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Abstrakt: Cieľom príspevku je zhodnotiť sociálnu únosnosť návštevníkov vo vzťahu ku zahusťovaniu priestoru
návštevníkmi (tzv. „crowding“) počas letnej turistickej sezóny v okolí Studeného potoka v Tatranskom
národnom parku, využitím metodických postupov na manažment návštevnosti a hodnotenie sociálnej únosnosti v
chránených územiach. Výskum bol realizovaný počas letnej sezóny 2012 formou dotazníkového prieskumu v
Tatranskom národnom parku. V príspevku graficky prezentujeme závislosť medzi počtom osôb nachádzajúcich
sa na jednom mieste v tom istom čase (vyhliadkový bod a turistický chodník) a stupňom prijateľnosti daného
počtu osôb pre návštevníka (respondenta). Na základe prezentovaných výsledkov môžeme potvrdiť, že zvýšený
počet návštevníkov má nepriaznivý vplyv na zážitok a spokojnosť návštevníkov.
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Úvod
Skúmaniu sociálnej únosnosti návštevníkov v chránených územiach sa začala venovať značná
pozornosť vo vedeckej literatúre v posledných desaťročiach minulého storočia (Murphy,
1983, Borrie et al., 1998). Dôvody, ktoré viedli pracovné skupiny, pozostávajúce z
pracovníkov správ chránených území a vedeckých expertov, k vypracovaniu metodík na
zmeranie a vyhodnotenie sociálnej únosnosti bolo viacero: narastajúci tlak ľudských aktivít,
vznik konfliktných situácií pri využívaní daného územia, narastanie tlaku na prírodné
ekosystémy sprevádzané nepriaznivými environmentálnymi dopadmi a i. Každý druh
rekreačnej činnosti má isté „optimum“ ktoré, ak sa dodrží, nemali by nastať nezvratné zmeny
v ekosystémoch a boli by zachované prijateľné (akceptovateľné) podmienky pre návštevníkov
samotných. V opačnom prípade môže neregulovaná návštevnosť (alebo neprimerané aktivity
návštevníkov, či aktivity ktoré sú v konflikte) viesť k poškodeniu životného prostredia v
chránenom území, k celkovému úpadku záujmu verejnosti a poklesu návštevnosti v danej
oblasti, a tým aj k strate ziskov z rozvoja cestovného ruchu a rekreácie. Pojem sociálna
únosnosť si môže však každá zo zainteresovaných
a zúčastnených strán vysvetľovať
inak, často býva determinovaná účelom výskumu, a
preto je potrebné ju posudzovať
z viacerých hľadísk: z environmentálneho, percepčného a inštitucionálneho (Drdoš,
et
al. 1996, Taylor, 2004, Smyth et al., 2007). V závere by sociálna únosnosť a prijateľná úroveň
ekologických zmien mala byť stanovená dohodou všetkých zainteresovaných subjektov, kvôli
objektivite (Drdoš et al., 1996, Hrnčiarová et al. 1997).

Cieľ príspevku, výskumné otázky, súčasný stav riešenej problematiky
Cieľom príspevku je zhodnotiť sociálnu únosnosť návštevníkov vo vzťahu ku zahusťovaniu
priestoru návštevníkmi (tzv. „crowding“) počas letnej turistickej sezóny 2012 v okolí
Studeného potoka v Tatranskom národnom parku (TANAP). Na základe metodických
postupov na hodnotenie sociálnej únosnosti návštevníkov (Vaske et al., 2002, Manning et al.,
2002, Manning, Freimund, 2004, McCool et al., 2007) boli sformulované nasledovné
výskumné otázky:
1. Aké je najvyšší prijateľný počet osôb prítomných v tom istom čase na jednom mieste
(napr. vyhliadkový bod, miesto, z angl. PAOT = people at one time) pre respondentov
(návštevníkov)?
2. Aký je najvyšší prijateľný počet osôb vyskytujúcich sa na istom úseku turistického
chodníka alebo na inom úseku voľnej krajiny, v dĺžke približne 40m (z angl. PPV =
people per viewscape) pre respondentov (návštevníkov) ?
3. Aké je preferované prijateľné množstvo návštevníkov nachádzajúcich sa v tom istom
čase na tom istom mieste (PAOT), alebo na istom úseku turistického chodníka, či na
inom úseku voľnej krajiny, v dĺžke približne 40m (PPV)?
V podmienkach veľkoplošných chránených území (národných parkoch) v rámci Slovenska sa
hodnotenie sociálnej únosnosti využilo pri vytváraní strategického dokumentu - programu
starostlivosti o SKUEV (Územie európskeho významu) Slovenský raj, ktorého súčasťou bol
aj dokument „Program starostlivosti o návštevníkov NP Slovenský raj“. Dokument bol
vypracovaný podľa kritérií a indikátorov Princípu č. 3 Certifikačného systému chránených
území PAN-Parks. Národný park Slovenský raj sa tak čiastočne priblížil k štandardu
národných parkov, tak ako ich je možné vidieť vo vyspelejších štátoch EÚ a v sieti PAN –
Parkov (Dražil et al., 2008). Na území TANAP-u, okrem anuálneho jednodňového sčítavania
turistov počas letnej sezóny, doteraz absentuje kontinuálny celoročný monitorovací systém
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návštevnosti, ktorý by poskytol základné informácie o návštevnosti, o pohybe návštevníkov a
o návštevnosťou najviac zaťažených lokalitách (Švajda, 2009).

