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ÚVODNÍ SLOVO ČTENÁŘŮM
Milí čtenáři,

vstoupili jsme do osmého ročníku našeho odborného časopisu o cestovním ruchu Studia Turistica. Velice nás 
těší velký nárůst poptávky  po publikování odborných článků v našem časopise v Česku, ale i v zahraničí. V této 
souvislosti bychom rádi zvyšovali kvalitu a prestiž Studia Turistica na poli domácích i mezinárodních databází.  
V tomto roce, vedle kolegů ze Slovenska, rozšiřujeme redakční radu o kolegy i z dalších evropských zemí  a těšíme 
se na Vaše kvalitní články o cestovním ruchu. Rád bych také upozornil na  neindexovanou část časopisu Turistické 
rozhledy, kde nabízíme akademickým pracovníkům prezentovat profily úspěšných bakalářských a diplomových 
prací.

 
Jiří Šíp, vedoucí redaktor
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ABSTRACT

This article discusses the issue of tourism among 
children and youth. More precisely, it focuses on 
children‘s summer camps as a form of organized 
summer recreation for children. The aim is to 
examine children participating in camps as a market 
segment of consumers, including a consideration of 
their motivation and satisfaction. The results of our 
survey among the school children are presented 
considering some of the aspects which influence 
children in the process of selecting and the 
participating in the camp. The results of this survey 
are based on interviews among schoolchildren in 
selected regions complemented by the findings of 
other studies and research published on this topic.  

Keywords: children, junior, camp, tourism, 
recreation, product

DĚTSKÉ LETNÍ 
TÁBORY JAKO FORMA 

JUNIORSKÉHO 
CESTOVNÍHO RUCHU

SUMMER CAMPS AS A 
FORM OF JUNIOR TOURISM

Halina Kotíková 
Eva Schwartzhoffová

ABSTRAKT

Článek je věnován problematice cestovního 
ruchu dětí a mládeže. Blíže je zaměřen na letní 
dětské tábory jako organizovanou formu dětské 
letní rekreace. Cílem je představit tento segment 
zákazníků včetně jejich motivace a spokojenosti. 
Výsledky jsou prezentovány formou vytvořeného 
profilu tábora, jehož se děti nejčastěji účastní 
včetně dalších aspektů, které s výběrem a účasti 
na táboře souvisí. Výsledky vlastního průzkumu na 
základě dotazování mezi školáky vybraných regionů 
jsou doplněny o výsledky jiných studií a výzkumů 
publikovaných na toto téma. 

Klíčová slova: děti, mládež, tábor, cestovní ruch, 
rekreace, produkt
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ÚVOD
Je zajímavé, že některé cílové skupiny, které můžeme řadit mezi „tradiční“ cílové skupiny v cestovním ruchu, 
jsou marginálním předmětem zájmu akademické i podnikatelské sféry v cestovním ruchu. K takovým cílovým 
skupinám můžeme řadit děti a mládež.  Cestování je součástí života téměř všech dětí a mladých lidí. Ať už se 
jedná o cesty organizované školou, mimoškolními aktivitami nebo i společné dovolené a cestování s rodinou. 
Je označováno jako tzv. juniorský cestovní ruch.  Z pohledu organizovanosti se setkáváme jak s organizovaným 
tak i neorganizovaným cestovním ruchem juniorů. V rámci něj jsou stěžejním tržním segmenten zejména 
domácího cestovního ruchu děti a stěžejním produktem v rámci nabídky jsou tedy dětské tábory a jiné 
organizované pobyty a akce pro děti. Následující příspěvek se snaží představit dětské letní tábory jako 
zajímavý produkt pro trh cestovního ruchu v České republice. Cílem je prezentovat zájem o dětské tábory 
u školní mládeže a faktory ovlivňující tuto poptávku prostřednictvím konkrétních publikovaných odborných 
studií a dílčích výsledků vlastního výzkumu a analýzy v této oblasti.

1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Pokud se podíváme na cestovní ruch a cestování dětí, zjistíme, že se tato problematika ve výzkumech  
a odborných článcích vyskytuje poměrně zřídka. Historii a význam letních táborů, zejména v USA popisují 
Van Slyck (2003, 2006) a Thurber, Scanlin, Scheuler & Henderson (2007). Motivaci dětí k účasti na táborech 
zkoumali  Alexandris & Kouthouris (2005). Dílo Henderson, Whitaker, Bialeschki, Scanlin & Thurber (2007) 
se zabývá působením účasti na táborech na děti z pohledu rodičů. V poslední době se začínají objevovat 
výzkumy i publikace zabývající se cestováním dětí a mládeže z nejrůznějších úhlů pohledu – motivace, potřeby, 
bezpečnost, zdraví i marketing. Jinak je téma cestování dětí mimo rámec rodiny v literatuře a ve výzkumech 
téměř opomíjeno. Další skupinu tvoří díla věnovaná problematice cestování rodin respective rodičů s dětmi. 
Komplexní pohled na Family Tourism najdeme v publikacích Carra (2011) nebo u autorského kolektivu 
Schanzel, Yeoman & Backer (2012). Některé práce  zkoumají  vliv dětí na rozhodování o účasti na cestovním 
ruchu v rámci rodiny, např. Gram (2007), Kozak & Duman (2012), Liang (2013), Nickerson & Jurowski (2001) 
a  Wang, Hsieh, Yeh & Tsai (2004). Jsou to pouze ojedinělé práce, a proto Small (2008) hovoří o absenci 
dětství ve výzkumech cestovního ruchu a Obrador (2011) hovoří dokonce o „slepotě“ akademického výzkumu 
cestovního ruchu ve vztahu k rodině. V české odborné literatuře se výzkumy vztahující se na cestování dětí 
téměř nevyskytují. Vedle autorů z oblasti pedegogiky, u kterých jsou tábory zmíněny jako výchovná příležitost 
(Matějček, 2000), jako forma výchovy v přírodě (Zapletal, 1969) nebo jako prázdninová aktivita, způsob 
trávení volného času (Hodaň & Dohnal, 2005) se problematice cestovního ruchu dětí a mládeže částečně 
věnuje např. Linderová (2014) nebo Attl (2017). 

1.1 VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY

Pokud hovoříme o cestování dětí, je nutné vymezit tento pojem. Podle Světové zdravotnické organizace 
WHO (World Health Organisation) jsou za děti a mládež považovány osoby ve věku 1 až 19 let. (WHO, 2013). 
Segmentace dětí a mládeže z pohledu cestovního ruchu je odlišná.  Podle definice mezinárodní organizace 
WYSE (World Youth Student & Educational), která považuje za cestování junior nezávislé cesty osob ve věku 
od 16 do 29 let, jsou dětmi chápány osoby ve věku do 15 let. Tuto kategorii můžeme dále rozčlenit na děti do 
1 roku, 1- 3 roky, 4 - 6 let, 6 - 10 let (děti mladšího školního věku) a 11 - 15 let (děti staršího školního věku). 
Tyto jednotlivé kategorie určují určitou vývojovou úroveň dítěte, která se týká jak jeho fyzické tak i mentální 
vyspělosti a také stupně samostatnosti či nezávislosti. Horní hranice 15 let odpovídá přibližně dokončení 
povinné školní docházky (WYSETC, 2016). V třísegmentovém rozdělení mladých lidí, které uvádí Čertík (2000) 
jsou děti zahrnuty v první věkové skupině pod deset let (vyžadující ještě kontrolu rodičů) a v druhé věkové 
skupině tzv. teens -  osob ve věku  10 - 20 let.  Podle Úmluvy OSN (se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 
18 let, pokud zletilosti není dosaženo dříve (např. sňatkem, soudní cestou). U nás je dítě z hlediska např. daní 
a různých slev považováno za „osobu soustavně se připravující na budoucí povolání“ s horní hranicí 26 let 
věku. Pokud vymezujeme segment dětí jako účastníků cestovního ruchu, musíme se zmínit i o segmentaci, 
která nezohledňuje věk, ale rok narození. Podle Pendergast (2010) je poválečné generační členění následující: 
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1943 – 1960 Baby Boomer, 1961 – 1981 Generation X, 1982 – 2002 Generation Y, 2003 a pozdější Generation 
Z. Generace Z, do které patří současná generace dětí, není zatím dostatečně podrobně popsaná a mnohé její 
charakteristiky jsou podobné generaci Y, akorát se projevují daleko zřetelněji. Podle Childs (2015) jsou to tzv. 
digitální domorodci, kteří vyrůstali v éře mobilních přístrojů a chytrých telefonů. Žijí ve světě, který není ani 
on-line ani off-line. Mají globální hodnoty, reagují dobře na vizuální média a jsou schopni rychle zpracovat 
informace. Dobře si rozumí s moderními technologiemi, díky čemuž získali respekt u starší generace, která 
je sice bohatší, ale s technologiemi si tolik jako oni nerozumí. Na druhé straně jsou to lidé, “kteří si nehráli 
na ulici“. Pokud si chceme udělat představu o tom, o jak velkém potenciálním trhu v rámci naší republiky 
mluvíme, lze vycházet z dat ČSÚ. V roce 2015 žilo v České republice celkem 2 941 715 obyvatel ve věku do 26 
let, z toho 1 623 716 obyvatel představovaly děti do patnácti let (Český statistický úřad, 2017).

1.2 CESTOVÁNÍ DĚTÍ

Specifikum cestování dětí spočívá v tom, že děti nemohou cestovat samostatně, ale s dospělou osobou, 
která fakticky přebírá zodpovědnost za děti, a to v nejširším slova smyslu. Ačkoliv často jejich zájmy jsou  
v popředí při rozhodování o účasti na cestovním ruchu, přímými zákazníky, nakupujícími jejich cesty (pobyty) 
jsou rodiče. Děti mohou cestovat buď s rodiči nebo jinými dospělými rodinnými příslušníky (případně 
přáteli) nebo s nějakou organizací, která cestování zajišťuje a zároveň přebírá zodpovědnost za děti. Jedná se  
o perspektivní segment trhu proto, že předpokládáme, že i v budoucnu navštíví danou destinaci. Z hlediska 
trhu služeb cestovního ruchu jsou děti potencionálními zákazníky podnikatelů v oblasti služeb cestovního 
ruchu. Ještě donedávna byla jako jedna z charakteristik totoho segment uváděna skutečnost, že v případě 
organizovaného skupinového cestovního ruchu se spokojí s nižším standardem poskytovaných služeb, který je 
doprovázen nižšími cenami. Co se týká různých slev a výhod, ty jsou ze strany poskytovatelů služeb cestovního 
ruchu, zejména cestovních kanceláří a agentur i nadále vůči dětem (ale i mládeži nebo rodinám s dětmi) ve 
velké míře uplatňovány. Můžeme však konstatovat, že současná generace našich dětí je náročná i na úroveň 
poskytovaných služeb. Podle mnohých odborníků se v současnosti stírá hranice mezi dětmi a dospělými a tato 
hranice nastupuje daleko rychleji, než tomu bylo o jednu či dvě generace dříve. Pojem „dětství” a „mládež” se 
stává hůře definovatelným a to i ve vazbě ke spotřebnímu chování. Právě na děti a jejich potřeby se zaměřuje 
mnoho organizací v cestovním ruchu, protože děti mají velký vliv na rozhodování svých rodičů. Z tohoto 
důvodu se i trh cestovního ruchu částečně zaměřuje na mladé účastníky cestovního ruchu. 

Mimo rodinu děti cestují nejčastěji v rámci školní docházky, kdy cestu či pobyt zabezpečuje škola nebo nějaká 
specializovaná firma. Jedná se např. o školy/pobyty v přírodě, školní výlety a exkurze, kurzovní výuku typu 
lyžařské kurzy respective kurzy lyžování a snowboardingu, turistické kurzy typu vodní-, cyklo- a vysokohorské 
turistiky, jazykové kurzy, výměnné pobyty, studium a výměnné pobyty v zahraniční. Další možností cestování 
a pobytů dětí (ať již s rodiči nebo samostatně) pak tvoří léčebné a rehabilitační pobyty pro děti a dorost  
v rámci komplexní či příspěvkové lázeňské léčebné péče.  

Významnou formu cestování dětí bez rodičů tvoří dětské tábory (zejména ty letní), které jsou z pohledu 
platné české legislativy zotavovacími akcemi. Ty můžeme považovat za organizovanou formu cestovního 
ruchu juniorů. Tábory mají dvojí význam: jednak výchovně vzdělávací a za druhé zdravotní v tom smyslu, 
že děti pobývají na čerstvém vzduchu, často v přírodě a tím si zvyšují svoji tělesnou zdatnost. Dnes jsou 
dětské tábory v mnoha českých rodinách poměrně stabilní součástí prázdninového programu dětí. Tábory 
členíme na pobytové a putovní, zvláštní skupinu tvoří tzv. příměstské tábory. Z hlediska teorie cestovního 
ruchu můžeme dětský tábor považovat za zájezd už při jeho trvání v délce přesahující 24 hod. Dle zákona 
je nejkratší doba, za kterou můžeme zotavovací akci považovat za tábor, činí 5 dnů. Jedná se o výjezd  
s ubytováním v délce 7 až 14 dnů. Příměstký tábor je variací na školku či družinu. Má zpravidla turnus v délce 
5 dnů - od pondělí do pátku a neobsahuje ubytování. Děti v nich tráví čas, kdy jsou rodiče v práci, mohou se 
účastnit celého týdenního programu nebo jenom některých dní.  Dle Attla „to co je v současné době v České 
republice problematické, je absence systematické, koncepční a promyšlené podpory cestovního ruchu dětí 
a mládeže” (Attl, 2017, s. 20). Tak jak tomu bylo u škol v přírodě a pionýrských táborů v minulosti. Z hlediska 
zaměření táborů jsou trendem army, adrenalinové, adventure nebo filmové tábory. Oblíbené jsou I “klasické” 
tábory se zaměřením na počítače, tanec či divadlo, jazykové nebo v přírodě. Typické ubytování na táborech 
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je ubytování ve stanech nebo v chatkách, na skautských táborech se lze vyspat i v indiánském tee-pee. Stále 
častěji jsou děti na táborech ubytovány v penzionu nebo v hotelu. A není výjimkou, že děti vyžadují přístup 
na internet nebo zásuvku pro dobíjení mobilu nebo připojení tabletu. Přestože příměstské tábory neobsahují 
ubytování a stravou zde je jen oběd a svačinky, jejich cena je v mnoha případech srovnatelná s klasickým 
pobytovým táborem. Cena tábora je ovlivněna rovněž jeho zaměřením respektive náklady vynaloženými na 
daný program tábora. 

Pořadatelem dětských táborů jsou subjekty, které můžeme klasifikovat podle různých hledisek.   
Z pohledu Živnostenského zákona jsou dětské tábory nejčastěji pořádány subjekty, které mají živnostenské 
oprávnění  zejména na předmět volné živnosti nazvaný „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 
kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“. Obsahovou náplní tohoto oboru volné živnosti je pak výchovně 
vzdělávací činnost na dětských táborech a jiných zotavovacích akcích, zejména vedení těchto akcí, zajišťování 
výchovných, relaxačních a vzdělávacích programů pro účastníky těchto akcí, dohled nad dětmi a podobně.   
Dalším předmětem živnostenského oprávnění, které se vztahuje provozování dětského tábora je „provozování 
tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti“ a „provozování cestovní agentury 
a průvodcovská činnost“ nebo koncesovaná živnost „provozování cestovní kanceláře“. V praxi se setkáváme 
s provozovateli i s jiným předmětem podnikání – např. ubytovací služby a jiné. Tábory pořádají jak podnikatelské 
subjekty, tak neziskové organizace. Z podnikatelských subjektů v rámci průmyslu cestovního ruchu se nejčastěji 
jedná o cestovní kanceláře a cestovní agentury, obchodní společnosti nabízející ubytovací a hostinské služby 
a některá volnočasová centra mající právní formu obchodní společnosti. Tábory však mohou pořádat i osoby 
podnikající ve výše uvedených branžích jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Tábory organizují 
rovněž neziskové organizace, a to jak státní, tak i nestátní. Jedná se o školy a školská zařízení, veřejné vysoké 
školy, domy dětí a mládeže (DDM), střediska volného času (SVČ), sportovní, kulturní, církevní organizace  
a mládežnické organizace jako Junák, Skaut nebo Pionýr. Jejich struktura z hlediska legislativy je uvedena na 
obrázku č. 1. 

Obrázek 1: Organizátoři dětských letních táborů, vlastní zpracování

Zdroj: vlastní zpracování

Rozdíl mezi nimi je zejména v tom, že tábory pořádané agenturami bývají o něco dražší, avšak tyto často 
nabízejí atraktivní program a kvalitní služby. Mezi největší prodejce dětských letních táborů u nás patří např. 
agentura A7, agentura H+H a CK Topinka, s.r.o. CK Topinka každoročně pořádá během léta kolem stovky táborů 
v pěti zemích, kterých se účastní přes pět tisíc účastníků. Na střední Moravě je to pak např. CK Bavi, s.r.o.  
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portály s nabídkou táborů pro děti a jiných organizovaných pobytů: www.borovice.cz, www.cesketabory.
cz, www.dobrytabor.cz, www.detibezhranic.cz, www.tabor.cz (patřící CK Topinka) a www.taboreni.cz, který  
v roce 2016 měl v nabídce 446 táborů s 1 118 turnusy (Katalog dětských táborů, 2016) nebo portál pro děti 
- www.alik.cz

2. CÍL A METODIKA
Cílem článku je prezentovat výsledky dvou kvantitativních výzkumů zaměřených na dětské letní tábory. 
Konkrétně se jedná o výzkum - identifikaci faktorů, ovlivňujících výběr konkrétního tábora a souvisejících s 
vlastním pobytem na táboře.  Formou ankety byly dotazování žáci 5 a 7 tříd resp. děti mladšího a staršího 
školního věku, ve dvou záměrně vybraných městech (v Čechách a na Moravě),  a to v Ústí nad Orlicí a  ve 
Valašském Meziřičí. Celkový počet zpracovaných odpovědí byl u 833 respondentů. Jejich struktura dle tříd, 
pohlaví a města je uvedena v tab. 1.

