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Dopady cestovního ruchu na fyzickogeografické prostředí v Jizerských horách 

Anotace: 

Cílem této bakalářské práce bylo obecně zmapovat vlivy cestovního ruchu, konkrétně pak 

v území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Vlivy cestovního ruchu jsou přiblížené 

pomocí případových studií v podobě revitalizace lokality protržené přehrady na Bílé Desné či 

vlivu hromadných sportovních a turistických akcí. V neposlední řadě bylo cílem zjistit, na 

jakém místě chráněné krajinné oblasti se koncentruje nejvíce návštěvníků, na základě dat 

z monitoringu pohybu turistů poskytnutých Správou CHKO Jizerské hory.  

 

Klíčová slova: 

cestovní ruch, fyzickogeografické prostředí, Jizerské hory, ochrana přírody 

Impacts of tourism on physical-geographical environeant of Jizera mountains 

Annotation: 

The aim of this thesis was to generally map the impacts of tourism, specifically in the 

protected area of Jizera Mountains. The effects of tourism are approximated using case 

studies as the revitalization of the site ruptured dam on the Bílá Desná river and influence of 

mass sport and tourist events. Finally, the goal was to determine, where, in the protected area, 

are visitors concentrated the most, based on monitoring data of tourist movement, provided by 

the Administration of Jizera Mountains protected area.  
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Kapitola 1  

1. ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá dopady cestovního ruchu na životní prostředí, 

konkrétně pak dopady na fyzickogeografické prostředí v lokalitě Jizerských hor. 

 

 V současné době můžeme pozorovat, že se návštěva chráněných krajinných oblastí 

či národních parků v Česku těší u turistů čím dál tím větší oblibě. To je způsobeno 

především jejich snadnou dostupností, přívětivějším cenám oproti zahraničí, atraktivitou 

místních přírodních krás a v neposlední řadě také stále širší škálou aktivit, které turisté 

v dané lokalitě mohou provozovat. 

 

Se zvyšujícím se počtem turistů v dnešní době rostou i jejich požadavky na kvalitu 

pobytu a především na nabídku dané lokality. Aby byla uspokojena poptávka turistů, 

dochází proto k budování nových a nových ubytovacích kapacit a samozřejmě také 

k vytváření dalších infrastruktur spojených s cestovním ruchem, jako jsou např. 

příjezdové cesty, sjezdovky či cyklistické stezky atd. 

  

Tento proces rozvoje cestovního ruchu s sebou vždy nese zvýšené nároky na daný 

region. To vše samozřejmě konkrétní region ovlivňuje nejen pozitivně v podobě 

ekonomického rozvoje lokality, ale také negativně, v podobě spíše negativních vlivů na 

životní prostředí, které je právě na území chráněných krajinných oblastí velmi cenné.    

 

Volba tématu nebyla náhodná, protože autorka se narodila a žije v Jablonci nad 

Nisou, městě, které leží v podhůří Jizerských hor. Může tedy využít nejen dobrou 

znalost prostředí, ale i dosavadní pracovní zkušenosti, které s cestovním ruchem ve 

sledovaném regionu bezprostředně souvisí.  
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1.1. Cíle práce 

Tato práce je zaměřena na dopady cestovního ruchu  na fyzickogeografické prostředí. 

Při zkoumání problematiky byla pozornost zaměřena nejprve na obecné vlivy 

cestovního ruchu na životní prostředí. Následně jsou konkrétně aplikovány ve 

vybraných lokalitách formou případových studií. Zájmovým územím práce je Chráněná 

krajinná oblast Jizerské hory. Cílem bylo zjistit konkrétní příklady vlivů cestovního 

ruchu na dané území.    

 

Tato bakalářská práce se konkrétně zaměřuje nahledání odpovědí na tyto otázky: 

- Jaké jsou vlivy cestovního ruchu na životní prostředí v širším měřítku? 

- Ovlivňuje cestovní ruch vybrané zájmové území? Jakým způsobem? 
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Kapitola 2 

2. LITERÁRNÍ REŠERŠE 

2.1. Typy vlivů cestovního ruchu 

Ryan (2003) dělí vlivy cestovního ruchu do třech kategorií, a to na ekonomické, sociální 

a environmentální. Obecně a velmi zjednodušeně také tyto vlivy můžeme rozdělit do 

dvou základních kategorií, tedy pozitivní a negativní.      

 Pokud se budeme zabývat vlivy negativnímu v cestovním ruchu, můžeme také 

zaregistrovat pojem „turistické znečištění“(Pásková, 2002), který je definován jako 

„souhrn negativních vlivů cestovního tuchu, speciálně návštěvníků, na hostitelskou 

komunitu a její přírodní asociální prostředí“.  

 Mezi pozitivní vlivy cestovního ruchu pak můžeme zařadit vzájemné poznávání 

nových kultur a zvyků, vytváření nových přátelství, zvyšování sebevědomí u turistů i 

místních obyvatel, boření mýtů a stereotypů či respekt a tolerance vůči jiným národům 

(Rabbany, 2013). 

        Ekonomické vlivy jsou většinou v podobě benefitů pro danou destinaci. Jedná se 

na příklad o vytváření nových pracovních míst, další zdroj peněz pro zdanění, útrata 

turistů v zahraniční měně atd. Velký význam mají tyto benefity především pro turisticky 

atraktivní malé země, kde počet turistů ročně převyšuje počet stálých obyvatel (Ryan, 

2003). Jejich celkový objem případně nárůst má velký vliv na místní ekonomiku.  

V souvislosti s ekonomickými vlivy cestovního ruchu Dwyer a Forsyth (1998) také 

hovoří o tak zvaných externalitách v podobě zvýšených zisků z transportních operací na 

letištích či v přístavech, které by za normálních okolností nevznikly, pokud by se 

nejednalo o turismus.  
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MacNaught (1982) se ve své práci zmiňuje některé negativní socio-kulturní vlivy. 

Například hovoří o často nekomfortním pracovním prostředí pro zaměstnance pracující 

v některém z odvětví spojených s cestovním ruchem. Dále se také tvrdí, že cestovní 

ruch může negativním způsobem ovlivnit komunitní život dané destinace.  

Je také zřejmé, že s nárůstem počtu turistů se může měnit charakter dané destinace. 

Lokalita, která původně sloužila především ke klidnému odpočinku, může díky nárůstu 

popularity úplně změnit svůj ráz. Najednou se pak z poklidné lokality, kam turisté 

jezdili relaxovat, stane rušné centrum cestovního ruchu (Ryan, 2003).  

Můžeme se také setkat s dalším dělením typů vlivů cestovního ruchu na životní 

prostředí (Belsoy, 2012); náhodné a předvídatelné, místní a rozsáhlé, dočasné a trvalé, 

krátkodobé a dlouhodobé.  

