
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOPADY CESTOVNÍHO RUCHU NA 
FYZICKOGEOGRAFICKÉ PROSTŘEDÍ  

 V JIZERSKÝCH HORÁCH 
 

Bakalářská práce 
 
 

Kateřina Boudová 
 
 
 
 
 
 
 

2015           Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Dana Fialová, PhD. 



 
Prohlašuji: 
 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem 
v práci využila jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 
 Jsem si vědoma toho, že případné použití výsledků, získaných v této práci, mimo Univerzitu 
Karlovu v Praze je možné pouze po písemném souhlasu této univerzity. 
 Svoluji k zapůjčení této práce pro studijní účely a souhlasím s tím, aby byla řádně vedena 
v evidenci vypůjčovatelů. 
 
V Jablonci nad Nisou dne 28. června 2015           
 

Kateřina Boudová    



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.  

 

Klí čová slova: 
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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 

V současné době dochází k velkému nárůstu objemu turistů v chráněných krajinných oblastech, 

v případě této práce v Jizerských horách. Tento nárůst je také spojen s nárůstem zázemí pro 

turisty v podobě zázemí, služeb a nových lákadel a atraktivit. To vše má samozřejmě nenese jen 

pozitiva v podobě ekonomického rozvoje lokality, ale také negativa, 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 d podhůří Jizerských hor, a může tedy využít nejen dobrou znalost prostředí, ale i 

dosavadní pracovní zkušenosti, které s cestovním ruchem ve sledovaném regionu bezprostředně 

souvisí  

1.1. Cíle práce 

Tato práce si kladla za cíl obecně zmapovat vlivy cestovního ruchu, především pak na životní 

prostředí. Zájmovým územím práce je Chráněná krajinná oblast Jizerské hory. Cílem bylo zjistit 

konkrétní příklady vlivů cestovního ruchu na dané území.    
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Kapitola 2 

2. LITERÁRNÍ REŠERŠE 

2.1. Vliv cestovního ruchu na životní prost ředí 

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) navrhl, 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 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. 

WONG, P. P. Environmental Impacts of Tourism. In: A Companion to Tourism. Oxford:  

Blackwell Publishing Ltd, 2004, s. 450 - 459. ISBN 0-631-23564-7. 

BELSOY, Josphat. Environmental Impacts of Tourims in Protected Areas. Journal of 

Environment and Earth Science. 2012, 10(2). 

COHEN, E. (1978). Impact of tourism on the physical environment. Annals of Tourism 

Research 5, 215 – 37. 
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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 doprovází dokumentační fotografie daného místa. Součástí empirického výzkumu 

byl i semistandardizovaný rozhovor s vedoucím Správy CHKO Jizerské hory Ing. Jiřím 

Huškem, 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.). Nejvyššího 

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 jsou klesají mnohem pozvolněji do údolí Nisy a Kamenice (Řeháček, 

2005). 

ŘEHÁČEK, Marek. Jizerské hory. Liberec: Geoprint, 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 km2. 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 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. 

Samostatnou hodnotou je typická geomorfologie pohoří, která podmínila jednak vznik a 

uchování unikátních fenoménů živé přírody a jednak možnosti využití člověkem [1].  

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 
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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 

[2]. 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 [3].  

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 Bukovec. Jejich celková rozloha je cca 46 km2. Třetinu rozlohy 

CHKO zaujímá Ptačí oblast Jizerské hory, oblast je vyhlášena zejména pro tetřívka obecného 

(Tetrao tetrix) a sýce rousného (Aegolius funereus) [4]. 

[1] VETEŠNÍK, Petr, Jiří HUŠEK. Chráněná krajinná oblast Jizerské hory: Období vyhlášení 

CHKO JH do roku 1990. In: Jizerské hory: O lesích, dřevu a ochraně přírody. Liberec: RK, 

2014, s. 49. ISBN 978-80-87100-26-4. 

