti. Podle průzkumu, který organizovalo město Harrachov v roce 2009 vyplynulo, že 

převažující klientela v Harrachově v období zimní sezóny je následující (viz graf 6). Národnostní 

struktura turistů/návštěvníků Harrachova se v letním období mění, ne však zásadně, jak mimo jiné 

ukazuje graf 7.  

Pobyty v létě jsou kratší. Zpravidla se jedná o 3-4 dny. V zimě je délka ubytování delší – 7 

dní (Houdek a kol. 2009). Z rozhovoru s Lenkou Stehlíkovou vyplynulo, že v posledních letech 

však přibývá české a polské klientely, naopak ubývá německé a holandské klientely. „Ubylo 

německé klientely, holandské klientely. Naopak přibylo polské klientely a české. Tahle ze svých 

postřehů mohu říci. Vloni jsem dělala pro nějaké novináře, myslím Mladá fronta to byla, tak chtěli 

vědět, abych obvolala takové ty největší podnikatelské subjekty, které nabízej tady ubytování. Takže 

jsem obvolala ty největší ubytovací zařízení, hotely. A tam se opravdu všichni shodli na tom, že 

ubylo Němců, Holanďanů a naopak přibylo Čechů a Poláků. Většina se shodovala v tom, že přibylo 

krátkodobých pobytů od minulých let, jo, kdy byly naopak ty turnusy pravidelný. Sobota co sobota. 
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Tak teď upřednostňují hodně víkendy prodloužený. Prostě už to není pravidlem, že od soboty 

do soboty“. (Řízený rozhovor na téma Cestovní ruch v Harrachově, 12. 3. 2013) Lenka Stehlíková 

také dodává, že přibyli individuální turisté ve smyslu rodin s dětmi.  

 

Graf 6: Národnostní složení turistů v zimní sezóně v Harrachově 

 

Zdroj: Houdek a kol. (2009) 

 

Graf 7: Národnostní složení turistů v letní sezóně v Harrachově 

 

Zdroj: Houdek a kol. (2009) 
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Velké úsilí je vynaloženo na propagaci CR. Na tom, že Harrachov je nepochybně takovou 

destinací, jak ji známe dnes, má zcela jistě význam i „dobře“ propagovaná „image“ Harrachova.  

Otázkou však zůstává financování takovéto „obrovské“ propagace. Je to nutné? Investice 

do reklamy a propagace této turistické destinace jsou poměrně vysoké i vzhledem k tomu, že je 

dotována z fondů Evropské unie.  V roce 2012 do programu s názvem Rozvoj marketingu a P. R. 

cestovního ruchu města Harrachov, město Harrachov dalo do předfinancování tohoto projektu 

celkem 1. 812 468 Kč (poskytnuté materiály od Lenky Stehlíkové). Součástí tohoto projektu bylo 

i pořízení nového loga (Příloha 1) města Harrachov. Dle mého názoru je však do reklamy 

a propagace Harrachova dáváno ještě mnohem více financí. Někdy se ale toto financování opravdu 

vyplatí. Dobrým tahem destinačního managementu města Harrachova bylo pořízení karet s názvem 

Harrachov Card. Tyto karty poskytují držiteli poměrně výhodné slevy. Stálo by za to jmenovat 

např. poskytnutí 20% slevy na skipasy či vypůjčení lyžařského/snowboardového vybavení. Tuto 

kartu hodnotím jako pozitivní tah destinačního managementu města Harrachov. Karty jsou určeny 

pro turisty/návštěvníky Harrachova. Ti je automaticky obdrží od svého poskytovatele ubytování 

(pokud se jedná o poskytovatele, který je členem Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu). 

V současné době je také tato karta k sehnání na několika prodejních místech. Dospělá osoba za ní 

zaplatí 100 Kč, dítě ve věku od 4-12 let pak 20 Kč. I přes velké finanční výdaje, propagaci 

a reklamu v oblasti cestovního ruchu hodnotím jako jednu z nejsilnějších stránek samosprávy města 

Harrachov.   

Jak CR vnímají místní obyvatelé dnes? Nemělo by město více dbát na potřeby místních 

obyvatel něž na potřeby turistů? Na tyto a další otázky najdeme odpovědi v podkapitole 4.3. Co je 

typické pro CR v Harrachově dnes z pohledu problematiky místních? Jedním z největších 

a v poslední době diskutovaných témat je výstavba apartmánových domů. Tento fenomén postihuje 

nejenom Harrachov, ale i jiné destinace cestovního ruchu v Krkonoších.  Snaží se investoři a místní 

samosprávy přebudovat Krkonoše v obří sídliště? Čekají město Harrachov „Alpy v Krkonoších“? 

Chtějí tohle místní obyvatelé? Ptá se vůbec někdo na jejich názor?   

„Zahuštěná zástavba a pokleslá architektura mění ráz horských sídel i přírodě blízkých lokalit, 

navíc zhoršuje sociální prostředí. Hotely a penziony přinášejí zaměstnanost, rozvoj služeb 

a prosperitu místním obyvatelům, apartmánové domy ne. Ty rozvracejí těžko stabilizované 

komunity…,“ upozorňuje krajinný ekolog a krkonošský patriot Pavel Klimeš (cit. v Truhlička, 

2007).  
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Pilotní průzkum týkající se výstavby apartmánových domů v Harrachově udělala Kadlecová 

(2009). V roce 2009 50 % dotázaných občanů zcela nesouhlasilo s existencí apartmánových domů, 

30 % spíše nesouhlasilo, 15 % obyvatel Harrachova to bylo lhostejné a jen 5 % obyvatel souhlasilo 

a bylo nadšeno z existence apartmánových domů v jejich městě (Kadlecová a Fialová 2012). Dnešní 

pohled na existenci apartmánových domů v Harrachově představuji v podkapitole 4.3.  Zajímavé je 

také srovnání názorů místních obyvatel v roce 1998, kdy se o výstavbě jenom mluvilo, oproti roku 

2009. V roce 1998 bylo 18% místních obyvatel výstavbou nadšeno a „jen“ 12% zcela nesouhlasilo 

(Kadlecová a Fialová 2012). Kadlecová a Fialová (2012) diskutují problémy dotýkající se obce 

s místní komunity spojené s výstavbou apartmánových domů. Jedním z největších diskutovaných 

problémů je poničení krajinného rázu. Velké komplexy apartmánových domů jsou stavěny ve zcela 

odlišném architektonickém stylu, který naprosto nezapadá do okolního prostředí. Přetvářejí tak celý 

ráz typických horských středisek, ze kterých pramení přirozená atraktivita prostředí. Je však 

otázkou, jak se na výstavbu apartmánových domů dívají turisté. Ekonomické dopady existence 

apartmánových domů komentuje Eva Zbrojová z harrachovského informačního centra (v současné 

době starostka města Harrachov) takto: „Nárůst počtu rekreačních bytů v horách ubírá možnost 

vydělat si především místním lidem, kteří tak přicházejí o klienty. Majitelé apartmánů se je snaží 

pronajímat. Když je kupovali, tak jim firmy často slibovaly, že byt z pronájmu zaplatí. To ale není 

pravda, protože turisty mívají jen dva měsíce a dalších deset měsíců zájem není. Proto byty 

pronajímají třeba jen za sto deset korun za osobu a noc“. (cit. v Mladá fronta DNES 2007)  

Sociální dopady na místní obyvatelé komentuje Kadlecová a Fialová (2012) tak, že dochází 

k velkým sezónním výkyvům, které přispívají ke zvýšení (už tak velké) sezónnosti v Harrachově. 

Tato vysoká přelidněnost v obcích pak způsobuje celkové přetížení technické infrastruktury obcí. 