2.2. Vliv cestovního ruchu na životní prostředí 

Rabbany (2013) na základě svého výzkumu tvrdí, že kvalita prostředí, a to jak 

přírodního, tak i socio-kulturního, je pro cestovní ruch klíčová. Vzhledem k faktu, že 

vlivy cestovního ruchu na životní prostředí jsou komplexní a rozličné, je třeba je hned 

z několika důvodů klasifikovat, a to na příklad z důvodu tvorby plánů péče ve 

velkoplošných chráněných územích či z důvodu lepší analýzy území či konkrétních 

vlivů (Belsoy, 2012).  Obecně se vlivy cestovního ruchu dělí na ekonomické, fyzické a 

sociální (Wong, 2004). 

 

Wong (2004) člení tyto vlivy do třech obecných kategorií, a to na tlak na přírodní 

zdroje, škodlivost na prostředí fauny a flóry či úbytek biodiversity a poslední kategorií 

je znečištění, ať už ovzduší, vodních zdrojů a tak dále. Cohen (1978) tvrdí, že vlivy 

cestovního ruchu jsou závislé na intenzitě návštěvnosti turistické lokality a jejím 

rozvoji; na pružnosti ekosystémů; na časovém horizontu developerů v cestovním ruchu 

a na transformačním charakteru turistického rozvoje.  

 

Cohenovou prací se nadále zabývali i Sun a Walsh (1998) a jeho typy vlivů ještě 

více rozpracovali. Povaha a stupeň vlivů na přírodní prostředí závisí na interakci mezi 

mírou používání či návštěvnosti, typem rekreační aktivity a vegetací, klimatem a 

edafickými podmínkami, které jsou pro danou lokalitu specifické. Závěr většiny prací 
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Sun a Walshe (1998) ukazuje, že stupeň vlivu se s mírou rekreačního využití zvyšuje, 

ne však vždy, konkrétně pak u půdy a vegetace je práh vlivu rekreačního využití 

rozdílný. Obecně však lze říci, že s rostoucím rekreačním a turistickým využitím 

lokality vliv na ní stoupá.  

 

Belsoy (2012) rozděluje vlivy cestovního ruchu na životní prostředí do třech 

hlavních kategorií, a to na přímé, nepřímé a kumulativní.  Nepřímé vlivy jsou často 

ještě více spojeny s cestovním ruchem a na životní prostředí mohou mít daleko hlubší 

následky než přímé vlivy, jsou obtížně měřitelné. U kumulativních vlivů se jedná o 

proces změny životního prostředí jako důsledku působení více faktorů cestovního ruchu 

v daném prostředí. 

 

Rabanny (2013) následně ve své práci popisuje přímé vlivy na životní prostředí. 

Cestovní ruch přímo ovlivňuje kvalitu vody, kvalitu ovzduší, hlukové znečištění, tvorbu 

odpadů, ekosystémy, faunu a flóru, ztrátu biologické diverzity, zmenšení ozónové 

vrstvy a změnu klimatu.  

 

Voda je jedním z nejvíce kriticky ohrožených přírodních zdrojů. Často však dochází 

k jejímu plýtvání pro účely hotelů, bazénů, zavlažování golfových hřišť atd. To může 

mít za následek nedostatek vody v dané lokalitě či degradaci její kvality (Sunlu, 2003). 

V souvislosti s kvalitou vody Rabbany (2013) zdůrazňuje možnost přenosu různých 

nemocí při kontaktu s kontaminovanou vodou.  

 

Kvalita ovzduší je v souvislosti s cestovním ruchem nejvíce ovlivňována osobní 

automobilovou dopravou, protože osobní automobily emitují nejvíce oxidu uhelnatého 

ve srovnání s ostatními dopravními prostředky. Znečištění ovzduší v souvislosti 

s cestovním ruchem může mít dopad na globální úrovni v souvislosti s kyselými dešti, 

globálním oteplováním či foto-chemickým znečištěním (Sunlu, 2003). 

 

Hlukové znečištění způsobené letadly, auty nebo také sněžnými skútry může kromě 

nepříjemností způsobit i ztrátu sluchu. Největší hrozbu však představuje pro volně žijící 

živočichy, kteří jsou velmi citliví na hluk.  
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Pásková (2014) uvádí další důsledky spojené s cestovním ruchem, např. zavlečení 

nepůvodních druhů, poškozování přírodních hodnot a biodiverzity, nebo také hovoří o 

erozi. Jedná se o (Pásková 2002, s. 78) „proces narušování zemského povrchu nebo 

staveb, soch a dalších výtvorů člověka působením větru, vody, sněhu, ledovce, živých 

organismů a člověka“. V souvislosti s cestovním ruchem pak bereme v potaz 

obrušování povrchu památek či vyšlapávání nových cest.  

 

Ryan (2003) navrhuje několik způsobů, jakými se vlivy cestovního ruchu na životní 

prostředí dají měřit. Zmiňuje např. počet turistů, typ aktivit, doprovodnou 

infrastrukturu, druh informací poskytovaný turistům atd. Pokud se tato měření provádí 

pravidelně, mohou podpořit snížení negativních vlivů. Je tedy důležité kontrolovat 

objem turistů a především jejich pohyby v daném prostoru.  

 

Obojí pak lze regulovat vytvořením limitů, na základě předchozí hloubkové analýzy 

maximální únosné kapacity (Rabbany, 2013). Pásková (2002) definuje únosnou 

kapacitu jako „maximální zatížení daného území antropogenními vlivy bez snížení 

kvality životního prostředí a ekosystémů“. 
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Kapitola 3 

3. METODIKA 

Teoretická část se zabývá studiem odborné literatury z oblasti turismu a ochrany 

přírody. Získané informace sloužily pro sepsání literární rešerše, která byla zaměřena na 

typy vlivů cestovního ruchu. Práce se zaměřuje zejména na charakteristiku vlivů 

turismu v přírodním prostředí.  Dále jsou uvedeny charakteristiky zájmového území 

Jizerské hory, a to jak z pohledu turistického regionu, tak i jako chráněné krajinné 

oblasti.  

 

Empirická část se zaměřuje na konkrétní vlivy cestovního ruchu v zájmovém území 

CHKO Jizerské hory na několika konkrétních případech. Jedním z nich je výstavba 

v památkové rezervaci osady Jizerka, kde jsou součástí fotografie dokumentující 

výstavbu. Dále pak případ revitalizace lokality protržené přehrady na Bílé Desné za 

účelem rozvoje cestovního ruchu, který je opět doprovázen dokumentačními 

fotografiemi daného místa. Součástí empirického výzkumu byl i semistandardizovaný 

rozhovor s vedoucím Správy CHKO Jizerské hory Ing. Jiřím Huškem (Příloha č. 1), 

který se věnuje především již zmíněné kontroverzní revitalizaci protržené přehrady, 

využití nejvyššího vrcholu Jizerských hor pro účely cestovního ruchu a v neposlední 

řadě také hromadným sportovním akcím, které jsou pro tuto oblast typické.  