Teoretické východiská na hodnotenie sociálnej únosnosti
Únosnosť (resp. ekologická únosnosť, alebo únosnosť územia) bola ako výskumný problém
prvýkrát sformulovaná v spojitosti s exponenciálnym rastom obyvateľstva. Na prvý pohľad sa
zdá, že koncepcia únosnosti môže mať pôvod aj v Malthusovej teórii rastu populácie za
predpokladu obmedzených kapacít prírodných zdrojov. Dnes však už môžeme tvrdiť, že
takáto definícia by bola mylná, keďže únosnosť v reálnom svete podlieha rôznym prírodným
podmienkam, je ovplyvnená ľudskými hodnotami, inštitucionálnym zabezpečením,
manažmentovými cieľmi a opatreniami, technologickou úrovňou v jednotlivých sektoroch
hospodárstva a pod. (Drdoš, Kozová, 1992, Drdoš et al., 1996, Seidl, Tisdell, 1996, Eagles,
2002).
V environmentálnych disciplínach sa zaužíval pojem ekologická únosnosť (resp. prírodná
alebo biofyzikálna únosnosť), ktorý vyjadruje schopnosť krajiny uniesť takú úroveň
využívania , aby nedošlo k nepriaznivým ekologickým zmenám. To znamená, že využívanie
krajiny je možné až po istý kritický prah (prahovú hodnotu). Každé ďalšie zaťaženie nad tento
prah vedie k zmenám abiotických abiotických prvkov v krajine vplyvom ľudskej činnosti.
Neskôr sa v rámci koncepcie únosnosti diverzifikovali pojmy ako ekosystémová únosnosť
(schopnosť ekosystému uniesť takú úroveň ľudského využívania, ktoré nespôsobuje neželané
zmeny v ekosystéme), environmentálna únosnosť (jedná sa citlivosť prírodného ale aj
človekom vytvoreného prostredia, s určitou ekologickou a kultúrnou významnosťou),
priestorová únosnosť (bezkonfliktnosť rôznych aktivít vo vymedzenom priestore) a v
neposlednom rade aj sociálna únosnosť. Pod sociálnou únosnosťou chápu autori súbor
premenných (ekologické, ekonomické, sociálne a psychologické prvky), ktoré sa podieľajú na
spokojnosti rekreantov s určitým rekreačným priestorom a na ich vnútornej spokojnosti a
pohode (Hrnčiarová et al., 1997, Drdoš, Hrnčiarová, 2003) .
Pri určovaní sociálnej únosnosti sa skúma reakcia návštevníkov na stav prostredia, ako aj ich
aktivity a prítomnosť iných návštevníkov v tomto prostredí. V súčasnosti je problematika
dôležitou súčasťou plánovacej praxe a manažmentových opatrení vo veľkoplošných
chránených územiach, akými sú aj národné parky. Koncepcia a metodické postupy na
hodnotenie sociálnej únosnosti návštevníkov majú opodstatnenie a vysoký potenciál uplatniť
sa v územnom plánovaní, pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pri vytváraní
strategických dokumentov (program starostlivosti o návštevníkov) ako aj zonácií chránených
území. Potvrdzuje to dlhoročná prax v národných parkoch v USA ale aj niektorých
európskych národných parkov, ktoré splnili požiadavky certifikačného systému siete
chránených území PAN-Parks (Donk, Cottrel, 2002, Castley et al., 2008).
Určenie miery sociálnej únosnosti návštevníkov môže byť nielen ekologicky, ale aj
ekonomicky významné pre dané územie. Horské oblasti, ktoré sú zároveň chránenými
územiami, profitujú predovšetkým z rozvoja rekreácie a cestovného ruchu (najmä športovoturistického). Z ekonomického hľadiska je dôležité uspokojiť potreby a naplniť očakávania
návštevníka (klienta), aby sa na toto miesto opäť vrátil, predĺžil svoj pobyt, alebo šíril o ňom
pozitívne správy vo svojom blízkom okolí, a tým priviedol do územia nových návštevníkov.
Preto zážitky, ktoré daná oblasť umožňuje návštevníkovi prežiť (pobyt v prirodzenom
prostredí – prírodné ekosystémy, pokoj a ticho, možnosť odfotografovať populárne a
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chránené druhy fauny a flóry, atď.) by mali byť vnímané ako produkt, ktorý je na jednej
strane predávaný širokému spektru klientov, pričom na strane druhej by nemal negatívne
vplývať na životné prostredie, sociálnu, kultúrnu a ani ekonomickú sféru rozvoja daného
územia (Tayler, 2004).
Otázka, ktorú je potrebné si položiť v prípadoch, kde má rekreácia buď nepriaznivý dopad na
životné prostredie alebo spôsobuje, že sa návštevníci necítia príjemne je: „Aké sú vhodné a
akceptovateľné podmienky pre návštevnosť, a ako ich dosiahnuť?“ (Borrie et al., 1998).
Samotné určenie maximálneho počtu návštevníkov (limitu, normy) pre istú lokalitu nerieši
vlastnú príčinu vzniku rôznych problémov spojených s návštevnosťou v chránených
územiach, ale má dva významy (Vaske et al., 2002, Kim, Shelby, 2006, Cole, Carlson, 2010):
- predstavuje jeden z výstupov analýz príčin a dôsledkov neúnosnej návštevnosti v

