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Abstrakt: 
Předmětem příspěvku „Rozvojový potenciál oblasti se zvýšenou ochranou přírody a krajiny – 
na příkladu porovnání české a polské strany Krkonoš“ je rozbor chráněných území v České 
republice a v Polsku a jejich vliv na regionální rozvoj. V práci jsou přiblíženy klady a zápory 
plynoucí z vyhlášení chráněných území pro místní rozvoj a je zde popsán systém ochrany 
přírody a krajiny v obou zemích. Následně zde dochází ke srovnání těchto dvou přístupů a 
vymezení daných odlišností. Na příkladu regionu Krkonoše, který je pro obě země velmi 
významný, je pak porovnán vliv chráněného území na regionální rozvoj obou zemí. 

 

Abstrakt: 
The matter of submitted thesis „The development potential of the area with increased 
protection of nature and landscape - an comparison example of Czech and Polish side of Giant 
Mountains“ is an analysis of protected areas in the Czech Republic and Poland and their 
impact on regional development. In this thesis we describe the pros and cons resulting from 
the publication of protected areas for local development and describes the system of 
protection of nature and landscape in both countries. There is the comparison of the two 
approaches and the definition of the differences. The example of the Giant Mountains region, 
which is very important for both countries, is compared the effect of protected areas on 
regional development in both countries. 

  



Úvod 

Regionální rozvoj je pojem, se kterým se v dnešní době setkáváme stále častěji. Zahrnuje řadu 
činností, jejichž cílem je růst socioekonomického blahobytu, životní úrovně určitých oblastí a 
snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony. V České republice se této problematice věnují 
politici a odborníci od druhé poloviny 90. let 20. století. Na základě hospodářského vývoje 
České republiky, vstupu do Evropské unie a nárůstu regionálních rozdílů je dnes regionálnímu 
rozvoji věnován mnohem větší prostor. 

Regionální rozvoj ale nelze provádět všude stejným způsobem. Každé území má svá specifika 
– obyvatelstvo, ekonomické předpoklady, krajinu, kulturu či tradice. Proto je nutné 
vyhodnotit, jaké možnosti pro rozvoj v území jsou a které činnosti zde lze či nelze provádět. 
Zvláště pak na území s přísnou ochranou přírody a krajiny vystupuje řada omezení a limitů, 
které brání provozování určitých činností, které by přispěly k rozvoji daného místa.  

Ochrana přírody a krajiny má u nás oproti regionálnímu rozvoji již více než staletou tradici. 
Zpočátku byla zaměřena pouze na ochranu jednotlivých druhů živočichů a rostlin. Postupem 
času se ale podoba ochrany přírody transformovala do podoby, jakou známe dnes – do 
ochrany velkoplošných krajinných celků, jako jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti či 
přírodní rezervace. Chráněná území obsahují nejen nedotčené přírodní krajiny a významné 
přírodní úkazy, ale jejich součástí jsou i obydlené krajiny, kde lidé žijí a přetvářejí tak svou 
činností ráz krajiny již po staletí. Stejně jako všude jinde, je i v chráněných oblastech 
obyvatelstvo důležitým prvkem regionu, který nese potenciál pro jeho rozvoj. V chráněných 
územích však obyvatelstvo naráží na řadu zákazů a limitů a jejich činnosti jsou tak značně 
omezeny. 

Chráněné oblasti s sebou zároveň nesou obrovský potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, 
který se stává stále významnějším a nepostradatelnějším faktorem regionálního rozvoje v řadě 
nejen českých regionů. Jeho rozvoj s sebou přináší pracovní a podnikatelské příležitosti ale 
zároveň i řadu negativ. V případě, že nedochází k usměrňování běžných rekreačních a 
turistických aktivit jsou negativně ovlivňovány přírodní hodnoty a životní prostředí, které 
daly základ pro tento rozvoj. Nastává zde tak rozpor mezi ochranou přírody a potenciálem pro 
alternativní využití tohoto území. 

Chráněná území jsou velmi specifická a mnohdy jinde nevídaná, proto je nutné je chránit. 
Vzniká zde tak spousta zákazů a omezení, které musí všichni dodržovat – místní obyvatelé, 
podnikatelé či potenciální investoři. Rozvoj těchto území tak neprobíhá stejně jako v jiných 
oblastech. 

Jako příklad území, které je právě specifické pro své přírodní hodnoty a kde je tak limitován 
regionální rozvoj, byl pro účely tohoto článku zvolen region Krkonoše, na jehož území se 
prostírají dva národní parky (Krkonošský národní park a Karkonoskieg Park Narodowy) a 
biosférická rezervace Krkonoše / Karkonosze. Národní parky se rozkládají v těsné blízkosti 
v česko-polském pohraničí a navzájem spolupracují.  