Tabulka 1: Struktura vzorku respondentů
 Ústí nad Orlicí Valašské Meziřičí  
 chlapci dívky chlapci dívky Celkem

5. třída 128 117 97 78 420
7. třída 130 122 83 78 413
Celkem 258 239 180 156  

 497 336 833
Zdroj: vlastní zpracování

3. VÝSLEDKY A DISKUZE
3.1 VÝSLEDKY VÝZKUMU U DĚTÍ

Základní výzkumnou otázkou bylo, zda se děti letních dětských táborů účastní či nikoliv a v případě negativní 
odpovědi, zda by vůbec na tábor chtěly či nechtěly jet.  Přičemž je třeba uvést, že se mohlo jednat jak o tábor 
pobytový, který v naprosté většině odpovědí převažoval, tak i příměstský. Z oslovených respondentů 63,9 % 
na táboře bylo, 25,2 % nebylo a téměř 11 % na tábor ani jet nechce.  Při komparaci obou lokalit vyšlo, že 
na táboře nebylo vice dětí z okresu Valašské Meziřičí než Ústí nad Orlicí, a to o vice než 10 %. Důvod proč 
děti nejezdí, však nebyl předmětem výzkumu. U dětí, které na táboře byly, jsme dále analyzovali četnost 
jejich pobytu. Ta vyšla u dětí obou měst velmi podobně. 72,6 % z nich bylo na táboře vícekrát, což byly 
zejména starší děti, zatímco 27,4 % tam bylo poprvé. Mezi aspekty, které ovlivňují výběr konkrétního tábora 
a které byly v rámci našeho výzkumu sledovány, patří způsob jak respective s kým dítě tábor vybírá. V 58,2 
% případů rozhodují rodiče, ve zbývajících téměř 42 % si tábor vybírají děti samy. S výběrem tábora souvisí 
další zkoumaný aspekt, a to zdroj informací o táborech. Jejich přehled je uveden grafu č.1.

www.borovice.cz
www.cesketabory.cz
www.cesketabory.cz
www.dobrytabor.cz
www.detibezhranic.cz
www.tabor.cz
www.taboreni.cz
www.alik.cz
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Graf 1: Zdroj informací o táborech

Zdroj: vlastní zpracování

Výsledky potvrzují předpoklad, že ve 42 % případů rodiny a děti vychází z doporučení svých známých. 
Následuje kritérium, kdy tábor je nabízen oddílem či kroužkem, který dítě navštěvuje během školního roku 
(29,5 %). Zejména u starších dětí jsou tímto zdrojem informace na internetu a u 18 % respondentů hrají roli 
nadále klasické propragační materiály. Další otázky ankety opět směřovaly na základní údaje vztahující se  
k samotnému táboru respective pobytu na něm a druh ubytovacího zařízení. 

Graf 2: Délka pobytu na táborech

Zdroj: vlastní zpracování

Z grafu č. 2 vyplývá, že 54,5 % oslovených děti strávilo na táboře týden, 43,8 % dětí se účastní 14 denního 
tábora. Děti mající zkušenost s příměstským táborem, a to 10 % respondentů uváděli 5 dnů. 

 
 
 

 
Graf 1: Zdroj informací o táborech 

 
                 Zdroj: vlastní zpracování 

 
      Výsledky potvrzují předpoklad, že ve 42 % případů rodiny a děti vychází z doporučení 
svých známých. Následuje kritérium, kdy tábor je nabízen oddílem či kroužkem, který dítě 
navštěvuje během školního roku (29,5 %). Zejména u starších dětí jsou tímto zdrojem 
informace na internetu a u 18 % respondentů hrají roli nadále klasické propragační 
materiály. Další otázky ankety opět směřovaly na základní údaje vztahující se k 
samotnému táboru respective pobytu na něm a druh ubytovacího zařízení.  
 

Graf 2: Délka pobytu na táborech 

 
                  Zdroj: vlastní zpracování 

0

10

20

30

40

50

60

doporučení oddíl internet leták

Celkem

Ústí n.O.

Val.Mez.

0

10

20

30

40

50

60

14 dní 7 dní 5 dní jiná

Celkem

Ústí n.O.

Val.Mez.

 
 
 

 
Graf 1: Zdroj informací o táborech 

 
                 Zdroj: vlastní zpracování 

 
      Výsledky potvrzují předpoklad, že ve 42 % případů rodiny a děti vychází z doporučení 
svých známých. Následuje kritérium, kdy tábor je nabízen oddílem či kroužkem, který dítě 
navštěvuje během školního roku (29,5 %). Zejména u starších dětí jsou tímto zdrojem 
informace na internetu a u 18 % respondentů hrají roli nadále klasické propragační 
materiály. Další otázky ankety opět směřovaly na základní údaje vztahující se k 
samotnému táboru respective pobytu na něm a druh ubytovacího zařízení.  
 

Graf 2: Délka pobytu na táborech 

 
                  Zdroj: vlastní zpracování 

0

10

20

30

40

50

60

doporučení oddíl internet leták

Celkem

Ústí n.O.

Val.Mez.

0

10

20

30

40

50

60

14 dní 7 dní 5 dní jiná

Celkem

Ústí n.O.

Val.Mez.



- 13 -

Graf 3: Typ ubytování na táborech

Zdroj: vlastní zpracování

Nejčastějším typem (38,8 %) ubytovacího zařízení na táborech je u dětí stan, následován chatkou (33,5%) 
a ostatními typy (např. teepee u skautských táborů).  Z porování výsledků mezi jednotlivými skupinami 
všch vyšlo, že stanový tábor byl nejvíce zastoupen u dětí mladšího školního věku z Valašska, zatímco děti 
z Ústeckoorlicka volili častěji spaní v budově, a to v penzionech. Námi zjištěné výsledky mohou být rovněž 
komparovány s dílčími výsledky studií, jež byly take zaměřené na dětské letní tábory.

3.2 STUDIE STEM/MARK A GE MONEY BANK

Výsledky naší pilotní studie jsou doplněné o výsledky dvou odborných studií provedené v minulých letech 
na obdobné téma agenturou Stemmark a bankou GE Money Bank (Moneta). V květnu roku 2014 realizovala 
agentura STEM/MARK první online výzkum zaměřený na  letní dětské tábory, a to na vzorku online  ve věku 
15 - 59 let, ze které byla vybrána skupina rodičů s dětmi ve věku  6 - 15 let o velikosti 277 respondentů.  
Z výsledků tohoto výzkumu vyplynulo, že 42 % rodičů  dětí této věkové skupiny bylo rozhodnuto své dítě na 
tábor poslat a dalších 19 % účast zvažovalo. V případě, že dítě na tábor nejelo, rozhodlo si tak o tom v 32 % 
případů samo (Stemmark, 2014). Podle posledního průzkumu této agentury z června 2016, realizovaného 
na stejném vzorku čítajícího 178 respondentů, se své dítě rozhodlo poslat na tábor 42 % rodičů. Avšak 44 
% dotázaných nehodlalo pro své dítě zařídit tábor. Zbývajících 14 % dotázaných odpovědělo, že ještě neví. 
Podle výše uvedených výsledků se situace v posledních dvou letech nijak výrazně nezměnila. Avšak otázkou 
zůstává, nakolik bylo či nebylo dotazování u rodičů předškolních dětí pro celkové výsledky limitujícím faktorem.  
Z hlediska zaměření táborů volí většina rodičů pro své děti tábor se sportovím zaměřením (35 %). Dále jsou 
preferovány tábory bez bližšího zaměření (29 %). A zpět se vrací skautské tábory a tábory v přírodě, kam jelo 
10 % dětí. 58 % dětí si zvolilo tábor pobytový, 26 % tábor příměstský. Důležitými kritérii při výběru tábora 
byli dle oslovených rodičů v roce 2016: pořadatel (71 %), předchozí vlastní zkušenost (50,0 %), reference  
a zaměření tábora, které dosáhly shodných 42 %. Neméně důležitými kritérii pak byli rovněž uváděné lokalita 
(38 %), úroveň a vybavení tábora společně s aspektem, zda na tábor jedou i kamarádi (33 %) a nízká cena 
(23%). Z uvedených výsledků je patrné, že respondenti tohoto průzkumu mohli uvést několik z nabízených 
možností (Stemmark, 2016).

Z výsledků studie společnosti GE Money Bank provedené v roce 2009 vyplyvá, že přestože cena tedy není tím 
nejzásadnějším kritériem, je stale pro mnoho rodin důležitá. V ČR bylo v tomto roce běžnou cenou za týdenní 
pobyt na táboře v tuzemsku 2 700,-Kč - 4 000,- Kč. Z vybraných zemí, kde průzkum formou ankety probíhal 
pouze v Čechách a ve Slovinsku, byly tábory levnější. Oproti jiným – západoevropským zemím, ve kterých 
rodiče za své děti zaplatí o mnohem více. Pokud však dítě jede na tábor v zahraniční, jeho rodiče nejčastěji 
za týden pobytu zaplatí mezi 5 400,-Kč – 8 100,- Kč.  V roce 2016 za týdenní příměstský tábor zaplatili rodiče 
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v průměru 1 800,- Kč, za stejně dlouhý pobytový tábor to bylo cca 3 200,- Kč. Avšak s délkou tábora se cena 
snižuje, protože za dvoutýdenní pobytový tábor byla uváděna cena 3 900,- Kč (Němeček, 2009).

Ačkoliv při porovnání zkoumaných proměnných v rámci našeho výzkumu a uvedených studií nejsou tyto 
všechny stejné, což považujeme za jeden z limitů naší práce, lze konstatovat, že aspoň ve dvou případech 
výsledky našeho výzkumu potvrzují výsledky vzešlé ze studie StemMark. Jedná se o počet dětí, které se 
účastní tábora a reference (doporučení známých), jakožto zdroje informací pro výběr tábora.

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ
Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že dětské tábory lze považovat za zajímavý produkt cestovního ruchu. 
Představují pro děti možnost strávit část prázdnin bez rodičů, ve společnosti jiných dětí, pod dohledem 
dospělých vedoucích či instruktorů. Nabídka dětských táborů se neustále rozšiřuje a stávají se tak zajímavou 
aktivitou, kterou děti v době prázdnin doplňují svoji celoroční volnočasovou činnost, např. v zájmových 
kroužcích, sportovních oddílech. Dětské tábory představují i podnikatelskou příležitost pro komerční subjekty. 
Výsledky ukazují, že o letní tábory je mezi dětmi zájem. Většina dětí chce na tábor z vlastní iniciativy. Výsledky 
pilotní studie ukazují, že téměř dvě třetiny z nich se účastnily pobytu na táboře aspoň jednou. Čtvrtina dětí 
sice na táboře ještě nebyla, ale chtěly by na tábor jet. A pouze 11 % ze zkoumaného vzorku, kteří na něm 
nebyli, o něj ani nemá zájem.

Tábor jako produkt cestovního ruchu má rovněž řadu zvláštností, které se týkají jak jeho poskytovatelů 
(organizací), které tábory pořádají, tak jeho zaměření, poskytovaných služeb, délky trvání, ale také komunikace 
s potenciálními účastníky – dětmi. Dětské tábory jsou (co potvrzuje studie StemMark) velmi rozmanité  
i z pohledu jejich zaměření. Hlavním informačním zdrojem o táborech jsou doporučení známých a kamarádů, 
dale pak informace přímo z oddílů, které děti navštěvují. Tato zjištění prokázují souvislost mezi účastí na 
táboře a volnočasovou aktivitou provozovanou během školního roku. Služby poskytované na letních dětských 
táborech se liší od služeb poskytovaných jiným segmentům účastníků cestovního ruchu. Děti jsou ubytovány 
většinou ve stanech a v chatkách.  Nejčastěji děti jezdí na tábory, které trvají dva týdny. Segment dětí jako 
cílové skupiny cestovního ruchu, který byl zatím ve výzkumech cestovního ruchu opomíjen, se ukazuje jako 
téma, které je aktuální a má velký potenciál pro další výzkumy v této oblasti.
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ABSTRAKT

Hlavním cílem předloženého článku je srovnání 
regionálních rozdílů stavu historických rezidencí 
v Česku a v Polsku, jakožto potenciálu pro rozvoj 
poznávacího a kulturního cestovního ruchu. Na 
základě historických událostí, podobností a rozdílů, 
je možné identifikovat a zdůvodnit současný stav. 
Autor prování analýzu struktury a stavu historických 
rezidencí a faktorů, které danou situaci ovlivňovaly. 
Základní hypotézou je: hlavní důvodem proč jsou 
v Česku historické rezidence v lepším stavu než  
v Polsku, je skudečnost, že na území Česka byla již 
v historických dobách odlišná sociální struktura 
vlastníků těchto objektů, úroveň hospodářského 
rozvoje byla vyšší a regionálně rovnoměrnější, 
období II. světové války i následující méně tragické 
a tím byla situace příznivější pro jejich ochranu  
a další využití v cestovním ruchu. Hlavní metodou 
je literární rešerše, IDI, komparace a pozorování  
v terénu. Základní hypotéza byla potvrzena. 

 
Klíčová slova: Česko, Polsko, rezidence, cestovni 
ruch, indikátory, regionální rozvoj

JEL: R1, N9, B5

HISTORICAL RESIDENCES IN 
CZECHIA AND POLAND AS 

A DEVELOPMENT 
INDICATOR 

HISTORICKÉ REZIDENCE 
V ČESKU A POLSKU JAKO 
INDIKÁTOR VÝVOJE

Marek W. Kozak

ABSTRACT

The main aim of this article is the analysis of the 
possibility of usage of residence data to describe 
the regional differences between Czechia and 
Poland, including potential for development of 
cultural and tourist movement. The analysis of 
data referring to countries of historical similarities 
and differences helps to identify  the reasons for 
these dissimilarities and their outcome. The author 
carries out an analysis of the structure and state of 
residences and factors influencing it in the past and 
following World War II period. The key hypothesis 
is: the main reasons why Czech residences are in 
better shape, is the fact that the social structure 
in Czechia was different (aristocratic rather than 
noble), the level of development was higher and 
more evenly distributed, the history of  World 
War II and the post-war period (less tragic) was 
more helpful for their protection and future use in 
tourism. The main method: literature and statistics 
review, IDIs and observation. The methods influence 
sources of information. The key hypothesis (the 
number and the state of the residences constitute 
a durable indicator of the level of development of 
regions) was confirmed.

Keywords: Czechia, Poland, residences, tourism, 
indicators, regional development
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THEORETICAL BASIS
Culture tourism (including heritage tourism) nowadays has become the basis for tourism in general (Smith 
1997) not least because it depends less on climatic (atmospheric) conditions than tourism based on natural 
resources. It is also better suited to the conditions and lifestyles of contemporary societies and constitutes 
the basis for building up of the tourist offer (Hughes, Allen 2005). Cultural heritage (tangible and intangible) 
is a product of various traditions and human achievements (UNESCO 2008). Cultural tourism, which includes 
visiting historical residences (even if their function has been altered) is about getting to know both other 
people’s way of life and their way of thinking (Goeldner, Ritchie 2008; Wall, Mathieson 2006).

‘The dynamic development of culture tourism reflects the changes in social life and manifests itself in the 
accelerated growth both on the demand and the supply sides of culture tourism (Richards, Wilson, 2008, 
str.7). Moreover, differentiation of culture tourism also provides a solution to seasonality problem (Jansen-
Verbeke 1997).

Tourism in general, is linked with culture in many ways. It always takes place in a given scenery (usually 
shaped by man), that is, in a certain cultural landscape. (Kowalczyk 2008, str. 13). Residences are part of this 
landscape and serve a number of different functions (museum, exhibition, event, accommodation, catering 
or shopping) influencing local development (Kozak 2013).

AIM  AND METHODOLOGY
The main aim of this article is the analysis of the possibility of usage of residence data to describe the 
regional differences between Czechia and Poland, including potential for development of cultural and 
tourist movement. The complexity of the research aim requires the use of a variety of research methods and 
techniques. For the sake of comparability of data, the statistics concerning the residences in official Czech 
and Polish registers of historical monuments were used alongside the data collected while visiting historical 
residences in Czechia (CR) and Poland1. The statistical data analysed come from National Centre for Research 
and Documentation of Historical Monuments (currently known as the National Heritage Board of Poland) 
and Narodni Pamatkovy Ustav (National Heritage Institute of the Czech Republic). Even if the data are not 
identical, they are still close enough to allow comparison between the situation in Czechia and in Poland2. 
Necessary literature studies3 were conducted at Charles University in Prague, as well as, in the National 
Libraries in Prague and Warsaw (2014), Additionally, a discussion with Czech experts was held in September 
2014, followed by consultation of the draft text in 20154.

1 The latter, resulting in the book by the author of the paper - M.W. Kozak, 2008.
2 Data as of 2014 (Czechia) and  2004 (Poland).  Other comparative data were unavailable.
3 The author would like to extend his sincere gratitude  to Ms Judyta Judacha-Sember, who facilitated access to  
a number of Czech resources.
4 IDI with a specialist in historical geography Dr Markéta Šantrůčkova (Vyzkumny Ustav Silva Taroucy pro krajinu Okrasne 
Zahradnictvi) and a geographer, specialist in regional development, Dr Jiři Vagner (Charles University in Prague).  
I would like to extend my gratitude also do Dr Dana Fialová (Charles University in Prague) for her valuable comments 
provided in 2015 (IDI). 
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RESULTS AND DISCUSSION
1. STATE OF AFFAIRS: RURAL RESIDENCES IN CZECH AND POLISH REGIONS  
    (NUTS 2)

In the case of Czechia we observe a clearly visible difference in the structure of residences (lack of small 
residences) and their good maintenance (see: Kubů 2008; Kuča 2009; Reader’s Digest 2010).5

Table 1. Czechia: castles, palaces and manor houses in historical monuments register, NUTS 2, 2014

NUTS 2 Region 
(main cities and 

areas)

Castles Palaces in rural 
areas Urban 

palaces
Manor 
houses

Historical 
residences 

in total

Residences 
per10000 

inhabitants 
in 2014

Residences 
per 1000 
sq. km.Good in 

ruins good in ruins

Capital City of 
Prague 1 1 22 0 85 8 117 0,95 8,55*

Central 
Bohemia (area 

surrounding 
Prague)

18 34 226 1 3 32 314 2,42 28,55

Southwest (Plzeň 
and Southern 

Bohemia)
7 55 209 3 0 40 314 2,60 17,84

Northwest 
(Karlovy Vary 
and Ústí nad 

Labem)

7 43 117 7 2 25 201 1,79 23,38

Northeast 
(Liberec, 

Hradec Králové, 
Pardubice)

14 56 152 1 2 18 243 1,62 19,60

Southeast 
(Highlands 

and Southern 
Moravia)

11 50 174 1 13 20 269 1,61 19,22

Central Moravia 
(Olomouc and 

Zlin)
7 29 196 0 5 13 250 2,05 27,48

Moravian-
Silesian Region 

(Ostrava)
4 10 62 1 5 4 86 0,71 16,23

TOTAL  
and % 69 (4%) 278 

(16%)
1158 
(65%)

14 
(1%)

115 
(7%)

160 
(9%)

1794 
(100%) 1,71 22,74

Source: Own calculation after Narodni Pamatkovy Ustav (National Heritage Institute) data, http://monumnet.
npu.cz/pamfond/hledani.php, accessed: 20.04.2015.  Population data as of 1.01.2014: EUROSTAT, http://
appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_d2jan&lang=en (access: 10.05.2015).  Nota 
bene:* Prague’s area is only 500 sq. km, so calculation per 1000 sq km. is theoretical only.

5 Czech  hradište  is equivalent to Polish grodzisko, gród (castle-town) ; hrad is in Polish zamek (castle);  Czech zamek  
is a pałac wiejski (rural palace);  Czech palac is Polish pałac miejski (urban palace); dvůr, dvorec – dwór (manor house) 
(in Czechia gradually perishing, starting from the Renaissance era [Šantrůčkova 2014]).

http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php
http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_d2jan&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_d2jan&lang=en


- 20 -

The main group among the residences in Czechia consists of palaces (rural and urban in total - 72%, mostly 
rural ones), with a relatively small number of manor houses (only 9%). Palaces were usually aristocracy 
residences, whereas manor houses provided housing for less numerous landed gentry/nobility. In Czechia 
the differentiation in economic development and living standard (measured by saturation with residences 
and currently by the GDP), although noticeable, was and still is lower than in Poland. 

