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Hlavní cíle a metodika

Dotazování proběhlo prostřednictvím omnibusového šetření na reprezentativním vzorku populace
ČR starší 15 let získaném kvótním výběrem (kvótní znaky – pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa
bydliště a region). Sběr dat probíhal ve dnech 22. dubna až 1. května 2011 a bylo dotázáno 974
osob.
Data byla zpracována a vyhodnocena ve statistickém softwaru SPSS. Prostřednictvím statistické
analýzy byly získány tabulky třídění 1. a 2. stupně. Komentovány jsou statisticky významné rozdíly
na hladině významnosti 95 %. Případné odchylky číselných údajů uvedených v grafech a tabulkách
na úrovni +/- 1 % jsou důsledkem zaokrouhlení. 2

Metodika

Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak občané ČR vnímají
problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek v Národním parku
Šumava (dále jen NP Šumava). Projekty na jejich výstavbu jsou
navrhovány např. v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje. Dále
byla mapována míra důvěry obyvatel v jednotlivé lidi nebo skupiny, které
se angažují kolem NP Šumava.

Hlavní cíle šetření
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Struktura vzorku

N %
Celkem 974 100

Muž 474 49
Žena 500 51
15-29 let 224 23
30-44 let 267 27
45-59 let 232 24
60 a více let 251 26
ZŠ 543 56
SŠ 327 34
VŠ 103 11
Aktivní 571 59
Neaktivní 402 41
Do 20.000 Kč 190 19
20.001-30.000 Kč 271 28
30.001-40.000 Kč 181 19
Více než 40.000 Kč 179 18
Odmítl/a 154 16
Praha 118 12
Čechy 471 48
Morava 385 40
0 - 4.999 368 38
5.000 - 19.999 180 18
20.000 - 99.999 213 22
100.000 a více 213 22

Velikost místa bydliště

Celkem

Pohlaví

Věk

Vzdělání

Ekonomická aktivita

Hrubý příjem 
domácnosti

Oblast
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§ Češi důvěřují zejména odborníkům na danou problematiku. Převážná většina lidí (88 %) důvěřuje v
otázkách týkajících se NP Šumava přírodovědcům, kteří se v této věci angažují. Velké důvěře se těší také
ochránci přírody zastoupené ekologickou organizací Hnutí DUHA (62 %). Velkou důvěru mají také
starostové obcí na území národního parku, jejich názorům věří nadpoloviční většina české
populace.

§ Lidé naopak nedůvěřují krajským hejtmanů, 51 % dotázaných jejich slovům nevěří.

§ Naprostá většina české populace (71 %) je proti stavbě nových lanovek a sjezdovek na území NP Šumava.
Kladně se vyjádřila pouze necelá pětina Čechů (16 %).



Detailní analýza



Důvěra v angažované lidi nebo skupiny kolem NP Šumava
Míra důvěry v jednotlivé lidi nebo skupiny lidí zapojené ve sporu kolem NP Šumava
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Otázka: V novinách se hodně píše o sporu kolem národního parku na Šumavě, ve kterém vystupuje několik lidí nebo skupin. 
Řekněte mi, prosím, do jaké míry jednotlivým lidem nebo skupinám důvěřujete? 

Češi důvěřují zejména odborníkům na danou problematiku. Převážná většina lidí (88 %) důvěřuje v otázkách
týkajících se NP Šumava přírodovědcům, kteří se v této věci angažují. Velké důvěře se těší také ochránci přírody
zastoupené ekologickou organizací Hnutí DUHA, jim důvěřují necelé dvě třetiny populace (62 %).

Velkou důvěru mají také starostové obcí na území národního parku, jejich názorům věří šest z deseti Čechů (60 %).
Méně než polovina lidí (43 %) pak důvěřuje novému řediteli J. Stráskému. Čtyři z deseti Čechů (39 %) vyjádřili důvěru
ministru životního prostředí T. Chalupovi a nejmenší procento věří ve sporu kolem NP Šumava krajským hejtmanům
(34 %). Nedůvěřuje jim nadpoloviční většina obyvatel (51 %).
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Krajským hejtmanům

Ministrovi životního prostředí

Novému řediteli NP Janu 
Stráskému

Starostům obcí na území 
národního parku

Ochráncům přírody jako je 
Hnutí Duha

Přírodovědcům

Důvěra v angažované lidi nebo skupiny lidí kolem NP Šumava 
(N=974, údaje v %)

Rozhodně důvěřuji Spíše důvěřuji Spíše nedůvěřuji

Rozhodně nedůvěřuji Neví, neodpověděl/a
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Přírodovědcům důvěřují zejména ekonomicky aktivní lidé, obyvatelé Prahy a
lidé žijící ve velkých městech (nad 100 tis. obyvatel). Naopak nejméně jim věří
starší osoby nad 60 let.

Ochráncům přírody, jako je Hnutí DUHA, věří především lidé mladšího a
středního věku (15 až 44 let) a lidé z menších obcí (5 až 20 tis. obyvatel) a
významná je i podpora vysokoškoláků (63 %). Nejméně důvěry mají ochránci
mezi lidmi nad 45 let a obyvateli středně velkých měst (20 až 100 tis. obyvatel).

Důvěra ve starosty obcí ležících na území národního parku není významně
závislá na žádné socio-demografické charakteristice.

Nový ředitel NP J. Stráský má důvěru nejčastěji mezi staršími lidmi nad 60 let
(50 %), vysokoškoláky (57 %) a Pražany (53 %), ve všech případech však
menší, než přírodovědci a ochránci přírody. Nejméně mu důvěřují dotázaní
mezi 45 až 59 roky, ekonomicky aktivní obyvatelstvo a rezidenti středně
velkých měst (20 až 100 tis. obyvatel).

Ministrovi životního prostředí T. Chalupovi projevili důvěru zejména lidé z Moravy a obyvatelé menších obcí (do 5 tis. 
obyvatel). Nejmenší důvěru má mezi lidmi z Čech a obyvateli středně velkých měst.

Krajským hejtmanům nedůvěřuje 51 % dotázaných, zejména lidé z Prahy a Čech a osoby ze menších měst (5 až 20 tis.
obyvatel).



Nová výstavba v NP Šumava
Výstavba lanovek a sjezdovek
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Otázka: Myslíte si, že by se v národním parku na Šumavě měly stavět nové lanovky a sjezdovky?

Naprostá většina české populace (71 %) je proti výstavbě nových lanovek a sjezdovek na území NP Šumava.
Současné množství se jim zdá plně dostačující. Necelá pětina Čechů (16 %) by však nové lanovky a sjezdovky v NP
Šumava uvítala. Více než desetina veřejnosti (13 %) neuměla k této otázce zaujmout stanovisko.

Příznivci výstavby nových lanovek a sjezdovek se rekrutují zejména z řad mužů, mladých lidí (do 29 let) a obyvatel
středně velkých měst (od 20 do 100 tis.).

Se stavbou dalších lanovek a sjezdovek v národním parku nesouhlasí především starší lidé (nad 60 let), dotázaní se
středoškolským vzděláním a obyvatelé velkých měst (nad 100 tis.).
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Nová výstavba lanovek a sjezdovek v 
NP Šumava 

(N=974, údaje v %)
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Neví, neodpověděl/a
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