1. Rozvojový potenciál v území se zvýšenou ochranou přírody a krajiny 

Vznik a existence chráněných území bývá spojována se zvýšením atraktivity tohoto území a 
stává se tak základem pro růst místních aktivit souvisejících zejména s cestovním ruchem, 
neboť významná místa a jedinečné přírodní úkazy jsou cílem řady turistů.  



Vyhlášení chráněného území bývá zároveň významným podnětem a příležitostí pro získávání 
dotací ze státních fondů či fondů evropské unie pro realizaci nejrůznějších rozvojových 
projektů. V oblasti životního prostředí může jít například o podporu výstavby čističek 
odpadních vod nebo revitalizace území. V oblasti cestovního ruchu mohou být dotace 
přiděleny na výstavby naučných stezek nebo na přestavby starých a nevyužívaných budov na 
muzea, vzdělávací centra, galerie, či ubytovny. Tyto projekty pak zvyšují nabídku služeb 
v regionu a jeho celkovou atraktivnost. Následkem toho dochází k růstu zájmu turistů o danou 
lokalitu, zvyšuje se návštěvnost a vzniká tak potřeba nových zaměstnanců pro vytvořené 
provozovny (hotely, infocentra apod.). Růst pracovních příležitostí má pro region velmi velký 
význam. Navíc má řada realizovaných projektů přínos nejen pro návštěvníky ale také pro 
místní obyvatelstvo, které je může také využívat. Jde například o vznik sportovních areálů, 
nových cyklostezek, obnovy náměstí apod.  

Zvýšení atraktivity území vlivem vyhlášení chráněného území může zvýšit také zájem 
podnikatelů a soukromých investorů či být impulsem pro zvýšení spolupráce soukromého a 
veřejného sektoru například pro zvýšení propagace a rozvoje území. To s sebou přinese příliv 
financí a zvýšení zájmu o rozvoj území. V případě, že je chráněné území vyhlášeno na větší 
rozloze (ve více regionech), může dojít k rozvoji regionální spolupráce.  

Ochrana přírody ale způsobuje často mnohá omezení pro místní obyvatele a i celkový rozvoj 
regionů vlivem vyhlášených limitů a opatření, jejichž cílem je chránit přírodu a krajinu 
vymezeného území. Je proto nutné se zamyslet nad tímto konfliktem, který nastává mezi 
obyvateli, podnikateli, developery či celými obcemi stojícími na jedné straně, proti institucím 
ochrany přírody na straně druhé. 

Pro některé účastníky regionálního rozvoje mohou území národních parků či jiných 
chráněných území představovat pouze bílou plochu na ekonomické mapě regionu. Ze 
socioekonomického pohledu zde pak nastává rozpor, zda je v rámci regionálního rozvoje pro 
území výhodnější být vyhlášeno jako chráněné území a omezit tu tak hospodářské aktivity (a 
spoléhat tak pouze na rozvoj v oblasti cestovního ruchu), či zda by mělo být toto území 
využíváno spíše hospodářsko-ekonomickými alternativami. 

Při vymezování chráněných území by se proto měl brát zřetel i na možný ekonomický přínos 
daného místa. Mělo by být důkladně zvažováno, zde je alternativa turismu založeného na 
národním parku výnosnější než tradiční formy využívání krajiny jako je například lesnictví a 
dřevozpracující odvětví. Je tak nutné zhodnotit, která z možností bude mít větší vliv na rozvoj 
regionu a která z možností bude nabízet více pracovních míst a sníží nezaměstnanost 
v regionu. V případě tohoto rozporu je pak nutná jasná formulace základního poslání 
chráněného území - zda bude převažovat názor nechat přírodu na unikátně velkém území 
jejímu vlastnímu vývoji nebo ji využívat i pro hospodářskou alternativu.  

Často je vyhlášení chráněného území spojováno s omezením nebo úplným zákazem provozu 
historicky tradičních řemeslných či průmyslových činností, které byly v území provozovány 
řadu desetiletí. Důležitým aspektem je také zhodnocení, kam poplynou případné zisky 
z ekonomické činnosti – zda zůstanou v daném regionu a stanou se tak zdrojem jejího dalšího 
rozvoje, či jestli nepoplynou do jiného regionu.  

Vyhlášení chráněného území je každopádně spojenou s regulací místních aktivit, omezenou 
výstavbou a omezením místních obyvatel. Tato omezení plynou jak z legislativních aktů, tak 
z plánů péče, které si vyhlášená chráněná území sestavují. 