[2] MIKO, Ladislav, Jan ŠTURSA a Petr MOUCHA. Národní parky a chráněné krajinné 

oblasti České Republiky. ASCO nakladatelství, spol., 2003, s. 40 - 41. 

[3] AOPK ČR. Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory na období 2011–2020. 

Liberec, 2010. 

 [4] FEŘTOVÁ, Jitka. Ptačí oblast Jizerské hory. In: Jizerské hory: O lesích, dřevu a ochraně 

přírody. Liberec: RK, 2014, s. 62 - 64. ISBN 978-80-87100-26-4. 

4.3. 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 [1]. 

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 [2]. 



Kateřina Boudová: Dopady cestovního ruchu na fyzickogeografické prostředí v Jizerských horách 

8 
 

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.  

[1] AOPK ČR. Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory na období 2011–2020. 

Liberec, 2010. 

[2] FELCMAN, Jindřich. KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE. Studie rozvoje 

cestovního ruchu Jizerské hory. 2013.  
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Kapitola 5 

5. PŘÍPADOVÉ STUDIE  

5.1. Výstavba v osad ě 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 [1]. 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. 1) jako k tomu 

určené. Rekonstrukce objektů je možná řešit dvěma variantami, a to buď pouze opravou 

stávajícího stavení, nebo ve druhém případě rekonstrukcí výměnou. Tak zvaná rekonstrukce 

výměnou znamená, že se stávající objekt strhne a na jeho místě se postaví nový, ale ve stejné 

podobě jako ten původní. 

Obr. 1 - Část územního plánu obce Kořenov – osada Jizerka

 

     Zdroj : http://www.korenov.cz/novy_uzemni_plan.html 
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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, která má, za prvé podle zákona, potom 

podle zřizovacího dokumentu a nakonec podle plánu péče, který je jako základní strategický 

dokument, nějaká daná pravidla. Ty se liší podle zón ochrany přírody. Je to tak, že na příklad ve 

čtvrté zóně, což je zastavěné území obcí a měst, se většinou podle zákona k některým stavbám 

ani nevydává závazné stanovisko. A potom samozřejmě odstupňovaně, ve volné krajině jsou 

poměrně přísná pravidla, podle kterých se stavba buď povoluje nebo nepovoluje.  

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

územního plánu k tomu vydávává závazné stanovisko, ve kterém se nastavují základní 

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

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

v rámci těchhle těch rámců se potom rozhoduje o konkrétních případech. Správa CHKO se 

nevyjadřuje k postupu výstavby, pokud to nemá nějaký přímý vliv na přírodní prostředí okolo, 

ale k projektové dokumentaci, kde je konečný stav dané stavby.  

         Obr. 2 - 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. 2). 

Konečný stav tohoto objektu bude takový, že vlastně ten základní objekt, tedy hájovna, bude 

více méně zachován. Tudíž došlo ke zbourání stavby původní a nyní se staví její replika  

(Obr. 3 a 4). Takže v podstatě ta bývalá hájovna, která tam je, bude vypadat, tak jak vypadala. 

K objektu náleží také přístavby, ke kterým se Správa CHKO vyjadřovala, konkrétně se jedná  

o podzemní garáž a řešení okolní dispozice. Takže je to zajisté obrovský zásah do krajiny. Na 
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Jizerce proběhla podobná „rekonstrukce“ už u několika objektů, na příklad objekt bývalé staré 

celnice, tedy Kellnerův objekt. Dále také číslo popisné 2, což je vlastně objekt Nadace pro 

Jizerské hory, kde je centrum ekologické výchovy. 

            Obr. 3 - Výstavba na Jizerce – červenec 2014 

 
           Zdroj: vlastní foto 

           Obr. 4 - Výstavba na Jizerce – červenec 2014 

 
           Zdroj: vlastní foto 
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Měli by se respektovat původní základy, nebo to musí být projednáno ve stavebním řízení. 

