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V roce 2018 měly Krkonoše o půl milionu víc návštěv
Z aktuální analýzy dat mobilních operátorů vyplývá, že návštěvnost Krkonoš v roce 2018 opět stoupla, a
to o více než půl milionu návštěv oproti roku předchozímu. V roce 2018 navštívilo Krkonošský národní
park a jeho ochranné pásmo 3 786 575 lidí, kteří zde dohromady strávili 11 867 019 tzv. „osobodní“, což je
o 4,8 % více, než v roce 2017. Nárůst návštěvnosti se odehrál především přímo na území národního parku
a stojí za ním zejména čeští návštěvníci.
Analýza, zpracovaná v rámci probíhajícího socioekonomického výzkumu návštěvnosti společností CE Traffic
(která na výzkumu spolupracuje s hlavním dodavatelem, společností MindBridge Consulting), pracuje s tzv.
„velkými daty“ mobilních operátorů, která jsou pro výsledné hodnoty očištěna o místní obyvatele i ty, kdo
pravidelně dojíždějí za prací. Také lidé, kteří u sebe nosí víc mobilních telefonů a dalších přístrojů se SIM kartami,
jsou započítáni pouze jednou. „Nejnovější čísla ukazují, že návštěvnost Krkonoš rozhodně neklesá, evidentní je,
že největším magnetem regionu je národní park. Zatímco celková návštěvnost Krkonoš narostla o pět procent,
nárůst popularity národního parku je dvojnásobný,“ říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. Návštěvnost
území samotného Krkonošského národního parku totiž mezi lety 2017 a 2018 vzrostla o 9,5 % ze 4 388 870
osobodní na 4 807 253 osobodní. Počet osobodní strávených na území národního parku tedy narostl o 418 383.
Ještě výraznější je pak nárůst počtu jednotlivých návštěvníků národního parku, kterých bylo 1 090 406 v roce
2017, loni pak již 1 746 820.
Zatímco počet přenocování se prakticky nezměnil a ukazuje se, že v průměru zde lidé stráví 2–3 noci,
zaznamenali jsme vyšší nárůst návštěv českých turistů a výletníků, než u těch zahraničních. V ochranném pásmu
národního parku dokonce došlo k poklesu počtu zahraničních návštěv (osobodní) i návštěvníků. V samotném
národním parku jsme v roce 2018 zaznamenali o 10,8 % více návštěv domácích návštěvníků a o 4,6 % více
návštěv ze zahraničí. V ochranném pásmu národního parku byl nárůst u domácích návštěv o 2,8 %, zahraniční
návštěvy zaznamenaly 2,2% pokles. Celkově pro území Krkonoš data dokládají nárůst českých návštěv o 5,9 % a
počet návštěv ze zahraničí prakticky beze změny (+ 0,5 %). V roce 2018 tvořili čeští návštěvníci 80 %
návštěvnosti Krkonoš.
Pokud jde o rozdělení návštěvníků mezi západ, střed a východ Krkonošského národního parku, meziročně se
zvětšily rozdíly v návštěvnosti – narostla především na východě a ve střední části národního parku.
Nejnavštěvovanější střed navštívilo 785 638 lidí (2 183 554 osobodní), východ navštívilo 485 946 lidí (1 339 881
osobodní) a nakonec západ navštívilo 475 236 lidí (1 283 818 osobodní).
„Péče o návštěvníky, ale také management návštěvnosti – to znamená jak zajištění návštěvnické infrastruktury,
tak důraz na dodržování platných pravidel – musejí zůstat prioritou Správy KRNAP i v dalších letech. To ukazují
data o návštěvnosti zcela bez debat. Je skvělé, že lidé mají přírodu rádi a míří za ní. Společně – správa parku,
partneři v regionu, ale i návštěvníci sami – se musíme postarat o to, aby ji v těchto počtech samou láskou
neušlapali,“ říká náměstek ředitele Správy KRNAP pro vnější vztahy Jakub Kašpar, odborný garant projektu
výzkumu návštěvnosti.
Jsme rovněž za polovinou terénního dotazování návštěvníků národního parku. Kompletní výsledky budeme znát
na konci letošní jarní sezóny a zpracované budou k dispozici na konci léta 2019. Prosíme návštěvníky, aby
tazatelům vycházeli vstříc a našeho výzkumu, budou-li o to požádáni, se zúčastnili. Velice za to děkujeme,
protože názory návštěvníků Krkonoš jsou pro nás podstatné.
Výzkum je totiž součástí rozsáhlejšího projektu Společný přístup k péči o KRNAP/KPN, na kterém pracujeme
společně s polskými kolegy a jehož hlavním výstupem bude společná strategie péče o oba národní parky pro
několik příštích desetiletí. Projekt je financován z Evropského fondu pro rozvoj venkova v rámci programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko.
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Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na
facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap
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