 

Součástí je také analýza monitoringu pohybu turistů, která byla provedena na 

základě dat poskytnutých Správou CHKO Jizerské hory. Výsledky byly zpracovány 

pomocí programu Microsoft Excel 2010 a Google fusion tables.  
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Kapitola 4 

4. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

4.1. Poloha a obecná geografická charakteristika 

Jizerské hory jsou nejsevernějším českým pohořím, nacházejí se na území okresů 

Liberec a Jablonec nad Nisou. Nejvyšším vrcholem české části je hora Smrk (1 124 m 

n. m.). Nejvyšší horou celého pohoří je pak na polské straně ležící Wysoka Kopa (1 126 

m n. m.).  

Jizerské hory patří z horopisného hlediska do západní části, tzv. sudetské 

soustavy a ve východní části přecházejí do nejmohutnějšího českého pohoří, Krkonoš. 

Typická je náhorní plošina v centrální části hor, která se nachází v nadmořské výšce 

mezi 800 a 1000 metry. Severní svahy s charakteristickými bukovými porosty se prudce 

svažují do údolí řeky Smědé. Jižní a jihozápadní svahy hor klesají mnohem pozvolněji 

do údolí Nisy a Kamenice (Řeháček, 2005). 

4.2. Specifika a charakteristika CHKO Jizerské hory 

Jizerské hory byly vyhlášeny za chráněnou krajinnou oblast výnosem Ministerstva 

kultury a informací ČSSR v prosinci 1967 s platností od 1. ledna 1968 na ploše 368 

km
2
. Staly se tak čtvrtou nejstarší CHKO u nás, a počítáme-li také Krkonošský národní 

park, pak celkem pátým nejstarším velkoplošným chráněným územím. Porovnáme-li to 

s dneškem, kdy jen v ČR máme dohromady čtyři národní parky a 25 chráněných  
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Obr. 1 - Mapa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory  

Zdroj: http://jizerskehory.ochranaprirody.cz/ 
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krajinných oblastí, vidíme zcela zřetelně velký význam CHKO Jizerské hory v systému 

české územní ochrany přírody (Vetešník, Hušek, 2014). 

 

Jedná se o území s charakteristicky vysokou koncentrací přírodních hodnot, které 

jsou vázané zejména na komplexy či fragmenty přírodě blízkých lesních ekosystémů a 

rašelinišť. Významná je především rozsáhlá ptačí oblast (Obr. 1) a také tři národní  

přírodní rezervace. Nejrozsáhlejší přírodní rezervací jsou NPR Jizerskohorské bučiny. 

Tato rezervace vznikla sloučením původních sedmi národních přírodních rezervací a 

nachází se v první zóně chráněné krajinné oblasti. Samostatnou hodnotou je typická 

geomorfologie pohoří, která podmínila jednak vznik a uchování unikátních fenoménů 

živé přírody a jednak možnosti využití člověkem.  

 

Důvodem ochrany zdejší krajiny je dochovaný stav přírodního prostředí a přirozený 

vzhled zdejší kulturní krajiny včetně tradiční lidové architektury. Je to území velkých 

kontrastů, kde sevřená údolí řek s historicky rozvinutou průmyslovou výrobou, zejména 

sklářskou a textilní, přecházejí na úbočích hor v malebný kraj podhorských luk a 

pastvin s rozptýlenou zástavbou(Miko, Štursa, Moucha, 2003). V uplynulých staletích 

prošly lesy jizerské náhorní plošiny značnou přeměnou v důsledku působení člověka a 

nestabilní smrkové monokultury pak podlehly ekologické katastrofě. Na druhou stranu 

cenné ekosystémy rozsáhlých rašelinišť zůstaly zachovány a především také 

jizerskohorské bučiny, smíšené lesy na strmých severních svazích, které svou rozlohou 

a bohatostí nemají u nás obdoby. Dnes je CHKO Jizerské hory krajinou mimořádných 

kontrastů rozsáhlých disturbovaných ploch a území s výjimečnými přírodními 

hodnotami (AOPK ČR, 2010).  

 

V CHKO Jizerské hory jsou vymezeny celkem 4 odstupňované zóny ochrany 

přírody s přibližným zastoupením I. zóny 10 %, II. zóny 18 %, III. zóny 66 % a IV. 

zóny 6 %. Více než 10 % území CHKO zaujímají maloplošná zvláště chráněná území, 

kterých je celkem 26. Mezi nejvýznamnější z nich pak patří na příklad národní přírodní 

rezervace jizerskohorské bučiny, národní přírodní rezervace rašeliniště Jizerky či 

přírodní rezervace Na Čihadle. Mimo jiné se tu nachází i 8 evropsky významných 

lokalit, které jsou součástí sítě Natura 2000, na příklad Bílá Desná, Jizerské smrčiny či 
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Bukovec. Jejich celková rozloha je cca 46 km
2
. Třetinu rozlohy CHKO zaujímá Ptačí 

oblast Jizerské hory, oblast je vyhlášena zejména pro tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a 

sýce rousného (Aegolius funereus)(Feřtová. 2014). 

4.3.  Turistický region Jizerské hory 

Turistický region Jizerské hory se nachází v Libereckém kraji (Obr. 2), v jeho 

nejsevernější části. V současné době ho tvoří celkem 35 obcí, které zasahují do tří 

bývalých okresů - Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily. Jeho vymezení je dáno 

vznikem původně Svazku měst a obcí Jizerské hory v roce 2005, který se stal 

zastřešující organizací cestovního ruchu regionu s cílem podporovat rozvoj cestovního 

ruchu území.  

Obr. 2 - Mapa turistických oblastí České republiky 

Zdroj:  http://www.czechtourism.cz/nase-sluzby-pro-vas/spoluprace-s-regiony/mapa-

turistickych-regionu-a-oblasti,-kontakty/ 
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Region tvoří dvě původně samostatné turistické oblasti Frýdlantsko a Jizerské hory 

(Obr. 3), které jsou zároveň velmi rozdílné jak geograficky, tak i sociálně a 

ekonomicky, což se výrazně odráží i v předpokladech pro rozvoj cestovního ruchu. 

Z marketingového hlediska se region člení na 4 podoblasti: Liberecko, Jablonecko, 

Frýdlantsko a Tanvaldsko.  

Obr. 3 - Mapa turistických podoblastí Libereckého kraje 

Zdroj: http://kultura.kraj-lbc.cz/page414/program-rozvoje-cestovniho-ruchu-

libereckeho-kraje  
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4.4. Cestovní ruch v Jizerských horách 

Z hlediska cestovního ruchu jsou Jizerské hory velmi exponovanou oblastí. Je to 

způsobeno především atraktivitou pro velké množství outdoorových aktivit a dobrou 

dostupností pro vícedenní i krátkodobý pobyt velmi širokému počtu návštěvníků, 

typicky na příklad z Prahy, Středočeského kraje, velkých měst Euroregionu Nisa, 

především pak ze zázemí liberecko-jablonecké sídelní aglomerace (AOPK ČR, 2010). 