Tam je to ještě složitější v tom, že Jizerka jako taková je vesnická památková rezervace, takže 

podstatnou část limitů tam dávají památkáři. Tudíž stavební úřad vede řízení a Správa CHKO je 

jedním z dotčených orgánů, další jsou památkáři a tak dále. Výsledkem je tedy stavební 

povolení s určitými podmínkami, které se přebírají ze stanovisek dotčených orgánů.  

Co se týče umísťování nových objektů, to je případ na opačné Jizerky, staveniště pana 

Šulce. V tomto případě pan Šulc pozemek koupil už před sedmnácti lety.  On měl tehdy územní 

rozhodnutí, které nevyužíval dlouho, z důvodu nedostatku finančních prostředků. V současné 

době je rozestavěný, opět ze stejného, což je nejhorší stav, který může být. Bohužel je to ale 

všechno legální. V tomhle případě, tam bývalo číslo popisné jedna, tam byla kdysi poměrně 

veliká hospoda, která potom byla stržena a na tom místě se potom vytěžila zemina. Odtud šlo 

tisíce kubíků štěrku na opravu lesních cest a podobně. Pořád to bylo ale místo, kde formálně 

kdysi objekt stál a v územním plánu to bylo místo, které bylo určené pro stavění a dokonce na to 

existovalo územní rozhodnutí (Obr. 5).  

Co se týče nějakých dalších možností rozvoje, tak na Jizerce (Obr. 6) už toho mnoho není, 

z těch nových objektů stejným způsobem, jako v předchozím případě, vznikla budova horské 

služby za Panským domem, to je také úplně nově postavený objekt, ale také na starých 

základech v lokalitě, kde původně stávala 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 limity, které limitují 

rozvoj na Jizerce, ale nejsou to primárně limity ochrany přírody [2]. 

          Obr. 5 - Výstavba na Jizerce – červenec 2014 

 
          Zdroj: vlastní foto 
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         Obr. 6 -  Osada Jizerka – výstavba pod Bukovcem – červen 2014 

 
         Zdroj: vlastní foto 

[1] Malebná osada Jizerka. Jablonecké kulturní a informační centrum [online].  

Dostupné z: http://www.jablonec.com/dr-cs/13590-malebna-osada-jizerka.html 

[2] HUŠEK, Jiří. Osobní rozhovor s vedoucím Správy CHKO Jizerské hory. Liberec,  

29. 7. 2014. 

5.2. Revitalizace protržené p řehrady 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 [1].  

Přehrada byla projektována jako sypaná zemní hráz a k jejímu protržení došlo z důvodu jejího 

nerovnoměrného sesedání a následně pak k jejímu rozlomení [2]. 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 a 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. 7), 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. 7 - 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. 8). 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 [3]. 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. 8 - 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, a tím tak zpřístupnit návštěvníkům původní rozsah 

nádrže (Obr. 9, 10). 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 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).  
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Obr. 9 - Stav lokality protržené přehrady v červnu roku 2013  

Zdroj:  vlastní foto  

Obr. 10 - Stav lokality protržené přehrady v červnu roku 2014 

 
Zdroj: vlastní foto 

Vzhledem k rozsáhlému kácení (Obr. 11) 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 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.  
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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 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 rušeni přímo 

dotykem člověka nebo prudkou změnou mikroklimatu zejména při rozdělávání ohně, světlem a 

hlukem. Jejich opakované probouzení zejména v zimním období je pro ně energeticky velmi 

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

Obr. 11 - Stav lokality protržené přehrady v červnu roku 2015 

 
Zdroj: vlastní foto 
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5.3. Hromadné sportovní akce 

Hromadné sportovní akce tu vždy tradičně byli, už v 70. a 80. letech byl prostor pro některé 

hromadné akce většinou dálkové běhy nebo pochody. Chodila se jizerská padesátka podzimní, 

chodila se jizerská stovka. Každá tahle akce měla už tehdy účast tisíc až třeba tři tisíce lidí. 