2. Srovnání systémů ochrany přírody a krajiny v České republice a Polsku 

Česká republika i Polsko mají jeden hlavní, samostatný zákon, upravující ochranu přírody a 
krajiny na svém území. V České republice je to zákon č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a 
krajiny, v Polsku „Ustawa o ochronie przyrody“. Oba tyto zákony jsou platné pro území 
celého svého státu, vymezují různé formy ochrany přírody a pravidla jejich ochrany, která 
utvářejí mantinely pro rozvoj území a s ním spojené hospodářské aktivity. Vlivem vstupu 
zemí do Evropské unie, jsou oba zákony rozšířeny o problematiku týkající se lokalit 
NATURA 2000, která v rámci ptačích oblastí a evropsky významných lokalit stanovuje také 
určitá, mezinárodně jednotná omezení pro tyto lokality.  

Významným rozdílem v porovnání obou zákonů je odlišné vymezení obecné a zvláštní 
ochrany přírody a krajiny, které vymezuje česká legislativa. V polské legislativě k tomuto 
dělení výslovně nedochází. V článku 2 polského zákona již nastává samotný výčet forem 
ochrany přírody. Celkově je v Polsku oficiálně vyhlášeno více zvláštních forem ochrany 
přírody, než je tomu v Česku. Tento fakt je ale způsobem právě absencí rozlišení obecné a 
zvláštní ochrany přírody, neboť všechny vymezené formy polské ochrany přírody můžeme 
brát na úrovni zvláštní ochrany přírody.  

Zákonem stanovené formy ochrany přírody lze v Polsku obecně rozdělit do 3 kategorií: 
• formy ochrany území zahrnující národní parky, přírodní rezervace, krajinné parky, 

oblasti chráněného krajinného rázu a územní soustavu Natura 2000, 
• formy ochrany objektů zahrnující přírodní památky, dokumentační stanoviště, 

ekologické užitky a přírodně-krajinné soubory, a 
• formy ochrany druhů rostlin, živočichů a hub, které v české legislativě spadají do 

obecné ochrany druhové. 

Dělení na územní ochranu a ochranu objektů vyplývá z trestních ustanovení tohoto zákona, 
které jsou uvedeny v závěru zákona a stanovují potrestání za úmyslné poškození těchto forem 
ochrany přírody. Toto dělení není však přesné neboť ekologické užitky a přírodně-krajinné 
soubory mají jednoznačně charakter územní ochrany (jde např. o jezera, močály, rašeliniště), 
zatímco přírodní památky a dokumentační stanoviště zařazené také do forem ochrany objektů 
mohou pak mít povahu jak územní ochrany, tak ochrany objektů (jde např. o skály, vodopády, 
jeskyně). 

Další rozdíl vychází z faktu, že Polsko je přímořský stát. Některá ustanovení zákona se tak 
dotýkají i ochrany přímořských oblastí a živočichů žijících v moři. 

3. Srovnání rozsahu chráněných území - růst nebo limit rozvoje 

Na základě analýzy počtu a rozsahu jednotlivých forem ochrany přírody a krajiny v obou 
státech je možné provést vzájemné porovnání a zhodnocení. Dva níže uvedené grafy, 
zachycující podíly jednotlivých chráněných území v ČR i Polsku, vztahující se k ploše celého 
státu.  

  



Graf 1:  Podíl plochy zvláště chráně

Graf 2:  Podíl plochy chráněných území na území Polska
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Na území ČR mají největší zastoupení chráněné krajinné oblasti (CHKO), které jsou 
zřizovány na základě vládního vyhlášení. Obdobou CHKO v Polsku jsou krajinné parky, které 
mají v Polsku druhé největší zastoupení a zaujímají tak 8,3 % území. Tyto parky vznikají na 
základě nařízení vojvody. Z porovnávání právní legislativy zabývající se těmito obdobnými 
typy ochrany přírody vyplývá, že na území Polska nedochází ani zde k zónování vytyčených 
oblastí. Na území Čech se v rámci CHKO vymezují zpravidla 3, někdy 4 typy zón.  

4. Srovnání opatření v chráněných územích mající vliv na regionální rozvoj 

V oblastech chráněných území platí různá omezení, která brání mnoha rozvojovým projektům 
a činnostem. Tato omezení vyplývají ze zákonů o ochraně přírody a z platných předpisů 
vydávaných správou jednotlivých chráněných území (Plánů péče). Pro potřeby této práce byla 
provedena komparativní analýza pro národní parky České republiky a Polska, jelikož se 
v případě obou zemí jedná o nejvýznamnější formy ochrany přírody. Pro bližší srovnání 
regulace rozvoje u konkrétních národních parků byly porovnávány plány péče národních 
parků na území Krkonoš, které spolu sousedí a spolupracují.  