 

Turistický region Jizerské hory je rozlohou větší než CHKO Jizerské hory, dělí se na 

čtyři podooblasti, a to Liberecko, Jablonecko, Tanvaldsko a Frýdlantsko. Zatížení 

regionu cestovním ruchem je výrazné. Přilehlá sídla, která slouží zároveň jako nástupní 

místa Jizerských hor, se již nyní výrazně orientují na cestovní ruch. Pro návštěvníky 

jsou zde k dispozici značná lůžková kapacita; hotely, penziony a rekreační střediska 

jsou koncentrovány ve střediscích cestovního ruchu zejména v jižní části CHKO kolem 

Jablonce nad Nisou (FELCMAN, 2013). 

 

Od 70. let dochází k významnému nárůstu lyžařské turistiky a také k rozvoji 

sjezdového lyžování, s čímž souvisí i vznik nových sjezdovek. Se zvyšujícím se 

standardem rekreace dynamicky narůstá i průměrné zatížení přírodního prostředí a 

krajiny.  
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Kapitola 5 

5. PŘÍPADOVÉ STUDIE  

5.1. Výstavba v osadě Jizerka 

Jizerka je nejvýše položenou osadou Jizerských hor, jejíž historie sahá až do poloviny 

šestnáctého století. Nachází se přibližně 5 km severně od obce Kořenov a zároveň je její 

součástí. Původně zde byla sklářská huť a k tomu přilehlé osídlení patřící na příklad 

čihařům či dřevařům. V současné době je zde památková rezervace a tudíž tu platí 

stavební uzávěra. Není tedy možno stavět zcela nové objekty, nýbrž pouze 

rekonstruovat ty stávající. Je tedy možné stavět pouze na parcelách, které jsou uvedeny 

v územním plánu (Obr. 4) jako k tomu určené. Rekonstrukce objektů je možná řešit 

dvěma variantami, a to buď pouze opravou stávajícího stavení, nebo ve druhém případě 

rekonstrukcí výměnou. Takzvaná rekonstrukce výměnou znamená, že se stávající objekt 

strhne a na jeho místě se postaví nový, ale ve stejné podobě jako ten původní. 

Především by nový objekt měl respektovat původní základy. 
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Obr. 4 - Část územního plánu obce Kořenov – osada Jizerka

 

     Zdroj: http://www.korenov.cz/novy_uzemni_plan.html 

Obecně vzato regulace v CHKO existuje v tom smyslu, že bez závazného stanoviska 

CHKO není možné vydat stavební povolení nebo územní rozhodnutí. Všechny stavební 

záměry, které řeší stavební úřad, jdou k souhlasu na Správu CHKO JH. Rozhodování 

orgánu ochrany přírody se poté řídí dle několika faktorů, za prvé podle zákona, za druhé 

podle zřizovacího dokumentu a nakonec podle plánu péče, který slouží jako základní 

strategický dokument. Tyto faktory se poté liší podle typů zón ochrany přírody. Na 

příklad ve čtvrté zóně, což je zastavěné území obcí a měst, většinou podle zákona orgán 

ochrany přírody k některým stavbám ani nevydává závazné stanovisko. Podle 

jednotlivých zón jsou pak faktory určující rozhodování Správy CHKO samozřejmě 

odstupňovaně, ve volné krajině platí poměrně přísná pravidla, podle kterých se stavba 

buď povoluje, nebo nepovoluje.  

 

Pochopitelně rámec pro povolování je zejména územní plán, kde se při jeho 

zpracování k vydávává závazné stanovisko, ve kterém se nastavují základní parametry 

pro to, jak stavby mají vypadat, kde mohou být umístěny, a jaký mají základní 

prostorový a tvarový charakter či barevnost. Jsou tam nějaké poměrně jasně dané 

rámce, na základě kterých se potom rozhoduje o konkrétních případech. Správa CHKO 

se nevyjadřuje k postupu výstavby, pokud to nemá nějaký přímý vliv na okolní přírodní 

prostředí, ale k projektové dokumentaci, kde je konečný stav dané stavby.  
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         Obr. 5 - Hájovna na Jizerce před rekonstrukcí – březen 2013 

 

        Zdroj: vlastní foto 

V současné době na Jizerce dochází k výstavbě dvou objektů. První z nich se 

nachází na začátku osady na úpatí hory a přírodní rezervace Bukovec. Původně zde 

stála hájovna (Obr. 5). Konečný stav (Obr. 8) tohoto objektu bude takový, že základní 

objekt, tedy hájovna, bude více méně zachován. Tudíž došlo ke zbourání stavby 

původní a nyní se staví
1
 její replika (Obr. 3 a 4). Podle projektové dokumentace by tedy 

budoucí hotel měl čistě teoreticky vypadat velmi podobně jako původní objekt bývalé 

hájovny. K nově budovanému hotelu náleží také přístavby, ke kterým se Správa CHKO 

vyjadřovala, konkrétně se jedná o podzemní garáž a řešení okolní dispozice. Tudíž je to 

zajisté obrovský zásah do krajiny. V osadě  Jizerka již v minulosti proběhla podobná 

„rekonstrukce“ u několika objektů, na příklad objekt bývalé staré celnice, tedy 

Kellnerův objekt. Dále také číslo popisné 2, který patří Nadaci pro Jizerské hory, kde se 

v současné době nachází centrum ekologické výchovy. 

             

                                                           
1
 Text vychází z rozhovoru s vedoucím CHKO, který byl veden v roce 2014, kdy stavba ještě nebyla 

dokončena. Na Obr. 6 a 7 je poté vidět průběh výstavby a Obr. 8 zobrazuje již hotovou stavbu v roce 

2016. 
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Obr. 6 - Výstavba na Jizerce – červenec 2014 

 

           Zdroj: vlastní foto 

           Obr. 7 - Výstavba na Jizerce – červenec 2014 

 

           Zdroj: vlastní foto 
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Obr. 8 - Hotel Jizerka 4 

Zdroj: http://www.hotel-jizerka.cz/fotogalerie/hotel-jizerka-4/ 

 

V rámci výstavby, která probíhá formou „rekonstrukce výměnou“, by měli být 

respektovány původní základy. Pokud tomu tak není, musí to být projednáno ve 

stavebním řízení. Samotné stavební řízení je poté komplikovanější vzhlede k faktu, že 

celé zastavěné území osady Jizerka je označeno jako vesnická památková rezervace, 

takže podstatnou část limitů zde udává Národní památkový ústav. Tudíž stavební úřad 

vede řízení a Správa CHKO je jedním z dotčených orgánů, dalším je pak již zmíněný 

Národní památkový ústav. Výsledkem je tedy stavební povolení s určitými 

podmínkami, které se přebírají ze stanovisek dotčených orgánů.  