Druhým extrémem, který obyvatelé obcí vnímají je vznik tzv. „domů duchů“, tedy prázdných domů 

v období mimo hlavní sezónu a taktéž někdy mimo víkendy. Takovýchto domů je v Harrachově až 

moc. Sýkora dodává k výstavbě apartmánových domů: "Domy se nelíbí ani místním lidem, protože 

jim třeba mění výhled do krajiny. Navíc přilákají do malých horských obcí řadu dalších lidí, což 

s sebou nese i další problémy. Nestačí infrastruktura. Nestačí sjezdovky“. (cit. v Mladá fronta 

DNES 2007) To potvrzuji i já a výzkum z oblasti Harrachova (viz podkapitola 4.3). Výstavbu 

nejenom apartmánových domů, ale i masivní výstavbu penzionů a bytů komentuje i Hans Ginzel, 

žijící na Jizerce. „Nyní je o slunečných letních víkendech na Jizerce jako na Václaváku…,právě 

proto se bojím, že za chvíli můžeme dopadnout jako například v Harrachově, kde je to samý 

penzion“ (cit. v Trdla 2012). Problém neustálé výstavby ubytovacích zařízení není tedy jen 
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problémem Harrachova, Krkonoš, ale dnes už i pomalu a jistě postihuje Jizerské hory, Šumavu, 

Jeseníky a ostatní horská střediska. Zajímavým ukazatelem počtu bytů v Harrachově je graf 8, 

dokládající počet dokončených bytů mezi lety 1997-2011. Jedná se vždy o počet dokončených bytů 

v daném roce. Masivní nárůst můžeme pozorovat od roku 2004 do roku 2006. V těchto letech právě 

byla dokončována výstavba apartmánových bytů v Harrachově. Ještě více zarážejícím ukazatelem 

masivní výstavby v Harrachově jsou data vypovídající o celkové výstavbě od roku 1994 do roku 

2008 (ke dni 31.5), která uvádějí, že v těchto letech bylo v Harrachově vystavěno na 63 domů 

a 1319 bytů (Houdek a kol. 2009). S ohledem na tento stavební boom v jediném středisku 

cestovního ruchu jsou obavy zcela oprávněné. 

 

Graf 8: Vývoj počtu dokončených bytů v Harrachově v letech 1997-2011 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2008-2013) 

 

Jak lze tedy situaci v Harrachově ovlivnit? Jediný problém je dle slov bývalého 

místostarosty Harrachova Tomáše Ploce v koncepci územního plánu. Harrachov pouze respektuje 

platný územní plán a podle něj lze ve městě stavět i bytové domy (Mladá fronta DNES 2007). 

V současné době ještě není hotov nový územní plán. Územní plán schválený v roce 1994, platný 

dodnes a platný oficiálně ještě do roku 2015 (Příloha 4) není schopen reflektovat a regulovat 

současný stav a rozvoj Harrachova. Tento územní plán je velice zastaralý. Místní samospráva mi 

dovolila si ho ofotit pouze z nástěnky. Otázku, jak je možné, že neexistuje (resp. nebyl mi 

poskytnut) digitalizovaný územní plán města Harrachova, si kladu nejenom já sama. Dostupný tedy 
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dle slov Ing. Michala Bartoše, pracovníka stavebního odboru a územního plánování, 

v digitalizované podobě není (Neformální rozhovor na téma územní plán, 12. 3. 2013). 

Do budoucnosti tak bude mít vliv na celkovou podobu prostředí Harrachova nový územní plán, 

který počítá s koncepcí rozvoje a ochrany hodnot území obce (Rám 2012). Nový územní plán byl 

schválen v červnu 2012. Dle slov Ing. Michala Bartoše by měl být snad vyhotoven přibližně 

do roka (Neformální rozhovor na téma územní plán, 12. 3. 2013). Ze stručného textu týkajícího se 

zadání nového územního plánu, který je k dispozici na oficiálních webových stránkách města 

Harrachov, ho osobně hodnotím kladně s pozitivními nadějemi do budoucna. Z plánovaného 

územního plánu je patrné, že místní samospráva si je vědoma negativních dopadů výstavby 

apartmánových domů i masivního rozvoje CR a jeho negativních dopadů na místní obyvatele. 

Z osobního rozhovoru s Ing. Michalem Bartošem jsem se také dozvěděla, že v současné době je 

v Harrachově vyhlášena stavební uzávěra. Došlo k tomu hlavně proto, že město nebylo schopno 

regulovat masivní výstavbu zejména nových ubytovacích kapacit. „Stavět samozřejmě jde, ale 

pouze s udělením výjimky“. Tyto výjimky se dle slov Michala Bartoše týkají pouze výstavby 

rodinných domů, nikoliv nových ubytovacích zařízení (Neformální rozhovor na téma územní plán, 

12. 3. 2013).  

Hlavními důvody pro pořízení nového Územního plánu města Harrachov jsou (Zadání územního 

plánu Harrachov 2012):  

o „Požadavky vyplývající z § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon.) 

o Nesoulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje ZÚR LK. 

o Stávající ÚPnSÚ Harrachov již prakticky není schopen koncepčně regulovat rozvoj města 

(vyhlášena stavební uzávěra). 

o Záměry na provedení změn v území. 

o Aktualizace a vznik nových limitů využití území“. 

 

Kladně hodnotím zájem a povědomí místní samosprávy o sociálním pilíři územního plánu. 

„Významným faktorem negativně ovlivňujícím předpoklady pro soudržnost společenství obyvatel je 

jednostranná orientace hospodářského pilíře (rekreace a cestovní ruch) a z ní vyplývající deficit 

pracovních příležitostí v ostatních oborech. Vliv na negativní saldo migrace má také nedostatek 

pracovních příležitostí v širším území. Z těchto důvodů je faktor soudržnosti společenství obyvatel 

území hodnocen negativně“ (Zadání územního plánu Harrachov 2012). I Lenka Stehlíková, 
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referentka propagace a cestovního ruchu, mi potvrdila, že Harrachov nabízí převážně pracovní 

možnosti v oblasti CR. „Myslím si, že nebudu daleko do pravdy, když řeknu, že už i Jablonec, 

Liberec. Že třeba když to vezmu takhle. Tak náš soused jezdí do Liberce, třeba. A myslím si, že není 

rozhodně jediný, kdo jezdí tím směrem na Jablonec. Takže tam jsou zas trochu jiný možnosti. A ten 

kdo nechce pracovat v cestovním ruchu, tak má trošku smůlu, no“ (Řízený rozhovor na téma CR, 

12. 3. 2013). Dle Návrhu strategického programu rozvoje města Harrachov (Houdek a kol. 2009) 

k roku 2001 bylo ve městě Harrachov 791 ekonomicky aktivních obyvatel. 91 z nich vyjíždělo 

denně za prací mimo obec. Novější data k roku 2011 uvádějí, že počet ekonomicky aktivních 

obyvatel v Harrachově činil k 31. 12. 2011 817 osob. Z tohoto počtu denně vyjíždí za prací mimo 

obec 41 osob (Český statistický úřad 2009-2011). Podle mých výpočtů v roce 2001 vyjíždělo denně 

mimo obec za prací 11,5 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, zatímco k roku 2011 to bylo pouze 

5,1 %. Z výše uvedeného vyplývá jediné. Počet pracovních míst v Harrachově stoupá. Nárůst si 

také vysvětluji vysokým podílem osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Domnívám se, že 

zejména v oblasti CR a služeb.  

 

4.3 Vyhodnocení případové studie 

Interpretace výsledků v podobě kvalitativních informací je uváděna často jako slabina 

kvalitativního výzkumu. Avšak domnívám se, že v tomto případě by ke zkreslení interpretace 

výsledků (v případě vyhodnocení dotazníků a interpretace rozhovorů) nemělo dojít. Zcela jistě se 

určitému drobnému zkreslení nevyhnu v interpretaci „Lynchovských“ mentálních map. Na druhou 

stranu jsem k těmto mapám dostala doplňující komentář od respondentů, tudíž se chybná 

interpretace zase o něco málo snižuje. V následujícím textu budou zodpovězeny výzkumné otázky 

v takovém pořadí, v jakém byly vymezeny v podkapitole 3.2. 

 

1. Ztrácí (ztratil) Harrachov svou „územní identitu“, resp. tradiční vzhled horského střediska 

v Krkonoších, způsobený zejména výstavbou apartmánových bytů a dalších nových 

ubytovacích zařízení určených pro turisty? 