Na území obou států jsou vymezená opatření zajišťující ochranu přírody a krajiny obdobná a 
v zásadě se nijak významně neliší. Zákony o ochraně přírody určují téměř stejné limity 
činností a regulují shodné aktivity spojené s hospodářskou činností na pozemcích 
vyskytujících se v chráněném území, výstavbou domů či infrastruktury, hospodaření 
s odpady, cestovním ruchem a turismem. 

Při porovnání plánů péče pro území Krkonošského národního parku a Karkonoskiego Parku 
Narodowego nebyly také nalezeny žádné významné rozdíly v regulaci místních aktivit, které 
jsou jinak na tomto území velmi vysoké. V polském plánu péče je uveden seznam míst a 
oblastí, které jsou výslovně k dispozici pro cestovní ruch a u kterých je jasně vymezen způsob 
jejich využívání. Zároveň je u tohoto seznamu uveden také maximální počet osob, které se 
mohou v dané lokalitě ve stejnou dobu vyskytovat. Takto vymezených míst je zde 77 a limity 
pro počet návštěvníků se pohybují od počtu 500 (stezka polsko-českého přátelství) po 7 osob 
(turistická chata Smogorniak). V další části polského plánu péče jsou pak obdobným 
způsobem vymezeny oblasti určené přímo k rekreační a sportovní činnosti a k provozování 
zemědělských či obchodních činností. V místech vymezených pro obchodní činnost je jasně 
vymezeno k jakému účelu mají sloužit a jaké aktivity zde mohou být provozovány. Jedná se 
zejména o ubytovací a stravovací služby. Všechny tyto činnost musí být striktně odsouhlaseny 
ředitelem národního parku. Pro zemědělskou činnost jsou zde pak také vymezeny konkrétní 
lokality a i předepsané způsoby jejich možného používání – např. zda louky musí být koseny 
či spásány chovnou zvěří. [1] 

Český plán péče platný na území Krkonošského národního parku pro období let 2010 -2020 je 
rozdělen do dvou částí – Rozbory a Návrhy. V části Rozbory je detailně popsáno řešené 
území a jeho současný stav. V navazující části jsou již vymezena konkrétní opatření, kterými 
chce správa národního parku chránit místní přírodu. Tato omezení platí pro celé území 
národního parku a tak zde nedochází k výčtu jednotlivých oblastí jako je tomu v polském 
plánu ochrany. Zmíněná opatření se dotýkají oblasti místní výstavby, dopravy, hospodaření na 
pozemcích a zemědělství. Jejich vliv na tuto oblast bude předmětem následující kapitoly. 

V oblasti výstavby je cílem těchto opatření podpora rozvoje stávajících sídelních útvarů 
v souladu s místními specifickými prvky urbanizmu a architektury a uchování typické 
krkonošské krajiny s tradičním charakterem rozptýlené zástavby. Cílem regulace dopravy je 



zlepšení estetické hodnoty krajiny, která je mnohdy narušena necitlivými dopravními 
stavbami či velkými zpevněnými plochami. Regulace zemědělství a hospodářské činnosti je 
pak zaměřena na ochranu krajiny a významných rostlinných a živočišných druhů.  

4.1. Regulace výstavby 

Pro území národního parku platí řada limitů, které regulují místní výstavbu a brání tak 
neřízené a především nevhodné koncentraci objektů, které narušují přírodně významné 
oblasti. Pro zajištění vhodné architektonické úrovně nových staveb je zde posuzován každý 
stavební záměr individuálně, neboť nedošlo ke zpracování žádných typologicko-
architektonických regulativů, které požaduje platný plán péče. Stavební záměry jsou 
posuzovány na základě obecně platných zákonitostí architektury krkonošské oblasti 
s ohledem na jejich okolí a krajinný ráz. V případě rekonstrukcí staveb či výstavby nových 
objektů je podle plánu péče nutno dodržovat nepřekročení ubytovací kapacity, zachování 
objemového měřítka, respektování charakteru zástavby a zabezpečení příslušných nároků na 
všestranné zajištění složek životního prostředí. Tato opatření jsou však příliš obecná a jejich 
užívání není tak příliš efektivní.[2] 

Ochránci přírody mají novou výstavbu či rekonstrukci a následný provoz objektů spojenou 
s ničením původních přírodních společenstev. Argumentují, že při budování dochází k 
rozsáhlým terénním úpravám, změnám vodních toků a celkově je ovlivňován krajinný ráz 
dotčeného místa. Následně vznikají další zpevněné plochy, jako jsou parkoviště, terasy apod. 
V případě nešetrné a neřízené výstavby může dojít k změně krajinného rázu a k potlačení 
atraktivity tohoto místa. To vyvolá pokles lidského zájmu o tuto oblast. 