 

Co se týče umísťování nových objektů, to je momentálně případ na opačné strany 

Jizerky, jedná se o staveniště pana Šulce. V tomto případě pan Šulc pozemek koupil už 

před sedmnácti lety.  On měl tehdy územní rozhodnutí, které dlouho nevyužíval, 

z důvodu nedostatku finančních prostředků. V současné době je rozestavěný, opět ze 

stejného důvodu, což je nejhorší stav, který může být. Bohužel je ale celý proces stavby 

legální a ze strany orgánů ochrany přírody nelze nijak napadnout. Původně v místě 

dnešního staveniště stával dům s popisným číslem. Kdysi tu stávala poměrně veliká 
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hospoda, která byla stržena, a na tom místě se poté vytěžila zemina. Odtud šlo tisíce 

kubíků štěrku na opravu lesních cest v Jizerských horách a podobně. Pořád se ale jedná 

o místo, kde formálně kdysi objekt stál. V územním plánu tudíž bylo toto místo 

označené jako určené pro stavění a dokonce na to existovalo platné územní rozhodnutí 

(Obr. 9).  

 

Co se týče dalších možností rozvoje této osady (Obr. 6), tak už jich zde mnoho není. 

Stejným způsobem, jako v předchozím případě, vznikla před několika lety budova 

horské služby za Panským domem. Jedná se opět o úplně nově postavený objekt, ale 

také na starých základech v lokalitě, kde původně stávala stará chalupa.  

 

Z pohledu Správy CHKO není výstavba limitována ubytovací kapacitou. 

Samozřejmě, že určité zájmy má obec, v podobě poskytování služeb, ať už udržování 

příjezdové cesty, likvidace odpadků, zásobování vodou nebo likvidace odpadních vod. 

To jsou určité faktory, které limitují rozvoj v osadě izerka, ale nejsou to primárně limity 

ochrany přírody. 

          

Obr. 9 - Výstavba na Jizerce – červenec 2014 

 

          Zdroj: vlastní foto 
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Obr. 10 -  Osada Jizerka - výstavba pod Bukovcem - červen 2014 

 

         Zdroj: vlastní foto 

5.2. Revitalizace protržené přehrady na Bílé Desné 

Protržená přehrada na Bílé Desné je oblíbenou turistickou lokalitou, která se nachází 

přibližně pět kilometrů severně od obce Albrechtice v Jizerských horách. Jedná se o 

pozůstatek přehradní nádrže, která zde byla postavena roku 1915, a o rok později došlo 

k jejímu protržení.  Přehrada byla projektována jako sypaná zemní hráz a k jejímu 

protržení došlo z důvodu jejího nerovnoměrného sesedání a následně pak k jejímu 

rozlomení. Ke katastrofě na řece Bílá Desná došlo dne 18. září 1916.  

Na podzim roku 2016 bude sté výročí od protržení hráze přehrady. Ku příležitosti 

tohoto významného výročí je snaha tuto památku obnovit. Projekt revitalizace je nazván 

„Obnova technické památky Protržená přehrada – Bílá Desná“ (Hušek, 2013). Tento 

projekt je součástí souboru opatření cestovního ruchu, na kterém se současně podílejí 

obec Albrechtice v Jizerských horách, město Desná v Jizerských horách a další partneři. 

Cílem je především podpora turistické návštěvnosti a důstojné připomenutí katastrofy.  

 

Součástí projektu je vybudování naučné stezky, naučného okruhu v prostoru 

někdejší hráze, úprava stávající pěšiny a vybudování dřevěné lávky (Obr. 11), 

nahrazující provizorní přechod toku.  
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„První infrastrukturu pro turisty (vyhlídkovou terasu, tabuli se základními 

informacemi ad.) vybudovali členové spolku Patron v roce 1980. U příležitosti 

osmdesátého výročí tragédie protržení přehrady na Bílé Desné ji obnovili 

v letech 1994-96 ve větším rozsahu Ochránci Jizerských hor, oddíl Trollius. 

Okruh vedený v prostoru Protržené přehrady podrobně ukazuje především torza 

jednotlivých částí hráze, ale informuje i o přírodovědeckých zajímavostech, jako 

je třeba zimoviště netopýrů v přepouštěcí štole vedoucí k Soušské přehradě. 

Trasa je dlouhá asi kilometr, má 6 zastavení a lze jí projít pouze pěšky. Spravuje 

ji Česká tábornická unie (ČTU) Osada Jizerka – Ochránci Jizerských hor.“ 

(Mejzrová a kol, 2014, s. 206) 

 

Obr. 11 - Stav lokality protržené přehrady v červnu roku 2014, nový dřevěná lávka 

 

Zdroj: vlastní foto 

 

Dále je také v plánu vybudování chaty, která by měla plnit funkci útulny s prodejem 

drobného občerstvení pro turisty (Obr. 12). Investorem posledních dvou jmenovaných 

součástí projektu jsou Lesy ČR, které do stavby investovaly přibližně tři čtvrtě milionu 

korun, zbytek financí bylo použito z podnikového dotačního Programu 2020. Lesy ČR 

jsou zároveň také správcem okolních lesních pozemků, objekty, které se zachovaly 

z původního vodního díla, jsou potom ve vlastnictví státního podniku Povodí Labe. 
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Obr. 12 - Útulna  

 

Zdroj: Lesy ČR 

  

 

Útulna je vybudována v prostoru, kde dříve stávala Krömerova bouda.  Obnova 

památky a její zpřístupnění pro turisty ovšem vyvolala poněkud rozporuplné reakce. 

Hušek (2013) tvrdí, že „nejkontroverznější částí tohoto projektu je vykácení velké části 

dřevin, konkrétně téměř stoletých náletů, z tělesa hráze a části zdrže“. Cílem je 

zpřístupnit návštěvníkům původní rozsah nádrže (Obr. 13, 14).  

 

Celá tato lokalita se nachází ve III. zóně CHKO, kde jsou pravomoci Správy CHKO 

Jizerské hory k zásahu spíše omezené. Správa pouze vydává závazné stanovisko pro 

stavební úřad k výstavbě útulny. Hušek (2013) se také zmiňuje, že „těžba stromů na 
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lesních pozemcích není zvláště regulována, prostor bývalé hráze je pak charakterizován 

jako nelesní pozemek, kde platí pravidlo, že o kácení dřevin do obvodu 80 cm 

rozhoduje vlastník pozemku, kácení silnějších stromů pak povoluje příslušný obecní 

úřad“. V tomto případě se Správa CHKO vyjadřuje pouze odborným názorem, který má 

však v tomto směru pouze doporučující charakter. „Přestože rozsah kácení z důvodu 

zpřístupnění památky je velký, bohužel to ale není důvod pro to, aby se kácení 

zastavilo, vzhledem k tomu, že to v zákoně není jasně definované.“ (Hušek, 2014).  