To, jak vypadal Harrachov na počátku 20. století, je dnes již minulostí. Malebné chaloupky, menší 

horské hotely, všechno vesměs laděné do stejného architektonického stylu. V tom smyslu můžeme 

stále hovořit o tradičním vzhledu horského střediska. Dá se říci, že dle některých názorů místních, 

by se tradiční vzhled Harrachova dal datovat ještě na začátek 21. století, před výstavbu 

apartmánových domů.  
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Názor na současný vzhled Harrachova a obecný názor na to, zda-li Harrachov ztrácí (ztratil) 

svůj „tradiční“ vzhled horského střediska ilustruje následující graf 9 a dále pak i dojmy 

a odůvodnění místních obyvatel, proč tomu tak je.  

 

Graf 9: Ztráta „tradičního“ vzhledu Harrachova 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

V rámci těchto odpovědí získaných od respondentů jsem se pokusila zjistit, zda-li se 

vyskytují nějaké vazby na to, kolik respondent vydělává, jakého je pohlaví a kde pracuje. Žádné 

zvláštní „trendy“ však vypozorovány nebyly. Odpovědi jsou tedy čistě subjektivní a nedají se 

sumarizovat do podobných skupin dle odpovědi. Některá vyjádření respondentů na tuto otázku 

uvádím hned níže.  

„Harrachov rozhodně ztrácí svůj tradiční vzhled, to je přeci jasný, ne. Každýmu jde jen o zisk. 

Otázka zisku je prvotní, tradiční hodnoty nulový“ (Muž, 51 a více let).  

„Rozhodně ano, všechno je jen o komerci“ (Žena a muž, oba starší 51 let).  

Výstavba apartmánových domů, nezapadající architektonický styl, či globalizace Harrachova. Tyto 

odpovědi byly zcela převažující i u dalších respondentů, kteří se vyjádřili na otázku ztráty 

„tradičního“ vzhledu horského střediska kladně.  

Tradiční vzhled horského střediska Harrachov již ztratil. Pokud se na to podíváme objektivně, bylo 

to nezastavitelné. Harrachov jako jedno z významných zimních středisek by zřejmě všude přítomné 

globalizaci neodolalo. Ba naopak. V takto navštěvované lokalitě je rozvoj ubytovacích zařízení 

nezbytný pro ekonomický rozvoj Harrachova. Subjektivněji se můžeme domnívat, že velkou míru 
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na ztrátě svého tradičního vzhledu mají právě apartmánové byty. Bohužel v současné době je již 

pozdě na úvahy o tom, co bylo a co jak mohlo být. Město se bude muset v budoucnosti vypořádat 

s nelehkým úkolem. Na otázku, zda-li Harrachov ztratil svou „územní“ identitu, odpovídám ano.  

 

Z výše uvedených výsledků dotazníku se tedy přikláním a potvrzuji Tvrzení 1. 1.: 

Výstavbou nových ubytovacích kapacit v Harrachově dochází k ničení zdejší „územní identity“. 

Toto tvrzení nepopiratelně potvrzují 2/3 všech dotázaných respondentů.   

 

2. Mají se oprávněně obávat rezidenti budoucího vývoje Harrachova jako „Alpského 

střediska v Krkonoších“? 

Odpovědět na otázky týkající se prognózy do budoucnosti patří k těm nejtěžším úkolům. Nikdo 

nemůže vědět, co v budoucnu bude. I přesto jsem se rozhodla, že se na tuto otázku pokusím 

odpovědět. Odpovědi na tuto otázku jsem nehledala v názorech rezidentů, nýbrž u místní 

samosprávy. „Velkým kamenem úrazu Harrachova je ten zastaralej územní plán (Příloha 4). Ten 

de facto umožňuje, resp. do nedávné doby, než byla na Harrachov uvalena stavební uzávěra, 

povoloval stavět bez omezení cokoliv, kdekoliv“ (Neformální rozhovor s Michalem Bartošem 

na téma územní plán, 12. 3. 2013). Výsledkem jsou obrovské nárůsty nových bytů, domů a zejména 

pak ubytovacích kapacit.  V současné době se skutečně dá říci, že je možné, že se z Harrachova 

stává „jeden velký hotel“. Místní samospráva si je tohoto stavu vědoma. Proto zde existuje již 

zmíněná stavební uzávěra, která nepovoluje další výstavbu ubytovacích kapacit, natož 

aparmánových domů. „Podívejte se slečno, za všechno co se v posledních letech stalo jo, tady 

v Harrachově, myslím jako ty hrůzný apartmány a vůbec, vždyť jsme tady nachňácaný na takovým 

malým pozemku. Všechno se zastavělo, všechno. Vždyť tady nezbývá pomalu žádná pěkná zelená 

plocha.  Dřív jo, no, to bylo jiný. Ale dneska je to všem jedno, každej staví, samý penziony, a hotely, 

ale to by se dalo ještě přežít, ale ty apartmány. (Žena, 51 let a více).  

Ohledně budoucího vývoje Harrachova jsem docela skeptická. Samozřejmě, jako všichni ostatní 

vkládám naděje do nového územního plánu. Napadá mě jen jedna otázka. Proč místní samospráva 

nezačala řešit velice zastaralý územní plán už dříve? Občané Harrachova však mohou být rádi, že se 

začal řešit alespoň před rokem. Jeho platnost původně byla až do roku 2015. V současné době je 

stav takový, že v červnu roku 2011 schválilo zastupitelstvo města Harrachov pořízení nového 

územního plánu. Dle slov Ing. Bartoše by měl být hotov přibližně za rok. Abych si odpověděla 

na otázku, zda-li se mají obyvatelé budoucího vývoje Harrachova obávat jako „Alpského střediska 

v Krkonoších“, poznamenávám, že ne. Stav je ještě v této fázi podchytitelný. 
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K této otázce nutno poznamenat, že je nelehké na ni odpovědět. Dle vkládaných nadějí 

do nového územního plánu, názoru místních obyvatel i názoru místní samosprávy na masivní 

výstavbu, která se zde v posledních letech vyskytla, se přikláním k potvrzení Tvrzení 2. 1.: Nový 

územní plán zredukuje výstavbu nových penzionů, hotelů a apartmánových bytů. K masivnějšímu 

růstu ubytovacích kapacit ve srovnání s růstem doposud, by nemělo docházet.  

 

3. Jaké jsou vzájemné vztahy mezi místními obyvateli? 

Osobně bych řekla, že tato otázka byla v dotazníku jako jedna z nejlehčích. Je poměrně lehké 

zhodnotit vlastním názorem situaci na vztahy mezi místními obyvateli ve městě, kde žije něco málo 

okolo 1500 obyvatel. Avšak Harrachov v tomto ohledu překvapil. Řada respondentů se nad touto 

otázkou zamyslila.  

„Tady na Kopci jsou vztahy velice dobré, jo, hodnotil bych je jako velice dobré. Ale jinde to tak 

není. Teda já nevím, abych vám nekecal, ale myslím si to“ (Muž, 51 a více let, Sachrův Kopec). 

„Vztahy jako mezi místními? Myslíte starousedlíky? No tak ty jsou dobrý, vždycky byly. Akorát tady 

ta pražská naplavenina, o ty se moc nestaráme, ani voni o nás. Ale jinak jako jo, hodnotila bych je 

jako dobré“ (Žena, 31-50 let).  „Ty vogo, já fakt nevim. Se ňák moc nestarám tady vo ten život 

a vztahy“ (Muž, 16-30 let). „Harrachov je takovej specifičněj. Já si tady poklidně žiju, mám tady 

tohohle souseda, tohohle souseda, ale že bych se zajímal o támhlety, to už ne. Vztahy tady, no 

hodnotím je dejme tomu neutrálně. Harrachov je specifičněj, prostě je to tady zvláštní“ (Muž, 31-

50 let, Anenské Údolí).   

Lenka Stehlíková reaguje v rozhovoru na vztahy a všeobecně participaci a ochotu obyvatel 

Harrachova zapojit se do místního kulturního života slovy: „Ten jeden kamarád mi říkal, se nediv, 

že s Harrachovákama nechce mít nikdo nic společnýho, byl z Rokytnice. Oni maj rypáky nahoru. 

A pak člověk tak jako začíná poznávat, že na tom je něco pravdy. A tohle mě mrzí. A já se obávám, 

nebo mám takový dojem, že to jiný asi nebude. Já nevím, jak ty lidi donutit, aby spolu tak nějak 

fungovali. Nevim jak“ (Řízený rozhovor na téma Cestovní ruch v Harrachově, 12. 3. 2013).  