chránených územiach,

- limitné (prahové) hodnoty sú potom využiteľné ako indikátory resp. normatívne
štandardy pri vytváraní komplexných manažmentových opatrení a stratégií rozvoja a
ochrany prírody chránených územiach a v územnom plánovaní. Pomáhajú vytvárať
indikátory a štandardy pre biofyzikálne zmeny prírodných ekosystémov a tzv. sociálne
indikátory a štandardy zamerané na návštevníkov a ich percepciu akceptovateľných
podmienok (stupňa prijateľnej zmeny) pre stav (prírodného) prostredia a množstva a
správania sa prítomných návštevníkov (tzv. normy zahustenia návštevníkmi, normy pre
množstvá vozidiel). Správy veľkoplošných chránených

území– ako sú napríklad národné alebo prírodné parky, dnes môžu využiť viacero
metodických postupov na stanovenie prijateľných (akceptovateľných) podmienok pre
návštevnosť za súčasného zachovania prírodných zdrojov a udržateľného rozvoja
cestovného ruchu (Nilsen, Tayler, 1998, Manning, 2001, Castley et al., 2008).
Najčastejšie sa pri hodnotení sociálnej únosnosti v tejto súvislosti aplikovali nasledovné
metodické postupy:
• Limity akceptovateľnej zmeny – Limits of Acceptable change „LAC“ (Stankey, 1985
in Castley, 2008)
• Manažment dopadov návštevnosti – Visitor Impact Management „VIM“ (Graefe et
al., 1990 in Castley, 2008),
• Spokojnosť návštevníkov a ochrana prírodných zdrojov – Visitor Experience
Resource Protection „VERP“ (Belnap et al. 1997, Manning, 2001),
• Spektrum možností rekreácie – Recreational Opportunity Spectrum „ROS“ (Clarke,
Stankey 1979).
Postupy LAC, VIM a VERP nazývané aj stratégiami pre manažment návštevnosti spĺňajú aj
nároky certifikačného systému siete PAN-Parks (Donk, Cottrel, 2002, McCool et al., 2007).
Na stanovenie sociálnej únosnosti pomocou normatívnych štandardov sa ako metóda pre zber
údajov využíva predovšetkým dotazníkový prieskum. Samotný dotazník by mal byť
koncipovaný tak, aby jeho zodpovedanie zaberalo respondentovi (návštevníkovi) čo najmenej
času, preto sa odporúča využívať viac zatvorených otázok ako otvorených. Vykonávanie
dotazníkového prieskumu totiž často prebieha priamo v teréne, na turistických chodníkoch.
Pri kvantitatívnom zhodnotení maximálneho prijateľného množstva návštevníkov prítomných
v tom istom čase na jednom mieste (napr. vyhliadkový bod, miesto) sa osvedčil v
dotazníkovom prieskume vizuálny prístup. Pri vizuálnom prístupe sa využíva súbor fotografií,
na ktorých je zobrazená vždy tá istá lokalita, ale počet osôb na fotografii je graficky upravený
– narastá z fotografie na fotografiu (z angl. PAOT – people at one time). Rovnaký princíp sa
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uplatňuje aj pri hodnotení prijateľného počtu osôb vyskytujúcich sa na istom úseku
turistického chodníka alebo na inom úseku voľnej krajiny, v dĺžke približne 40-50m (z angl.
PPV = people per viewscape) (Manning, Freimund, 2004, Kim, Shelby, 2006, Cole, Carlson,
2010). Po štatistickom vyhodnotení a spriemerovaní odpovedí z dotazníkového prieskumu je
možné zostrojiť krivku prijateľnosti respondentov. Za normatívny štandard sa podľa
zvoleného metodického postupu považuje hodnota (počet osôb), kde krivka prijateľnosti
pretína vodorovnú os stupňa prijateľnosti v p=0 (Manning et al., 2002).