 

Obr. 13 - Stav lokality protržené přehrady v červnu roku 2013  

Zdroj: vlastní foto  
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Obr. 14 - Stav lokality protržené přehrady v červnu roku 2014 

 

Zdroj: vlastní foto 

Vzhledem k rozsáhlému kácení (Obr. 15) v této lokalitě je celý projekt doprovázen 

rozporuplnými názory místních občanů, návštěvníků i odborné veřejnosti. Obec 

Albrechtice a další dotčené strany, v čele se starostou a senátorem Jaroslavem 

Zemanem, celé této akci věnují značnou pozornost, a to zejména i v souvislosti s 

v celku velkým marketingovým úsilím. Jejich cílem je rozvoj cestovního ruchu v této 

při nejmenším poněkud zapadlé lokalitě. Příjezd na místo technické památky je možný 

pouze na kole, na lyžích či pěšky. Přestože sem přes nedaleké Mariánskohorské Boudy 

vede asfaltová silnice, automobilový provoz je zde přísně zakázaný a jeho povolení 

z hlediska ochrany přírody ani v budoucnu možné není. Z toho důvodu jistě nedojde 

k úplně masovému nárůstu turistů.  

 

Větší objem turistů by mohl přesto mít negativní vliv na tuto lokalitu. Součástí 

stavby vodního díla byla a stále je také přepouštěcí podzemní štola, která byla 

vybudována v roce 1915 k převádění vody mezi přehradami na Bílé a Černé Desné.  

„Přímá štola o délce 1 105 m má podkovovitý profil s maximální výškou 3 m a 

šířkou 2,5 m. Je vyražena v hrubozrnném granodioritu, nachází se v ní množství 

vrtaných otvorů různé délky o průměru 3-4 cm a kapsovité dutiny. Místy jsou 

stěny opatřeny betonovou omítkou. Vlhkost v podzemí činí 100%, teplota 

uprostřed štoly je téměř konstantní (4-5°C). Západní vchod se nachází u 
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Protržené přehrady, východní ústí ve smrčině mimo cesty u jednoho 

z drobnějších přítoků Černé Desné nad přehradou. Oba vchody mají průletnou 

mříž.“ (Novotná, 2014, s. 60) 

 

Tato štola je součástí sítě evropsky významných lokalit Natura 2000, z důvodu 

přítomnosti netopýrů. Za posledních 45 let, kdy dochází k monitoringu, zde bylo 

zaznamenáno 11 druhů těchto létajících savců a v současné době se zde pravidelně 

vyskytuje 7 druhů, a to konkrétně netopýr velký (Myotis myotis), netopýr vodní (Myotis 

daubentonii), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr severní (Eptesicus nilssonii), 

netopýr pobřežní (Myotis mystacinus), netopýr Brandtův (Myotis brandtii) a ojediněle 

netopýr řasnatý (Myotis nattereri) (Notovná, 2014). Tito savci jsou velmi citliví na 

přítomnost lidí a s tím spojený vyšší hluk. Netopýři mohou být rušeni přímo dotykem 

člověka nebo prudkou změnou mikroklimatu, zejména pak při rozdělávání ohně, 

světlem a hlukem. Jejich opakované probouzení především v zimním období je pro ně 

energeticky velmi náročné a může vést až k uhynutí (Feřtová, 2014).  

 

Obr. 15 - Stav lokality protržené přehrady v červnu roku 2015 

 

Zdroj: vlastní foto 
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5.3. Hromadné sportovní akce 

Hromadné sportovní akce se v Jizerských horách tradičně pořádají již pd 70. a 80. let. 

Většinou se jednalo o dálkové běhy nebo turistické pochody. Chodila se jizerská 

padesátka podzimní, nebo také jizerská stovka. Každá tato akce měla už tehdy účast 

tisíc až třeba tři tisíce lidí. Jizerská padesátka (Obr. 16) na lyžích se jezdila už od roku 

1969, což byl její první ročník, poté od roku 1971, již jako memoriál expedice Peru. 

V sedmdesátých letech se tohoto dálkového běhu účastnilo téměř 9 000 lidí, což se ani 

nedá srovnat se současnou účastí. V posledních letech se v průběhu tří dnů v době 

konání všech závodů spojených s Jizerskou padesátkou v prostoru startu a cíle závodu 

pohybuje v součtu kolem 6 000 osob. Obecně zde mají hromadné akce určitou tradici, 

ale je také potřeba uvažovat o určitém kontextu doby a jejího vývoje. 

 

V současné době je to tak, že rekreační a sportovní využití hor nebo obecně volné 

krajiny velmi narůstá. Jednodenní nebo víkendový pohyb osob je v Jizerských horách 

poměrně velký a požadavky návštěvníků na standard jejich pohybu jsou daleko větší. 

Jsou lidé, kteří už si nedokáží představit, že by někde jeli někam veřejnou dopravou, 

pak šli někam pěšky a v batohu měli svačinu a pití. Z toho důvodu jsou budována 

parkoviště, bufety, lavičky a další infrastruktura a služby s tím spojené. Tohle vše jsou 

faktory, které do hor lákají čím dál víc návštěvníků, a tím pádem je oblast hor obecně 

zatíženější. 

 

Reálný vliv hromadných akcí na pozadí zvýšené návštěvnosti je ještě mnohem větší. 

Struktura akcí, nebo jejich náležitosti a zázemí kolem nich stále narůstá. Zázemí, to je 

to, co dříve nebývalo. Velký závod, třeba Jizerská padesátka, potřeboval dříve tři stany 

na to, aby si jeho účastníci mohli odložit batohy. Teď je situace jiná, v současné době 

jsou potřeba převlékárny, sprchy atd. Takže čím větší akce, tím větší business kolem 

nich. Na to se nabalují reklamní a doprovodné akce. V součtu je jejich reálný vliv 

podstatně větší. 

 

Hromadné akce jsou legitimní, ale je potřeba jejich poměrně promyšlená regulace. 

Samotné hromadné sportovní akce samozřejmě nemají vliv jen na ochranu přírody, mají 

vliv samozřejmě i na život dotčených obcí. Tento vliv je však většinou pozitivní, 

protože akce přilákají hodně návštěvníků. Z toho důvodu je patrný určitý ekonomický 
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přínos dotčeným obcím. Na druhou stranu, účastníci těchto akcí tam přinesou určitou 

zátěž, v podobě odpadků, přijedou autem atd.  

Dále je třeba zahrnout  také vlastníci pozemků, speciálně vlastníkz lesů, Lesy ČR, 

které mají také svoje hospodářské zájmy. Všechny cesty, které na horách jsou, jsou 

cesty účelové, určené pro lesní provoz a jsou dané k dispozici k využívání veřejnosti, 

tudíž i k účelům hromadných akcí. 

 

  Na druhou stranu nějakým způsobem pořádání hromadných akcí omezuje 

hospodaření v lesích, nemluvě třeba o omezování myslivosti nebo o dalších 

záležitostech, které s tím souvisí. Tudíž zájmů je tam relativně hodně. Hromadné akce 

mají poměrně velký vliv na ty ostatní zájmy, tudíž je potřeba je regulovat. Je potřeba 

spolupráce všech dotčených subjektů, ať už vlastníků pozemků, obcí, orgánů ochrany 

přírody a některých dalších, jako třeba horské služby. V rámci regulace nejsou všechny 

nástroje soustředěné na jednom místě. 