 

Vztahy mezi místními? Ačkoli je valná většina obyvatel hodnotí jako dobré, těžko říci, zda-li to 

skutečně tak je. V jednom se shoduji s několika málo respondenty. Harrachov je skutečně 

specifický v tom smyslu, že zde postrádám určitou pospolitost. Není to tak zcela jistě u všech. 

Velice přívětiví jsou starousedlíci, kteří si vztahy chválí (nutno podotknout, že jenom mezi sebou). 

Kladu si zde sama sobě otázku. Existuje v Harrachově společně sdílená kulturní identita?  
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Objektivní názor by měl vypadat trochu jinak. I přes některá negativní hodnocení místních 

obyvatel zde existuje určitá pospolitost. Dokladem je místní spolkový život. Vyjímaje různé 

sportovní sdružení, kroužky a týmy, které fungují v Harrachově na zdejší základní škole, fungují 

zde i jiná občanská hnutí. Dokladem toho, že určitá pospolitost místního obyvatelstva zde existuje, 

bylo v roce 2004 založení občanského hnutí „Pro udržení vyváženého rozvoje Harrachova“. Tento 

spolek vznikl v reakci nesouhlasu výstavby apartmánových domů v Harrachově (Kadlecová 2009). 

Je tedy dokladem toho, že rezidenti Harrachova umějí spolupracovat a vyjádřit svůj nesouhlas. 

Nicméně, výsledky z dotazníků vypovídají následující.  

 

Graf 10: Vzájemné vztahy mezi obyvateli Harrachova 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Z výše uvedených výsledků tedy přijímám Tvrzení 3. 1.: Vztahy mezi místními obyvateli 

jsou relativně dobré, se zdůrazněním slova relativně.  

 

4. Jaké jsou vztahy místních obyvatel k turistům? 

Tuan (1974) rozlišuje dvě komunity (skupiny obyvatel). Ta první je komunita „kosmopolitní, 

otevřená k něčemu „cizímu“. Druhá komunita je charakteristická svou uzavřeností vůči čemukoli 

„cizímu“. Více o této problematice najdeme v podkapitole 2.3.2. Harrachov jakožto zimní rekreační 

středisko s dlouhou tradicí by mělo být komunitou „kosmopolitní“, otevřenou turistům. Nikoho 

tedy asi nepřekvapí výsledky šetření, ve kterých jsem zjišťovala, jaké vztahy mají místní obyvatelé 

k turistům. Výsledky jsou interpretovány v grafu 11.  
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Graf 11: Vztahy obyvatel Harrachova a návštěvníků/turistů 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Cestovní ruch v Harrachově vždy hrál, hraje a zřejmě i bude hrát tu nejdůležitější roli. Ekonomické 

přínosy městu z turismu jsou značné. Většina obyvatel taktéž pracuje v cestovním ruchu. Vazby 

místních obyvatel na CR obecně jsou obrovské. Proto k této otázce nemám co dodat. I přesto, že 

obyvatelé Harrachova z cestovního ruchu doslova žijí, se v jejich názorech vyskytly častější 

připomínky k negativům než k pozitivům, které vnímají při styku s turisty.  

 

44 % všech dotazovaných uvedlo, že nespatřuje žádné výhody/nevýhody či problémy 

ve styku s turisty. Dle mého názoru však část těchto respondentů si nedokázala rychle vybavit 

nějakou odpověď, či pro ně bylo lepší odpověď neuvést. Zbytek ochotně vyjádřil svůj názor. 22 lidí 

ze 109 uvedlo, že spatřuje výhody ve styku s turisty. 51 dotázaných osob se obdobně vyjádřila 

k negativům, které spatřují ve styku s turisty. Naprostá většina těch, kteří se vyjádřili k výhodám 

turismu/styku s turisty se shodla na tom, že se jedná o výhody ekonomické. 21 osob z 22 uvedlo, že 

největší výhody jsou zisk (odpověď zahrnuje zaměstnání, obživu, finance pro město). 1 respondent 

uvedl, že díky turismu se stal Harrachov velmi známým městem, s čímž nutno souhlasit. V oblasti 

problémů ve styku s turisty a turismu ve městě obecně jsou pak odpovědi různé. Pro přehled tyto 

názory 51 respondentů dotazníku ilustruje tabulka 9. 
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Tabulka 9: Problémy spojeny s CR v Harrachově (pohled místních obyvatel) 

Problém Počet vyjádření 

Doprava  9 

Přelidněnost  8 

Hluk, vandalismus  8 

Psí exkrementy 7 

Turistická arogance 6 

Nedostatek parkovacích míst 4 

Služby 4 

Úbytek turistů 3 

Apartmánové byty – vše pro turisty 2 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

„Parkování by neměl být až takový problém Harrachova. Město udělalo veliké parkoviště, 

které sice není využíváno (Příloha 6), ale to už je problém samotných turistů, kteří by chtěli 

parkovat hned u kotvy. Proto se stává, že parkoviště přímo u vleků praskají ve švech a pouhý 

průjezd je takřka o bobříka „Udrž si nervy na uzdě“. Dalo by se říct, že kdyby byl obchvat 

Harrachova opraven a dopravní značení pouštělo do centra pouze zásobování a bydlící, pak by se 

hodně městu ulevilo. Nakonec s tímto záměrem byl obchvat i stavěn, že“ (Muž, 31-50 let). „Místní 

obyvatelé by uvítali víc turistů. To je jasný. Dřív to vytížení zimmerfrei bylo mnohem vyšší. Teď už 

je zlatý věk pryč, jenže někteří si to nechtěj pořád připustit, že jo, jiní to viděj zcela jasně. 

Harrachov teď navštěvujou zámožnější, kteří si můžou dovolit hotel či apartmány. Méně zámožní si 

to radši promyslí a radši progaučujou jednu zimu a pak celá rodina vyrazí za podobný prachy do 

Rakouska. Ten zážitek se nedá srovnat, že jo. Za podobný prachy o mnoho víc muziky“ (Muž, 51 a 

více let). 

Hlavním problémem Harrachova je taktéž přelidněnost, která je zde způsobena sezónností. 

V rámci sezónnosti se místní obyvatelé během roku musejí vyrovnávat s dvěma extrémy.  Mimo 

sezónu jejich město působí opuštěným dojmem. V hlavní sezóně je tomu naopak. Dochází 

k přetížení a nadměrnému využívání veřejných prostranství a infrastruktury. Tímto procesem „trpí“ 

jak místní obyvatelé, tak i turisté/návštěvníci. V odborné literatuře tento jev můžeme dle Páskové 

(2008, cit. v Kadlecová 2009) označit jako kongesce veřejných prostor a komunikací.  

 

Harrachov opravu v tomto směru trápí hodně věcí. Zcela nevyřešená je zde doprava. Cesty jsou tak 

úzké, že aby se auta navzájem sobě vyhnula, musejí v některých případech couvat i několik desítek 

metrů. Turistickou aroganci nemohu ze svého pohledu posoudit, ačkoliv jsem viděla německého 

turistu, který si zaparkoval uprostřed křižovatky a zde začal vybalovat své zimní potřeby 
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ke sjezdování. Přelidněnost v některých místech (zvláště pak v centru Harrachova, či u sjezdovek) 

je za krásného počasí patrná. Nedostatek parkovacích míst je také jeden z problémů, který 

Harrachov bude muset vyřešit. Ale v tomto případě mi to přijde tak, že město si nemůže dovolit 

přijít o více turistů, proto je nechává parkovat (i přes zlost místních) kde se dá, aby to z parkoviště 

neměli moc daleko k vleku. S názory místních se tedy shoduji. Pokud mám ale odpovědět na svou 

výzkumnou otázku, domnívám se, že obyvatelé města Harrachov mají k turistům kladný vztah. 

 

Na výzkumnou otázku, dle odpovědí respondentů dotazníku, tedy můžeme odpovědět a potvrdit tak 

Tvrzení 4. 1.: Obyvatelé Harrachova zastupují spíše pozitivní postoj k turistům. Dle Tuana (1974) 

se jedná o komunitu „kosmopolitní“.  