V posledních letech je velkým problémem Krkonoš právě masivní výstavba nových 
ubytovacích objektů, a to nejen ve velkých rekreačních střediscích. Současný trend cestovního 
ruchu tlačí na zvýšení počtu a kapacity objektů nacházejících se ve volné krajině, mimo 
zastavěná území a to i na území 2. a 3. zóny NP. V případě absence regulace by zde ale došlo 
k nekontrolované výstavbě a volná krajina by tak prakticky přestala existovat. Ubytovací 
kapacity jsou již dnes ve velké míře překročovány a stále se navyšují. Jejich využití je během 
roku navíc velmi kolísavé. 

Na území NP a jeho ochranného pásma se dále vyskytuje řada objektů, sloužících 
k občerstvení a stravování. Jejich výstavba je spojována především s vylepšováním nabídky 
služeb sportovních areálů a jiných zařízení CR. Vzniklé kiosky však mohou svou 
architekturou a reklamními poutači značně narušovat původní vzhled krajiny. KRNAP uvádí, 
že v souvislosti s přilákáním turistů je u nich často slyšet i hlasitá hudba, která může rušit 
živočichy žijící v jejím okolí. Ve spojitosti s novou výstavbou dochází často také k 
nevhodnému vegetačnímu doprovodu staveb, kdy bývají pro výsadbu zeleně používány 
nepůvodní druhy rostlin a dřevin. 

Dalším typem místní výstavby jsou sportovně-rekreační a kulturní zařízení (lyžařské areály, 
hřiště, bobové dráhy, aquaparky, tenisové haly, muzea apod.). Jako konkrétní příklad kdy je 
vlivem ochrany přírody omezen cestovní ruch a podnikání lze uvést rozhodnutí správy 
KRNAP o zákazu rozšíření sjezdovky v Černém Dole, kde se v lese vyskytuje pás starých 
dubů nebo zákaz letního provozu lanové dráhy na Lysou horu, která jako jediná vede do I. 
zóny národního parku.  

 



Současný plán péče navrhuje řadu opatření, která by měla zabránit nevhodné výstavbě a 
nevratnému poškození přírody a krajiny. V souvislosti s omezením výstavby sem patří 
zejména tato opatření: 

- zamezit výstavbě objektů ve volné krajině a umisťovat tak stavby pouze do 
zastavěného území nebo na navazujících plochách, 

- zachovat dostatečné množství zelených ploch a zeleně v rámci sídelních útvarů,  
- zamezit vzniku objemných apartmánových a jiných velkokapacitních objektů,  
- omezit výstavbu energeticky náročných a jinak ekologicky konfliktních objektů, 
- zeleň doprovázející stavby musí být v souladu s tradiční podobou a funkcemi.[3] 

 
Na území I. a II. zóny NP je dále zakázáno umisťovat nové stavby a prvky technické 
infrastruktury jako jsou například větrné elektrárny a telefonní vysílače. Významné 
rekonstrukce stávajících objektů musí být řešeny nadstandardním způsobem. Zakázáno je zde 
i umisťování billboardů a jiných velkoplošných reklam. Je zde stanoven i maximální počet 
parkovacích míst u jednotlivých objektů. Na území polského národního parku dokonce došlo 
také k rozhodnutí, že zde již nebudou zřizována nová turistická a sportovní střediska. Možná 
je pouze modernizace stávajících zařízení, a to v rozsahu, který neovlivní přírodu KPN. [3] 

Výše uvedené skutečnosti se týkaly především turistů a místních podnikatelů, kteří chtějí 
profitovat na jedinečném území. Důležité je ale zamyslet se, jaká omezení vzniknou místnímu 
obyvatelstvu, neboť správa KRNAP posuzuje veškeré stavební činnosti na území NP i jeho 
ochranného pásma.  

Správa KRNAP sice roku 2010 zjednodušila posuzování stavebních záměrů s lokálním 
dopadem na prostředí v územích se sníženým přírodovědným a krajinářským potenciálem, 
která byla vymezena v obcích ležících v ochranném pásmu NP a v lokalitách s 
koncentrovanou či souvislou zástavbou, přesto zde zůstala řada omezení. Výstavba rodinných 
domů, rekreačních objektů, přístavby, nástavby, drobné stavby apod. jsou tak budovány 
složitěji než v jiných částech země a jsou stejně jako jiné stavby individuálně hodnoceny 
správnou NP. V kulturní osídlené krajině NP je nutno respektovat typ zástavby a její umístění 
v krajině a snažit se zachovat typický charakter struktury členění krajiny a její vazbu 
k sídlům. Technickou infrastrukturu a technické stavby je možné budovat pouze 
s respektováním rázu krajiny, což s sebou leckdy přináší větší finanční výdaje a složitější a 
náročnější administrativu.  