Metodika
Cieľom výskumu bolo zhodnotiť sociálnu únosnosť návštevníkov vo vzťahu ku zahusťovaniu
priestoru návštevníkmi (z angl. crowding) počas letnej turistickej sezóny v 2012 v okolí
Studeného potoka v Tatranskom národnom parku (TANAP) a vyjadriť ich pomocou
normatívnych štandardov – limitných hodnôt vyjadrujúcich stupeň prijateľnosti respondentov
v závislosti od počtu osôb resp. „zahusťovania“ v danej lokalite. Pre získanie vstupných
údajov sme vykonali dotazníkový prieskum. Metodický postup môžeme zhrnúť do
nasledovných krokov:
1. Pilotné testovanie dotazníka v dvoch lokalitách v TANAP-e v počte 40 zodpovedaných
dotazníkov.
2. Vytvorenie finálneho dotazníka, zrealizovanie dotazníkového prieskumu počas letnej
turistickej sezóny v mesiacoch jún až september 2012 v blízkosti Studeného potoka vo
TANAP-e. Vybraná lokalita patrí k najviac navštevovaným miestam vo Vysokých
Tatrách kvôli svojej dobrej dostupnosti zo Starého Smokovca pozemnou lanovkou na
Hrebienok a nenáročnosťou terénu. V roku 2011 bolo počas každoročného sčítavania
turistov v TANAP-e v tejto lokalite zaznamenaných až 3100 návštevníkov za deň
(Ministerstvo životného prostredia SR, 2011). Zároveň toto miesto predstavuje akýsi
„lievik“ kam sa zbiehajú viaceré turistické chodníky zo Zbojníckej, Téryho chaty,
Lomnického sedla a Tatranskej Lesnej (obrázok 1).
3. Spracovanie a štatistické vyhodnotenie odpovedí, grafická interpretácia získaných
informácií a stanovenie normatívnych štandardov, zhodnotenie sociálnej únosnosti
návštevníkov. Za normatívny štandard sa podľa zvoleného metodického postupu
(Manning et al., 2002) považuje hodnota (počet osôb), kde krivka prijateľnosti pretína
vodorovnú os stupňa prijateľnosti (p) v hodnote p=0.
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Charakteristika dotazníka
Okrem otázok na získanie všeobecných informácií o respondentoch (vek, pohlavie, vzdelanie,
štátna príslušnosť a pod.) boli nosnou časťou dotazníka 3 otázky s podotázkami, pri ktorých
sme vychádzali z overených metodických postupov na hodnotenie sociálnej únosnosti a
stanovenie normatívny štandardov na zahusťovanie na základe tzv. vizuálneho prístupu
(Manning et al., 2002, Manning, Freimund, 2004).
Dôležitou súčasťou otázky č.1 boli dva súbory fotografií, ktoré sme nasnímali priamo v skúmanej
lokalite a upravili pomocou programu Adobe Photoshop CS5 tak, aby počet osôb na fotografiách
narastal z 0 na 10 osôb. Otázka č.1A obsahovala prvý súbor fotografií, ktorý znázorňoval
vyhliadkový bod ponad Vodopády Studeného potoka (s narastúcim počtom osôb) a znela:
„Nakoľko je pre Vás prijateľná situácia, ktorú vidíte na jednotlivých fotografiách?