Table 2. Poland:  Castles, palaces and manor houses in historical monuments register, NUTS 2, 2004

Voivod-
ship (region                                                                                  

NUTS2)
Castles

Including 
castles 

requiring 
general 
renova-

tion

Palaces 
(rural and 

urban)

Including 
palaces 

requiring 
general 

renovation

Manor 
houses

Including 
manor 
houses 

requiring 
general 
renova-

tion

His-
torical 
resi-

dences 
in total

Resi-
dences 

per10000 
inhabi-
tants

Resi-
dences 

per 1000 
sq. km.

Dolnośląskie 73 17 448 227 184 107 705 2,46 32,25

Kujawsko- 
pomorskie 22 5 108 32 212 76 342 1,66 19,23

Lubelskie 10 0 103 26 158 49 271 1,27 10,84

Lubuskie 25 11 126 52 71 28 222 2,20 15,86

Łódzkie 15 3 52 15 193 95 260 1,04 14,45

Małopolskie 28 1 76 30 204 81 308 0,93 20,54

Mazowieckie 10 3 181 39 318 97 509 0,97 14,34

Opolskie 28 7 73 36 80 35 181 1,89 19,06

Podkarpackie 17 4 47 16 148 58 212 1,02 11,78

Podlaskie 4 1 15 2 59 27 78 0,67 3,90

Pomorskie 11 4 76 42 142 65 229 1,02 12,38

Śląskie 34 14 79 43 79 38 192 0,43 15,36

Świętokrzyskie 23 0 36 9 69 33 128 1,03 10,67

Warmińsko- 
mazurskie 27 6 97 25 165 52 289 2,04 12,05

Wielkopolskie 25 2 328 70 440 109 793 2,31 26,44

Zachodniopomor-
skie 20 5 149 65 88 43 257 1,52 11,18

Poland 372 
(7,48%)

83 
(2%)

1994 
(40,07%)

729 
 (15%)

2610 
(52,45%)

993  
(20%)

4976 
(100%) 1,31 15,90

Source:  based on: KOBiDZ, Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych - grudzień 2004 [Report 
on the state of preservation of immovable monuments - December 2004], in possession of the author 
(currently unavailable on the National Heritage Board’s website). Downloaded in  2007. Data on population 
as of 1.01.2014: EUROSTAT http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_
d2jan&lang=en (access: 10.05.2015).  Data on regions area: GUS 2009, Rocznik statystyczny województw 
[Statistical Yearbook of the Regions], Warsaw, p. 36.

Data presented in Table 2, demonstrate that the structure of residences (mainly in the East) is dominated 
by manor houses and, only in the West, by palaces. This differentiation contributes to the specific picture of 
cultural landscape and is strictly connected with the social structure. Judging by the shape of palaces, one 
can assume that the majority of residences are in poor technical condition.

Poland’s landscape is dominated by manor houses. Palaces are less numerous than in Czechia (less than 41%), 
whereas most of them are to be found in Western regions, where the residence structure was similar to that 
in Czechia. Gloger (1985, p. 88) confirms that, landed gentry/nobility, numerous in the 16th century, perished 
in Wielkopolska region in the following centuries, replaced by one-village gentry and not numerous [until the 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_d2jan&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_d2jan&lang=en
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subjugation to the Prussians/Germans - MWK] great land owners.6 Despite the attempts to germanise  western 
Poland during the period of anti-catholic pressure in the 19th century, Wielkopolska region demonstrated the 
ability to polonise the newcomers quite easily. On the other hand, de-polonisation of the eastern borderland 
after the 1863 uprising is a clear evidence of Poland’s economic and cultural weakness in these areas. 

Czech residences are relatively more numerous (1.71 per 10000 inhabitants in Czechia vis-à-vis 1.31 in Poland 
and 22.74 versus 15.90 per 1000 sq. km in Poland). In both countries, the more affluent regions generally 
maintain their position, although the industrial and post-industrial era caused some minor  shifts7. In Czechia, 
regional disparities are smaller. In Poland, the lowest saturation of residences is observed in the North-east, 
the highest in the West and South-East of Poland (with the capital region excluded). The index for the region 
with the lowest saturation per 10 000 inhabitants (Śląskie) accounts for only 18% of the index for Dolnośląskie 
region, characterised by the highest saturation (see: Table 2). The corresponding ratio for the Czech regions 
is 28% (Moravian-Silesian Region vs. Southwest). The development level of the Czech regions in the past was 
not only higher than in Poland, but also more balanced (see: Tables 1 and 2). The pace of development in the 
former Polish territories in the 19th century was proportional to that of the pre-partition era and lower than 
in native lands of the partitioning states (Hryniewicz, 2015, p. 83-4).

In both relative and absolute terms, the largest number of palaces are to be found in Western Poland. An 
important factor here is the former share of landed gentry/nobility in the social structure (in Czechia - 1%, in 
Silesia - ca. 1,5%, whereas in Poland, on average ca. 10%)8. This is not, however, the result of the partitions: 
Wielkopolska already in the past had a different economic and social structure than Małopolska or Ruthenia. 
The region also did not know neighbourly forays (assaults), replacing justice9,10. Defensive capability of 
Polish gentry/nobility residences was a common concern until the partitions period (Ferenc, 2008, p.145; 
Leśniakowska, 2009, p. 13; Krótka nauka…, 2009, p. 45). Apparently, in Czechia the law was  observed more 
strictly.

In Czechia, officially only 1% of the total number of palaces is in ruin (according to Šantručkova [2014] - 
possibly more percent), whereas in Poland, only among the rural palaces (for which there are data available), 
15% require general renovation.

2. FACTORS DETERMINING THE STRUCTURE AND STATE OF CZECH AND POLISH     
    RESIDENCE

These factors can be divided into two groups: historical factors (having impact until WW II) and modern 
factors (understood as those resulting from WW II).

6 During the baroque era (mostly in the 17th century) the gentry/nobility  social class was estimated in Czechia as 1% 
of population, in Silesia - 1,5%, whereas in Poland - ca. 10% (Fukala ,2012, p. 226). Polish gentry/nobility, although 
formally equal in rights and privileges, was actually highly differentiated (Zienkowska, 2003, p. 44-5).
7 Real terms GDP at current prices 2010 in Czechia amounted on average to 14300 € per capita, with the two regions 
(Central and South-Western Czechia) saturated most with residences (per 10000 inhabitants) were at the same time 
(after the Prague region and Southeast) affluent (€ 12600 and € 12400 respectively)(EUROSTAT GDP).  As far as the 
number of residences per 1000 sq. km is concerned the top ranks belong also to relatively wealthy regions with largest 
cities: Central Czechia and Central Moravia (€ 12600 and € 11400)(ibidem).  In Poland, with the average GDP of € 9200, 
two of regions rich in residences per 10000 inhabitants and per 1000 sq. km are relatively affluent: Dolnośląskie in 2010 
had GDP of €10300, Wielkopolskie – € 9600 (ibidem).
8 What is interesting, in Eastern Mazovia quite recently in some counties the share of (mainly poorer gentry)  was as 
high as 30% (Krawczak, 1993, p. 21)
9 During the First Polish Republic, manor houses in central and eastern parts of the country were surrounded by 
palisades: not for the defence against army, but neighbours. Is the today’s habit of  fencing off housing development  
driven by the same motives?
10 A number of myths connected with nobility were dispelled by Łoziński (2005).
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2a. HISORICAL FACTORS (UP UNTIL WW II)

These factors were of economic and socio-political nature and the two were strictly connected with each 
other. Their influence is visible today (Machcewicz, 2014). Thus the main differences are as follows (table 3).

Table 3. Key historical differences up until the 20th century.

Feature/s Czechia Poland

An era of importance in Europe 14th-15th century, 19th century 15th – 16th century

An era of strong ties with other 
political systems in Western 

Europe.

14th-20th century (era of 
sovereignty and after 1612 

limited sovereignty)
15th-16th century

Elective monarchy 15th-16th century
16th century – until the 1795 
when the First Polish Republic 

ceased to exist.

Hereditary monarchy Until 15th century and from the 
16th century till 1918. Up until 16th century

Complete sovereignty  

Until 1526  (enthronement of the 
House of Habsburg), stagnation 

after 1612, national and 
economic development beginning 

with the 19th century.

Till the end of the 17th century 
(since then military, economic 

and political decline, interrupted 
by the 19th century uprisings)

An era of economic importance in 
Europe

Until the 14th century and 
beginning with the 18th century.

Until the 12th century and the 
14th century until the mid 17th 

century.

Cultural, political and economic 
ties with Western Europe.

Strong and institutionalized 
from the 13th century till 1948. 

(changeable over time)

Strong but not  institutionalized, 
only in the 10th and 11th century 

and beginning with the 14th 
century up until the 16th century. 

The strengthening and abolition 
of legal serfdom.

Strengthening  beginning with 
the 14th century; up until 1785; 
in Czechia until 1781; in Slovakia 

until 1785.

Strengthening beginning with the 
14th century (especially in the 

16th-17th century); up until  1807-
1864.

The strengthening and abolition 
of serfdom statutory labour.

Strengthening  beginning with the 
16th century, until 1848 (like in 

Austria).

Strengthening  from the 16th 
century till the 19th century 

(different in various partitioning 
countries from 1808 till 1864).

The participation of nobility/
aristocracy in the society; 

material status, criteria for 
promotion (identification); coat of 

arms.

About 1%; usually the rich; 
beginning with the 16th century 
the same criteria as in the Reich 
(material status and services to 
the sovereign) and the coat of 
arms connected with a given 

family. 

About 10%, many of modest 
means or without property, 
identification on the basis of 

origin and the right to the coat of 
arms (originally, the coat of arms 

connected with an army unit, 
thus many families entitled to it). 

Source: own elaboration based on: Bloch M., 1975; Hryniewicz J., 2015; Ihnatowicz  i in., 1996.
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As we can see from table 3, both countries were under the influence of the Eastern European economic 
(grange) system. However, there were differences between the two, due to different social structure and 
the time when serfdom was abolished and freehold was granted. In Poland, often the gentry/nobility hardly 
differed from the peasants, the coat of arms being the only difference, which often led to conflicts. Czechia 
had introduced earlier an elective system and only for a short period of time (1437-1526). The Polish state 
was less integrated with Western Europe. Unlike Poland, Czechia and Slovakia entered into relations with 
Europe thanks to Austria as an intermediary.

2b. WORLD WAR II AND ITS CONSEQUENCES

World War II and its consequences had an enormous impact on the condition of residential establishments 
(and monuments as such). Once again, the fate of Czechia and Poland was different. Despite Poland’s 
achievements in the field of reintegration during the interwar period, it did not manage to gain a strong 
international position  (see: Harasimowicz 2013, p. 178; see: Wieczorkiewicz, 2014, p. 77). Let us begin with 
Czechoslovakia. Given the above data, Czechoslovakia seems to have been in a better situation even though 
it was the first country attacked by the Nazis in 1938. The Hungarian authorities took advantage of this 
situation, seizing Carpathian Ruthenia. Similarly, Poland regained Zaolzie11 and small parts of Spiš and Orava. 
In order to put things in order, I suggest using a few main criteria presented in table 4.

11 The name meaning ‘lands beyond the Olza River’, the region is also called ‘trans-Olza Silesia’ . The area was lost after 
WW I when the whole Polish Army fought  in the east with Soviet Army.
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Table 4. Assessment of situation in Czechia and in Poland at the end of and after WWII

CRITERION

Inhabitants culture, including organisational culture,  at the end of the war

Czechia: Post-war Czechia (Czechoslovakia) was a modern industrial state. Relatively higher culture of 
the country, which did not lose the majority of its intellectual elites and appropriate arrangements of 
the London government in the view of executing power, facilitated greatly the recovery of the state’s 
structures (IDI - Šantrůčková 2014).

Hryniewicz (2015, p. 85) stresses that the pre-war Czechoslovakia was the only democratic state of Central 
and Eastern Europe. The first post-war years allow us to conclude that during the war the core of culture 
remained essentially untouched in Czechia. 

An important difference can be found in the fact that Czechoslovak authorities were supported by the 
USSR from the very start. 

This kind of relations, lasting until 1948 coup (preceded by establishment in 1947 of the Cominform (a sui 
generis Communist International), fully controlled by the Soviets (Applebaum, 2013, p. 263-264), allowed 
a short period of post-war sovereignty in Czechoslovakia.

The allied forces withdrew from Czechoslovakia in 1945 and Czech administration efficiently reconstructed 
its structures in the entire Czechoslovak territory.

Already on the 9th May 1945 the administrative structures responsible for monument protection were 
established. This enabled the protection of most of the monuments against plunder (except for the 
territories left by the Germans) (Uhliková, 2004, p. 27), where the loss of monuments was the most 
significant (Heřmanová, Chromý,  2009, p.  205-6)12.

Nationalisation of castles, palaces and manor houses was executed quite efficiently, leaving no time for 
plunder and looting (with temporary exception in lands formerly inhabited by the Germans).

The expulsion of the Germans from Czechia and Poland resulted from the Potsdam Conference, but in 
Czechoslovakia it was supported rather unfortunately by the so-called Beneš decrees.

Almost right after the end of WWII the authorities had at their disposal a plan for future use of the  
monuments (IDI – Vagner, 2014; Uhliková, 2004).

In the case of residences, initially 47 outstanding ones were chosen to serve cultural purposes.

In the period following the communist coup in 1948, the nationalised residences were divided into 
three categories: outstanding monuments (intended for cultural institutions, museum and other social 
functions), monuments of lower rank, transmitted to local authorities and the category of the smallest 
facilities, passed on to state-owned farms.

An important factor was the adoption of the bill no. 137/1946 Sb. on the National Culture Commission for 
state cultural  property, providing the legal protection framework for the assets confiscated under decrees 
nos. 12/1945 and 108/1945. Initially, the residences fell under the remit of the Ministry of Agriculture and 
later, since 1.05.1947, of the National Commission for Culture (Uhliková, 2004, p.45). The Commission was 
occasionally criticised, yet supposedly unjustly (see: Kubů, 2008, p. 383; Uhliková,  2004, p. 58-66).

12 The name meaning ‘lands beyond the Olza River’, the region is also called ‘trans-Olza Silesia’ . The area was lost after 
WW I when the whole Polish Army fought  in the east with Soviet Army.
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Poland: Until the outbreak of WWII Poland was de facto a conservative agro-industrial country, which, 
during the war suffered relatively greatest population loss, especially among the elites . Poland, encountered 
a severe problem of administrative personnel shortage, resulting from great population loss (ca. 6 million 
citizens, making ca. 17% of the entire population) . 

The relocation of some of population from the areas of lower culture (today’s Belarus, Ukraine and parts 
of Lithuania) to those more civilised, lead to a number of problems (including demolition of historical 
monuments).

Initially, the key role in these areas belonged to Soviet services and - in the transitory period - also German 
administration recreated before the Potsdam Conference, which (in late July and early August 1945), 
demarcated Poland’s western borders and - at least declaratively - recognised Polish administration in the 
so-called ‘re-covered territories’.

Additional problems were caused by the growing political conflicts over authority, manifestation of various 
social pathologies, as well as, emigration of Jewish survivors.

The lack of experienced managers resulted in chaos, which was also reflected in uncoordinated repatriation 
(Zaremba, 2012, p. 359 and the following; Lowe, 2015, p. 73).

Similarly, shortage of skilled workforce (specifically in towns and cities) caused delays in the displacement 
of the German population.

Due to the weakness of  administration and the extent and diversity of the state (de facto occupied by the 
Soviet Army) the attempts to regulate protection of historical monuments (thus, also residences) failed. 
This is evidenced by numerous trials of the local ‘devastators’, who would pull down preserved residences, 
possibly only for profit up until the 1950’s (Łuczyński, 2010).

The attempts to organise the system of legal protection of historical monuments were not only unproductive 
but also chaotic. This is because these efforts were undertaken not by the government but by individual 
ministries (e.g. the Ministry for the Recovered Territories).

The agricultural reform and nationalisation of estates exceeding 50 hectares (100 hectares in the Western 
Territories) and the accompanying, often illegal, takeovers of buildings, did not actually have any social 
objective. Moreover, in the case of manor houses it was virtually pointless, because small buildings could 
not serve any important functions.

Internal situation

Czechia: Unlike in Poland, the internal situation of Czechoslovakia was not subject to serious social or 
economic disturbance during the war.

The Allies (including the 2nd Polish Army) withdrew from Czechoslovakia in 1945. Friendly relations with 
the USSR made violence and rape less frequent than in Germany or in Poland, yet still were equally frequent 
as in Central Europe (Snyder, 2013, p.  307).

The industrial culture (and indirectly relatively high social capital) encouraged cooperation in reconstruction. 
Experienced administration was neither destroyed nor dispersed, and additionally it had a clear concept of 
historical monument protection.
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Poland: The human and material losses Poland suffered during the war, contributed to the poor post-war 
situation of the country. 

It was not by accident that the book devoted to the post-war situation is entitled ‘Great Fright’ (Zaremba 
2012). 

 Similarly, Snyder blamed Europe for the chaos and the threat of  bloodshed (Snyder, 2013, str. 72 and the 
following.; see also: Wieczorkiewicz, 2014, p. 628).

What factors caused such a long period of anarchy in Poland?

First of all, it was the delay process of final demarcation of Poland’s borders (in particular, western ones). 
This resulted in the coexistence of Soviet and Polish administration (and - here and there - also German). 
The Western Polish territories were demolished, largely on the basis of the agreement granting post-war 
reparations to the USSR (Thum, 2006, p. 154). The problem of post-war reconstruction intensified further 
due to granting to the USSR - on 26.03.1945 -  the right to dismantle assets on the indigenously Polish 
territory (ibid., p. 152)

Moreover, the dominant rural culture (often of grange system nature (Hryniewicz, 2004) did not encourage 
large-scale cooperation. All these deepened the post-war chaos.

Relations with neighbouring countries before, during and at the end of WWII

Czechia: Both the pre-war and end-of-war relations with the neighbouring countries were generally good 
or at least decent (what is important: also with the USSR).

The attitudes towards Germans (Austrians) were not friendly, but rather driven by the desire to take 
revenge for the humiliation. After a series of ‘wild’ expulsions of the Germans (before 1945 Potsdam 
arrangements), more organised departures took place. 

Czechoslovakia remained in conflict with Poland over the exact location of the Silesian border. The relations 
of Czechoslovakia with Ukraine were definitely better; not very good with Hungary, which demonstrated 
fascist tendencies (despite the post-war relocation of part of the Hungarian community, mostly from 
Slovakia). 

All in all, the overall balance of Czechoslovak relations with neighbours was by far more favourable than 
that of Poland. Moreover, it was additionally fostered by efficient communication with the world.

Poland: For various reasons, Poland’s relations with neighbours were generally poor, both on the verge of 
WWII and close to the war end.

After the discovery of mass graves of Polish officers in Katyn in 1943, the Polish authorities in exile accepted  
the break-off of the relations with USSR.

In turn, in 1944/45 they took some inconsistent  decisions (once the decision on military cooperation with 
USSR, followed by the decision to demonstrate (actually meagre) power and influence (e.g. during the 
Warsaw Uprising 1944 (Wieczorkiewicz, 2014).