Správa národního parku u jednotlivých plánů staveb hodnotí předepsané vlastnosti stavby, 
jako je jejich půdorys, typ zastřešení, barva omítky či střechy. Na základě svého zhodnocení 
pak může výstavbu povolit nebo ji zakázat. Každý případ je hodnocen individuálně.  

Pro výstavbu drobných doplňkových staveb na území ochranného pásma národního parku 
pak byla pro místní obyvatele vytvořena předloha, jak by dané stavby měly vypadat a které 
tak budou v této oblast tolerovány. 
  



Obrázek 1:1 Výstavba drobných hmotných staveb v ochranném pásmu národního parku 

 
Zdroj:Informační letáček správy KRNAP 

4.2 Regulace zemědělské činnosti a lesního hospodářství  

Zemědělská činnost na území Krkonošského národního parku je nejen obtížná vzhledem 
k horským přírodním podmínkám, ale je navíc zatížena také řadou omezení plynoucích 
z vyhlášení chráněného území. Tato omezení do značné míry ztěžují práci místních 
zemědělců. Hospodářský význam zemědělství je zde potlačen ve prospěch ochrany přírody a 
krajiny. Na druhou stranu zde dochází k jakési motivaci a případné kompenzaci, neboť při 
splnění předepsaných podmínek mohou tito zemědělci získat pro svou činnost dotace.  

Díky horským a podhorským podmínkám nelze místní zemědělství považovat za primárně 
produkční, a tak je zde velký prostor pro jeho alternativní využívání. Zvlášť šetrný způsob 
zemědělství je pak i potenciálem pro další rozvoj, především v oblasti cestovního ruchu jako 
rozvoj „zelené“ turistiky.  

V Krkonoších je zemědělství regulováno tak, aby přispívalo k zachování krajinného rázu, k 
udržení biodiverzity květnatých horských a podhorských luk, které by nespásány či nesečeny 
podlehly postupné degradaci. 

V 90. letech minulého století zde došlo v oblasti zemědělství k velkým změnám. Zemědělská 
družstva a státní statky byly zrušeny a začaly vznikat soukromé zemědělské subjekty. Celkově 
pak došlo k poklesu chovaných zvířat a mnoho travních porostů zůstalo ladem. Ministerstvo 
zemědělství proto následně začalo poskytovat dotace zaměřené na údržbu krajiny. V dnešní 
době se jedná o následující dva dotační tituly: Příspěvek na obnovu hospodaření na vybraných 
lučních enklávách EVL Krkonoše a Příspěvek na údržbu trvalých travních porostů 
z programu péče o krajinu, který je určen na podporu cenných lučních společenstev, jako jsou 
louky s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a louky významné z hlediska 
ochrany krajinného rázu. Péče o travní porosty spočívá v šetrném posečení louky 1 – 3 x 
ročně takovým způsobem, že veškerá travní hmota musí být vyhrabána a uklizena.  



Většina území Krkonošského národního parku je pokryta lesy. V Polsku je to dokonce 72 % 
území KPN. V historii zde docházelo k obrovské těžbě dřeva, která musela být následně 
regulována. Na území původních přírodních lesů (I. zóna NP) je navržen tzv. bezzásahový 
režim. Pouze v případech, kdy jednotlivé stromy ohrožují bezpečnost lidí, mohou být 
pokáceny. Při tom ale musí být veškeré dřevo zanecháno na tomto místě. V území těchto lesů 
je také zakázáno budovat myslivecká zařízení a přikrmovat zvěř.  

4.3 Regulace dopravy 

Na území národního parku je určitým způsobem regulována i automobilová doprava, která 
zatěžuje přírodu emisemi, hlukem a v určitých případech vytváří bariéru pro některé 
živočichy při jejich migraci. Motorová vozidla se zde mohou pohybovat pouze po veřejných 
komunikacích v ochranném pásmu a po vyhrazených komunikacích 3. zóny NP. Vjezd a stání 
vozidel na jiných místech NP je zakázáno. Ve výjimečných případech může správa KRNAP 
udělit zpoplatněnou povolenku pro vjezd na „zakázaná“ území.  