Otázka č.1B. obsahovala druhý súbor fotografií s 40m úsekom z turistického chodníka v
blízkosti Studeného potoka, kde taktiež narastá počet osôb z 0 na 10 (obrázok 2 a 3). Táto
otázka znela rovnako: Nakoľko je pre Vás prijateľná situácia, ktorú vidíte na jednotlivých
fotografiách? Na otázku č. 1A aj č.1B odpovedali respondenti tak, že fotografiám jednotlivo
pridelili nasledovné hodnoty zo stupnice: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, kde -3 = počet ľudí sa absolútne
nedá tolerovať, cítil/-a by som sa nepríjemne a 3 = najlepšia, najprijateľnejšie alternatíva,
cítil/-a by som sa príjemne.“
Vizuálny prístup na stanovovanie normatívnych štandardov sociálnej únosnosti návštevníkov
sme sa rozhodli doplniť hodnotením zahusťovania návštevníkmi na základe ich vlastného
zhodnotenia (odhadu). Vytvorili sme otvorenú otázku č. 2A pre vyhliadkový bod „Vedeli by
ste odhadnúť počet návštevníkov, ktorých ste stretli počas Vašej túry/pohybu na vyhliadkovom
bode pri Vodopádoch Studeného potoka?“
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Podobne znela aj otázku č.2B pre úsek žltého turistického chodníka: „Vedeli by ste odhadnúť
počet návštevníkov, ktorých ste stretli počas Vašej túry/pohybu na žltom turistickom chodníku
v blízkosti Studeného potoka?“ tretej otázke sme skúmali sociálnu únosnosťnávštevníkov
voči počtu návštevníkov (zahustenie), ktorých stretli v skúmaných lokalitách, a to
pomocou stupňa prijateľnosti. Otázka č.3A znela: „ Do akej miery bol pre Vás počet
návštevníkov ktorý ste stretli na vyhliadkovom bode pri Vodopádoch Studeného potoka
prijateľný? Otázka č. 3B znela: Do akej miery bol pre Vás počet návštevníkov, ktorý ste stretli
na žltom turistickom chodníku v blízkosti Studeného potoka prijateľný? V otázke č. 3A a 3B
odpovedali respondenti pomocou stupnice: -2, -1, 0, 1, 2, kde 2 = „rád by som bol stretol
omnoho viac návštevníkov“, -2 = „stretol som príliš veľa návštevníkov, cítil som sa
nepríjemne“ V tejto otázke sme sa rozhodli zaradiť do stupnice možnosť „rád by som bol
stretol omnoho viac návštevníkov“, pretože v pilotnom prieskume sa ukázalo, že takáto
odpoveď je to žiaduca, najmä kvôli návštevníkom, ktorí sa neradi cítili úplne osamotení.
Návštevníci boli oslovovaní priamo v teréne na žltom turistickom chodníku v blízkosti
Studeného potoka a jeho vodopádov počas pracovných dní, víkendov ale aj dní pracovného
pokoja, kedy bývala návštevnosť danej lokality najvyššia. Okrem papierovej formy dotazníka
bolo možné, aby respondenti využili aj alternatívnu formu elektronického dotazníka, ktorý bol
sprístupnený na internete. Návštevníci v tomto prípade, po dobrovoľnom poskytnutí
emailovej adresy, dostali všetky potrebné inštrukcie k vyplneniu dotazníka e-mailom.
Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 97 respondentov. Tento počet je dostatočný z
hľadiska náročnosti na štatistické vyhodnotenie skúmaného vedeckého problému (Manning et
al., 2002)
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4 Výsledky

Riadne vyplnených bolo 97 dotazníkov (45 mužov, 52 žien), z čoho približne dve tretiny boli
elektronické dotazníky, ktoré návštevníci vypĺňali online potom, ako dostali email s pokynmi
na základe emailovej adresy, ktorú nám poskytli dobrovoľne počas túry v blízkosti Studeného
potoka. Návratnosť elektronického dotazníkového prieskumu bola približne 45 %.
Z celkového počtu respondentov tvorilo 94 % slovenských
návštevníkov. Medzi
zahraničnými prevažovali návštevníci z Českej republiky, z nemecky hovoriacich krajín
a z Poľska.

Vyhodnotenie otázky č. 1A (vizuálny prístup)
Na základe spriemerovania hodnôt, ktoré respondenti udelili jednotlivým fotografiám sme
vytvorili graf (obrázok 4), znázorňujúci zmenu stupňa prijateľnosti daného obrázka v
závislosti od počtu osôb na fotografii s vyhliadkovým bodom. Návštevníci by sa cítili
najlepšie, ak by na tomto mieste boli úplne sami (t.j. najviac preferovaný variant). V poradí
druhým najprijateľnejším variantom pre návštevníkov by bolo, ak by sa tam okrem nich
nachádzali ešte ďalšie 2 osoby v tom istom čase. Od počtu 3 a viac osôb na fotografii už
krivka prijateľnosti lineárne klesá. Pri hodnotení sociálnej únosnosti návštevníkov pre
vyhliadkový bod môžeme na základe výsledkov skonštatovať, že normatívnym štandardom
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(priemerný počet osôb, ktorý ešte respondenti považovali za prijateľný), je 6 prítomných
návštevníkov prítomných v tom istom čase na tom istom mieste (p1 =6).