 

5. Můžeme hovořit o výskytu turistifikace v Harrachově, která se zde projevuje zejména 

jednáním místní samosprávy? 

Turistifikace - negativní či pozitivní jev? Fialová (2012, s. 31) definuje turistifikaci následovně: 

„Původní funkce - obytná, obslužná nebo produkční je nahrazována funkcí turistickou. Např. 

zemědělská plocha je zastavěna či přeměněna na turistické atraktivity; provozovny služeb pro 

turisty jsou nahrazeny službami pro turisty, prodejny místo zboží denní potřeby prodávají 

upomínkové předměty“. Dle této definice si na existenci turistifikace v Harrachově utvoří každý 

svůj názor. Vyskytuje se zde řada obchodů s upomínkovými předměty, centrum je doslova nabyté 

obchody, které nabízejí služby převážně určené turistům. Jedná se o prodejny s lyžařským 

vybavením, půjčovny lyží a snowboardů, obchody se suvenýry - zejména skla a různých 

upomínkových předměty z Harrachova. Dvě informační centra, řady stravovacích zařízení, 

penzionů, hotelů či dokonce apartmánových bytů v centru města nám také napoví hodně o situaci 

v Harrachově. Ale to, že významnou zásluhu na výskytu turistifikace má i místní samospráva, která 

de facto rozhoduje o proměnách Harrachova je trochu skryté do pozadí. Proto jsem svou pozornost 

zaměřila v dotazníku na otázku, co si místní obyvatelé myslí o činnosti místní samosprávy 

(ve smyslu rozvoje a propagace CR). Výsledky interpretuji skrze graf 12.  
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Graf 12: Pohled místních obyvatel na činnost samosprávy města Harrachova 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Zabývá se tedy místní samospráva dle respondentů více rozvojem a propagací CR než 

problémy místních? Dle převažujících odpovědí (40 % respondentů) se zdá, že ano. Nutno však 

dodat, že téměř stejně početná skupina respondentů (37 %) se domnívá, že místní (nutno dodat že 

současná) samospráva klade důraz na rozvoj CR, ale stejně tak se snaží i o blaho místních obyvatel. 

Pouhých 7 % respondentů si myslí, že samospráva klade větší důraz na jejich blaho, než na rozvoj 

CR. 16 % respondentů uvedlo jinou odpověď. V těchto odpovědích se vyskytovaly pouze dvě 

skupiny názorů. Jedni říkali, že místní samospráva klade důraz v současné době na vyřešení situace 

zadlužení města, druhá skupina se k otázce vyjádřila jednoduše odpovědí, že nevědí.  

„Současná samospráva je nesrovnatelně lepší, než ta předchozí. Snaží se jít směrem, který by měl 

vyhovět nejen turistům, ale i místním. Takže tak. Další výstavbu apartmánů nechystají“. (Žena, 51 

a více let)  

Ačkoliv se může zdát, že místní samospráva může za problémy způsobené výstavbou zejména 

apartmánových bytů, není tomu tak. Naopak se snaží tyto problémy vyřešit a další výstavbě 

zabránit. I přesto si však myslím, že místní samospráva klade větší důraz na rozvoj a propagaci CR, 

než na problémy místních. Nemohu však toto ničím doložit, neboť nejsem občan Harrachova. 

Musíme si však uvědomit, což si mimo jiné uvědomovali i respondenti ve svých odpovědích, že 

rozvoj CR má významný vliv na místní obyvatele. Kladu si však otázku, v jakém směru? Výstavba, 

rozvoj a propagace CR by měla jít ruku v ruce s rozvojem místního života a měla by kladně ovlivnit 

kvalitu  života obyvatel Harrachova. Odpověď na mou výzkumnou otázku osobně hodnotím tak, že 

v Harrachově se skutečně turistifikace vyskytuje. Nemůže však za to pouze místní samospráva. 
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V tomto směru je tedy odpověď na mou otázku složitější. Dle výsledků dotazníků mohu 

potvrdit Tvrzení 5. 1.: Místní samospráva klade více důraz na propagaci a rozvoj CR, než 

na problémy obyvatel města Harrachova. Odpověď však na obecnou výzkumnou otázku, zda-li se 

v Harrachově turistifikace vyskytuje je do jisté míry věcí spornou.  

V této souvislosti bych zde chtěla interpretovat názory místních obyvatel, kteří na otázku: Je 

něco, co Vás v současné době ve Vašem městě trápí, odpovídali po různu. Výsledky tohoto šetření 

doufám budou užitečné samosprávě města Harrachov, a mohou/nemusejí je vzít na vědomí.  

47,7 % dotázaných respondentů uvedlo, že je v současné době v Harrachově nic netrápí. Zbylých 

52,3 % respondentů se k otázce vyjádřilo. To, co více jak 50 % dotázaných respondentů v současné 

době v Harrachově trápí, uvádím v tabulce 10. 

 

Tabulka 10: Současné problémy města Harrachova (pohled místních obyvatel) 

Problém Počet vyjádření  

Solení silnic v zimě 19 

Údržba silnic, špatná infrastruktura 13 

Nedostatečné služby ve městě (kvalita) 12 

Dluh města 9 

Absence veřejného WC ve městě 8 

Nespokojenost s vedením města 7 

Absence kultury  6 

Bydlení 4 

Sezónnost 4 

Mezilidské vztahy 3 

Systém vyvážení odpadů 2 

Předražené služby i ostatní sortiment 2 

Psí exkrementy 2 

Nespolupráce podniků v CR 1 

Absence práce pro mladé 1 

Neohleduplnost k ŽP 1 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Z názorů dotázaných respondentů tedy můžeme shledat, že valná většina problémů, které 

obyvatele Harrachova v současné době trápí, jsou ovlivnitelné prostřednictvím místní samosprávy.  
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6. Jak místní obyvatelé vnímají prostředí Harrachova? 

Řekla bych, že tato výzkumná otázka je jednou ze stěžejních témat této práce. V rámci této 

výzkumné otázky mě zajímalo hlavně to, jak obyvatelé Harrachova vnímají své město. Jejich 

postřehy a percepce týkající se prostředí Harrachova. Na základě získaných odpovědí v mapě 

Harrachova, která byla taktéž součástí dotazníkového šetření (Příloha 7), budu v následujícím textu 

interpretovat percepce respondentů týkající se prostředí Harrachova. Mentální mapy jsou 

zajímavým nástrojem, jak získat odpovědi na otázky poněkud netradičním způsobem. Jak uvádím 

v kapitole 2.2.1, často významnou součástí této techniky jsou i doplňující otázky. V případě 

dotazovaných respondentů nebyly tyto otázky třeba, neboť respondenti sami komentovali 

a zdůvodňovali, proč právě některá místa v Harrachově vnímají tak či onak. Hlavním úkolem 

respondentů tedy bylo zakreslit, popř. říci mi, jaká místa v Harrachově vnímají pozitivně, negativně 

či neutrálně. V terénu se mi tato metoda osvědčila v dobrém slova smyslu. Respondenti byli sdílní, 

co se týče i komentářů, proč právě tato místa vnímají jako pozitivní a negativní. Kriticky musím 

zhodnotit to, že se mi nepodařilo získat odpovědi na to, která místa vnímají obyvatelé Harrachova 

neutrálně. K této otázce se téměř nikdo nevyjádřil. To však dle mého názoru nemění nic na kvalitě 

tohoto šetření, neboť důležité bylo zjistit zejména to, která místa respondenti vnímají jako negativní 

a pokusit se tyto percepce místních zdůvodnit. Jak tedy můžeme odpovědět na otázku, jak místní 

vnímají prostředí Harrachova? Nejlépe hodnocené místo/lokalita Harrachova je Hřebenka 

(30 respondentů). Následuje Anenské Údolí (21 respondentů) a taktéž Mumlavský vodopád 

(21 respondentů). Další respondenti uvedli, že kladně hodnotí část Harrachova s názvem Zákoutí 

(9 respondentů), Sachrův Kopec (9 respondentů) a Skokanský (mamutí) můstek (8 respondentů) 

hodnotí taktéž pozitivně. Proč tomu tak je? Hřebenka je klidná část Harrachova. „No, pozitivně 

určitě hodnotím Hřebenku. Sice tam nebydlím, ale je to takovej klidnej kout Harrachova. Lesy, klid. 