Additionally, the post-war chaos in Poland intensified due to the stationing of Soviet troops, taking over 
many areas and estates until 195616.

As mentioned earlier, at the beginning of WWII Poland’s relations with most of the neighbours were 
generally  bad (Germany, the USSR, Lithuania, Ukraine, Czechia and Slovakia) or only initially relatively 
friendly (Hungary, Romania) (Harasimowicz, 2013; Wieczorkiewicz, 2014, p. 510; Zamoyski, 200917; 
Šnejdarek,  2014, p. 76-83; Skalski, 2013; Sowa, 2011; Jasiewicz, 1997).

Temporary rapprochement with neighbours, especially with Czechia took place in the 1970s (Pánek, 2014,  
p. 594-5), yet the problems on the international scene were additionally aggravated by poor  
communications.
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16 See:  Łuczyński 2010: 28.
17 In the 1930s, Polish administration took over or demolished over 150 orthodox or eastern rite catholic churches  in 
Lubelskie, Podlasie, Polesia and Volhynia (Glinka i in., 2000, p. 35).  This, obviously cannot be treated as justification 
for the barbarous Volhynia Massacre. Yet, it is difficult to share Zamoyski’s opinion that before WWII  the Poles and the 
Ukrainians lived in friendly relationships (1987).

Territorial (border-related) decisions and building-up of administrative structures in liberated areas

Czechia: By virtue of the Potsdam Conference (ended on 2.08.1945)  settlement, clarifying the provisions 
of the Yalta Conference (February 1945), the Western territory of Czechia was to be abandoned by the 
German inhabitants. 

The mode of displacements (meaning ethnic cleansing originated in 1938 in Czechia and in 1939 in Poland) 
was tacked by the conference only vaguely, recommending humanitarianism, which later was never 
verified. 

The loss of historical monuments is attributed mainly to the cultural factors such as the expulsion of the 
Germans, and military use (Heřmanova, Chromý, 2009, p. 205-6).  

Indeed, the largest number of monuments lost or threatened with destruction is located in the territories, 
from which the Germans were relocated, and where a number of military training areas are operating 
(ibid: 194 and 198; Uhliková 2004: 20). Culture however, also provided positive solutions: larger residences 
were preserved thanks to the activities of the Secretariat for registry and protection of written, historical, 
artistic and natural monuments established on 11th May 1945 (Uhliková, 2004, p. 20).

Poland: Like in Czechia, following the Allies decision, the territories granted to Poland on 2 August 1945, 
reaching as far as the Oder and Neiße rivers were to be abandoned by the Germans and  repopulated with 
Poles. 

The results of the dislocations and cultural differences were quite often regrettable. Social anomie was a 
problem on the entire territory of post-war Poland.

Poles were treated neither as allies nor the victims of war. The weakness of the security forces, their 
entanglement in politics, the emergence of anti-communist and anti-Polish groups, together with criminal 
gangs fostered individualisation of living strategies.

The loss of material assets during first post-war decades was further deepened by mass social advancement 
and inflow in the ‘Recovered Territories’ of inhabitants, afraid - until the signature of the treaty with the FRG 
in 1970 - of the possible return of these territories to Germany. Still, for many, the end of the war meant 
work on the recovery of their free country (Jarosz, 2009, p. 48 and the following; see: Grzebałkowska, 
2015).

Source: own elaboration based on literature studies.

Undoubtedly, upon the outbreak of WW II, Poland had unsettled accounts with its neighbours. The history 
of the dispute over the border with Czechoslovakia is only one such example (Skalski 2013). Recently, as  
a novelty, in answer to sometimes expressed Czech anti-polonism, more anti-Czech books – in the Czech case 
not always justified -  have been published (see: Przeperski, 2016). Certainly,  digging into the difficult past is 
not the best way to develop good relationships with neighbours.

The Polish armed forces, both in the West, as well as, in the East, played a minor, auxiliary role only, but 
bearing great war losses. The delayed decision concerning Poland’s Western borders, accompanied by 
shortage of qualified administration personnel and de facto occupation by the Soviet Army (which was not 
the case in Czechia) induced chaos and violence.
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Today’s state of residences was determined by the post-war events but also later  circumstances including 
the post-1989 reprivatisation, sales, abandonment or neglect. Due to a lack of a clear strategy and a different 
structure (with manor houses prevailing), the negative effects are better seen in Poland. Kozak’s work (2008a) 
gives a preliminary analysis of the factors influencing the state of residences in Poland. In Czechia, the work 
of e.g. Křižová (2008), as well as, Heřmanová and Chromý (2009) analyze the situation there. We will come 
to this issue a bit later.

Looking back on this matter, what is important is the comparison of the concept of monument protection in 
Czechia (MK, 2011) and Poland (MKiDN, 2013). There are many generalizations in the Polish concept, it lacks 
clear definition of financial instruments, which are of key importance in the case of Czechia. The Polish Law 
of 23rd July 2003 on the protection and care of monuments is an example of such unsolved problems, which 
in Czechoslovakia were solved a long time ago. The significance of palaces and country houses for tourism 
development differ: in Czechia there were almost no manor houses (especially small ones). Thus, the number 
and size of historical residences made it easier to put them under the public (state) policy,  whereas in Poland 
there are many small manor houses and some palaces in private hands, which makes the Polish public policy 
additionally more difficult. The post-war history did not contribute to own development (including tourism 
development) policy. For the history of Lower Silesia see Fukala, 2012 and Wrzesiński, 2009.

FINAL ASSESSMENT
The historical developments until the beginning of WW II in Czechia and Poland were different. While Czechia 
was controlled by Austria since the 16th century, Poland remained autonomous till the end of 18th century, 
when it was partitioned by three neighbours (Austria, Prussia [later Germany] and Russia. The period of 
the WW II and after has shown that Czechia’s fate was less tragic, mainly thanks to good relations with the 
most of its neighbours, and after the war  – with USSR. On top of that,  Czechia had much smaller losses 
during the WW II and thanks to that, it was ready with cultural and tourism policy. In Poland, there are 
more historical residences than in the Czech Republic, but in relative terms per  1000 sq. km the Czechs 
have more of them (and bigger ones). Thanks to good relations with the USSR and rather small losses during 
the war, the Czechs were able to develop (and finance) the cultural and tourism policy, including historical 
residences. Due to different social structure (in 18th century 8-10% of noblemen in Poland and ca. 1% in 
Czechia), also the structure of residences was different. As a result, in Poland manor houses dominated – 
after WW II too small to host public services, and after 1990 for many too big to serve as private houses. 
This difference resulted also in a diverse approach to tourism and cultural policy of the state. In Czechia only 
palaces remained in public hands, while in Poland – with different residence structure, dominated by (often 
robbed and devastated) manor houses – public policy supported also the latter, which could not serve as 
a tourist or cultural attraction. Such a situation leads in Poland to fragmentation and lack of coherence in 
support offered to historical tourist resources.  Taking into account the fact that Central and Eastern Poland 
has the residence structure different from the Western Poland, the state of residences up to now constitutes 
a durable indicator of the level of development of regions. Taking into account the fact that Central and 
Eastern Poland has the residence structure different from the Western Poland, the state and structure of 
residences up to now constitutes a durable indicator of the level of development of regions.
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CONCLUSIONS
The number and the state of the residences constitute a durable indicator of the level of development of 
regions. Usually, such data are still useful today, even though knowledge-based economy already introduces 
certain regional changes (for example metropolization or innovation).

There are fewer residences in Czechia than in Poland, but usually in Czechia they are of a higher standard. 
On the other hand, in relative terms (e.g. per 1000 sq. km.) the Czech residences are more numerous. 
The preserved establishments confirm the higher level of the country’s development and smaller regional 
disparities in Czechia. Whole residential complexes were preserved in Czechia and  thanks to this, the parks 
have not been transformed into forests (Kozak, 2015, p. 125).

The system of monument protection has been regulated in Czechia a long time ago (Uhliková 2004), whereas 
Poland still faces this task (see MKiDN, 2008). Despite a similar fate of  the Czechs and Poles relocated 
between 1938-1939, the consequences of the Nazi occupation in Poland were more tragic. After the war, 
Czechia, which was on friendly basis with the USSR, managed to revive its administration and its strategy 
towards monuments. The withdrawal of the allied army brought about threats. The weakness of the Polish 
administration, further undermined by acts of lawlessness of the Soviet army, resulted in large-scale looting, 
caused a major problem. It was difficult to make use of the numerous manor houses. Czechia promoted 
the concept of a chain of state-owned residences after the war (such as the pousadas in Portugal). Such 
systems are slowly being established in Poland (state museums network, and currently also private chains, for 
example in Warmia and Masuria or in Jelenia Góra Valley), but the main problem is that small manor houses 
still dominate, so the system cannot be introduced everywhere. While Czechia thanks to its system of state 
owned palaces had and has better chances to use them touristically, in Poland only Western, Northern and 
- to some extent - Southern regions – with  exceptions – have the chance to transform historical residences  
into tourist system (hotels, restaurants, shops, services etc). And only as long as we can turn them in every 
country into tourist system, they have the rights to preserve.
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ABSTRACT

One could observe certain stagnation in winter 
tourism associated with winter sports in the 
past years. There is no longer any considerable 
growth in the number of participants, but new 
ski resorts are being established and there is  
a competition struggle among them. When it 
comes to competitiveness, it is necessary to 
examine the reasons leading to the final choice 
of a skiing destination by a participant in winter 
tourism. The contribution pays attention to the 
concepts influencing the choice of a destination. 
These concepts, briefly introduced on the basis 
of foreign literature, are as follows: the image of  
a destination, place attachment and loyalty. 

Keywords: loyalty, motivation, image of 
destination, choice of destination, winter tourism

KONCEPTY VÝBĚRU 
DESTINACE S DŮRAZEM NA 

ZIMNÍ CESTOVNÍ RUCH

CONCEPTS OF DESTINATION 
CHOICE WITH AN EMPHASIS 
ON WINTER

Dana Fialová
Marek Lněnička

ABSTRAKT

V zimním cestovním ruchu spojeném se zimními 
sporty je možné v posledních letech pozorovat jistou 
stagnaci. Nedochází již k výraznému celkovému 
nárůstu počtu účastníků, ale vznikají nové lyžařské 
areály a stoupá mezi nimi konkurenční boj.  
Z hlediska konkurenceschopnosti je nutné zabývat 
se důvody, které vedou ke konečnému výběru 
lyžařské destinace účastníkem zimního cestovního 
ruchu. Příspěvek věnuje pozornost konceptům, 
které právě ovlivňují výběr destinace. Těmito 
koncepty, které jsou ve stručnosti představeny na 
základě zahraniční literatury, jsou: obraz destinace, 
place attachment a loajalita. 

Klíčová slova: loajalita, motivace, obraz destinace, 
výběr destinace, zimní cestovní ruch
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ÚVOD
Zimní cestovní ruch je jedním ze základních typů cestovního ruchu. Aktivitou, která je velmi rozšířená,  
a prakticky ve střediscích zimního cestovního ruchu (ZCR) dominantní, je sjezdové lyžování. Lidé v současnosti 
lyžují ve více než v 80 zemích světa (Vanat 2014). Největší tradici má lyžování v Evropě, velmi populární je 
v Severní Americe, ale i v některých státech Asie. Málokdo ví, že se lyžuje v Turecku, Maroku, Řecku, Íránu 
a v mnoha dalších zemích. Je však nutno přiznat, že v těchto zemích lyžování není zdaleka tak rozvinuté, 
jako v Alpských zemích. V některých zemích dokonce existují sjezdovky, které jsou v obrovských zastřešených 
halách podle Vanat (2014) je jich více než 50. Celosvětově navštíví lyžařské areály kolem 400 milionů 
návštěvníků ročně, toto číslo je za posledních 10 let stabilní. Dochází k dramatickému poklesu zájmu o lyžování 
v Japonsku, ale naopak vzniká mnoho lyžařských areálů ve Východní Evropě a v Číně (Vanat 2014). Celkově je 
podle Vanat (2014) celosvětově navázáno na zimní cestovní ruch až šest milionů lůžek a v některých regionech 
ve východních Alpách se zimní cestovní ruch podílí na 20 % vytvořené ekonomické hodnoty a podílí se na 
tvorbě tisíců pracovních míst (Cipra 2003, cit. v Matzler, Füller a Fualant 2007). 

V Česku má lyžování velkou tradici. Řada osob absolvovala během školní docházky povinný lyžařský kurz. 
Dnes se lyžování řadí mezi finančně náročné záležitosti, ovšem Vanat (2014) uvádí, že v Česku přibližně 20 
% populace aktivně lyžuje, což je jedno z nejvyšších čísel na světě. V Česku nemáme k lyžování úplně ideální 
podmínky, přesto je u nás lyžování stále populární. Od roku 1989 do současnosti prošla většina českých 
lyžařských středisek velkou proměnou, především došlo k výraznému zkvalitnění technické infrastruktury 
nezbytné pro lyžaře. Nicméně služby v lyžařských střediscích stále nedosahují takové úrovně jako v alpských 
střediscích nebo ve střediscích v Severní Americe. Autoři Pechlaner a Tschurtschenthaler (2003) tvrdí, že 
sjezdové lyžování se nyní nachází ve zralé fázi a v některých zemích dochází dokonce k poklesu počtu lyžařů 
(Williams a Fidgeon 2000, cit. v Matzler, Füller a Fualant (2007). Frochot a Kreziak (2008) zjistili, že dochází 
k postupnému zkracování doby pobytu a výrazně kratšímu času, kdy lyžaři lyžují. Je proto vhodné nabízet  
i další doplňkové služby, aby se podařilo udržet klienty v destinaci delší dobu. Nejen z těchto důvodů panuje 
ve střediscích zimního cestovního ruchu v současné době velká konkurence, a je proto nezbytné ze strany 
destinačního managementu věnovat pozornost důvodům, podle kterých si návštěvníci dané areály vybírají.
 

CÍL STUDIE A METODIKA
Cílem předkládaného článku je představit hlavní koncepty související obecně s výběrem destinace  
a dokumentovat na příkladech některé faktory ovlivňující výběr destinace zimního cestovního ruchu. Hlavní 
metodou byla rešerše především zahraniční literatury vyhledávané na základě klíčových slov: výběr destinace, 
motivace účastníka cestovního ruchu, zimní cestovní ruch a jejich modifikací. Text byl dále zpracován do šesti 
tematických celků, zaměřeným na jednotlivé koncepty – segmenty rámující problematiku výběru destinace 
účastníkem cestovního ruchu, která je velmi složitým procesem a pro zdárný stabilní rozvoj destinace je 
třeba ho plně podchytit. Jedná se o problematiku motivace, typologie návštěvníků, výběru destinace, 
obrazu destinace, vazby na místo, opakovaného nákupu a loajality. Doplněna jsou obecná doporučení pro 
management destinací zimního cestovního ruchu.
 

MOTIVACE 
Osobní motivace bezpochyby ovlivňuje výběr destinace. Pearce (2005 cit. v Konu a kol. 2011) předpokládá, 
že rozhodnutí cestovat do lyžařského areálu v zimě je výsledkem vnitřního přístupu cestovatele (osobní 
charakteristiky a motivy) a vnějšího přístupu destinace (charakteristiky destinace). Každý má zajisté různé 
důvody, proč chce jet na dovolenou (vnitřní přístup cestovatele) a Ryan (2003) důvody shrnul do 11 bodů: 

Prvním důvodem je podle něj „únik před realitou“. Jedinec chce především opustit realitu běžného dne, běžné 
prostředí a práci. V kontextu lyžařského cestovního ruchu je tento faktor podstatný. Hory jsou považovány za 
místo, kde si člověk může odpočinout, jsou to místa odlehlá od velkého ruchu měst, ve kterých v současné 
době žije většina obyvatel. 
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Druhým důvodem je „relaxace“. Částečně je faktor relaxace spojen s faktorem úniku, jedinec má pocit, 
že potřebuje načerpat nové síly. Mnoho lyžařských středisek nabízí kromě sportovního vyžití také služby 
odpočinkové, jako jsou lázeňské služby, wellness aktivity a další. 

Třetím důvodem je „hra“ Mnoho lidí vnímá dovolenou jako příležitost, kdy je vše povoleno. Je možné provádět 
aktivity, které jsou v „normálním“ životě považovány za nepřípustné. Je to chvíle, kdy se jedinci mohou na 
okamžik vrátit do bezstarostného dětství. Lyžařské destinace nabízejí mnoho herních aktivit, sáňkování, 
bobovou dráhu, snowtubig.  

Čtvrtým důvodem je důvod „zesílení rodinných vazeb“. V mnoha rodinách není během běžného pracovního 
týdne mnoho času na trávení společných chvil, mnohým partnerům Pátým důvodem je „prestiž“. Některé 
destinace jsou považovány jako prestižní, a jiné ne. To, jakou destinaci si jedinec vybere, mluví o jeho 
charakteru, stylu chování, zájmech, a také ho podle výběru destinace posuzují jeho vrstevníci. Jedinec si tak 
může zvýšit nebo snížit sociální status. Výběr a povaha dovolené, také ovlivňuje chování jedince ve vybrané 
destinaci. Jinak se chová v destinaci „baťůžkář“ a jinak účastník masového turismu. V Česku je vnímán jako 
prestižní lyžařský areál Špindlerův Mlýn, jeho marketingová strategie je přilákat náročnou klientelu, která 
utratí větší množství peněz

Šestým důvodem je „sociální interakce“. Na dovolené se budují nové krátkodobé vztahy s lidmi, se kterými 
by člověk během „normálního života“ nepřišel do styku. Docela často je dovolená trávena ve společnosti lidí, 
které člověk předtím neznal. Pro mnoho návštěvníků lyžařských areálů není důležité jenom sportovní vyžití 
ale také potkávání nových lidí. Velmi populární tzv. aprés-ski bar. Jedním z faktorů pro výběr lyžařského areálu 
je, jestli má destinace rozvinut „noční život“. 

Sedmým důvodem je „Sexuální příležitost“. Lidé se na dovolených chovají více uvolněně, nejsou tolik svázaní 
konvencemi, pobyt mimo bydliště zaručuje jistou míru anonymity, takže si nemohou zkazit dobrou reputaci. 
Chování, které je v „normálním“ životě odsuzováno jako neomluvitelné, se na dovolené více toleruje.  

Osmým důvodem je „příležitost vzdělávání“. Cestování je možnost, jak zažít nové věci, navštívit nová místa, 
seznámit se s novou kulturou. Je zde možnost objevit přírodu, historická místa, originální umělecká díla. 

Devátým důvodem je „seberealizace“. Cesta může být nejenom poznáváním nových míst na světě zvnějšku, 
ale cesta může být poznáváním sebe sama. Hledání sebeobjevení může být plánované i neplánované. 

Desátým důvodem je důvod „Naplnění snu“. Pro mnohé je dovolená splnění jejich snu, kterému pravděpodobně 
předchází u většiny lidí dlouhá doba úspor. Lyžování je stále finančně náročná aktivita, proto lyžaři pocházejí 
z vyšších sociálních vrstev. Pro mnoho lyžařů z Česka je splnění snu lyžování v zahraničí. 

