
Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava
Souhrn základních zjištění vyplývajících z ankety uspořádané Hnutím DUHA ve spolupráci se 
Správou Národního parku Šumava. Sběr dat probíhal od konce června do konce srpna  2010.

1. Text anketního lístku

Anketa o názorech návštěvníků NP Šumava

Anketa je anonymní, pořádá ji Hnutí DUHA ve spolupráci se Správou NP Šumava a Přáteli Šumavy. 
Výsledky ankety budou předány správě národního parku, ministerstvu životního prostředí, Jihočeskému a 
Plzeňskému kraji pro rozhodování o péči o národní park.

Vnímáte národní parky jako území, kde člověk má na významné 
ploše ponechat přírodu bez lidského zásahu, pouze s 
umožněním vstupu návštěvníků?

A) Ano
B) Ne
C) Nevím

Vadí vám pohled na množství suchých stromů v území 
ponechaných přírodě v národním parku?

A) Vadí, takovým místům se raději vyhnu.
B) Vadí, ale neovlivní to můj výběr výletních tras.
C) Nevadí.
D) Nevadí. Místa se suchými stromy budu navštěvovat, zajímají mne 
přírodní proměny lesa.

Vadí vám pohled na vykácené plochy (holiny) v národním 
parku?

A) Vadí, raději se jim vyhnu.
B) Vadí, ale neovlivní to můj výběr výletních tras.
C) Nevadí.
D) Nevadí. Záměrně je vyhledávám, protože je z nich pěkný rozhled.

Souhlasíte s omezením pohybu návštěvníků v národním parku?

A) Ano, do určitých nejcitlivějších oblastí by měl být vstup zcela 
zakázán.
B) Ano, v určitých nejcitlivějších oblastech by měl být pohyb 
návštěvníků omezen pouze po turistických cestách tak, aby 
neohrozili vzácné druhy zvířat (např. tetřeva).
C) Ne, pohyb návštěvníků by neměl být na území národního parku 
vůbec omezen, měli by chodit všude kudy chtějí, i mimo turistické 
cesty.

Na jak velké části národního parku je pro vás přijatelné omezení 
pohybu návštěvníků (pouze po turistických cestách)?

A) Více než na 2/3.
B) 1/3-2/3.
C) Méně než 1/3.
D) Vůbec.

Údaje o respondentovi:

Jste:
• Muž 
• Žena

Věk: 
• Do 25 let 
• 25-35 let 
• 36-50 let 
• nad 50 let

Vzdělání:
• Základní
• Středoškolské 

zaměření
• Středoškolské s maturitou 

zaměření
• Vysokoškolské 

zaměření

Bydlíte:
• Ano
• Ne

Uveďte prosím kraj: 

Chcete-li zaslat výsledky ankety či dostávat 
aktuální informace ze šumavského národního 
parku, napište nám svoji emailovou adresu: 
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2. Shrnutí základních zjištění
• Ankety se zúčastnilo 3916 respondentů.

• Sběr anketních lístků proběhl u pramenů Vltavy od 21. června do 29. srpna 2010.

• Více než 63 % respondentů vnímá národní parky jako území, kde má člověk na významné 
ploše ponechat přírodu bez lidského zásahu, pouze s umožněním vstupu návštěvníků.
Opak si myslí necelých 14 % návštěvníků šumavského národního parku. 

• S omezením pohybu návštěvníků v národním parku souhlasí 94,4 % respondentů (23,5 % 
souhlasí s názorem „Ano, do určitých nejcitlivějších oblastí by měl být vstup zcela zakázán“ 
a 70,9 % s názorem: „Ano, v určitých nejcitlivějších oblastech by měl být pohyb návštěvníků 
omezen pouze po turistických cestách tak, aby neohrozili vzácné druhy zvířat (např. 
tetřeva)“). Naopak, proti jakémukoliv omezení pohybu v národním parku je 3,6 % 
respondentů.

• Omezení pohybu turistů jen na značené stezky by návštěvníci nejčastěji (47,1%) 
akceptovali na 1/3 až 2/3 území parku. Pro dalších 15,9% respondentů by bylo takové 
omezení přijatelné dokonce na více než 2/3 národního parku. Pro omezení pohybu na 
méně než jedné třetině parku se vyslovilo 28 % turistů. Jen necelých pět procent (4,9%) 
respondentů žádá volný pohyb po celém území parku. Nyní je vstup pouze po turistických 
cestách omezen pouze na 23 % rozlohy NP Šumava.  