Žije tam hodně starousedlíků a prostě… No, asi je to takový nejhezčí tady na Harrachově. Ráda 

tam chodím“ (Žena, 31-50 let).  Anenské Údolí je v jistém slova smyslu podobné Hřebence. Jedná 

se o poměrně hustě obydlenou část Harrachova. „Anenský Údolí určitě jako pozitivní dejte. Tady 

bydlim, že jo, ale spolu s Hřebenkou, jo, tu taky pozitivní, je to takový, no má to takový to kouzlo, ne 

ty moderny, ty strašný apartmány třeba v bejvalejch dolech. Ty dejte jako záporný“ (Žena, 51 let 

a více).  Mamutí můstek je zřejmě významnou dominantou Harrachova. Často se v okolí pořádají 

různé kulturní akce, sportovní akce. Lidé ho tedy také hodnotí jako pozitivní. Sachrův Kopec je 

lokalita, kde je krásný výhled na Harrachov. To je i jeden z důvodů, proč ho lidé vnímají jako místo 

pozitivní. Avšak na samém vršku se rozkládají apartmánové domy, které lidé rozhodně pozitivně 
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nehodnotí. Některá další místa, vnímaná jako pozitivní, negativní či neutrální najdeme ve výsledné 

percepční mapě Harrachova, která je důležitým výstupem této práce (Příloha 8).  

Mnohem zajímavější a důležitější pro tuto práci je zjistit, jaká místa obyvatelé Harrachova 

vnímají negativně a proč. Proto v tabulce 11 uvádím místa/lokality, která se v negativním 

hodnocení respondentů objevila vícekrát než jednou. Tabulka je doplněna počty zakreslení 

(odpovědí) a odkazy na fotografie, které jsou uvedeny v příloze této práce.  

 

Tabulka 11: Negativně vnímaná místa/lokality v Harrachově v roce 2013 

(dle percepce místních obyvatel)   

Místo/lokalita Počet zakreslení do mapy Příloha 

Čertovka - komplex apartmánových 

domů 

22  9 

Apartmánové domy v „bývalých 

dolech“ 

14  10 

Centrum města 11 11 

Apartmánové domy „Klondajk“ na 

Novém Světě 

8 12 

Mýtiny 8 13 

Apartmánové domy na Sachrově 

Kopci 

4 14 

Vietnamské tržiště v centru města 4 15 

Natura Park Resort 3 16 

Sídliště Nový Svět 2 17 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Důvody negativní percepce těchto míst bych interpretovala následovně. Nejhůře vnímané 

místo negativním slova smyslu je komplex apartmánových domů přímo v centru města. Jak je vidět 

z fotografie (Příloha 9), zvolený architektonický styl nezapadá vůbec do okolí. Navíc jeho 

geografická poloha v centru města přímo nahrává počtu negativních vnímání tohoto místa 

respondenty. Z komentářů dotázaných respondentů při zakreslení tohoto místa do mapy je tento 

komplex apartmánů s názvem Čertovka v povědomí místních obyvatel znám jako „Alcatraz“, 

„Mírov“ či jednoduše „Věznice“. Druhým nejvíce negativně vnímaným místem/lokalitou 

v prostředí Harrachova jsou apartmánové domy, jak říkají místní obyvatelé, apartmány v „bývalých 

dolech“. Tyto apartmánové domy se sice nevyskytují v centru města, ale počet jejich vnímání je 

taktéž zvyšován jejich geografickou polohou. Pokud chceme navštívit Mumlavské vodopády - 
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jedno z nejvíce pozitivně vnímaných míst v Harrachově, musíme zvolit cestu, kde si zcela jistě 

všimneme těchto apartmánových domů. Další negativně hodnocenou lokalitou je obecně centrum 

města. Avšak tuto lokalitu v následné mapě hodnotím jako místo vnímané občany Harrachova 

neutrálně. Jedná se o sporné místo, neboť je respondenty vnímáno jak negativně (11 respondentů), 

tak i pozitivně (11 respondentů) a neutrálně (8 respondentů). Mýtiny - část, která byla připojena 

k Harrachovu roku 1959. Jedná se o poměrně periferní část Harrachova. Proč je tato lokalita 

vnímána negativně? „No v poslední době se sem přistěhovalo hodně cikánů. A vloni? Vloni nám 

tady vykradli barák. A kdo si myslíte, že za to může. No, to jednoznačně negativně“ (Muž a žena, 

oba více než 51 let). Mýtiny jsou tedy místem vnímaným poměrně negativně.   Za takovouto 

percepci může přistěhování Romských spoluobčanů. „Černá hora“ - i takovýto název nese část 

Harrachova, Mýtiny. Negativně hodnoceny jsou i apartmánové domy na vršku Sachrova Kopce. 

Ačkoli je Sachrův Kopec obecně hodnocen pozitivně, komplex těchto budov do pozitivního 

hodnocení respondentů nezapadá.  Jako negativně vnímané místo je i vietnamská tržnice umístěna 

přímo v centru města. Zvláštním architektonickým stylem oplývá i Natura Park Resort, který uvedlo 

několik respondentů jako místo negativně vnímané. „No a taky ty, ptačí budky, víte kde ne? To je 

taky šílenost“ (Muž 31-50 let).  S názvem „Ptačí budky“, který označuje u místních název zdejšího 

Natura Park Resortu, jsem se nesetkala jen u jednoho respondenta. Posledním negativně vnímaným 

místem v Harrachově, ačkoliv ne tak četně, je zdejší sídliště v Novém Světě. 2 respondenti 

(z Nového Světa) uvedli, že jim zdejší sídliště kazí výhled do krajiny. Některá další negativně 

vnímaná místa, která se objevila v mentálních mapách respondentů, uvádím ve výsledné percepční 

mentální mapě Harrachova (Příloha 8). 

Z celkového počtu 16ti respondentů, kteří se vyjádřili k percepci některých míst vnímaných 

jako neutrální, by stálo za zmínku pouze centrum, které je jako lokalita neutrální vnímána 

8 respondenty. Další místa, většinou vnímána ne většinovou, ale čistě subjektivní percepcí, uvádím 

taktéž ve výsledné mentální mapě Harrachova. 

Pokud tedy shrneme všechny poznatky, percepce a postoje dotázaných respondentů, kteří se 

podíleli na kresbě mentálních map, dojdeme k závěru, že percepce se vesměs shodují. V závěru 

interpretace těchto výsledků tedy potvrzuji Tvrzení 6. 1.: Z mentálních map rezidentů lze 

vypozorovat určitý „trend“. Místa/lokality zakreslené v převážné většině mentálních map se shodují 

s ostatními mentálními mapy respondentů.  
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7. Vyskytuje se v Harrachově turistická inflace? 

Turistická inflace - jev, který doprovází intenzivní cestovní ruch (více v podkapitole 2.4.5). 

Vyskytuje se tento jev v Harrachově? Na tuto otázku jsem se pokusila odpovědět pomocí přímé 

otázky, která byla součástí dotazníkového šetření.  Výsledky jsou poměrně překvapivé. Výsledky 

získané prostřednictvím dotazníku, kde jsem se ptala, zda-li místní obyvatelé pociťují ve svém 

městě zvýšení běžného spotřebního zboží a služeb, odpovědělo 109 respondentů následovně (viz 

graf 12). 

 

Graf 12: Názor na výskyt turistické inflace v Harrachově v roce 2013 

 (pohled místních obyvatel)   

 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Výsledky získané skrze názory respondentů dotazníkového šetření v Harrachově nás tedy 

odkazují k tomu, že téměř 2/3 dotázaných si myslí, že se v Harrachově turistická inflace vyskytuje. 