Jedenáctým důvodem je „Nakupování“. Ačkoliv se to může zdát zvláštní, ale nakupování není pouze jedna z 
nejběžnějších aktivit na dovolené, ale také to může být za jistých okolností motivační faktor pro zahraniční 
cestu. Tento motivační faktor nebude pravděpodobně při rozhodování jet na dovolenou na lyže v Česku 
důležitý. V zahraničí je však mnoho velkých lyžařských středisek nákupními zónami vybaveno. 

TYPOLOGIE NÁVŠTĚVNÍKA

Stejně jako existuje mnoho různých motivačních faktorů, proč se člověk vydává na dovolenou, lze rozlišit 
mnoho různých typů turistů. Cohen (1972) vytvořil koncept, při kterém rozdělil turisty do čtyř typů podle toho, 
jak moc využívají turistické infrastruktury (hotelů, tour operátorů, průvodců) na své cestě a podle dopadu, 
který mají na hostitelskou komunitu. Obdobně Plog (1977) rozdělil turisty  a vytvořil model, který představuje 
kontinuum všech turistů. Na jedné straně kontinua stojí pozice, kterou pojmenoval „psychocentric“ a na zcela 
opačném konci je „allocentric“. Většina turistů se nevyskytuje v těchto krajních polohách, ale někde mezi 
nimi. V prostředku se nachází poloha „midcentric“, těch je pak nejvíce. Na základě toho, jaký je turista typ, 
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si vybírá destinaci. Typy turistů zde nebudeme detailně popisovat, je možné odkázat např. na Výkladovém 
slovníku cestovního ruchu (Pásková, Zelenka 2012).

Plog (1977) a Cohen (1972) vytvořili své koncepty pro všechny druhy turistů směřující na dovolenou, Perdue 
(2004) se pak zaměřil na turisty směřující do středisek zimního cestovního ruchu. Perdue (2004) na základě 
studie chování lyžařů v Coloradu rozdělil návštěvníky lyžařské destinace na dvě skupiny. První skupinou byli 
lyžaři z blízkého okolí, „lokální turisté“, a druhou skupinu tvořili lyžaři, kteří přijeli z větší vzdálenosti, „destinační 
turisté“.  Všiml si velkých rozdílů mezi definovanými skupinami. Lyžaři z blízkého okolí primárně navštěvují 
destinaci v rámci jednodenního nebo víkendového pobytu a berou lyžování jako běžnou rekreační aktivitu. 
Lyžaři z větší vzdálenosti považují lyžování za prázdninovou aktivitu, na které chtějí zažít něco speciálního  
a chtějí na ni mít nezapomenutelné vzpomínky. Běžný postoj destinačního lyžaře je následující: „Pracoval 
jsem mnoho a teď jsem na dovolené, zasloužím si to nejlepší.“ (Perdue 2004, s. 261)

Destinační turisté nejsou tak citliví ke zvýšeným cenám (turistická inflace), nicméně zvýšenou cenovou 
hladinu si také uvědomují. Za vynaložené peníze, očekávají ty nejlepší služby. Jsou proto velmi rozladěni, když 
musí stát v dlouhých frontách na lanovky i na občerstvení. Naopak lokální lyžaři jsou velmi citliví ke zvýšeným 
cenám panujícím ve středisku, zejména k cenám za jídlo, nápoje a lyžařské vybavení. Proto si mnoho lokálních 
turistů, vozí občerstvení z domova, navíc nejsou tak závislí na stravování v přeplněných restauracích a barech. 
Lokální lyžaři si vytvářeli negativní postoj ke středisku, tvrdí, že „lyžařské středisko je příliš orientované na zisk 
a že se příliš soustředí na více lukrativní destinační turisty a nejsou citliví k jejich potřebám“ (Perdue 2004,  
s. 261). Mnoho lokálních lyžařů si vybudovalo také negativní, někdy i posměšný postoj k destinačním lyžařům. 
Destinační lyžaři nejsou tak zkušení a pokročilí lyžaři jako lokální turisté. Není proto neobvyklé, že dochází 
mezi těmito dvěma skupinami ke konfliktům a k výměnám názorů (Perdue 2004). Lokální lyžaři se cítí zájmy 
destinačních lyžařů ohroženi.

Perdue (2004) dále rozdělil destinační turisty do dvou podskupin. První, která se vždy snaží objevit novou 
destinaci pro svou dovolenou, tedy navštívit, co nejvíce lyžařských destinací. Druhá podskupina je více 
konzervativní, a naopak je věrná pouze jedné lyžařské destinaci. Do této vybrané destinace pak pravidelně 
jezdí, a to v zimě i v létě.

VÝBĚR DESTINACE
Výběr destinace je složitý proces, který je ovlivněn mnoha faktory. Vědci se snažili sestrojit určité druhy 
modelů, které by výběr destinace objasnily. Dva druhy modelů dominují ve výzkumu zabývajícím se chováním 
turistů při výběru destinace. „Strukturovaný ekonomický přístup“ zdůrazňuje myšlenku, že rozhodnutí turisty 
závisí na ceně a ekonomických výměnných kurzech. Existují některé důkazy, že pohyb mezi zeměmi, ze kterých 
vyjíždějí turisté, a zeměmi do kterých turisté přijíždějí, je ovlivněn výměnnými kurzy a cenovými proměnnými 
(Crouch 1993, Morley 1994, cit. v Pearce 2005). Přes počáteční problémy, co měřit a co zahrnout do studií 
směnných kurzů, se stanovilo, že pokles o jedno procento ve směnných kurzech má za následek nárůst 
poptávky po destinaci o 0,8 % (Pearce 2005).

Druhým typem modelů jsou tzv. „modely výběrového setu“. Tyto modely pomáhají specifikovat, kdy působí 
cena v rozhodovacím procesu, a také pomáhají vyjádřit spojení mezi obrazem destinace, psychologickým 
profilem návštěvníka a výběrem destinace (Pearce 2005). Při rozhodování o výběru destinace jsou důležité 
osobní (sociodemografické, psychologické) a destinační atributy (geografické a produktově orientované), 
tyto atributy pomáhají poskytovatelům služeb popsat preference zákazníků (Godfrey 1998). Rozhodování při 
výběru destinace je velmi složitý proces, žádný aspekt nejedná izolovaně.

Pearce (2005 cit. v Konu a kol. 2011) předpokládá, že rozhodnutí cestovat do lyžařského areálu v zimě je 
výsledkem vnitřního přístupu cestovatele (osobní charakteristiky a motivy) a vnějšího přístupu destinace 
(charakteristiky destinace). Založeno na tomto přístupu, si cestovatel přeje sadu aktivit, které povedou 
k získání požadovaných zážitků a nově nabytých zkušeností. Dostupné aktivity v destinaci ovlivňují výběr 
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destinace. Destinace se snaží nabídnout zákazníkovi takové aktivity, které by plně naplňovaly zákazníkovy 
potřeby.

Jednou ze základních prací, které se zabývají tematikou výběru lyžařského destinace, je bezpochyby výzkum 
autorů: Klenosky, Gengler a Mulvey z roku 1993, mnoho dalších autorů pak tyto autory zmiňuje. Klenosky 
a kol. (1993) tvrdí, že existuje mnoho faktorů ovlivňující výběr destinace a tyto faktory tvoří kontinuum. Na 
jedné straně jsou plně hmatatelné atributy a jako druhý extrém lze uvést atributy, které jsou abstraktní nebo 
nehmatatelné. Mezi tyto atributy patří: motivace, prospěch, potřeby nebo osobní hodnoty, které chce turista 
uspokojit. Ten se snaží vybrat produkty s atributy, které vytvářejí požadované důsledky a zároveň produkty s 
atributy, který minimalizují nepožadované důsledky (Gutman 1982, cit. v Klenosky a kol.1993). Klenosky a kol. 
(1993) identifikovali třináct důležitých atributů, sedm důsledků a čtyři personální hodnoty (viz obrázek č. 1).
Studiem faktorů důležitých při výběru zimní destinace se zabývala řada autorů v případových studiích. 
Stručné shrnují získaných výsledků přináší tabulka č. 1. Základní rozdíly jsou patrné především mezi turisty 
v zemích majících výborné fyzickogeografické i infrastrukturní podmínky pro lyžování a zemích na opačném 
konci tohoto spektra.

Obrázek č. 1: Hierarchická hodnotová mapa pro výběr lyžařské destinace

Zdroj: Kolensky a kol. 1993 cit. v Lněnička 2015
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Tabulka č. 1: Faktory důležité pro výběr destinace ve vybraných zemích

Země Velmi důležité faktory Spíše nedůležité faktory Autoři studie

Velká  
Británie

Kvalita sněhu 
Počet sjezdovek a vleků

Cena skipasu 
Další volnočasové aktivity Godfrey (1999) 

Švýcarsko 
Další volnočasové aktivity 

Zábava 
Cena

Délka sjezdových tratí Simma a kol. (2002)  

Austrálie 

Náročnost sjezdovek 
Možnost lyžovat mimo  

sjezdovku 
Počet sjezdovek a vleků

Noční život 
Další aktivity na sněhu 

Aktivity pro děti
Dickson a Foulks (2007) 

Polsko 
Kvalitně upravené sjezdovky 

Čekací doba na vleky 
Dostupnost

Atmosféra 
Zábava 

Gastronomické a ubytovací 
služby

Zemla (2008) 

Jižní Korea Kvalita sněhu 
Čekací doba na vleky

Celková cena 
Počet sjezdových tratí Won a Hwang (2009) 

Finsko Služby sjezdového lyžování 
Služby běžeckého lyžování

Dostupnost 
Cena Konu a kol. (2011) 

Portugalsko Variace sjezdových tratí 
Počet sjezdových tratí 

Kvalita restaurací 
Supermarkety a obchody 

Cena

Miragaia a Martins 
(2014) 

Zdroj: Godfrey (1999), Simma a kol. (2002), Dickson a Foulks (2007), Zemla (2008), Won a Hwang (2009), 
Konu a kol. (2011), Miragaia a Martins (2014)

OBRAZ DESTINACE
V cestovním ruchu se objevila za posledních padesát let velká konkurence a jednou z nejdůležitějších 
marketingových výzev pro destinace vyplývajících z této situace je vytvoření efektivních pozičních strategií, 
které by upevnily pozici destinace mezi ostatními konkurujícími destinacemi (Calantone a kol. 1989). Pokud 
chce být destinace úspěšně propagována na vybraných trzích, musí se odlišit od jejích konkurentů, vytvořit 
co nejpříznivější obraz destinace (Calantone a kol. 1989). Mezi vědci existuje konsenzus o signifikantní roli 
obrazu destinace pro výběr destinace. Porozumění procesu, jak se tvoří obraz destinace, nám tak může 
objasnit důvody výběru destinace. Nicméně obraz destinace (destination image) je koncept, který není stále 
dobře teoreticky zarámován, v mnoha studiích není řádně definováno, co vlastně obraz destinace znamená 
(Beerli a Martín 2004)

Jedním z prvních, který termín obraz použil, byl Reynolds (1965). Reynolds (1965 cit. v Echtner a Ritchie 2003, 
s. 38) uvádí, že „obraz je vytvoření mentálního konstruktu založeného na pár dojmech, vybraných z proudu 
informací“. Je na manažerech lyžařských středisek, aby svým potenciálním zákazníkům předkládali zásadní 
informace o středisku, které by vedly k tomu, že si destinaci nakonec vyberou. S tím, že není důležité množství 
informací, ale jejich obsah. Velké množství informací někdy paradoxně nevede ke snadnějšímu rozhodování. 
Někdy není rozhodnutí zcela racionální, významnější roli hraje pocit. V tomto směru je důležitý koncept obrazu 
destinace, kdy není zásadní komplexní znalost, ale spíše představa, jak naše uvažovaná destinace vypadá.

Pro příklad uvádíme dvě definice obrazu destinace: podle Baloglu a McCleary (1999, s. 870) je obraz „subjektivní 
konstrukt obsahující individuální mentální zobrazení znalostí, pocitů a globálních domněnek o objektu nebo 
destinaci.“ „Obraz destinace je definován jako individuální mentální reprezentace znalostí (domněnek), pocitů 
a celkového vnímání konkrétní destinace.“ (Chen a Tsai 2007, s. 1161) 
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Obraz destinace se nevytvoří ihned, ale trvá to nějakou dobu. Gunn (1988 cit. v Frochot a Kreizak 2008) 
tvrdí, že vytvoření obrazu je dynamický proces, který může být rozdělen do tří fází. Předtím, než se turista 
rozhodne vyjet do destinace, on/ona zformuluje to, co se nazývá „organický obraz“. Ten je výsledkem 
mnoha informačních zdrojů, jako jsou novinové zprávy, časopisy, filmy, dokumenty, ale i informace od přátel 
a příbuzných. „Organický obraz“ se mění v „indukovaný“, když se jednotlivec rozhodne destinaci navštívit. 
Indukovaný obraz je formulován pomocí konzultací předchozích turistických informačních zdrojů. Po skončení 
dovolené turisté znovu obraz na tzv. „komplexní“. Ten je pestřejší a pozitivnější, než obraz indukovaný. 

Obraz se skládá podle mnoha autorů ze dvou složek, složky kognitivní a citové. Kognitivní složka odkazuje 
na domněnky nebo představy o destinaci, zatímco citové hodnocení odkazuje na pocity, které destinace 
v člověku vyvolává (Baloglu a McCleary 1999). „Kognitivní část obrazu se skládá z domněnek a znalostí  
o destinaci, primárně se soustředí na hmatatelné atributy“ (Smith 2005 cit. v Silva a kol. 2013, s. 17). „Citová 
složka reprezentuje pocity, které destinace vyvolává v potenciálním návštěvníkovi destinace“ (Smith 2005 cit. 
v Silva a kol. 2013, s. 17). Tyto dvě složky, které dohromady dávají celkový obraz, jsou ovlivněny dvěma typy 
faktorů: faktory osobními a faktory stimulujícími (Baloglu a McCleary 1999). Mezi osobní faktory patří faktory 
psychologické (hodnoty, motivy a osobnost člověka) a sociální (věk, vzdělání, povolání atd.). Stimulujícími 
faktory se rozumí informační zdroje, předchozí zkušenosti. Citovou složku ovlivňuje osobní motivace, pokud 
se motivace pro výběr místa shoduje s místem, citová složka obrazu je pak podle Beerli a Martín (2004) 
pozitivně ovlivněna.

Rozdílnost (množství) a typ informací a sociodemografické charakteristiky ovlivňují vnímání a poznání atributů 
destinace. Společně v tomto procesu poznávání/získávání informací se také začínají projevovat citové složky, 
který si jedinec přidává do celkového obrazu. Z tohoto plyne, že nejdříve je tvořena základní kognitivní 
složka, teprve potom se může začít budovat složka citová (Baloglu a McCleary 1999). Zajímavé je, že vnímané 
kognitivní hodnocení působí negativně proti oběma pozitivním složkám (rozdílnost a typ informací). Tedy 
velké množství informací je naopak škodlivé pro formování pozitivního obrazu destinace. Proto také vyšší 
vzdělání a vyšší věk jsou sociografické faktory, které působí negativně pro formování pozitivního obrazu 
destinace (Baloglu a McCleary 1999).

Ústní doporučení je prezentováno jako faktor, který má největší sílu ovlivnit obraz destinace, zároveň je ústní 
podání považováno jako faktor nejvíce pravdivý (Beerli a Martín 2004). Manažeři destinace by se měli snažit 
prezentovat destinaci co nejvíce pozitivně, ale zároveň pravdivě, neboť prezentovaný obraz destinace je poté 
konfrontován s realitou. Pokud by se obraz výrazně odlišoval od reality, návštěvníci destinace by mohli být  
z reality zklamáni, což by se v konečném důsledku mohlo projevit v předávání negativního ústního doporučení 
příbuzným a známým (Beerli a Martín 2004). 

Může se to zdát překvapující, ale široce rozšířené indukované zdroje, mezi něž patří různé informační letáky 
cestovních kanceláří, informačních center, veřejných lokálních institucí a reklama na internetu, nemají žádný 
významný vliv na kognitivní faktory prvního vytvořeného obrazu (Beerli a Martín 2004). Naopak organické  
a nezávislé zdroje kognitivní faktory vytvářeného obrazu výrazně ovlivňují. Zejména knižní průvodce se 
ukázaly jako mocný informační zdroj, který má šanci velmi výrazně ovlivnit obraz destinace (Beerli a Martín 
2004). Autonomní zdroje je velmi těžké ovlivnit. Přesto by se destinace měly pokusit spolupracovat s médii  
a snažit se o to, aby obraz, kterým je destinace prezentována, byl pro destinaci výhodný (Beerli a Martín 
2004).

Také Kim a Richardson (2003) poukazují na velmi silnou roli autonomního působení na celkový obraz destinace. 
Uvádějí, že zprávy a populární kultura (filmy, televizní programy a literatura) mohou poskytovat velmi zásadní 
informace ve velmi krátkém čase a výrazně ovlivňovat obraz destinace. Kromě toho upozorňují na fakt, že 
se lidé raději při hodnocení destinace spoléhají na informace, které považují za poměrně nezaujaté, než na 
tradiční reklamu. Navíc zprávy, televize a filmy jsou velmi zakořeněny v našem každodenním životě moderní 
společnosti, proto se lidé dají těmito informacemi poměrně snadno ovlivnit (Kim a Richardson 2003). 
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Pozitivní reputace destinace se však tvoří mnohem delší dobu než negativní obraz destinace, především  
v dnešní době s extrémně rychlým přenosem informací. Negativní informace se často šíří mnohem rychleji 
než pozitivní a mají mnohem větší dosah. Negativní obraz destinace se velmi obtížně napravuje. Destinace si 
může špatný obraz vybudovat i zdánlivými maličkostmi, jako je špatné chování zaměstnanců nebo nepravdivá 
reklama.

Obraz destinace má velmi významnou roli na proces výběru destinace (Kim a Richardson 2003), přičemž výběr 
destinace je častěji založen na obrazu destinace, než na znalosti reality (Silva a kol. 2013). Chen a Tsai (2007) se 
ve své studii zabývali tématem, jak obraz destinace ovlivňuje chování turistů při samotném pobytu v destinaci 
a po jeho skončení. Jejich závěrem bylo, že obraz destinace je nejenom důležitý pro výběr destinace, ale 
také významně ovlivňuje chování turistů na místě. Dále také ovlivňuje záměry po skončení dovolené (záměr 
navštívit destinaci ještě jednou a záměr dát doporučení příbuzným, známým). Obraz destinace ovlivňuje tyto 
záměry dvěma způsoby, a to přímo a nepřímo.

Kvalita pobytu, tak jak ji definovali Chen a Tsai (2007), má spíše nepřímý efekt na celkovou spokojenost  
a je řízena vnímanou hodnotou. Což implikuje, že pokud se bude zvyšovat vnímaná hodnota pobytu, ještě 
to neznamená, že to povede ke zvýšení celkové spokojenosti zákazníka. Tedy zvýšení vnímané hodnoty 
automaticky nevede ke zvýšení následného chování (záměru navštívit destinaci ještě jednou nebo záměru 
doporučit destinaci ostatním). Zvýšení hodnoty často vede ke zvýšení cen, což mnoho návštěvníků neocení. 
Naopak to vede ke snížení celkového vnímání kvality pobytu, kdy se srovnávají prospěch služby a náklady. 