•  Pohled na suché stromy  nevadí 51,9 % dotázaných, třetina turistů (32,7%) chce dokonce 
tato místa navštěvovat a pozorovat  zde přírodní proměny lesa. Druhé téměř polovině 
respondentů (47,4 %) pohled na suché stromy sice vadí, ale jen 4,5 % návštěvníků natolik, 
že se takovým místům chtějí na výletech vyhýbat. Pohled na holiny vadí 68,4 % (nevadí 
30,9 %) návštěvníků NP, 10,3 % turistů natolik, že se jim raději vyhne.

• Podle věku respondentů vyjadřuje největší podporu ponechání významné plochy NP 
přírodním procesům skupina do 25 let (75,7 %), relativně nejnižší je podpora respondentů 
starších než 51 let (52,4 %)

• 60,6 % obyvatel Šumavy vnímá NP jako území, na kterém má člověk ponechat 
významnou plochu přírodním procesům. U respondentů žijících mimo Šumavu tento názor 
zastává 63,2 %.
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3. Výsledky ankety

Počet Procent
Ano 2483 63,4%
Ne 544 13,9%
Nevím/chybí 889 22,7%
Celkem 3916 100,0%

Počet Procent
Vadí, takovým místům se raději vyhnu. 175 4,5%
Vadí, ale neovlivní to můj výběr výletních tras. 1681 42,9%
Nevadí. 752 19,2%

Nevadí. Místa se suchými stromy budu navštěvovat, zajímají mne přírodní proměny lesa. 1279 32,7%
Nevím/chybí 29 0,7%
Celkem 3916 100,0%

Vadí vám pohled na vykácené plochy (holiny) v národním parku? Počet Procent
Vadí, raději se jim vyhnu. 402 10,3%
Vadí, ale neovlivní to můj výběr výletních tras. 2274 58,1%
Nevadí. 1095 28,0%
Nevadí. Záměrně je vyhledávám, protože je z nich pěkný rozhled. 115 2,9%
Nevím/chybí 30 0,8%
Celkem 3916 100,0%

Souhlasíte s omezením pohybu návštěvníků v národním parku? Počet Procent
Ano, do určitých nejcitlivějších oblastí by měl být vstup zcela zakázán. 921 23,5%

2776 70,9%

141 3,6%
Nevím/chybí 78 2,0%
Celkem 3916 100,0%

Počet Procent
Více než 2/3 622 15,9%
1/3-2/3 1844 47,1%
Méně než 1/3 1098 28,0%
Vůbec 193 4,9%
Nevím/chybí 159 4,1%
Celkem 3916 100,0%

Vnímáte národní parky jako území, kde člověk má na významné ploše ponechat pří-
rodu bez lidského zásahu, pouze s umožněním vstupu návštěvníků?

Vadí vám pohled na množství suchých stromů v území ponechaných přírodě v ná-
rodním parku?

Ano, v určitých nejcitlivějších oblastech by měl být pohyb návštěvníků omezen pouze po 
turistických cestách tak, aby neohrozili vzácné druhy zvířat (např. tetřeva).
Ne, pohyb návštěvníků by neměl být na území národního parku vůbec omezen, měli by 
chodit všude kudy chtějí, i mimo turistické cesty.

Na jak velké části národního parku je pro vás přijatelné omezení pohybu návštěvníků 
(pouze po turistických cestách)?

Ano (%) Ne (%) Nevím/chybí  (%) Celkem (%)

Bydliště na Šumavě 60,6 22,3 17,1 100,0
Bydliště mimo Šumavu 63,3 13,4 23,3 100,0
Celkem 63,2 13,8 23,0 100,0

Bydliště na Šumavě / Vnímáte národní parky jako 
území, kde člověk má na významné ploše ponechat 
přírodu bez lidského zásahu, pouze s umožněním 
vstupu návštěvníků?



Ano (%) Ne (%) Nevím/chybí  (%) Celkem (%)

Zahraničí 81,0 4,8 14,2 100,0
Jihomoravský 72,5 13,8 13,7 100,0
Olomoucký 71,7 13,4 14,9 100,0
Liberecký 71,7 9,2 19,1 100,0
Moravskoslezský 71,1 12,6 16,3 100,0
Pardubický 68,9 12,8 18,3 100,0
Karlovarský 67,3 12,2 20,5 100,0
Zlínský 66,4 14,8 18,8 100,0
Královehradecký 66,2 16,6 17,2 100,0
Středočeský 63,9 13,0 23,1 100,0
Ústecký 61,8 10,8 27,4 100,0
Hlavní město Praha 59,3 12,0 28,7 100,0
Vysočina 58,1 12,0 29,9 100,0
Plzeňský 56,6 15,5 27,9 100,0
Jihočeský 56,5 18,9 24,6 100,0
Celkem 63,4 13,6 23,0 100,0

Ano (%) Ne (%) Nevím/chybí  (%) Celkem (%)

Základní 71,7 9,0 19,3 100,0
Středoškolské 61,7 15,6 22,7 100,0

63,8 14,2 22,0 100,0
Vysokoškolské 61,1 14,5 24,4 100,0

Ano (%) Ne (%) Nevím/chybí  (%) Celkem (%)

do 25 let 75,7 7,7 16,6 100,0
26-35 let 62,1 11,4 26,5 100,0
36-50 let 66,3 14,4 19,3 100,0
51 let a více 52,4 19,5 28,1 100,0

Kraj bydliště / Vnímáte národní parky jako území, 
kde člověk má na významné ploše ponechat 
přírodu bez lidského zásahu, pouze s umožněním 
vstupu návštěvníků?