Vyhodnotenie otázky č. 1B (vizuálny prístup)
Rovnako sme postupovali aj pri štatistickom vyhodnotení druhého súboru fotografií
znázorňujúcich žltý turistický chodník v blízkosti Studeného potoka. Obrázok 3 vyjadruje
grafické znázornenie vyhodnotenia odpovedí respondentov. Opäť za najviac preferovanú
variantu pokladali respondenti prípad, ak by sa okrem nich na chodníku nik nenachádzal.
Druhým najprijateľnejším variantom bolo od dvoch do troch osôb prítomných na chodníku,
potom už stupeň prijateľnosti prudko klesá až k ôsmim osobám na chodníku. Osem až desať
osôb na chodníku už respondenti považovali za rušivé. Pri hodnotení sociálnej únosnosti
návštevníkov pre daný úsek môžeme na základe výpočtov skonštatovať, že normatívnym
štandardom (t.j. počet osôb, ktorý sú návštevníci schopný tolerovať) je 6 návštevníkov
pohybujúcich sa v tom istom čase na tomto úseku, čiže rovnako ako v predošlom prípade
vyhliadkového bodu (p2=6).

Z obidvoch grafov na obrázkoch 4 a 5 je zrejmé, že návštevníci by sa najlepšie cítili, ak by sa
v tom sitom čase na tom istom mieste s nimi nachádzalo 0 resp. až 2 osoby. Od troch osôb
potom už miera sociálnej únosnosti v obidvoch prípadoch klesala, ale nedosiahla extrémnu
hodnotu (-3). V obidvoch prípadoch normatívny štandard pre sociálnu únosnosť bolo 6 osôb.
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Respondenti najviac preferovali variant, ak by sa okrem nich na danom mieste, resp.
turistickom chodníku nik iný nenachádzal.

Vyhodnotenie otázky č. 2A
V rámci dotazníku sme sa však nespoliehali len na vizuálne hodnotenie pomocou fotografií.
Chceli sme zistiť, aký bol stupeň prijateľnosti pre počet návštevníkov, ktorých návštevníci
stretli počas svojej túry na vyhliadkovom bode a žltom turistickom chodníku v blízkosti
Studeného potoka. Preto bolo cieľom otázky č. 2A a č. 2B zistiť, koľko návštevníkov
respondenti stretli na oboch skúmaných miestach. Vyhodnotenie odpovedí na otázku č. 2A
znázorňuje graf na obrázku 6. Viac ako polovica respondentov odpovedala, že v istom čase na
vyhliadkovom bode sa nimi nachádzalo 0-10 osôb. Druhou najväčšou skupinu odpovedí bolo,
že sa v tom istom čase na tom istom mieste nachádzalo 11-20 osôb.
Vyhodnotenie otázky č. 2B
Výsledky odhadov respondentov, koľko návštevníkov stretli na žltom turistickom chodníku v
blízkosti Studeného potoka (či už smerom z Tatranskej Lesnej, z Hrebienka, zo Zbojníckej
chaty alebo z rázcestia v blízkosti Zamkovského chaty) znázorňuje graf na obrázku 7 nižšie.
Odhady kolísali od 0 osôb až po desiatky a stovky osôb. Podľa našich pozorovaní je to aj z
toho dôvodu, že počas pracovného týždňa navštívilo lokalitu menej návštevníkov než počas
víkendu a dní pracovného voľna. Najviac respondentov stretlo počas svojho pohybu po
turistickom chodníku približne 0-10 osôb a druhým najčastejším odhadom bolo 11-20 osôb.
Treťou najpočetnejšou skupinou odpovedí boli tie, kde respondenti tvrdili, že stretli až 51-100
osôb.
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Vyhodnotenie otázky č. 3A
Hodnotenie sociálnej únosnosti všetkých odpovedí ukázalo, že v priemere sa návštevníci cítili
najpríjemnejšie, ak počet návštevníkov na vyhliadkovom bode nepresahoval 10 osôb, čiže
môžeme tvrdiť, že to bol pre nich optimálny variant – normatívny štandard (p3=10). Ako sa
však návštevníci cítili (ako sa menila stupeň prijateľnosti) ak sa počet návštevníkov postupne
začal zvyšovať v tom istom čase na tom istom mieste? Výsledky hodnotenia takýchto situácií
respondentmi uvádzame v tabuľke 1 nižšie. Z tabuľky je zrejmé, že narastajúci počet osôb sa
jednoznačne odráža na zážitku návštevníka aj v reálnej situácii. Ak počet návštevníkov na
jednom mieste, v našom prípade na vyhliadkovom bode pri Vodopádoch Studeného potoka,
prekročí počet 10 osôb, vedie to k tomu, že sa návštevník cíti skôr nepríjemne.

Vyhodnotenie otázky č. 3B
Ak respondenti stretli počas svojej túry na žltom turistickom chodníku do 30 osôb, hodnotili
tento stav ako optimálny variant. Vyšší počet osôb už bol pre návštevníkov skôr neprijateľný.
Na záver môžeme zhrnúť, že normatívnym štandardom pre žltý turistický chodník je 0-30
osôb (p4).