Pociťují zde zvýšení běžného spotřebního zboží, ale i služeb. Na tomto místě jsem se pokusila 

zjistit, zda-li existuje nějaký vztah mezi věkem, příjmem, a názorem na turistickou inflaci. Opět 

jsem ale došla k závěru, že se zde žádné vazby mezi jednotlivými ukazateli nevyskytují. Jinými 

slovy, nelze je doložit. Proto zde dle mého názoru nedochází k žádnému zkreslení výsledků, jako je 

např. příjem respondenta či jeho vyšší věk, který by mohl jeho názor na výskyt turistické inflace 

ovlivnit. 
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Na tomto místě tedy jednoznačně mohu potvrdit Tvrzení 7. 1.: V Harrachově jakožto 

významném rekreačním středisku s vysokou návštěvností turistů/návštěvníků se turistická inflace 

vyskytuje. 

8. Jak vnímají prostředí Harrachova turisté? 

Poslední výzkumnou otázku jsem zaměřila na to, jak turisté vnímají Harrachov. Předem jsem ale 

byla srozuměna s tím, že nebude jednoduché získat odpovědi. Proto tuto otázku beru pouze jako 

doplňující předcházejícím sedmi otázkám a neočekávám o ní jednoznačné závěry. Jako metodiku 

pro získání odpovědi na mou otázku, jsem zvolila mentální mapování. Mým cílem bylo získat 

mentální mapy (typu „Lynchovkého“) od turistů/návštěvníků Harrachova. Jak popisuji 

v podkapitole 3.3, získání těchto map nebylo zcela jednoduché, ba bylo dokonce nemožné. Proto 

jsem využila blízkosti svého bydliště k Harrachovu a kontaktů svých známých k tomu, aby mi ti, 

kteří Harrachov znají a navštěvují, nakreslili mentální mapu Harrachova. Tímto způsobem se mi 

podařilo získat 8 mentálních map. Přínosem sběru těchto map od mých známých je to, že mi podali 

doplňující informace k tomu, proč do map zakreslili právě tyto prvky. Znám mi je také jejich věk 

a pohlaví a socioekonomický status. Jak je uvedeno v podkapitole 2.2.1, tyto ukazatele mají vliv 

na to, co se v mentálních mapách respondentů objeví. Jako nevýhodu výběru těchto respondentů 

hodnotím často osobní vztah k nim a bydliště respondenta. Tyto aspekty zcela jistě mají vliv 

na výsledky mentálního mapování prostředí Harrachova a určitým způsobem je zkreslují. Kriticky 

hodnotím neúspěšnost sběru dat od turistů přímo v terénu Harrachova. Ačkoli jsem předem počítala 

s malou účastí respondentů, nečekala jsem ale úspěšnost nulovou. Jsem si tedy vědoma 

nereprezentativnosti vzorku respondentů. Na druhou stranu, i tak je možné v souvislosti s touto 

výzkumnou otázkou interpretovat výsledky.  

Na nákresu „Lynchovských“ mentálních map se podíly 4 ženy a 4 muži. Co je zajímavé 

v této souvislosti sledovat je, že de facto žádné výrazné změny mezi mentálními mapami mužů 

a žen nerozeznávám. Ačkoli by určité rozdíly mezi pohlavím měly být. Počet cest, okrajů, oblastí, 

uzlů a významných prvků, tak jak je vymezil Lynch (2004) jsou v kvantitativním měřítku téměř 

vyvážené. Coluccia a Louse (2004) tvrdí, že ženy (v „Lynchovských“ typech mentálních map) 

zakreslují více památek a citlivějších bodů, zatímco muži zakreslují linie, trasy a spojnice. Toto 

tvrzení se v mapách mých respondentů nijak rapidně neprojevilo. Důvody nepotvrzení tohoto 

pravidla přikládám určitému zkreslení (muži a ženy často kreslili mapy ve stejnou dobu). Zajímavé 

v souvislosti s „genderovými“ rozdíly je to, že významné prvky (zejména pak budovy) jsou u mužů 

zakresleny ve 3D formátu, u žen nikoli. Coluccia a Louse (2004) toto tvrzení potvrzují a shodují se 
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na tom, že zejména hraní počítačových her, které je bližší chlapcům než dívkám ovlivňuje jejich 

následnou lepší orientaci ve 3D prostředí. Nicméně pokud se zaměříme ta to, zda-li respondenti byli 

schopni poodkrýt místa se zvýšenou péčí (dle Tuana, 1974), dojdeme k závěru že ne. Většina jich 

zakreslila místa, která jsou typicky atraktivní (Mumlavský vodopád) či dominantní (skokanské 

můstky) pro Harrachov. Cesty se vyskytují u respondentů pouze v rámci hlavní silnice či směrnic 

na Polsko a Jilemnici (Rokytnici). V tomto případě je na první pohled patrné zkreslení, ke kterému 

došlo výběrem respondentů. Lokalizace jejich bydliště (Jilemnice, Hrabačov u Jilemnice, Kunčice 

n. Labem, Vrchlabí, Trutnov) určují to, jakou lokalitu/město/obec zakreslí v rámci silniční 

komunikace vedoucí do Harrachova. U 5ti respondentů se objevila Jilemnice, či Rokytnice 

(myšleno Rokytnice nad Jizerou). Sklárna, pivovar, autobusové nádraží, škola, lyžařské vleky, 

čerpací stanice, obecní úřad, kostel, horská služba, hornické muzeum jsou jen dalšími prvky, které 

se objevily v mentálních mapách respondentů. Jediným respondentem, který odkryl místa se 

zvýšenou péčí (definována dle Tuana, 1974) byl respondent (Muž, 50 let), který prvních 15 let 

svého života v Harrachově žil. V jeho mentální mapě (Příloha 18) se objevuje jeho domov, strom na 

zahradě, místní kino, které v tehdejší době ještě fungovalo a hřiště, na kterém si hrál. Dle jeho 

komentáře k mentální mapě Harrachova se jedná o část Harrachova s názvem Na Hřebence. I dnes 

je tato část místními obyvateli vnímána jako pozitivní (viz text této podkapitoly). 

Pokud bych tedy měla odpovědět na výzkumnou otázku, jak vnímají prostředí Harrachova 

turisté, musím se přiklonit k Tvrzení 8. 1.:  Turisté vnímají na základě „Lynchovských“ mentálních 

map Harrachov jako místo s několika málo atraktivitami (zřejmě ty, které ve městě navštívili). 

Pouze 1 respondent poodkryl místa se zvýšenou péčí (dle Tuana 1974), který však v určité fázi 

svého života byl rezidentem Harrachova.  
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5 ZÁVĚR 

Tato kapitola si klade za cíl shrnout poznatky získané v rámci celé této práce, předkládá její shrnutí, 

hodnotí, zda-li se podařilo naplnit všechny cíle tak, jak bylo původně stanoveno, a zamýšlí se nad 

možnými otázkami, které by se měli řešit v budoucnu v prostředí Harrachova.  

Teoretické zarámování práce se nesnažilo tématiku behaviorální geografie, humanistické 

geografie a geografie cestovního ruchu postihnout v celé šíří (to není ani možné v rámci diplomové 

práce), nýbrž jsem se věnovala tématům, která byla pro kapitolu případové studie využitelná.  

Nicméně v rámci teoretického zarámování práce jsem, jak se mimo jiné sama osobně domnívám, 

zvolila poměrně „vyvážené“ zdroje informací. Snažila jsem se vždy využít více definicí, srovnat je 

mezi s sebou a nabídnout tak čtenáři více možností na utvoření vlastního názoru o dané 

problematice a samozřejmě dát i sama sobě více alternativ, k nimž bych se následně přiklonila, či 

naopak se je pokusila vyvrátit. Hned v úvodu, ale i v celé práci se snažím taktéž rozlišovat 

správnost dané terminologie. Pokud bych měla tedy zhodnotit svůj první dílčí cíl, tak jak byl 

vymezen v podkapitole 1.1 (Provedení rešerše společensko-vědní literatury směřující (nejenom) 

k tématu percepce prostoru), domnívám se, že byl naplněn.  