Proto by se měla destinace snažit podle Chena a Tsaie (2007) vylepšovat, především svůj vnímaný obraz než 
vylepšovat kvalitu služeb. Zlepšování kvality služeb se nemusí vždy vyplatit, často se nedostaví požadovaný 
efekt. Někdy může být zlepšování služeb dokonce až kontraproduktivní, když ve snaze vylepšování služeb 
dochází k růstu cen při nutnosti splatit investice. Mnoho zákazníků destinace velmi citlivě reaguje na zvyšování 
cen, což má pak za následek snížení spokojenosti s destinací. Naopak zlepšování obrazu destinace má podle 
Chena a Tsaie (2007) vždy pozitivní efekt na celkové chování návštěvníka a na jeho spokojenost. To pak vede k 
rozvoji destinace, neboť spokojený zákazník je mnohem více ochoten, dávat kladné hodnocení svým známým 
nebo případně navštívit destinaci ještě jednou. Chen a Tsai (2007) upozorňují, že je důležité, aby manažeři 
destinací dobře rozuměli potřebám svých klientů, aby mohli vybudovat správný obraz destinace. Tomu mohou 
napomoci výsledky případových studií, které zkoumají důvody výběru lyžařské destinace.

VAZBA NA MÍSTO
Dalším konceptem, který bezpochyby ovlivňuje výběr destinace, je koncept „place attachment“ (vazba na 
místo). Výzkum ukázal, že lidé jsou přitahováni přírodním prostředím, ke kterému postupem času vytvářejí 
citové vazby, postupně se tedy vytváří vazba na místo (koncept place attachment) (Kyle a kol. 2004). Koncept 
„place attachment“ je definován jako pozitivní koncept, který předpokládá, že se vytvoří kladné psychologické 
podmínky, které přináší prospěch lidem nebo komunitám (Lewicka 2008). 

„Place attachment“ si můžeme představit jako citovou vazbu, kterou si lidé vytvoří s místem, které mají rádi. 
Lidé se pak v tomto místě cítí dobře a bezpečně (Hidalgo a Hernández 2001). Turistický pobyt v přírodním 
prostředí, jako jsou hory, nabízí rozsah fyzických psychologických a sociálních benefitů, které mohou posílit 
emociální spojení s těmito místy, toto spojení pak vytváří destinaci více atraktivní ve srovnání s ostatními 
destinacemi (Kaplan a Kaplan 1989 cit. v Silva a kol. 2013). Yuksel a kol. (2010) hovoří o tom, že lidé s některými 
prostředími naváží tak silné citové pouto, že se pak v tomto prostředí cítí jako „doma“.

„Place attachment“ je multidimenzionální konstrukt, který má v sobě dvě dimenze: identitu s místem (place 
identity), tato složka reprezentuje emociální složku, a závislost na místu (place dependence), tedy závislost na 
funkčním využití (Jorgensen a Stedman 2001). Williams a Vaske (2003) uvádějí, že dimenze identity místa má 
citový význam, který rozšíří individuální sebeúctu a zvýší pocity sounáležitosti s komunitou. Pojem závislosti 
na místu vyjadřuje závislost na specifických funkcích a podmínkách, jež se vyskytují v dané destinaci, které 
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nejlépe uspokojují individuální potřeby návštěvníka (Williams a Vaske 2003). Jednotlivci pak srovnávají 
místa, podle jejich schopnosti uspokojit jejich potřeby. Závislost na místu je komplex jedinečných podmínek 
a funkcí, které se nemohou vyskytovat na více místech najednou, nikdy nemůžeme nalézt dvě úplně stejná 
místa (Jorgensen a Stedman 2001). Podmínky nebo funkce, které ovlivňují závislost na místu, jsou spojovány 
s fyzickými atributy místa, jako jsou v případě destinace zimního cestovního ruchu sjezdové tratě, lyžařské 
vleky, tratě pro běžecké lyžování, sáňkařská dráha atd. (Alexandris a kol. 2006). Williams a Vaske (2003) dále 
upozorňují na fakt, že i takový faktor, jako je dostupnost místa může zvýšit závislost na místu.

Výzkum Alexandrise a kol. (2006) potvrdil důležitost obou složek konceptu „place attachment“, tedy identity 
místa i závislosti místa při snaze zvýšit loajálnost klientů lyžařského střediska. Alexandris a kol. (2006) také 
poznamenávají, že je pro manažery lyžařského střediska mnohem těžší úkol posílit identitu s místem než 
vybudovat větší závislost na místu. Nicméně upozorňují, že je potřeba rozvíjet obě složky. Ve svém odborném 
článku navrhují Alexandris a kol. (2006) některá řešení, která by mohla vést ke zvýšení celkové vazby na 
místo. Například radí manažerům, aby organizovali velkou škálu rozličných událostí, které by zpestřily pobyt 
v rezortu a pomohly vytvořit silnější osobní vazby mezi destinací a návštěvníkem destinace. Tyto akce by 
měly být pro rozdílné věkové skupiny a různých zaměření. Příkladem těchto akcí může být třeba pořádání 
předváděcích jízd lyžařů, různých soutěží, ale i pořádání oslav, večírků. Pokud budou mít lyžaři pozitivní 
vzpomínky na tyto události, mohou si vybudovat emoční vazbu se střediskem. Lyžaři by měli cítit, že je rezort 
„jejich“ a tím by si vybudovali silnější identitu s místem. Dále radí, že by měli podporovat kurzy zimního 
environmentálního vzdělávání a vzdělávací sezení pro rodiny s dětmi. Větší znalosti o prostředí, o možných 
problémech a zranitelnosti přírodního prostředí, by podle Alexandrise a kol. (2006) mohly také vést k rozvoji 
většímu sepjetí s místem.

Manažeři lyžařských středisek by také neměli zapomenout na rozvoj různých komunikačních kanálů, které by 
umožnily vyměňovat informace mezi představiteli lyžařského areálu a potenciálními návštěvníky. Nejedná se 
jen o webové stránky obsahující aktuální informace lyžařském areálu, o počasí, o nadcházejících událostech, 
ale především je potřebná interaktivnost, kterou dnes zaručují sociální sítě, jako je facebook, twitter, instagram. 
Další nutností je péče o fyzické prostředí, tím je míněno rozvíjet zařízení lyžařského areálu (vleky, sjezdovky…), 
ale zároveň chránit a respektovat přírodní prostředí, protože nezničená příroda je pro návštěvníky lyžařského 
areálu také velmi důležitá. Potřeba je najít rozumnou rovnováhu mezi rozvojem lyžařského střediska  
a ochranou přírody. 

Ke zvýšení „place identity“ podle Alexandrise a kol. (2006) může také napomoci vstřícné chování všech 
zaměstnanců lyžařského areálu směrem k návštěvníkům. Dobrá atmosféra ve středisku, je zásadní pro dobrý 
pocit z dovolené. Perdue (2004) uvádí, že někdy není lehké najít dobré zaměstnance. Celkový dojem z pobytu 
v destinaci může velmi negativně ovlivnit právě chování zaměstnanců areálu.

Zvyšovat vazbu na místo je důležité, neboť lidé, kteří mají s místem pozitivní citovou vazbu, budou spíše 
uvažovat o tom, že dané místo navštíví ještě jednou, nebo že destinaci doporučí svým známým. Koncept 
„place attachment“ částečně vysvětluje, proč se návštěvníci a turisté do destinace vracejí. Návštěvníci, kteří 
se vracejí do destinace, si vytvořili k destinaci citovou vazbu a zároveň jim vyhovují její fyzické atributy. Autoři 
odborné studie Alexandris a kol. (2006) uvádějí, že je poměrně snadné zvyšovat závislost na místu (stavbou 
nových atrakcí, rozšiřováním sjezdových tratí). Mnohem těžší je podle těchto autorů zvyšovat zejména 
identitu s místem. Objevuje se však i riziko, že pokud dochází k velké snaze rozšiřovat služby (přehnaný rozvoj 
areálu), může dojít u mnoha návštěvníků ke snížení citové vazby s místem, kdy zákazníci v konečném důsledku 
přestanou do destinace jezdit.

OPAKOVANÝ NÁKUP A LOAJALITA
Opakovaný nákup je jeden z nejvýznamnějších subjektů v současném marketingu. V mnoha studiích se 
zdůrazňuje význam opakovaného nákupu z několika důvodů. Přitáhnutí k nákupu předešlého zákazníka je 
cenově mnohem efektivnější než snaha o přilákání nového zákazníka. Například podle Rusta a Zahorika (1993), 
může být přilákání nového zákazníka až pětkrát dražší než udržení stávajícího. Zvýšení retence zákazníků  
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o 5 % může mít za výsledek zvýšení zisku mezi 25–85 % (Jang a Feng 2007). Dalším důležitým faktorem je, 
že pokud se podaří udržet více zákazníků, může to vést k jejich větší ochotě dávat pozitivní ústní hodnocení  
a doporučení ostatním potenciálním klientům (Jang a Feng 2007).

V odborných studiích byly zjištěny různé konstrukty, které předcházejí záměrům navštívit destinaci ještě jednou, 
jako je konstrukt kvality, spokojenosti, vnímané hodnoty, předchozí prázdninové zkušenosti, bezpečnosti, 
obrazu destinace a kulturní odlišnosti (Jang a Feng 2007). Často se ještě objevuje termín „loajalita“. Tento 
termín v sobě obsahuje dvě složky. Za prvé již zmiňovanou složku opakovaného nákupu nebo opakované 
návštěvy destinace a druhou složkou je ochota dát doporučení produktu nebo služby ostatním potenciálním 
uživatelům.

Pokud se podíváme na okolnosti, které podmiňují zákazníkovu loajalitu, zdá se evidentní, že zákazníkova 
spokojenost je považována za hlavního hybatele loajálnosti. Spokojenost je nutnou, ale nikoli postačující 
podmínkou pro loajálnost zákazníků (Faullant a kol. 2008). 

Mnohé studie také naznačují, že opakovaný nákup nezachycuje úplně celý význam loajality. Mnoho vědců 
proto rozlišuje mezi různými formami loajality. Day (1969 cit. v Matzler a kol. 2007) byl mezi prvními, kdo 
rozlišil mezi tzv. záměrnou nebo pravou loajalitou (loajalita s příznivým postojem směrem k prodejci) od 
falešné loajality, která se vyznačuje tím, že zákazník nakupuje opakovaně produkt pouze kvůli nedostatku 
jiných alternativ. Pokud se tedy objeví nová alternativa, je velmi pravděpodobné, že do té doby loajální 
zákazník se stane velmi rychle zákazníkem neloajálním.

Za účelem zachycení druhé dimenze loajality je dobré při výzkumech zjišťovat ještě dodatečné informace, 
například na ochotu doporučit poskytovatele služby nebo zboží svým známým, přátelům, příbuzným atd. 
(Matzler a kol. 2007). Ústní doporučení vyznívá dobře pro produkt, službu nebo destinaci pouze v případě, 
pokud je zákazník zcela přesvědčen o kvalitách produktu/služby destinace a pokud si je zákazník jistý, že 
doporučovaný produkt/služba bude ku prospěchu oslovené osobě. Díky osobnímu předání doporučení  
o produktu nebo službě a přidáním osobního obsahu je ústní doporučení považováno za velmi pravdivý 
zdroj informací v rozhodovacím procesu (Swam a Oliver 1989). Nemusí jít však pouze o přímé doporučení, 
ale i neformální poutavé vyprávění příběhů a zážitků o destinaci může v posluchači vyvolat prvotní zájem  
o destinaci. Postupně může o této destinaci začít závažněji uvažovat, až se ji nakonec rozhodne navštívit. 
Ústní doporučení je velmi důležité, protože je to účinná reklama, která je v podstatě zadarmo. Každý nový 
zákazník je cenný obzvlášť v dnešní době, kdy je na trhu sjezdového lyžování velmi těžké se prosadit, protože 
dochází k postupnému nasycování trhu (Yoon a Uysal 2005). Úspěch destinací tedy velmi závisí na kvalitní 
podrobné analýze turistické motivace, spokojenosti zákazníků a loajálnosti zákazníků.

Existují dvě hlavní skupiny proměnných, které řídí vztah mezi spokojeností a loajalitou. Za prvé 
sociodemografické faktory, jako jsou příjem, věk, pohlaví atd. Druhou skupinou proměnných byly tzv. situační 
charakteristiky (měnící se náklady, atraktivita alternativních míst, vztahové charakteristiky) (Matzler a kol. 
2008). Vztah mezi spokojeností a loajalitou je také ovlivněn mnoha faktory například příjmem, věkem a také 
rozdílnou touhou pro hledání rozmanitosti (Homburg a Giering 2001).
 
Při výzkumech v alpských střediscích bylo zjištěno Matzlerem a kol. (2007), že lidé, kteří utrácejí více peněz, 
jsou více loajální k danému středisku než ti, kteří utrácejí méně. Loajálnost se projevuje oběma způsoby, 
ochotou doporučit destinaci ostatním i v dimenzi navštívení destinaci ještě jednou. Vztah mezi spokojeností 
a loajálností ke středisku se také liší podle lyžařských dovedností. Velmi pokročilí lyžaři jsou v průměru více 
loajální než začátečníci a středně pokročilí, ale velmi pokročilí lyžaři jsou více nároční na hodnocení služeb, 
jako jsou restaurační služby, wellness aktivity a kulturní aktivity (Matzler a kol. 2007). Pro spokojenost 
pokročilých lyžařů je klíčová rozmanitost sjezdových tratí a přítomnost dalších sportovních zařízení, pro méně 
zdatné lyžaře bývá podstatné chování zaměstnanců lyžařského areálu a čekací doba na vleky. Patrné byly  
i genderové rozdíly. Pro spokojenost mužské části lyžařské populace, by měli manažeři lyžařského střediska 
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zlepšit především kvalitu sjezdových tratí, zatímco ženy spíše ocení zlepšení kvality v restauracích a barech. 
Rozdíly jsou samozřejmě také mezi věkovými skupinami a zda se jedná o jednodenního či destinačního 
návštěvníka.

Návštěvníci, kteří jsou loajální ke středisku, jsou výhodní ze dvou důvodů. Za prvé existuje naděje, že přijedou 
do destinace ještě jednou. Za druhé mohou dát pozitivní ústní doporučení svým příbuzným a známým.

ZÁVĚR
Proces výběru destinace účastníkem cestovního ruchu je komplexní proces složený z řady segmentů  
a ovlivňovaný mnoha faktory. Pro managment destinace, který potřebuje zákazníka do svého působiště 
přilákat, ideálně opakovaně, a udržet co nejdéle, je nezbytná znalost nejen zákazníkových potřeb, ale právě i 
procesu výběru destinace.  

V textu jsou popsány jednotlivé koncepty výběru destinace doplněné příklady ze zahraničních destinací 
zimního cestovního ruchu, případně i s polemikou, jaká situace by mohla nastat ve specifických podmínkách 
Česka.
 
Podrobně je popsána motivace účastníků cestovního ruchu v té nejobecnější rovině přibližující 11 motivů 
dle Ryana (2003). Připomenuta je typologie návštěvníků viz Pásková, Zelenka (2012), ale též představen 
rozdíl mezi tzv. lokálními a destinačními lyžaři (Perdue 2004), kteří se výrazně liší ve svých požadavcích na 
destinaci i v chování při samotném pobytu. Výběru destinace se věnuje ve svých pracích řada autorů. Zde 
je představen jak koncept v obecné rovině pomocí schématu, tak přehledně v tabulce výsledky případových 
studií z destinací zimního cestovního ruchu v tradičních i svým způsobem exotických destinacích. Svou roli pro 
výběr destinace hraje její obraz a to především, ten, který si vytváří potenciální či skutečný návštěvník. Tvorba 
obrazu destinace, což je vlastně mentální konstrukt (Echtner a Ritchie 2003), je z hlediska managementu 
velmi složitá, dlouhodobá a snadno zranitelná záležitost. Pro jeho torbu je ze strany managementu nezbytná 
znalost potřeb zákazníků, jejich pravdivá informovanost, komunikace a adekvátní reakce na jejich podněty  
a připomínky. To souvisí i s tzv. vazbou na místo, kdy se buduje pomocí vhodné komunikace mezi 
managementem a zákazníky citové pouto a zákazníkova „závislost na místě“. Zákazník se pak v takové 
destinaci cítí „jako doma“, opakovaně ji vyhledává a doporučuje ostatním, čímž zajišťuje žádanou popularizaci 
a propagaci destinace. Pro manažeři lyžařských areálů je tedy nezbytné neustále se snažit vylepšovat obraz 
destinace, snažit se o spokojenost svých zákazníků, která by pomohla zvýšit identitu s místem a zlepšovat 
služby, které by mohly vést ke zvýšení závislosti na místu. Všechny tyto aktivity zvyšují loajálnost s místem  
a udrží či přivedou nové zákazníky (koncept opakovaného nákupu a loajality).

Předložený text můžeme také chápat jako teoretické zarámování výzkumu, který byl proveden v destinaci 
Lipno nad Vltavou a ve kterém bude názorně ukázáno, jaká je situace mezi lyžaři v tomto středisku a jak si 
počíná jeho vedení. Studie je připravena pro další číslo tohoto časopisu.
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ABSTRACT

The series of cycling races „Bike for Life Czech 
Savings Bank“ has a 16 years old tradition 
and every year is attended by 25,000 active 
participants. The aim of this paper is to analyse the 
spatial distribution of particular races of the series 
and their possible influence on the recreational 
potential of the landscape and tourism. The source 
of secondary data were from “The updating the 
potential of tourism in the Czech Republic” and the 
available resources of the organizers of the race 
series „Bike for Life“. For data analysis, we used 
methods of descriptive statistics and correlation 
analysis methods. Our results suggest that interest 
in the individual events and their spatial location 
are not primarily influenced by the attractiveness 
of the location where the race is organized, nor by 
its traffic availability. Organize the events of various 
nature are the way to valorise the potential use of 
land for tourism. 

Keywords: sport events, tourism, tourist regions, 
bicycle race series

VALORIZACE KRAJINY 
PROSTŘEDNICTVÍM 

CYKLOEVENTŮ  
– MODELOVÉ ÚZEMÍ ČR

VALORISATION OF 
LANDSCAPE THROUGH 
CYCLING EVENTS – MODEL 
AREA THE CZECH REPUBLIC

Jiří Helešic

ABSTRAKT

Seriál cyklistických závodů „Kolo pro život České 
spořitelny“ má již 16 letou tradic a každoročně se jej 
účastní na 25.000 aktivních účastníků. Analyzujeme 
prostorové rozmístění jednotlivých závodů seriálu 
a jejich možný vliv na rekreační potenciál krajiny 
potažmo na cestovní ruch. Zdrojem sekundárních 
dat byla „Aktualizace potenciálu cestovního ruchu 
v České republice“ a dostupné zdroje pořadatelů 
o seriálu závodů „Kolo pro život“. Pro analýzu 
dat jsme použili metody deskriptivní statistiky  
a metody korelační analýzy. Naše výsledky naznačují, 
že zájem o jednotlivé závody a jejich místa konání 
nejsou primárně ovlivněny atraktivitou lokality, kde 
se závod pořádá, nebo jeho dopravní dostupností. 
Pořadatelství akcí a událostí nejrůznějšího 
charakteru představují možnost jak valorizovat 
potenciální využití krajiny pro cestovní ruch. 