Pre lepšiu prehľadnosť sú všetky normatívne štandardy p1-4 uvedené v tabuľke 2. V prípade
vyhliadkového bodu bolo pre návštevníkov prijateľným intervalom 0-6 osôb (vizuálneho
prístup, p1=6). V reálnej situácii boli schopní akceptovať až 0-10 osôb nachádzajúcich sa v
tom istom čase na vyhliadkovom bode, teda rozsah intervalu je širší – t.j. miera sociálnej
únosnosti sa ukázala ako vyššia, ak návštevníci hodnotili reálnu situáciu, ktorú zažili.

Počas realizácie dotazníkov sme zaznamenali aj také dni, kedy sa na turistickom chodníku
nachádzali desiatky návštevníkov od ranných do večerných hodín (dni pracovného pokoja,
víkendy) ale aj dni, kedy sa na turistickom chodníku až do poludnia nezdržiavali takmer
žiadni návštevníci. Vďaka tomu pribudli do štatistického súboru aj extrémne hodnoty. Aj
preto považujeme súbor dát za vyhovujúci a výsledky preukazané.
5 Diskusia
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Predtým než budeme získané výsledky porovnávať, treba zdôrazniť, že sa jednalo o dva
rozdielne metodické prístupy na hodnotenie sociálnej únosnosti, kde prvý bol vizuálny;
simulovaný (otázka č.1), a druhý reflektuje reálnu situáciu, ktorú návštevníci prežili, ich
odhad a hodnotenie prijateľnosti tohto odhadu respondentmi (otázka č.2. a otázka č.3). Keďže
na fotografiách bol zobrazený iba úsek zo žltého turistického chodníka o dĺžke približne 40 m
a v druhom prístupe sme žiadali respondentov v dotazníku, aby hodnotili celý turistický
chodník pozdĺž Studeného potoka, ani tieto výsledky nebudeme porovnávať. V neposlednom
rade treba vziať do úvahy, že respondenti hodnotili prijateľnosť fotografií a reálnej situácie
(zážitku) pomocou rozdielnych stupníc.
Nutnosť využiť iný stupnicu pri odpovediach na otázky č. 3A a 3B na základe pilotného
prieskumu sa nakoniec v celkových výsledkoch nepreukázala ako štatisticky významná
Väčšina respondentov sa cítila skôr rušená počtom ľudí, ktorých stretli (viď tabuľka 1), než
aby mali nepríjemný pocit osamelosti a chceli by stretnúť viac návštevníkov v tejto lokalite.
Získaný súbor dát by bolo vhodné ešte štatisticky ďalej testovať, a určiť tak štatistickú
významnosť jednotlivých stupňov prijateľnosti a normatívnych štandardov v závislosti od
počtu osôb (resp. zahustenia).
Hodnotenie sociálnej únosnosti návštevníkov sa uplatnilo v rámci prípravy Programu
starostlivosti o návštevníkov v NP Slovenský raj (SRNAP), kde hlavnou metódou bol taktiež
rozsiahly dotazníkový prieskum. V rámci dotazníkového prieskumu bola hodnotená únosnosť
návštevníkov turistických chodníkov vedúcich tiesňavami. Práve tu sa preukázali ako dôležité
faktory vplývajúci na návštevníkov jednak počet návštevníkov na nachádzajúcich sa v tom
istom čase na tom istom mieste a zároveň stav a zabezpečenie jednotlivých chodníkov a trás.
Zároveň sa zistilo, že väčšina návštevníkov (56%, pri celkovom počte respondentov n=619)
najviac preferuje situáciu, ak na túre nestretne viac ako 10 ľudí, približne tretina návštevníkov
znesie na túre od 10-do 50 ľudí a približne 15% návštevníkov aj viac ako 50 ľudí (SRNAP,
2006). Tieto výsledky sú porovnateľné s výsledkami hodnotenia normatívnych štandardov pre
turistický chodník Studeného potoka a vyhliadku (p3, p4 v Tab 2) v reálnej situácii. Môžeme
skonštatovať, že návštevníci v oboch národných parkoch zhodne preferujú ak na turistickom
chodníku stretnú od 0 do 10, a čiastočne aj do 30 osôb (TANAP), resp. 50 osôb (SRNAP).
Pre vytvorenie príjemného zážitku pre návštevníka je treba zvážiť aj iné faktory ako počet
osôb v istej lokalite – napríklad aj stav prírodného prostredia, či samotný stav chodníkov, a
ich okolia. Ako sme sa sami presvedčili počas terénneho výskumu, zvýšená hustota
návštevníkov v istej lokalite je často sprevádzaná nepriaznivými prejavmi správania
návštevníkov (zvýšený výskyt odpadkov, pohyb mimo vyznačených chodníkov) alebo
zvýšenej intenzity ich pohybu (zošľapovanie chodníkov, erózia, synantropizácia). Výsledky