Jizerská padesátka na lyžích se jezdila už od roku 1969, což byl její první ročník, potom od roku 

1971, jako memoriál expedice Peru. V sedmdesátých letech jezdilo téměř 9 000 lidí, což se ani 

nedá srovnat se současnou účastí. Obecně  zde mají hromadné akce určitou tradici, ale je také 

potřeba uvažovat o určitém kontextu té 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 tu  poměrně velký a požadavky 

návštěvníků a 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. 

Jsou potřeba parkoviště, bufet, lavičky a další infrastruktura a služby. 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 těch akcí, nebo  jejich náležitosti a zázemí kolem  nich. Zázemí, to je to, co dříve 

nebývalo. Velký závod, třeba  jizerská padesátka, potřebovala tři stany na to, aby si její 

účastníci mohli odložit batohy. Teď je situace jiná, jsou potřeba převlékárny, sprchy a tak dále. 

Takže čím větší akce, tím větší business kolem nich. Na to se nabalují reklamní a doprovodné 

akce, a tak dále, takže jejich reálný vliv je podstatně větší. 



Kateřina Boudová: Dopady cestovního ruchu na fyzickogeografické prostředí v Jizerských horách 

19 
 

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

akce samozřejmě nemají vliv jen na ochranu přírody, mají vliv samozřejmě i na život dotčených 

obcí, většinou pozitivní, protože tyto akce většinou přilákají hodně návštěvníků. Tudíž  má to 

určitý ekonomický přínos dotčeným obcím. Ale není to pouze černobílé, protože na druhou 

stranu, ti lidé tam přinesou určitou zátěž, přinesou tam odpadky, své exkrementy, přijedou 

autem a tak dále. Takže něco přinesou, něco odnesou, a tak proto obec tam také musí uvažovat 

o tom, jak to vyrovnat. 

A pak jsou tam také vlastníci pozemků, speciálně vlastníci lesů, Lesy ČR, které tam mají 

také svoje zájmy hospodářské. 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. 

  Pochopitelně  je to ale tak, že to na druhou stranu nějakým způsobem omezuje hospodaření 

v lesích nemluvě třeba o omezování myslivosti nebo o dalších záležitostech, které s tím souvisí. 

Tudíž  zájmů je tam relativně hodně a 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 horská služba, 

která tam má samozřejmě svoje zájmy. V té regulaci nejsou všechny nástroje soustředěné na 

jednom místě. 

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

stanoveno, že je potřeba souhlas orgánů ochrany přírody k pořádání hromadných akcí v CHKO, 

jsou tam regulovány jen 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 to třeba pěších závodů běžeckých, netýká se to běžeckého lyžování a podobně, takže 

nástroje jsou pouze omezené. Na druhou stranu zase je potřeba spolupracovat s těmi ostatními. 

Třeba vlastník lesa, respektive státní správa lesů ty nástroje má v tomhle tom případě silnější. 

Na příklad  mají stanoveno v zákoně, že všechny hromadné akce musí pořadatel nahlásit třicet 

dní dopředu orgánu státní správy, a ten potom buď mlčí a souhlasí, a nebo k tomu může stanovit 

nějaké podmínky. Stejně tak přímo vlastník lesa by s tím měl souhlasit a může k tomu dát další 

omezující podmínky,a nebo s tím nesouhlasit a vůbec tu akci nepřipustit. Tudíž je snaha  

o kooperaci mezi Správou CHKO Jizerské hory a Lesy ČR. Pokud se jedná o větší hromadné 

akce, tak se nějak dohadujeme na určitých společných přístupech a podmínkách a snažíme se to 

ne likvidovat, ale omezovat, tak aby to bylo únosné za prvé z pohledu ochrany přírody 

pochopitelně, takže ne každá akce v každou chvíli na každém místě je stejně přijatelná. 