Pro chráněné území je pak zakázáno solení a chemický posyp komunikací v zimních 
měsících. Za nejvážnější problém v oblasti dopravy je však považováno parkování osobních 
automobilů. Sezónní výkyvy, monotónní zastavěné plochy, nedostatečná kapacita a 
neuspokojivé řešení parkování v mnoha obcích jsou hlavními problémy dopravy v klidu.  

Jako opatření k regulaci dopravy je stanovena podpora alternativních možností dopravy do 
hlavních turistických a rekreačních center nebo podpora hromadné dopravy před individuální 
(rozvoj železniční dopravy). Dalším cílem je vyloučit hromadnou dopravu na území I. zóny 
NP a jiných cenných částí NP, s výjimkou dojezdu na Zlaté návrší. Správa národního parku 
také zakazuje výstavbu nových velkokapacitních parkovacích ploch. Zvýšení kapacity 
stávajících ploch chce dosáhnout výstavbou parkovacích garáží zejména pak díky využití 
místních brownfields. [3] 

5. Zhodnocení vlivu ochrany přírody na regionální rozvoj Krkonoš 

Vliv ochrany přírody a krajiny je na území národního parku značný a ve velké míře zde 
omezuje řadu činností a s nimi spojený i regionální rozvoj. Vzniklá omezení zde ovlivňují 
místní obyvatelstvo, zemědělce, aktivní podnikatele i potenciální investory.  

Místní obyvatelé musí při jakékoliv změně provedené na svém pozemku projednávat tuto 
změnu se Správou národního parku a podřídit se jejímu rozhodnutí. S tím je spojena i větší 
časová, finanční a administrativní náročnost plánovaných staveb. Navíc je proces hodnocení 
stavby v každém případě individuální, takže ne každý může být měřen stejným metrem. 
V některých případech lidé od původního záměru raději odstoupí a přijmou alternativní 
řešení, ke kterému nebude mít Správa národního parku výtky. Lidé si tak na svých pozemcích 
nemohou prakticky dělat to, co chtějí a nemají za to žádnou kompenzaci. 

Důležitým faktem je i skutečnost, že ne všechny neosídlené pozemky na území národního 
parku jsou ve vlastnictví Správy KRNAP nebo státu. Prosadit či zajistit na takových 
pozemcích hospodaření v souladu s koncepcí národního parku a potřebami ochrany přírody 
není jednoduché a pro původní vlastníky materiálně či finančně nevýhodné. Proto se je 
Správa KRNAP snaží získat. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví občanů nebo obcí. 
Kompenzací za ztrátu například lesů na území KRNAP je obcím poskytována dotace od 
ministerstva životního prostředí. V některých případech také dochází k pronájmu lesních či 



zemědělských pozemků. Některým vlastníkům pozemků přijde takové řešení výhodnější, 
protože se o dané území bude starat Správa KRNAP, která má k tomu lepší možnosti, jiným 
zase pod nátlakem Správy nic jiného nezbývá.  

Region Krkonoše má velký význam pro řadu podnikatelů, kteří zde chtějí profitovat na 
cenném území. Ať už se jedná o hoteliéry, majitele restauračních zařízení nebo provozovatele 
lyžařských areálů, je jejich činnost svázána místními limity, takže svou činnost nemohou 
provozovat tak, jak by chtěli. Vlivem omezení dopravy ve vyšších zónách NP, naráží mnoho 
podnikatelů na problém zásobování svých podniků nebo na nedostatečnou kapacitu 
parkovacích míst, kterou již dále nemohou rozšiřovat. Provozovatelé sportovních center mají 
také velkou zodpovědnost za dodržování bezpečného provozu, který negativně neohrozí 
místní přírodu. V případě jejich porušování může být jejich činnost omezena nebo zakázána. 

Na území NP a jeho OP je dále zakázáno umisťovat vysoké větrné elektrárny a plošné 
soustavy solárních panelů, těžit nerosty nebo provádět objemné zemní práce, které by měly 
vliv na ráz krajiny. Velkým nedostatkem regionu je skutečnost, že většina místních obcí nemá 
dostatečně vyřešenou koncepci výstavby.  

Z výše uvedených omezení se jich značná část přímo i nepřímo dotýká také cestovního ruchu, 
který je významným nositelem regionálního rozvoje. Dá se tak usoudit, že cílem správy 
KRNAP a KPN je v současné době omezovat množství turistů v některých lokalitách a 
zabezpečit tak nedotknutelnost přírody. Regulace výstavby a dopravy omezuje podnikatele 
v cestovním ruchu, kteří musí omezovat nabídku svých služeb. V případě že bude Správa 
národního parku dále tato omezení navyšovat a zpřísňovat (v oblasti turismu), může nastat 
doba, kdy se tato oblast stane nedotknutelnou a region tak ztratí svou atraktivnost a lidé ho 
přestanou vlivem přísných omezení navštěvovat.  