Vzdělání / Vnímáte národní parky jako území, kde 
člověk má na významné ploše ponechat přírodu 
bez lidského zásahu, pouze s umožněním vstupu 
návštěvníků?

Středoškolské s maturitou 

Věk / Vnímáte národní parky jako území, kde člověk 
má na významné ploše ponechat přírodu bez 
lidského zásahu, pouze s umožněním vstupu 
návštěvníků?



4. Popis základních dat

Pohlaví Počet Procent Bydliště na Šumavě Počet Procent
Muž 1888 48,2% Ano 175 4,5%
Žena 1992 50,9% Ne 3669 93,7%
Chybí 36 0,9% Chybí 72 1,8%
Celkem 3916 100,0% Celkem 3916 100,0%

Věk Počet Procent Kraj bydliště Počet Procent
Do 25 let 727 18,6% Jihočeský 460 11,7%
25-35 let 823 21,0% Hlavni město Praha 725 18,5%
36-50 let 1245 31,8% Jihomoravský 276 7,0%
nad 50 let 1073 27,4% Plzeňský 297 7,6%
Chybí 48 1,2% Zlínský 122 3,1%
Celkem 3916 100,0% Ústecký 186 4,7%

Liberecký 120 3,1%
Vzdělání Počet Procent Královehradecký 145 3,7%
Základní 445 11,4% Pardubický 164 4,2%
Středoškolské 590 15,1% Vysočina 117 3,0%

1295 33,1% Středočeský 631 16,1%
Vysokoškolské 1509 38,5% Olomoucký 127 3,2%
Chybí 77 2,0% Karlovarský 49 1,3%
Celkem 3916 100,0% Moravskoslezský 159 4,1%

Zahraničí 63 1,6%
Zaměření vzdělání Počet Procent Chybí 275 7,0%
Ekonomické 398 10,2% Celkem 3916 100,0%
Humanitní 440 11,2%
Lékařské / zdravotnické 206 5,3%
Přírodovědecké 284 7,3%
Sociálněvědní 57 1,5%
Technické 734 18,7%
Umělecké 29 0,7%
Ostatní 156 4,0%
Chybí 1612 41,2%
Celkem 3916 100,0%

Středoškolské s maturitou 



5. Grafické výstupy

63,41%

13,89%

22,70%

Vnímáte národní parky jako území, kde člověk má na významné ploše 
ponechat přírodu bez lidského zásahu, pouze s umožněním vstupu návštěvníků?

Ano
Ne
Nevím/chybí



Ano, do určitých 
nejcitlivějších oblastí 
by měl být vstup 
zcela zakázán.

Ano, v určitých 
nejcitlivějších 
oblastech by měl být 
pohyb návštěvníků 
omezen pouze po 
turistických cestách 
tak, aby neohrozili 
vzácné druhy zvířat 
(např. tetřeva).

Ne, pohyb 
návštěvníků by 
neměl být na území 
národního parku 
vůbec omezen, měli 
by chodit všude kudy 
chtějí, i mimo 
turistické cesty.

Nevím/chybí
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Souhlasíte s omezením pohybu návštěvníků v národním parku?

Více než 2/3 1/3-2/3 Méně než 1/3 Vůbec Nevím/chybí
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Na jak velké části národního parku je pro vás přijatelné omezení 
pohybu návštěvníků (pouze po turistických cestách)?



Vadí, takovým 
místům se raději 
vyhnu.

Vadí, ale 
neovlivní to můj 
výběr výletních 
tras.

Nevadí. Nevadí. Místa 
se suchými 
stromy budu 
navštěvovat, 
zajímají mne 
přírodní 
proměny lesa.

Nevím/chybí
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Vadí vám pohled na množství suchých stromů 
v území ponechaných přírodě v národním parku?

Vadí, raději se jim 
vyhnu.

Vadí, ale neovlivní 
to můj výběr 
výletních tras.

Nevadí. Nevadí. Záměrně je 
vyhledávám, 
protože je z nich 
pěkný rozhled.

Nevím/chybí
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Vadí vám pohled na vykácené plochy (holiny) v národním parku?
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