 

Správa CHKO má určité kompetence k hromadným akcím, ale v zákoně není nikde 

přímo stanoveno, že je potřeba souhlas orgánů ochrany přírody k pořádání hromadných 

akcí v CHKO. Pouze jsou tam regulovány některé činnosti. Typicky je řečeno přímo 

v zákoně, že je zakázáno pořádat cyklistické závody v první a ve druhé zóně CHKO, to 

je fakticky jediné omezení, ale netýká se třeba pěších závodů běžeckých, běžeckého 

lyžování a podobně. Nástroje jsou tedy pouze omezené.  

 

Pokud by se připustilo, že závod bude zasahovat i do nějakých klidových území, na 

příklad do okolí rašelinišť nebo jiných nejcennějších území, tak problém může nastat. 

Stejně tak to může mít neutrální, a nebo negativní vliv na  ostatní zájmy, třeba na lesní 

hospodářství, speciálně třeba v době lovu na myslivost. Když je velká akce, která 

probíhá někdy v září a probíhají lovy, tak v podstatě dojde ke znemožnění  

mysliveckého hospodaření a podobně. Je snaha tyto situace řešit komplexně a následně 

je ve shodě regulovat.   

 

Dalším problémem je, že hory využívají i ostatní lidé individuálně a každé 

hromadná akce znamená nějaké omezení těch ostatních lidí, což je za prvé nepříjemné, 

z hlediska rekreace. Na druhé straně je tam určité nebezpečí, že pokud lidé jsou 

omezení, tak se snaží přesunout někam jinam, do míst, kde by mohli způsobit nějaký 
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problém, z pohledu ať už ochrany přírody, nebo ochrany lesa, nebo třeba ovlivnění 

možnosti hospodaření v lesích a podobně.  

 

Jizerské hory jsou ideální pro rekreaci pobytovou, dlouhodobou, ale zejména 

krátkodobou, protože se nachází v zázemí velkých měst. Aglomerace Liberce a 

Jablonce nad Nisou má přibližně 200 000 obyvatel a do Prahy trvá cesta hodinu autem. 

Nedaleko leží další velká města, ať už Žitava, Drážďany nebo Jelení Hora. Tudíž zájem 

o tuto oblast byl a bude, je to legitimní zájem, což je v pořádku, ale musí to mít nějakou 

míru, kterou je třeba hledat.  

 

Cyklistické závody, které se zde konají, jsou regulovány buďto tak, že jejich trasa 

neprochází  první ani druhou zónou, potom tedy není povinnost pořadatele, aby si 

opatřil souhlas Správy CHKO Jizerské hory. U větších nebo delších závodů, které jsou 

po celých horách a vždy se jejich trasa dotkne první nebo druhé zóny, se poté řeší 

výjimkou. Dochází pak ke vzniku dohody všech stran na trase, počtech účastníků, 

termínu a typu akce. Tímhle tím způsobem je v Jizerských  horách tradičně řešen jeden 

dálkový cyklistický závod (ČT Author cup, dříve NOVA Author cup), který se pořádá 

na přelomu září a října. Dříve se tu konala ještě letní cyklistická obdoba jizerské 

padesátky, v současné době se jedná o jejím obnovení.   
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Obr. 16 - Orientační schéma tratí závodu Jizerská Padesátka 

Zdroj: http://www.jiz50.cz/ 

5.4. Monitoring cestovního ruchu v Jizerských horách 

 

Turistů v horách stále více přibývá, ovšem Správa CHKO není schopna zjišťovat 

kolik jich je, odkud jsou, či jaký je jejich přesný pohyb v rámci chráněné krajinné 

oblasti. Ochrana přírody není v tomto směru vhodným orgánem rozvoje a regulace 

cestovního ruchu. K tomu slouží spíše iniciativy obcí a Libereckého kraje. Z 

pohledu ochrany přírody se bere cestovní ruch jako určitý vstup externalit do 

krajiny, který ji může měnit, což není žádoucí.  

 

Je tedy snaha díky různým organizacím získávat data o pohybu turistů. Bohužel 

ne vždy jsou data přesná, ať už se jedná o počty ubytovaných v místních 

ubytovacích zařízeních či počty zaparkovaných aut na parkovišti. Tato data se 

získávají především díky poplatkům, které musí daná zařízení za ubytované odvést. 

Ovšem ve skutečnosti dochází ke zkreslení těchto dat. Majitelé hotelů a penzionů 

jednoduše přiznají méně ubytovaných osob, tím pádem odvádí menší poplatky a 

sami mají větší zisk.  
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Samotný terénní monitoring je však velmi omezený. Dlouhodobě existují ale dvě 

měřící stanice, a to na hrázi Josefodolské přehrady a druhá v sedle Holubníku. Tyto 

stanice jsou spravovány firmou Nisa, o.p.s.. Bohužel se jedná pouze o bodové 

měření v místech, která nejsou příliš exponovaná, na rozdíl od 

nejfrekventovanějších míst, jako např. osada Jizerka nebo Nová Louka. Monitoring 

je nezbytný, k následné nepřímé regulaci pohybu návštěvníků. Nepřímá regulace 

spočívá většinou v odklonu hlavní trasy do jiné lokality, která by mohla být pro 

návštěvníky atraktivní.  
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Kapitola 6 

6. MONITORING POHYBU TURISTŮ 

Obr. 17 - Lokality monitoringu podle intenzity návštěvnosti  

 

Zdroj: google fusion tables, data monitoringu nadace Partnerství o.p.s., vlastní 

zpracování  

 

V druhé polovině roku 2014, konkrétně od srpna do listopadu, bylo provedeno sčítání 

turistů včetně jejich způsobu pohybu v sedmi vybraných lokalitách Jizerských hor. 

Jednalo se o lokality Černá hora, Ferdinandov, Kiosek, Knajpa, Knížecí cesta, Lysé 

skály a lokalita Na Čihadle. 

Monitoring prováděla nadace Partnerství o.p.s. s pomocí sčítačů eco-counters pro 

účely Správy CHKO Jizerské hory.  
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Dle provedeného sčítání vyšlo najevo, že nejnavštěvovanějšími měsíci v daném 

období jsou srpen, kdy je předpoklad hezkého počasí, a měsíc říjen, kdy je vzhledem 

k mírnému počasí, vhodná doba na pěší a cykloturistiku. 

Nejnavštěvovanější lokalitou se vzhledem ke své poloze, kde se protínají významné 

turistické cesty, stala lokalita Knajpa. Danou lokalitou za sledované období prošlo nebo 

se zde zastavilo téměř 29 tisíc návštěvníků. Jedná se o oblíbenou turistické místo 

s kioskem a občerstvením, tudíž objem návštěvníků je tu tradičně vysoký. Naopak 

nejméně navštívenou se stala oblast Černé hory, kterou navštívilo pouze půldruhého 

tisíce turistů. 