Přijatelná je na příklad dvakrát do roka nějaká hromadná akce třeba dálkový běh, tak v jednom 

místě Jizerských hor neuškodí. 

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

okolí rašelinišť nebo někde v bučinách do těch 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, když tu probíhají lovy, tak to v podstatě znemožní nějaké myslivecké hospodaření a 

podobně. Je snaha tyto situace řešit komplexně a následně je ve shodě regulovat.   
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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, a na 

druhé straně je tam určité nebezpečí, že ti lidé když jsou omezení, tak se snaží přesunout někam 

jinam, do míst, kde by mohli způsobit nějaký 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 tu 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 jsou potom další velká města, ať už 

Žitava, Drážďany nebo Jelení Hora. Tudíž zájem o tuto oblast byl a bude, je to legitimní zájem, 

je to v pořádku, ale musí to mít nějakou míru, kterou je třeba hledat.  

Cyklistické závody, které se tu 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, tak tam 

vždycky se to dotkne první nebo druhé zóny a pak se to řeší výjimkou. Dochází pak ke vzniku 

dohody všech stran na  na trase a počtech účastníků, termínu a akce. Tímhle tím způsobem je tu 

tradičně řešený 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 [1].   

[1] HUŠEK, Jiří. Osobní rozhovor s vedoucím Správy CHKO Jizerské hory. Liberec, 29. 7. 

2014. 
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Kapitola 6 

6. MONITORING POHYBU TU

Obr. 12 - Lokality monitoringu podle intenzity návšt

Zdroj:  google maps, data monitoringu nadace Partnerství o.p.s., vlastní zpracování 

V druhé polovině roku 2014, konkrétn

včetně jejich způsobu pohybu v

Jednalo se o lokality Č

lokalita Na Čihadle. 

Monitoring prováděla nadace Partnerství o.p.s. s

Správy CHKO Jizerské hory. 

Dle provedeného sčítání vyšlo najevo, že nejnavšt

srpen, kdy je předpoklad hezkého po

vhodná doba na pěší a cykloturistiku.

Nejnavštěvovanější lokalitou se vzhledem ke

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

zastavilo téměř 29 tisíc návšt

ina Boudová: Dopady cestovního ruchu na fyzickogeografické prostředí v Jizerských horách

MONITORING POHYBU TURISTŮ 

Lokality monitoringu podle intenzity návštěvnosti  

google maps, data monitoringu nadace Partnerství o.p.s., vlastní zpracování 

 roku 2014, konkrétně od srpna do listopadu, bylo provedeno s

sobu pohybu v sedmi vybraných lokalitách Jizerských hor.

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

ěla nadace Partnerství o.p.s. s pomocí sčítačů eco

Správy CHKO Jizerské hory.  

čítání vyšlo najevo, že nejnavštěvovanějšími měsíci v

edpoklad hezkého počasí, a měsíc říjen, kdy je vzhledem k

ší a cykloturistiku. 

jší lokalitou se vzhledem ke své poloze, kde se protínají 

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

 29 tisíc návštěvníků. Jedná se o oblíbenou turistickou lokalitu s

Jizerských horách 
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google maps, data monitoringu nadace Partnerství o.p.s., vlastní zpracování  

 od srpna do listopadu, bylo provedeno sčítání turistů 

sedmi vybraných lokalitách Jizerských hor. 

erná hora, Ferdinandov, Kiosek, Knajpa, Knížecí cesta, Lysé skály a 

čů eco-counters pro účely 

ěsíci v daném období jsou 

íjen, kdy je vzhledem k mírnému počasí, 

své poloze, kde se protínají významné 

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

. Jedná se o oblíbenou turistickou lokalitu s kioskem a 
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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.  

 
       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 
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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 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.  
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Kapitola 8 

8. ZÁVĚR 

Chráněné krajinné oblasti jsou místem, které je pro turisty velmi atraktivní. 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.  

 

 