Za druhý dílčí cíl této práce jsem si kladla to, aby jednotlivá témata mezi sebou byla 

provázána, resp. aby teoretické zarámování práce souviselo s případovou studií, a svou pozornost 

jsem v rámci tohoto cíle směřovala k využití diskuze BG, HG a geografie cestovního ruchu 

k následné analýze destinace cestovního ruchu. Na základě nastudovaných poznatků z oblasti 

behaviorální geografie, humanistické geografie a geografie cestovního jsem následně sestavila 

i dotazník, kde otázky pro respondenty byly sestaveny právě na základě nabytých informací 

z teoretického rámce této práce. Dotazník se proto v návaznosti podrobnějšího vstupu 

do teoretických poznatků měnil, jak je mimo jiné uvedeno v podkapitole 3.3. Proto druhý cíl této 

práce ve znění využit diskuse behaviorální geografie, humanistické geografie a geografie 

cestovního ruchu k následné analýze destinace cestovního ruchu (Harrachova) se podařilo naplnit. 

V návaznosti na tento cíl jsem si sama osobně stanovila ještě dílčí cíl - uvědomění si propojení 

těchto tří vědních geografických disciplín, tedy BH, HG a GCR. To si myslím, že se mi povedlo už 

jen z toho důvodu, jaké teoretické zarámování jsem pro tuto práci zvolila.  

Nejtěžším a nejvíce náročným cílem této práce bylo zjistit, jakou roli a do jaké míry 

ovlivňuje cestovní ruch obyvatele vybrané destinace cestovního ruchu. V této práci tedy obyvatele 

Harrachova. Výsledky jsou analyzovány v podkapitole 4.3. Za účelem naplnění tohoto cíle jsem 

sestavila dotazník, který byl určen pro rezidenty města Harrachova. Za účelem naplnění tohoto cíle 
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jsem však využila i jiných prostředků, než jenom dotazníkového šetření, které probíhalo mezi 

rezidenty Harrachova v březnu 2013. Po nastudování teorie kvalitativních metod od Hendla (2005) 

jsem využila i metody, které více rozebírám v podkapitole 3.3. Za účelem získání odpovědí 

na některé další výzkumné otázky jsem využila však i rozhovorů s referentkou cestovního ruchu 

a propagace v Harrachově. V tématice územního plánu, což je velký „kámen úrazu“ současného 

města Harrachov jsem využila taktéž rozhovoru se zdejším odborníkem ze stavebního odboru. 

Pokud bych však měla objektivně zhodnotit naplnění tohoto dílčího cíle této diplomové práce, stal 

se, jak už jsem uvedla výše, nejnáročnějším a proto jeho naplnění neshledávám jako 100%. V rámci 

toho cíle bylo odpovězeno na některé výzkumné otázky, avšak některé (viz podkapitola 4.3) nejsou 

zcela jednoznačně zodpovězeny, ba dokonce odpovědět na ně je nemožné. Nicméně i tak celkově 

hodnotím tento cíl za naplněný. 

Posledním dílčím cílem této práce bylo interpretovat percepci turisticky zajímavého prostoru 

rezidenty této destinace, a zhodnotit, zda-li je jejich vnímání této destinace ovlivněno rozvojem 

cestovního ruchu. Tento cíl byl dle mého názoru jednoznačně naplněn. Osobně shledávám tento cíl 

za jeden z nejzajímavějších a nejlépe interpretovaných. Odpovědí a naplnění tohoto cíle jsem 

dosáhla na základě sběru dat v podobě „Gouldovské“ mentální mapy (Příloha 7). Vycházela jsem 

z poznatků nabytých z podkapity 2.2.1 o mentálních mapách. Na základě toho jsem se rozhodla 

zjistit, která místa v Harrachově místní obyvatele vnímají jako pozitivní a negativní a zjistit, zda-li 

jejich percepci ovlivňuje obecně cestovní ruch v jejich městě. Výsledky jsou zajímavé a jsou 

analyzovány v rámci výzkumné otázky č. 6 v podkapitole 4.3. Výsledky jsou ještě dobře graficky 

interpretovatelné v příloze 8, kde představuji celkovou výslednou percepční mentální mapu 

Harrachova dle percepčních výpovědí obyvatel Harrachova. V tomto směru jsem však zamýšlela 

vyhotovit mapu v programu ArcMap, aby nabyla veškerých správných kartografických vyjádření. 

Tento cíl se mi však nepodařilo naplnit z důvodů nedostupnosti shapefilu města Harrachov, který 

není jen tak k sehnání. Místní samospráva ho bohužel nevlastní a dostupná mapa Harrachova v pdf. 

formátu neposkytuje dostatečnou kvalitu pro to, abychom ji mohli použít jako polygonovou vrstvu. 

I přesto výsledná percepční mentální mapa Harrachova (Příloha 8) zobrazuje místa vnímaná jako 

pozitivní/negativní poměrně přehledně. Jako klady této mapy bych hodnotila to, že místa jsou zde 

zakreslena zcela přesně tak, jak je respondenti kreslili do mapy, která byla přílohou dotazníku, 

neboť tyto mapy mají autentický podklad.  

K naplnění obecných cílů této práce tedy došlo. K zodpovězení výzkumných otázek také došlo. 

Někde lépe, přesněji, jinde hůře s nejasnou odpovědí. Ale i někdy nejasné odpovědi jsou přeci 
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jenom lepší, než odpovědi žádné. Práci shledávámm přínosnou v tom smyslu, že hodnotila percepci 

jedné turistické destinace, řekla bych, že velice významné destinace cestovního ruchu. Výsledky 

týkající se názorů respondentů poslouží místní samosprávě, která dle slov Lenky Stehlíkové na ně 

čeká. Řekla bych, že postupnou analýzou menších území na mikroúrovni můžeme postupem času 

dojít k výsledkům, které budou moci hodnotit větší územní celky. Harrachov je však v něčem přeci 

jenom specifický. Jedná se o velice významnou destinaci cestovního ruchu, kde rozvoj a propagace 

CR hraje obrovskou roli. Jak tento rozvoj hodnotí místní? Dá se říci, že se vůči turismu stali odolní, 

apatiční a cestovní ruch berou zejména jako zdroj svých příjmů. To, že se zde vyskytují některé 

problémy v rámci cestovního ruchu (viz podkapitola 4.3), neznamená nic dramatického. Tyto 

problémy se vyskytují téměř v každé turistické destinaci. Zarážející do jisté míry je, jaké fungují 

mezi obyvateli Harrachova vztahy. Jsou tyto vzájemné vztahy ovlivněny turismem? Můžeme vůbec 

hovořit o nějaké kulturní společně sdílené identitě, když participace a spolupráce obyvatel není 

příliš dobrá? A co územní identita Harrachova? Dá se říci, že tu Harrachov ztratil zejména 

v posledních letech, kdy „zkolaboval“ územní plán, na jehož fungování zde bylo možno postavit 

velké množství nových ubytovacích kapacit, zejména pak apartmánových domů, které se pro 

mnoho místních obyvatel staly největším problémem. Cílem této práce nebylo zaobírat se 

problematikou výstavby apartmánových domů, avšak po vstupu do terénu jsem pochopila, že právě 

ony „ohyzdné“ budovy jsou v současné době spolu s dluhem města největším problémem města, 

a to i do budoucnosti. V podstatě se dá říci, že fungování města Harrachova je založeno na podstatě 

fungování cestovního ruchu. Proto se domnívám, že tato tematika je v Harrachově nevyčerpatelným 

tématem. Zajímavé by bylo, kdyby se někdo pokusil zhodnotit obecně cestovní ruch v Harrachově 

za pár let. Osobně se však domnívám, že posun Harrachova v tomto směru nebude velký. Prognózu 

do budoucnosti osobně nehodnotím s velkými očekáváními. Pokud se Harrachov snaží stát 

„Alpským střediskem v Krkonoších“ mělo by město přizpůsobit i nabídku atraktivit a služeb. Zcela 

nevyřešeným problémem Harrachova je doprava, což vývoj tohoto města do budoucnosti bude 

hodně limitovat. Jak se s tím město Harrachov vyrovná, je v podstatě problém místní samosprávy, 

která má před sebou nelehký úkol. V tomto směru si myslím, že by měli nanejvýš využít principu 

3K, tak jak ho v rámci destinačního managementu vymezila Holešinská  (2007). 
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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.  
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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.  
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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.   
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Příloha 5: Dotazník pro obyvatele města Harrachov 
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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.  
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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.  
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Příloha 7: Mapa města Harrachov - součást dotazníků 

 

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

 

  

 



143 
 

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.  
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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.   
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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.  

 

 