       Tabulka 1: Výsledky sčítání návštěvníků CHKO Jizerské hory za období srpen – listopad 2014 

Výsledky sčítání návštěvníků CHKO Jizerské hory 

období srpen - listopad 2014 

Lokalita 
Počet návštěvníků 

celkem 

Den s největší návštěvností 

datum počet 

    Černá hora 1 550 út 12. 8. 2014 79 

Ferdinandov 3 209 ne 19. 10. 2014 120 

Kiosek 14 502 so 4. 10. 2014 498 

Knajpa 28 935 so 9. 8. 2014 1 099 

Knížecí cesta 4 303 so 9. 8. 2014 212 

Lysé skály 4 697 so 25. 10. 2014 187 

Na Čihadle 12 975 so 9. 8. 2014 458 

      Zdroj: Nadace Partnerství o.p.s., Správa CHKO Jizerské hory  

Z podrobného sčítání je patrné, že nelze jednoznačně určit, zda převládá 

cykloturistika nebo turistika pěší. Podíl cyklistů a pěších je závislý na přístupnosti dané 

lokality a druhu přístupových cest. Přesto v exponovaných a dobře přístupných 

lokalitách je patrná převaha cyklistů a jejich podíl na celkové návštěvnosti je relativně 

vysoký.  
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       Tabulka 2: Procentuální podíl způsobu dopravy ze sčítání návštěvníků CHKO Jizerské hory za 

období srpen – listopad 2014 

Výsledky sčítání návštěvníků CHKO Jizerské hory 

období srpen - listopad 2014 

Lokalita procentuální podíl způsobu dopravy [%] 

pěší cyklisté auto 

    
Černá hora 100 0 0 

Ferdinandov 62 38 0 

Kiosek 76 21 3 

Knajpa 20 72 8 

Knížecí cesta 48 52 0 

Lysé skály 100 0 0 

Na Čihadle 37 63 0 

      Zdroj: Nadace Partnerství o.p.s., Správa CHKO Jizerské hory 

 

Graf 1: Procentuální podíl zastoupení druhů dopravy – lokalita Na Čihadle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Nadace Partnerství o.p.s., Správa CHKO Jizerské hory, 2014 
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Kapitola 7 

7. VÝSLEDKY 

Z případových studií je patrné, že nárůst vlivů na fyzickogeografické prostředí 

Jizerských hor je v posledních letech značný. Je to způsobené zejména vzrůstem zájmu 

o tuto lokalitu a tím pádem i nárůstem objemu návštěvníků. S tím souvisí i rozvoj 

cestovního ruchu v Jizerských horách, tudíž dochází k nárůstu počtu ubytovacích 

zařízení a služeb v zázemí Jizerských hor, zejména v okolí aglomerace Liberec-Jablonec 

nad Nisou, které ještě více lákají nové návštěvníky.  

 

Z výsledků monitoringu pohybu turistů (Tabulka 2) je jasně patrný nárůst objemu 

cyklistů, kteří v určitých místech převažují. Na velmi frekventovaných místech, jako je 

Knajpa nebo Čihadla, kde denně projde až tisícovka osob, je však třeba dbát regulací 

orgánů ochrany přírody, neboť tyto lokality se nacházejí v blízkosti dvou 

stejnojmenných přírodních památek, jejichž cílem je ochrana vzácných rašelinišť a 

mokřadů. Dalším významným vlivem na fyzickogeografické prostředí Jizerských hor 

jsou hromadné sportovní akce, které byť mají většinou pouze krátkodobý a jednorázový 

charakter, tak jejich zázemí, které se na ně nabaluje, má ve výsledku značný vliv na 

krajinu.  

 

Do budoucna v horizontu následujících pěti let je v plánu pokračovat ve sběru dat na 

těchto stanicích. Výsledná analýza těchto dat pak bude mít daleko větší vypovídající 

hodnotu. Z naměřených hodnot poté bude možné určit trendy v prostorovém pohybu 

osob. Dále také to, jak ovlivňuje návštěvníky Jizerských hor počasí.  
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Osobně bych doporučila kromě stávajících stanic instalovat další, a to především 

v místech s opravdu velkým pohybem turistů, např. Nová Louka, Smědava, Jizerka atp. 
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Kapitola 8 

8. ZÁVĚR 

Chráněné krajinné oblasti jsou místem pro turisty velmi atraktivním. Mnoho lidí cestuje 

do těchto míst za poznáním a odpočinkem několikrát do roka. Rozvoj cestovního ruchu 

je potřeba plánovat a v souladu s přírodním prostředím také patřičně regulovat.  

 

Důležitou roli zde mají správy chráněných území, jejichž posláním je chránit 

přírodu a do jisté míry i usměrňovat turismus. Ideálně by však mělo docházet k diskusi 

a následnému konsensu všech dotčených stran, tedy jak orgánů ochrany přírody, 

vlastníků a správců pozemků, ale také primárně těch, kteří mají na starost cestovní ruch 

v dané oblasti, tedy na příklad příslušné odbory krajských úřadů. V současné době 

bohužel mnohdy nad přírodními hodnotami a ochranou přírody vítězí názor většiny či 

ekonomický prospěch.  

 

Cílem je tedy nalezení vhodného kompromisu mezi turistickým rozvojem dané 

lokality a zároveň udržení stávajícího stavu biodiverzity a cenných přírodních hodnot.   

Chráněné krajinné oblasti mají předem daná pravidla, která chrání celá území. 

Dodržováním těchto pravidel přispěje každý návštěvník k uchování přírodních krás a 

hodnot.  

 

 Tato práce si kladla za cíl zmapovat různé typy vlivů cestovního ruchu na 

životní prostředí. Obecně rozlišujeme vlivy cestovního ruchu na ekonomické, fyzické a 

sociální (Wong, 2004). Turismus ovlivňuje všechny složky přírodních sfér (Sunlu, 

2003; Rabbany 2013). 
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Tato práce na několika případech ukázala, jakým způsobem dochází 

k ovlivňování životního prostředí v Jizerských horách. Konkrétně můžeme uvést 

rozsáhlé kácení z důvodu zpřístupnění lokality turistům. Dále pak zmíníme výstavbu 

v osadě Jizerka v těsné blízkosti Přírodní rezervace Bukovec a tím pádem možné 

ovlivnění chráněné fauny a flóry (vemeniček zelený či kropenáč vytrvalý).  
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PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1  

Struktura rozhovoru s vedoucím správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory 

Jiřím Huškem: 

1. Co soudíte o nové výstavbě v osadě Jizerka? Jakým způsobem je regulovaná? 

2. Je podle vás rozsah kácení a zpřístupňování prostoru turistům v místě protržené 

přehrady vhodné? Můžete, popřípadě jakým způsobem, do toho jako orgán 

ochrany přírody nějakým způsobem zasahovat? 

3. Jaký vliv mají podle vás hromadné sportovní akce na fyzickogeografické 

prostředí v Jizerských horách? Existují pro tyto akce nějaké limity? 

4. Zabýváte se také monitoringem cestovního ruchu? Popřípadě jste schopni ho 

regulovat? 

 