V současné době je nutné zamyslet se i nad spravedlností Správy KRNAP - zda všechna 
vytvořená opatření jsou striktně dodržována a jsou pro všechny stejná či zda i v této oblasti 
není prostor pro „obcházení“ nastolených předpisů. V každém případě je vliv místních 
omezení pro regionální rozvoj značný a v mnoha případech ho brzdí. Na druhou stranu je 
území Krkonoše velmi významné, a kdyby zde tato opatření neexistovala, lidé by je 
zdevastovali. Již dnes jsou využívána v obrovské míře a procházejí vysokou zátěží. Další 
rozvoj by sice do území převedl nové lidi a s nimi finance pro další rozvoj ale zvýšil by i 
negativní vlivy na území, které by tak ztratilo na své atraktivitě.  

  



Závěr 

Na základě uvedeného rozboru problematiky regionálního rozvoje na území se zvýšenou 
ochranou přírody a krajiny, lze konstatovat, že regionální rozvoj je v těchto oblastech velmi 
omezen. Tato omezení vyplývají z velmi přísného nastavení zákonů o ochraně přírody a 
krajiny a z platných předpisů jednotlivých chráněných území. Ochránci přírody alternativní 
využití lokality značně omezují či přímo zakazují. 

Vyhlášení chráněného území je předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu, jakožto 
důležitého činitele regionálního rozvoje. Cestovní ruch může být podnětem k zvýšení 
zaměstnanosti v regionu, zvýšení příjmů obcí i místních občanů, zvýšení vzdělanosti obyvatel 
nebo se stát základem pro opravu místních památek. Vysokou regulací nejen turistických 
činností v chráněných oblastech je však tento potenciál výrazně potlačován. Nastává zde tak 
rozpor mezi ochránci přírody a lidmi, kteří na tomto území chtějí podnikat. Porovnání, která 
varianta je pro území „výhodnější“ nelze však jednoznačně určit, neboť hodnota přírody a je 
neměřitelná. V případě, že by k žádné regulaci nedocházelo, byla by jedinečná místa brzo 
člověkem zničena. Pozitivní spojení mezi regulací a cestovním ruchem lze alespoň spatřit u 
rozvoje tzv. zelené turistiky, kdy dochází k harmonickému souladu mezi turistikou a ochranou 
přírody. 

Při hodnocení regionálního rozvoje v chráněných územích došlo také k mezinárodnímu 
porovnání těchto přístupů mezi Českou republikou a Polskem. Tyto státy spolu nejen sousedí, 
ale sdílejí spolu i turisticky velmi významné území – pohoří Krkonoše. V pohraničí obou států 
této oblasti jsou vybudovány národní parky, které navzájem spolupracují. Z prostudovaných 
materiálů lze zhodnotit, že u obou států se nevyskytují žádné výrazné rozdíly v přístupech k 
ochraně přírody. Z historického pohledu byla ochrana přírody a krajiny na území Polska 
řešena a legislativně zakotvena mnohem dříve než u nás. V současné době jsou ale tyto 
přístupy vyrovnané a splňují požadavky Evropské unie.  

V konkrétním případě národních parků na území Krkonoš jsou v současné době prováděny 
snahy správ národních parků a o snížení invazivních forem cestovního ruchu v nejvíce 
chráněných oblastech I. zóny národního parku, kde jsou turistika a ostatní činnosti nejvíce 
regulované.  

Nastavená opatření však nemají vliv pouze na turisty ale také na místní obyvatele, podnikatele 
či zemědělce. Lidé jsou zde nejvíce regulování v oblasti výstavby. Správy národních parků 
posuzují každý stavební projekt jednotlivě, neboť zde nebyly vytvořeny žádné typologicko-
architektonické regulativy. Projekty jsou posuzovány na základě „obecně platných zákonitostí 
architektury krkonošské oblasti“ což je velmi obecný pojem. Může tak dojít i k situaci, že 
obdobné projekty nabudou po posouzení Správou národního parku rozdílného stanoviska o 
vhodnosti jejich realizace. Existenci národního parku vidí řada místních obyvatel jako zátěž. 
Hospodaření na vlastních pozemcích musí být vždy v souladu s pravidly národního parku a 
tak zde lidé musí většinu činností přizpůsobit. S tím jsou spojeny mnohdy vyšší materiální či 
finanční náklady.  
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