
5. Závéry
Podle celkolrych výsledků průzkumu je možné shrnout, Že oba dva sledované národní parky

se Iišily vzhledem k charakteru turistiky na jejich úzenrí. Dlouhodobé a opakované návštěvy

p řevaŽova ly  na  Šumavě vroce  1998 i  v roce  2003,  za tímco vPody jí  v roce  2000 by la

absolutní převaha prvně přij iždějících návštěvníků, kteří zůstávali jeden den. Intenzita

turistického ruchu byla nímána rušivě zejména místnínri obyvateli v obou sledovaný'ch

letech na Šunlavě a i v NP Podyjí zazniva|y vůči intenzitě turistického ruchu negatiní hlasy

mísmÍch ob}.Valct oproti názorurn trrristťr. Počet turistů na Šumavě byI vnímán skupinami

respondentůjako rostoucí v obou sledovaných letech. Proto by v obou národních parcích měla

být změřena a vyhodnocena nosná kapacita úzenrí, aby se předešlo či nedocházclo

k negativním vlivůnr nadměrného turistického zatižení' Mezí názory a postoji místních

obyvatel na Šumavě vroce 1998 a vPodyjí vroce 2000 bylo statisticky prokázáno více

rozdílů nežli mezi oběma pozorováními na Sumavě. Bylo prokázáno, Že místní obyvatelé

obou sledovaných oblastí nebyli zaměstnáni ve sluŽbách vázaných na cestovní ruch ani přímo

nepodnikali v turistickénl ruchu. Místní obyvatelé se také nepodíleli na udrŽitelném rozvoji

obou území. Více negatir'rrích názorů místních obyvatel na národní park bylo zjištěno na

Šunravě, ale mezi dvěma lety došlo ke zlepšení. Kůrovcová kalamita byla jmerrována turisty,

místními obyvateli a většinou starostů jako nejviditelnější ekologický problénl r. NP Šumava.

Žádn9 takony konkrétní problém nebyl identifikován respondanty v NP Podyjí. Více

konfliktních názorri bylo iderrtif ikováno nrezi postoji respondentů na Šumavě v obou

sledovaných letech neŽli mezi názory respondentů na Šuntavě v roce l998 a v Podyjí v roce

2000. V závěru práce uvádím několik doporučení pro wcholový management národního

parku a přďstavitele rnístních samospráv.

ó .  L i te ra tura

Anrberger, A., Braudenburg, C., $. Mubar, A. (eds.), 2002. lvtonitoring and lvtanogenent of Visitor Florls in
Recreational and Protectetl Areas. Austria: Bodenkultur University Vienna,485 pp.

Bonilri.Feycrabend- G', Kotharí, A', & oviedo, G',2004. Indigenous gnd Local Connunttie; (ud Prote:ted
Áreus: Tou.ards equity and enhonced consenatíoil. IUCN. Gland' Switzerland aod Canrbridge, UK' xviii +
l l l p p .

Cebal|os-Lascuráin' H'' l99ó. Touríýil, e(otou|isn and protec|ed areas: The stale of nll|ure.b\sed tourisn
arouncl the ttorld and guitlelines for its clcv'elopnezt. IUCN, Cland, Switzerland, and Canrbridge, UK. xiv +
30 I  pp .

Čitrai, tr,,t., TancoŠová, Z', & Třebícký, V.. 2oo0' NarodJri park Šuntava a vybrané aspekty jeho udržitelného
rozvoje _ hodlmeni mísorínri obyvateli /obce Borová Lada, Horská Kvilda, Kldlda' i\,lodra\,a, Fi|ipova Huť,
Snrí a Prášily1. (Tlte Suntava National Park and seIected aspects of its sustainable deveIopntent ' evaIuation by
the local People /conrmunt.ties of Borova Lada, Honka Kvilda' KviIda. Níodrar'a, Fil ipova Hut, Snri
a Prasily,/). Si/r'a Cabreta, 5, 195-216.

Čihai, v., trebicky, V., & Novák, J., 20ol. se|ect €d i l ldicators o|sustainable tourism in the ce|tral part ofthe
Sunava National Park and Biosphere Resene. Si/rn Gabreto, 6,295-304.

Čilar' v., Třebický, V., & Tancošová, Z., l999. UdrŽitehlý turisntus a jeho morlitoring vjádrové zóně
Národrrího parku a biosférické rezenaci Šuntava, (Sustainable tourism monitoring itr the core zone of the
Sumava NationaI Park and Biosphere Reserve). Si/rn caáreta' 3'229-242.

Fanel|, T.A., & Marion, J.L.' 200l. ldentifyirrg and assessing ecotouÍisnt visitor inrpacts at eight protected
areas in Costa Rica and Belize. Environnental Conserudtion, 28 (3\,215-225.

FNŇ*PE. l99]. Loving tlrenr to Dcath? Sustainable touňsnl in Europe's Nafure and l.ational Parks. Grafenau'
Gemlany: FNŤ'IPE (Feredatiotl ofNature and National Parks in Europe' 9ó pp-

GFANC (Gcmran Federal Agency for Nature Conservation) (ed.), 1997. Biodiversitl 'and tourisn: Conficts
on the worlct's se!rcoasts and stategies for their solulior. Berlin, Heidelberg, Gemrany: Springer-Verlag. pp
341