skúmania sú predovšetkým kvantitatívne, ale dajú sa ďalej interpretovať kvalitatívne vo
vzťahu ku potrebám starostlivosti o návštevníkov a regulácii ich pohybu, environmentálnym a
socio-ekonomickým dopadom na územie a jeho obyvateľov, ako aj ku cieľom manažmentu
samotného chráneného územia (McCool, Lime, 2001, Whittaker et al., 2011). Dôkazom toho
bola aj úspešná implementácia Programu starostlivosti o návštevníkov v SRNAP-e, ktorý
pomáha skvalitňovať nielen rozvoj cestovného ruchu, ale aj prírodné prostredie a podmienky
pre pohyb turistov vo voľnej prírode.
Súčasne s dotazníkovým prieskumom na vodopádoch Studeného potoka prebiehal podobný
dotazníkový prieskum aj na turistickom chodníku vedúcemu k Vodopádu Skok. V tomto
príspevku sme zatiaľ uviedli výsledky za letné obdobie 2012 iba z lokality vodopádov
Studeného potoka. Dotazníkové prieskumy na obidvoch lokalitách budú prebiehať aj počas
letnej sezóny 2013 a po ich spoločnom vyhodnotení budú spracované komplexné výsledky.
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Záver
V príspevku sme zhodnotili sociálnu únosnosť návštevníkov, ktorí navštívili Studený potok a
jeho vodopády v Studenej doline v letnej sezóne roku 2012, a to pomocou vizuálneho prístupu
ale aj priamym zhodnotením zážitkov respondentov – reálnej situácie ktorá nastala počas ich
pohybu v TANAP-e. Z výsledkov vyplýva, že návštevníci pohybujúci sa v blízkosti
Studeného potoka najviac preferujú situáciu, ak môžu byť na výhľadovom bode ako aj na
žltom turistickom chodníku (v dohľadnom úseku) úplne osamotení, resp. ak je minimálne
zahustenie návštevníkmi. Z toho môžeme usúdiť, že ticho a pocit užívať si pokojnú
osamotenú túru je pre návštevníka TANAP-u dôležitý. Náš výskum potvrdzuje výsledky,
ktoré už získali aj autori pri hodnotení sociálnej únosnosti pomocou vizuálneho prístupu v
národných parkoch v USA (Manning, 2000, Manning, Freimund, 2004) ako aj výsledky z
dotazníkového prieskumu realizovaného v NP Slovenský raj, kde sa pri určenie sociálnej
únosnosti používalo hodnotenie na základe percepcie návštevníkov (t.j. reálnej situácie)
(Šeffer, 2007).
Vizuálny prístup umožnil simulovať konkrétnu situáciu v konkrétnom mieste a overiť si
normatívny štandard návštevníkov a ich sociálnu únosnosť voči simulovanej situácii. Pre
vyhliadkový bod ako aj pre turistický chodník boli návštevníci schopní tolerovať prítomnosť
max. 6 osôb. Tento prístup preto podľa nás môže byť efektívne uplatnený pri regulovaní
návštevnosti na konkrétnych lokalitách, kde je zahusťovanie návštevníkov častým javom, pri
využití elektronického dotazníka.
Druhý prístup – kedy sme žiadali návštevníkov, aby ohodnotili svoj zážitok z pohybu po
turistickom chodníku a z vyhliadky nad Studeným potokom, sa vyznačoval širšími intervalmi
prijateľnosti a sociálnej únosnosti voči danej situácii, a to až do 10 osôb v prípade
vyhliadkového bodu a max. do 30 osôb na žltom turistickom chodníku. Tak ako sme už
spomenuli v predošlej kapitole, považujeme vzorku odpovedí za dostatočne reprezentatívnu
pre skúmanú lokalitu.
Aj vďaka nenáročnosti tohto prístupu sme toho názoru, že by súbor týchto dvoch otázok
(Koľko návštevníkov ste stretli počas Vášho pohybu po turistickom chodníku, a Nakoľko bol
pre Vás tento počet prijateľný?) by mohol byť využitý v rámci celoplošného každoročného
letného sčítavania návštevníkov v TANAP-e, ktorý vykonávajú Štátne lesy TANAP-u za
spolupráce ŠOP SR, Správy TANAP-u a dobrovoľníkov Horskej záchrannej služby. Takto
získané normatívne štandardy pre jednotlivé najnavštevovanejšie doliny TANAP-u, doplnené
o normatívne štandardy získané na hodnotenie prijateľnosti zmeny prírodného prostredia na
ďalších lokalitách, by sa podľa nášho názoru mohli uplatniť ako súčasť programu
starostlivosti o návštevníkov TANAP-u, mohli by byť využité v územnom plánovaní pre
mesto Vysoké Tatry a taktiež pri tvorbe zonácie TANAP-u.
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