Klíčová slova: sportovní události, turismus, 
turistické regiony, seriály cyklozávodů
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1. ÚVOD
Sportovní akce a události mohou přispívat k valorizaci využití destinace pro cestovní ruch. Stávají se vlastním 
cílem pro své účastníky a dále mohou být produktem či službou nabízenou v místě pobytu účastníků 
cestovního ruchu.  

Cyklistika na horských kolech má v České republice dlouholetou tradici a kromě cyklostezek, které jsou 
postupně budovány, vznikly celé řady sportovních událostí.  Cyklistika a speciálně cyklistika na horských kolech 
je fenoménem, který má nezastupitelné místo v pohybových aktivitách Čechů. Nahrává tomu převážný typ 
krajiny i další krajinné prvky. 

Krajina je částí zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených 
ekosystémů s civilizačními prvky. Tak je definována zákonem o ochraně přírody č. 114/1992 Sb. ve znění 
pozdějších změn. Krajina bývá pojímána z mnoha různých pohledů. Mezi nejzákladnější pojetí patří „historické“ 
– kde společným prvkem je svérázný geopolitický, hospodářský a kulturní vývoj. Dále „geomorfologické“ 
pojetí, kde jednotícím prvkem je stejnorodá část zemského povrchu nebo „krajinně – ekologické“ pojetí, 
kde je naopak vnímána krajina jako heterogenní část povrchu země skládající se ze vzájemně se ovlivňujících 
ekosystémů. Obdobně můžeme z různých úhlů pohledu nahlížet na krajinu z hlediska jejího využití pro 
turismus. V tomto textu se budeme zabývat využitím krajiny pro pořádání seriálu cyklistických závodů a jejich 
vlivem na cestovní ruch.  Sportovní události chápeme jako aktuální projev lidské společnosti, jež mohou být 
využity jako prvek změny potenciálu cestovního ruchu daného území -  krajiny (Miller, 2010).

2. CÍL, MATERIÁL – ZDROJE DAT, METODIKA ZKOUMÁNÍ
Cílem našeho sdělení je analýza prostorového rozmístění seriálu veřejných cyklistických závodů „Kolo pro 
život České spořitelny“ (dále jen KPŽ ČS) a jejího možného vlivu na rekreační potenciál krajiny, potažmo na 
cestovní ruch.

Podle Bíny (2010) je krajinně rekreační potenciál tvořen potenciálem územně zakotvených atraktivit 
cestovního ruchu (přírodní atraktivity, historické – kulturní stavby a památky atd.) a takzvanými druhotnými 
atraktivitami, u nichž územní zakotvenost není dominantní (zoologické zahrady, lyžařské areály, muzea, ale i 
kulturní a sportovní atraktivity). Tyto „mobilní“ prvky rozšiřují významně potenciál cestovního ruchu daného 
území. Obdobně strukturálně přistupuje k analýze vybraných lokalizačních, selektivních a realizačních 
předpokladů cestovního ruchu Vystoupil (2011). Analyzovány a katalogizovány jsou přírodní, kulturně 
historické, ekonomické a společenské podmínky a předpoklady pro cestovní ruch daného území. Turistickým 
a rekreačním využitím krajiny se zabývali i další autoři jako jsou S. Šprincová z Olomouce (1975), M. Novotná 
z Plzně (2005) nebo otec a syn Havrlantové z Ostravy atd. Žádná z těchto studií, jež nakonec vedly k rajonizaci 
cestovního ruch v České republice (Vystoupil 2007) a aktualizaci potenciálu cestovního ruchu (Bína 2010), 
však neeviduje kategorie společenských, kulturních a sportovních událostí jako součást celkového potenciálu 
destinace cestovního ruchu. 

„Event tourism“ je motivátorem turistického ruchu a prokazatelně může přispívat k celkovým ekonomickým 
výsledkům cestovního ruchu, atraktivnosti destinace, jejímu dobrému jménu mezi potenciálními návštěvníky 
a nezřídka se stává vlastním produktem cestovního ruchu (Ross, 2001).

Události a akce (events) definuje Getz (2008), Kotíková (2008) a další jako jedinečné, dočasné, speciálně 
naplánované, řízené a organizačně zabezpečené akce nebo události s dopadem na cestovní ruch. Vlivy 
různých kategorií sportovních „eventů“ na cestovní ruch můžeme rozdělit na přímé a multiplikační.  Za přímé 
efekty můžeme považovat například změny v počtu ubytovaných hostů, (jedno a více denních návštěvníků 
destinace), změny v proporcích sezónních výkyvů návštěvnosti apod. Za ty, jež se projevují sekundárně, pak 
považujeme například mediální obraz destinace, image destinace u návštěvníků, změny v infrastruktuře 
a skladbě poskytovaných služeb a v neposlední řadě i změny ve kvalitě lidského potenciálu a zkušeností 
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pracovníků cestovního ruchu. Tyto vlivy jsou však hůře měřitelné. Předpokládáme, že sportovní události 
mohou přispívat k atraktivnosti daného území a stávají se tak součástí jeho potenciálního využití pro cestovní 
ruch. 

Jak už bylo uvedeno výše, potenciál a předpoklady rozvoje cestovního ruchu České republiky obšírně rozebírá 
Vystoupil, Šauer (2011). V zásadě člení potenciál a předpoklady cestovního ruchu daného území na selektivní 
– ty ve své obecnosti nejsou předmětem našeho zájmu. Dále lokalizační se základním členěním na přírodní 
(srovnej Bína 2010) a kulturně – municipální, dále realizační s členěním na komunikační a materiálně technické. 
Jednotlivým atributům krajiny jsou přiřazovány bodové hodnoty a jejich procentuální váha. Územní členění  
a regionalizace zachovává základní administrativní členění vyšších územně správních celků, krajů. 

Bína (2010) naproti tomu člení potenciál cestovního ruchu daného území na potenciál atraktivit a potenciál 
ploch a linií ovlivňujících cestovní ruch. Za atraktivity považuje reálné cíle návštěvníků regionu. Přičemž 
se nerozlišuje, zda jde o přírodní nebo kulturní atraktivity. Stejně tak není explicitně rozlišováno, zda jde 
o hmotné (přírodní krajinné prvky, antropogenní formy a stavby) či nehmotné statky jako jsou například 
vinařský a pivovarnický věhlas apod. Druhou složku potenciálu vymezené oblasti představují potenciály 
ploch – krajinných typů, zón, prostor a linií – silnic, železnic, vodních toků. Ústav územního rozvoje ve své 
závěrečné zprávě výzkumného úkolu B.10/CR (2010) - Aktualizaci potenciálu cestovního ruchu v České 
republice z roku 2010 definuje, klasifikuje a přiřazuje bodové hodnoty jednotlivým skladebným prvkům 
potenciálu cestovního ruchu správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále jen SO ORP). Doplňuje zde 
hodnocení míry dostupnosti území individuální dopravou a obslužnosti území veřejnou dopravou. Z tohoto 
pohledu je vzhledem k charakteru námi sledovaných událostí (sportovních eventů) toto pojetí regionalizace 
komplexnější a pro naše účely přínosnější. Do výpočtu potenciálu cestovního ruchu území je také zahrnuto 
tzv. přiznání vyššího statutu území nebo jeho atraktivity.  Jedná se například o záznam v seznamu kulturního 
dědictví UNESCO, přiznání statutu městské památkové rezervace, památkové zóny nebo začlenění území do 
národního parku či chráněné krajinné oblasti.

Kromě těchto dvou základních publikovaných přístupů k vymezení regionů v cestovním ruchu je v současnosti 
uplatňován moderní marketingový přístup, který vychází z premisy efektivního vytváření konkurenceschopných 
produktů cestovního ruchu. Vytváří se tak územní celky, které se mohou svou atraktivitou (potenciálem) 
uplatnit na trhu cestovního ruchu. Tuto formu rajonizace České republiky uplatňuje při představování ČR  
u nás i v zahraničí Česká centrála cestovního ruchu – „CzechTourism“. Na rozdíl od administrativního rozdělení 
na kraje a obce používá členění ČR na 17 turistických regionů rozdělených dále do 40 turistických oblastí. 
Toto členění, nerespektující administrativní členění ČR potažmo v Evropské unii používanou Nomenklaturu 
územních statistických jednotek, přináší jisté administrativní obtíže.

Seriál cyklistických závodů KPŽ ČS má již 16 letou tradic. Každoročně se seriálu závodů účastní na 25.000 
aktivních cyklistů. Postupně se od roku 2000 z jednotlivých MTB (Mountain bike) závodů pro profesionální 
cyklisty a amatérské hobby jezdce rozrostl v celospolečenský fenomén. V průběhu dubna až září je realizováno 
cca 14 závodů. Ty jsou rozděleny podle délky tratí na jednotlivé trasy: „Hlavní závod“, zkrácená trasa „C“, 
fitness jízda „D“ a závody různých kategorií dětí dle věku. Profesionální cyklisté startují v kategorii „ELITE“, 
která čítá přibližně 50 - 100 jezdců. Následně je závod vypsán pro muže a ženy v různých věkových kategoriích 
(17 – 22, 23 – 29, 30-39, 40-49, 50-59, nad 60 let). Obdobně je tomu v rozdělení kategorií dětí a mládeže. 
Každého závodu se účastní 1500 – 1800 aktivních jezdců a závody mají i značnou diváckou kulisu.

Pro zpracování dat byly použity metody deskripce, statistické analýzy a komparace. Využili jsme členění a data 
dle Aktualizace potenciálu cestovního ruchu v České republice publikovaných na webových stránkách Ústavu 
územního rozvoje1. Údaje o seriálech cyklistických závodů jsme získávali z dostupných veřejných zdrojů např. 
webové stránky vlastního seriálu závodů „Kolo pro život České spořitelny“ a specialisty na sportovní časomíru 
„SportSoft Timing“. Pro analýzu dat jsme použili metody deskriptivní statistiky a metod korelační analýzy 
pomocí Pearsonova a Spearmanova korelačního koeficientu. 

1 www.uur.cz

www.uur.cz
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3. VÝSLEDKY A DISKUSE
Jak bylo uvedeno výše, za události a akce (events) považujeme jedinečné, dočasné, speciálně naplánované, 
řízené a organizačně zabezpečené akce nebo události s dopadem na cestovní ruch. Z tohoto pohledu je seriál 
závodů KPŽ ČS jedinečný. V současnosti zahrnující 14 jednotlivých závodů s pevně stanoveným termínem 
konání v průběhu dubna až září. Jde o akci zabezpečovanou společností ČS MTB Team s.r.o., jež se po vstupu 
hlavního investora od roku 2014 jmenuje Petr Čech Sport s.r.o. Tato společnost se specializuje na sportovní 
marketing a pořádání sportovních akcí. Vzhledem k úspěšnosti tohoto projektu MTB seriálu závodů jsou od 
roku 2011 pořádány obdobné seriály zimních běžeckých závodů „Stopa pro život“ a sjezdových MTB závodů 
„Enduro série“. Generálním partnerem je Česká spořitelna, hlavními partnery pak pojišťovna Kooperativa 
a Škoda auto, mediálními partnery Česká televize, Radiožurnál a cyklistické časopisy jako například VELO. 
Společenský statut a vážnost dokladují institucionální partneři: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Česká unie sportu a Asociace krajů České republiky. Přesto, že se jedná o sportovně turistické akce značného 
rozsahu (cca 30 samostatných akcí během roku s celkově téměř 35.000 aktivních účastníků) nejsou doposud 
z hlediska dopadu na cestovní ruch v České republice analyzovány. 

Seriál závodů KPŽ ČS čítal v letech 2009 – 2015 celkem 108 jednotlivých závodů. Tabulka č. 1. ukazuje četnost 
pořádání jednotlivých závodů a celkové počty účastníků v jednotlivých turistických oblastech dle členění 
„Czech Tourism“ příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Tabulka č. 1.: Počty závodů a jednotlivých účastníků dle turistických oblastí ČR
Turistická oblast Počet závodů Počet startujících

Střední Čechy - Západ 21 27100
Chrudimsko - Hlinecko 7 8300

Jeseníky Západ 7 4900
Jizerské Hory 7 6400

Krkonoše a podkrkonoší 7 6600
Podří a Moravské Kavařsko 7 9300

Střední Čech - severovýchod Polabí 7 8900
Šumava 7 7200

Západočeské lázně 7 6000
Zlínsko - Luhačovicko 7 11000

Pálava a Lednicko Valtický areál 6 9600
Kladské pomezí 5 4400

Plzeňsko 3 3900
Střední Morava 3 3100

Jižní Čechy 2 1100
Vysočina 2 2900

Znojemsko a Podyjí 2 4200
Střední Čechy Jih 1 800
Celkový součet 108 125700

Zdroj: vlastní zdroj

Z pohledu administrativního členění ČR na kraje byla téměř třetina závodů pořádána ve Středočeském kraji. 
Jediným krajem, kde se závody prozatím nepořádají, je kraj Severočeský. Závod se startem v Praze – Velké 
Chuchli svou trasou převážně zasahuje do Středočeského kraje, a proto je do něj také započítán. 
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Graf č. 1. Počty závodů KPŽ dle karajů

Vlastní zdroj

Pro analýzu potenciálního vlivu pořádání sportovních událostí tohoto typu na cestovní ruch dané oblasti 
jsme blíže popsali místo konání jednotlivých závodů. Vycházeli jsme z „Aktualizace potenciálu cestovního 
ruchu v České republice“ z roku 2010 a dat publikovaných Ústavem územního rozvoje. Při kvantifikaci 
potenciálu cestovního ruchu místa konání jednotlivých závodů seriálu KPŽ ČS jsme vycházeli z rozdělení ČR na 
správní obvody obcí s rozšířenou působností (dále jen SO ORP). Pro naše analýzy jsme pak vybrali segmenty 
potenciálu cestovního ruchu (dále jen CR): 1) potenciál atraktivit CR a 2) potenciál ploch a linií ovlivňujících 
CR (Bína, 2010). Kromě celkových potenciálů 1) a 2) jsme analyzovali i další data jako jsou: příslušnost území 
nebo jeho části k chráněným krajinným oblastem nebo národním parkům, typ krajiny, samostatné přírodní 
pozoruhodnosti. Tyto údaje jsme doplnili o dostupná data o cestovním ruchu jednotlivých SO ORP jako jsou: 
počty hostů, počet nocí, průměrná délka pobytu, počet hromadných ubytovacích zařízení a počet lůžek. 
Vzhledem k dostupnosti dat o cestovním ruchu jednotlivých SO ORP jsme se zaměřili na období 2012 – 2015. 
(viz Příloha č. 1 – Tabulka č. 4)

Předpokládali jsme, že výběr místa konání jednotlivých závodů seriálu KPŽ ČS je ovlivněn potenciální 
atraktivitou daného území pro cestovní ruch a toto se také projeví na počtu účastníků jednotlivých závodů. 
Pro ověření naší hypotézy jsme použili Chí-kvadrát test dobré shody pro ověření normality rozdělení dat  
a následně pro korelační analýzu Pearsonův korelační koeficient a Spearmanův koeficient pořadové korelace. 
Průměrné počty startujících na jednotlivých závodech seriálu KPŽ ČS v posledních třech letech reprezentovali 
míru zájmu účastníků o jednotlivé závody seriálu. Proměnné získané z analýzy potenciálu cestovního ruchu 
jednotlivých SO ORP reprezentují atraktivitu krajiny. Vzhledem k tomu, že jsme zjistili, že téměř třetina 
závodů je pořádána ve Středočeském kraji, předpokládáme, že dalším významným faktorem ovlivňující počty 
startujících je vzdálenost místa konání od Prahy, města s největší koncentrací obyvatel a tedy i s nejvyšším 
účastnickým potenciálem. 

Statistická analýza vzájemného vztahu průměrného počtu startujících v závodech seriálu KPŽ ČS a sledovaných 
charakteristik míst konání jednotlivých závodů naznačuje některé nepředpokládané souvislosti. Všechny 
námi zjištěné vzájemné korelace průměrného počtu účastníků závodů KPŽ ČS a sledovaných charakteristik 
míst konání mají záporné znaménko a tedy spolu nepřímo korelují. Z toho lze usuzovat, že zájem o jednotlivé 
závody a jejich místa konání nejsou primárně ovlivněny atraktivitou lokality, kde se závod pořádá.

Tabulka č. 2 Hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu

Vlastní zdroj 

Položka PPL PA Celkem NP/CHKO Typ PP Hosté Noci Prům. HUZ lůžka Km/Praha
P. Start -0,693 -0,150 -0,342 -0,131 -0,619 -0,365 -0,378 0,092 0,498 -0,049 -0,216 0,059
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Tabulka č. 3 – Korelace s průměrným počtem startujících závodů „Kolo pro život“ v letech 2012-2015

Vlastní zdroj

Jak ukazuje tabulka č. 2, statisticky významné vztahy jsme nalezli mezi ukazateli počtu startujících a Potenciálem 
ploch a linií a hodnocením typu krajiny. Každá plocha či linie nese určitý obecný význam pro rozvoj cestovního 
ruchu a to ať kladný, záporný či neutrální. U linií pak jde vždy o podporující význam (Bína 2010). Jednotlivé 
plochy a linie byly dle autora rozčleněny na krajinné typy: rekreační krajiny I. – IV., urbanizovaný, průmyslový 
a těžební prostor, areály dálniční dostupnosti, typy vodních ploch, délky vodních, silničních a železničních 
cest včetně jejich stupňů, přidaná hodnota označení území za Národní park či Chráněnou krajinnou oblast. 
Rámcové intervaly ploch a linií územního zastoupení v SO ORP pak vyjadřují „intenzivní stupeň“, tedy míru 
výskytu na daném území. 

Z naší analýzy je zřejmé, že organizátoři závodů seriálu KPŽ ČS dislokují závody do „Rekreační a turistické krajiny 
I“ charakterizované jako: horská a vyšší podhorská krajina s vysokým podílem lesů. Téměř 1/3 závodů (40) 
byla realizována v SO ORP, v nichž je podíl tohoto typu rekreační a turistické krajiny vyšší než 25%. V případě 
šumavského Zadova pak dokonce vyššího než 75%. Ve všech ostatních případech (68) byly závody realizovány 
v „Rekreační a turistické krajině typu II“, charakterizované jako členitá vrchovina s lesy, loukami a pastvinami, 
četnými vyhlídkovými body a s relativně drobným osídlením (Bína, 2010). Procento ploch tohoto typu v SO 
ORP, kde se konaly jednotlivé závody, bylo většinou vyšší než 25%. Pouze v případě SO ORP Olomouc a Mladá 
Boleslav je tato hodnota menší než 9%. 

Výběr krajinných typů je logický a odpovídá charakteru pohybové aktivity sportovní události. Přesto jsme 
předpokládali, že místa konání s vyšším potenciálem ploch a linií potažmo hodnocením typu krajiny přilákají 
i více účastníků. Naše výsledky však ukazují opak tohoto předpokladu. Účastníci závodů seriálu KPŽ ČS spíše 
vyhledávají místa závodů s nižším potenciálem ploch a linií či typu krajiny. Více než 2/3 všech účastníků seriálu 
závodů Kolo pro život od roku 2009 směřovalo do míst, jako jsou Chrudim, Příbram, Klokočůvek u Oder, Plzeň, 
Valtice, Znojmo, Mladá Boleslav nebo již zmíněná Olomouc. Nejvyšší průměrné počty účastníků, okolo 2000, 
jsou pak na Znojemském burčáku a Valtickém Cyklobraní.  Této skutečnosti nahrává i vhodně zvolený termín 
konání na konci měsíce září. Tradičně vysokou průměrnou účast mají také „Bikemaraton Drásal“ v Hostýnských 
vrších či „Oderská Mlýnice“ s trasou ve Vítkovské vrchovině, místa s nižším potenciálem využití pro cestovní 
ruch. 

Proměnné Symmetric Measures Value Asymp. Std. 
Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Počet stratujících  
a potenciál ploch  

a líniíí

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,964   ,288

Interval by Interval Pearson's R -,693 ,077 -3,723 ,002c

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,772 ,099 -4,708 ,000c

N of Valid Cases 17    

Počet stratujících  
a potenciál Typ krajiny

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,944   ,478

Interval by Interval Pearson's R -,619 ,101 -3,055 ,008c

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,701 ,088 -3,806 ,002c

N of Valid Cases 17    

Počet stratujících  
a průměrný počet nocí 

v HUZ ORP

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,944   ,478

Interval by Interval Pearson's R -,498 ,127 -2,225 ,042c

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,543 ,194 -2,504 ,024c

N of Valid Cases 17    

Počet stratujících  
a vzdálenost od Prahy

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,966   ,248

Interval by Interval Pearson's R ,059 ,220 ,228 ,822c

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,066 ,279 ,257 ,801c

N of Valid Cases 17    
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Námi stanovená hypotéza o podmiňujícím vztahu mezi počtem účastníků (reprezentovaných průměrným 
počtem účastníků závodů KPŽ ČS) a sledovanými ukazateli potenciální atraktivity území pro cestovní ruch či 
dostupnými charakteristikami cestovního ruchu daného správního obvodu obce s rozšířenou působností se 
nepotvrdila. V případě potenciálu ploch a linií, hodnocení typu krajiny a průměrnému počtu nocí strávených 
v dané SO ORP jde dokonce o statisticky významnou nepřímou závislost (viz. Tabulka 2.). Podle ní usuzujeme, že 
atraktivita jednotlivých závodů seriálu z pohledu aktivních účastníků nekoresponduje s atraktivitou prostředí, 
ve kterém jsou pořádány.  Naše výsledky naznačují, že pořádání tohoto typu sportovních akcí může kladně 
přispívat ke zvýšení potenciálu cestovního ruchu i v oblastech s jeho horšími přírodními či antropogenními 
podmínkami. Obdobná zjištění nalézáme například v případě aktivních účastníků mezinárodních triatlonových 
závodů (Miller, 2010) nebo strategiích a cílech pořadatelů sportovních akcí a událostí (Getz, 2008).

Marketingové strategie společnosti KPŽ ČS využívá moderních přístupů k cílení a umisťování svého produktu. 
„Targeting“ (výběr cílových trhů) se jistě zaměřuje na místa s nejvyšší koncentrací obyvatel a zdrojů příjmů. 
Proto v rozhodování o umístění produktů (jednotlivých závodů KPŽ ČR) zohlednil pořadatel i tuto skutečnost. 
Jak bylo řečeno již dříve, více než třetina závodů je lokalizována v dojezdové vzdálenosti do 100 km od 
hlavního města Prahy. Výsledky naší analýzy však ukazují, že nelze na zvolené hladině významnosti potvrdit 
předpokládanou lineární závislost, že účast na námi sledovaných sportovních událostech je ovlivněna dopravní 
vzdáleností od hlavního města Prahy (viz tabulka 2 a 3). Dovolujeme si proto poznamenat, že v důsledku 
využívání moderních komunikačních technologií, sociálních sítí a vzrůstající kvalitě dopravní obslužnosti 
nemusí být produkt (jednotlivé závody) umístěn co nejblíže největšímu trhu, tedy potenciálním účastníkům 
závodů KPŽ ČR (Srovnej Kiráľiová 2003, s. 63).

4. ZÁVĚR
Sportovní akce a události jsou nedílnou součástí společenského života člověka. V současnosti, především díky 
dostupnosti referujících médií pronikají i do nejzazších končin světa a to nejen ve smyslu sdílení informací, 
ale i ve smyslu odlehlosti místa konání a typu krajiny, v níž jsou události pořádány. Soustředili jsme se na 
specifickou oblast sportovních eventů.  

Seriál MTB závodů „Kolo pro život České spořitelny“ je v České republice známým pojmem a těší se značnému 
zájmu veřejnosti.  Je to pro svou nezpochybnitelnou sportovní úroveň. Tou je pravidelná účast profesionálních 
jezdců kategorie ELITE včetně olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého. Seriál KPŽ ČS je znám komplexním 
servisem pro amatérské „hobby“ jezdce a celé rodiny. Díky této kombinaci je projekt úspěšně prezentován i 
v celostátních médiích a získává na oblibě i u neaktivních účastníků, tedy diváků. 

Tento typ sportovních akcí splňuje všechny předpoklady pro jeho využití v cestovním ruchu. V našem sdělení 
jsme se pokusili analyzovat vztahy lokalizace míst pořádání a některých ukazatelů charakterizujících jejich 
okolní krajinu z pohledu cestovního ruchu. K našemu překvapení se nabízené jednoduché závěry o vztahu 
atraktivity prostředí a počtu účastníků na závodech nepotvrdily. Jsme si vědomi, že chování aktivních účastníků 
sportovních událostí je ovlivňováno mnoha jinými faktory, jako je tradice pořádání, pořadatelský servis, roční 
období a další. Naše výsledky ale naznačují, že oblasti s nižším potenciálem využití krajiny pro cestovní ruch, 
jak je tradičně pojímán, je možno cílenou strategií na „EVENT TOURISM“ změnit v destinace sice krátkodobé, 
ale aktivní turistiky a pohybové rekreace. Je možné tak rozšířit jejích možné využití pro cestovní ruch.
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ABSTRACT

From the point of view of tourism, the Moravian Karst 
is an attractive locality famous mainly for its karstic 
features and formations. This region also has a rich 
history which is often neglected by tourists. This history 
was very interesting throughout all periods and it 
is closely linked to the unique karstic environment. 
This article offers an overview of important historical 
milestones related to activities of people living in 
the Moravian Karst in connection with possible risks 
threatening the natural environment. Archaeological 
and paleontological discoveries in caves, cultural 
sights and human interventions in the landscape can 
be observed and visited even today and they present 
an important value for tourism in this region. Human 
activities, population growth and settlements also pose 
a threat of degradation for the natural environment 
and especially for water. Water plays an important role 
in the formation of karst but also during the possible 
free time activities. The Moravian Karst is widely known 
among the public through materials promoting mainly 
its natural wonders. Cultural sights are also presented, 
even though less frequently. However, a symbiotic 
connection is missing between natural and social 
environment. The aim of this paper is to draw attention 
to their relatedness. The research method comprised 
the analysis of historical documentation concerning the 
development of human settlements and activities in the 
Moravian Karst and it enables us to assess its impact on 
the quality of natural environment and on the quality 
and security of water environment, which are both 
crucial for sustainable development of tourism.

Keywords: Moravian Karst, tourism, natural 
attractiveness, cultural and technical sights, human 
activities, settlements, natural environment
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ABSTRAKT

Moravský kras je z pohledu cestovního ruchu atraktivní 
oblastí, známou zejména díky výskytu řady krasových 
jevů a útvarů. Region však disponuje turisticky poměrně 
opomíjenou, ale o to zajímavější historií ve všech 
jejích etapách, která je úzce provázána s unikátním 
krasovým prostředím. Článek překládá přehled 
významných historických mezníků spojených s činností 
lidí žijících na území Moravského krasu v kontextu  
s možnými riziky, která ohrožují kvalitu životního 
prostředí. Archeologické a paleontologické nálezy  
v jeskyních, kulturní památky a antropogenní změny 
v krajině lze pozorovat a navštívit i v současné době 
a představují významnou valoritu cestovního ruchu 
regionu. Lidská činnost, růst populace i osídlení sebou 
však nesou nebezpečí znehodnocení přírodního  
a především vodního prostředí, které hraje významnou 
roli jak při utváření krasu, tak při volnočasových 
pobytových aktivitách. Moravský kras je veřejnosti znám 
prostřednictvím propagačních materiálů především 
svými přírodními zajímavostmi. Kulturní památky 
jsou také prezentovány, i když v menší míře, a v obou 
druzích chybí vzájemná symbiotická propojenost. 
Cílem příspěvku je upozornit právě na tyto vzájemné 
souvislosti. Užitím metody analýzy historických 
dokumentů týkajících se vývoje osídlení a činnosti 
lidí v Moravském krasu lze prezentovat také možné 
dopady na kvalitu životního prostředí a na kvalitu  
a bezpečnost vodního prostředí, které jsou významné 
pro trvale udržitelný cestovní ruchu.

Klíčová slova: Moravský kras, cestovní ruch, přírodní 
atraktivity, kulturní a technické památky, lidská činnost, 

sídla, životní prostředí
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ÚVOD
Turisticky atraktivní lokalitou, která v Jihomoravském kraji přesahuje regionální význam, je Moravský kras 
(dále MK). Chráněná krajinná oblast Moravský kras (dále CHKO MK) byla vyhlášena v roce 1956 a má rozlohu 
94 km2. Prvohorní devonské vápence daly vlivem vody v průběhu milionů let vznik typickým povrchovým  
a podpovrchovým krasovým jevům. CHKO MK vyniká celou řadou krasových jevů a útvarů (jeskyně, propasti, 
propadání, vyvěračky, závrty, krasová slepá a poloslepá údolí, kaňonovité krasové žleby, škrapy aj.) a pestrým 
zastoupením vzácných rostlinných a živočišných společenstev. Specifické fyzicko-geografické prostředí v MK 
s charakteristickou terénní morfologií a klimatem ovlivnilo původ charakteristické krasové bioty. Příznačná 
je inverze vegetačních stupňů, které ovlivňují nejen nástup fenologických fází, ale daly také vznik rostlinám 
různého původu, rozšíření a vztahu především k vápencovým předhůřím Alp a Karpat. Na dně propasti 
Macocha se jedná o dealpínská kruhatka Matthiolova (Cortusa matthiolii L.), papratku horskou (Athyrium 
distentifolium) a plavuň jedlovou (Lycopodium selago), které jsou domovem v Jesenících ve výškách nad 
1 250 m n. m. a v Tatrách 1 500 až 1 800 m n. m. v klečovém vegetačním stupni.

Suché jeskyně jsou navíc významnými archeologickými a paleontologickými lokalitami (např. Býčí skála, 
Výpustek, Pekárna a Sloupsko-šošůvské jeskyně). Turisticky nejznámější a nejnavštěvovanější jsou bezesporu 
veřejnosti přístupné jeskyně (Punkevní, Kateřinská, Balcarka, Výpustek a Sloupsko-šošůvské), které vykazují 
ročně kolem 300 tis. účastníků prohlídek.

Kromě jeskyní disponuje MK množstvím historických zajímavostí, technických a kulturních památek, které 
dokumentují genezi ekonomické aktivity a technického rozvoje (huť Františka v Josefovském údolí, Klamova 
huť v Blansku aj.). Současně dokazují symbiotickou propojenost přírodního prostředí s existencí lidské činnosti 
a s rozvojem osídlení již od pravěku (např. názvy obcí Rudice, Habrůvka, Bukovina, Bukovinka, Březina anebo 
vzdálenější Lipovec a Lipůvka).

Určujícími lokalizační faktory vzniku sídel MK byly kromě příznivých klimatických podmínek také dostatečné 
zásoby železné rudy, dřeva a dostupná vodní energie. To umožnilo rozvoj řemeslné výroby a později průmyslu, 
jehož stopy jsou dochovány v četných veřejnosti přístupných technických památkách (např. huť Františka 
v Josefovském údolí). Formování krasových útvarů se neobešlo bez působení vody, ale voda hrála významnou 
roli svojí energií také při lokalizaci hamerských kladiv a pecí. V nich se využívala k tavení místní ložiska železné 
rudy a dřevěné uhlí vyráběné převážně z dřevin bukovo-dubového a dubovo-bukovo vegetačního stupně. 
Vlivem geografické inercie se původní hamry a železárny transformovaly do strojírenských závodů Blanenska.
Případné znehodnocení kvality přírodního prostředí a zejména vody lidskou činností může mít dalekosáhlé 
zdravotní dopady na stálé obyvatele i nanávštěvníky MK, tedy na vlastní cestovní ruch a na rozvoj celého 
regionu.

METODIKA A CÍLE PRÁCE
Základní zákon synergetiky prezentuje fakt, že současnost je pokračováním minulého vývoje a budoucnost 
se formuje v současnosti. Tuto skutečnost lze v krasové krajině turistům reálně demonstrovat na 
charakteristických jevech a událostech, které proběhly v minulosti (vodní nádrže v Arnoštově a v Josefovském 
údolí, antropogenní formy reliéfu po těžbě železné rudy, slévárenských písků, po hutní výrobě u obce Rudice 
aj.).
 
Zvolená historicko-geografická metoda umožňuje hlubší pochopení fyzickogeografické a socioekonomické 
sféry v jejich vzájemných vztazích a vývoji (Jacunskij, 1950). Na základě výběru dominantních událostí 
v jednotlivých historických obdobích je možné získat přehled o konkrétních krajinných prvcích a dynamických 
proměnách krajiny a lidských sídel, které se v těchto obdobích uskutečnily (Ivanička, 1971). Analýza geneze 
osídlení a ekonomické činnosti lidí umožňuje také zjistit jejich vliv na kvalitu životního prostředí a zvláště na 
bezpečnost vodního prostředí, která je významnou valoritou cestovního ruchu v regionu.
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Výše uvedené metodické přístupy umožní identifikovat turisticky atraktivní lokality s ohledem na:

• nejvýznamnější historické mezníky důležité pro změny v krajině a osídlení MK;
• vývoj sídelní struktury a její vliv na přírodní složku krajiny, včetně možné kontaminace povrchové vody.

Historicko-geografická metoda současně dokumentuje, že region MK si zaslouží z hlediska cestovního ruchu 
pozornost nejen pro své přírodní valority, ale také pro mnoho zajímavých kulturních a technických objektů 
v jejich propojenosti a symbiotické jednotě (muzeum u huti Františka v Josefovském údolí, ve větrném mlýně 
v Rudici, Okresní muzeum v renesančním zámku v Blansku aj.). Připomínáme, že region MK v kontextu použité 
metody je třeba chápat nejen jako samotnou CHKO MK, ale v daleko širších prostorových souvislostech, než 
je to běžné u preferovaných přírodních lokalit. To umožňuje hodnotit cestovní ruch také ve spojitosti na 
kulturní a technické památky, na sídelní systém s obyvatelstvem a na jejich vzájemnou propojenost s vlivy na 
životní prostředí.

Za propagační rezervu v CHKO MK i v celém širším regionu MK je možné považovat poněkud opomíjenou 
prezentaci vlivu přírodního prostředí na sídelní strukturu a na technický rozvoj regionu a na vznik kulturních 
památek. Možnosti, které toto spojení nabízí, prezentuje tento příspěvek, kterým chceme ukázat, že turista, 
který do MK zavítá, by měl také nalézt odpověď na otázku „proč tomu tak je?“

VÝVOJ OSÍDLENÍ A LIDSKÉ ČINNOSTI A JEJICH VLIV NA 
VODNÍ PROSTŘEDÍ V MK 

Hlavním cílem návštěvníků MK jsou především veřejnosti přístupné krasové jeskyně. Turisté a návštěvníci 
by si ale měli uvědomit, že jeskyně jsou v současné době využívány nejen k účelům turistickým, ale také ke 
speleologickým a paleontologickým průzkumům. Jeskyně sice mají jen omezené hospodářské nebo zdravotní 
využití, ale v minulosti plnily a i nyní plní také jinou, než turistickou či výzkumnou funkci (zrání sýrů Niva u 
Holštejna, speleoterapie v Císařské jeskyni u obce Ostrov u Macochy, jeskyně Výpustek za 2. světové války a 
zbrojní výroba, následně vojenský muniční sklad aj.).

PRAVĚK A STAROVĚK

V minulosti nabízely jeskyně spektrum možností využití svého prostoru. Proto byla oblast MK lidmi osídlena 
již v období pravěku (Ondrušková, 2011). Archeologické výzkumy dokládají, že jeskyně MK již ve starší době 
kamenné poskytovaly útočiště a ochranu lovcům jeskynních medvědů, které následně vystřídali lovci mamutů 
(cromagnonský stupeň starší doby kamenné). Na sklonku doby ledové žili v MK lovci sobů. Lovci sobů sídlili 
v jeskyni Pekárna, v Jáchymce, Výpustku a v Drátenické jeskyni (Fic, 1983).

Nejvýznamnější sídliště doby kamenné v České republice byla nalezena v jeskyni Kůlna u Sloupu (obydlená 
ve starší době kamenné - aurignacien, magdalénien), v jeskyních Býčí skála (halštatský pohřeb objevený  
J. Wankelem v r. 1872, Jáchymka s nálezem vzácné psovité šelmy Cuon europaeus Bourrignat; Absolon, 1970b). 
V jeskyni Výpustek v údolí Křtinského potoka byly objeveny kosti diluviálních zvířat a v jeskyni Pekárna v údolí 
Říčky nalezeno sídliště lovců sobů z období magdalénienu - asi 11 tisíc let př. n. l. (obr. 1). Jeskynní lokality 
je možné vnímat již v pravěku jako součást sídelní struktury krajiny (Ondrušková, 2011). Lze přepokládat, že 
osídlení pravěku a starověku MK nemohlo nijak zásadně negativně ovlivnit přírodu a hydrologické poměry 
regionu, ani kvalitu povrchové a krasové vody.
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Obr. 1: Vstupní portál jeskyně Pekárna (vlevo) a skalní masiv nad vchodem do jeskyně Býčí skála (vpravo)

 
Zdroj: foto I. Pavlík

Jeskyně Býčí skála a Jáchymka jsou součástí naučné stezky (NS) „Josefovské údolí“ vedoucí z Adamova. 
Tato NS seznamuje návštěvníky s typickou biotou, historií a vývojem železářské výroby MK (Františkova 
huť a muzeum) a řadou paleontologických nálezů v jeskyních. Údolím Křtinského potoka lze pokračovat po 
turisticky značené stezce do obce Křtiny (poutní barokní kostel Jména P. Marie podle projektu J. Santiniho) 
a spojit cestu s návštěvou jeskyně Výpustek (obr. 2). V jeskyni Výpustek je možné se seznámit kromě krasové 
výzdoby také s řadou historických událostí, které ovlivnily současný charakter jeskynních prostor (kosterní 
nálezy, těžba fosfátových hlín, německá továrna za 2. světové války, protiatomový kryt v době studené války 
apod.). Další ze zmíněných jeskyní Pekárna je součástí NS „Hády a údolí Říčky“ (typické krasové hydrologické 
jevy, archeologické nálezy aj.). Jeskyně Kůlna je jednou z částí prohlídkového okruhu ve Sloupsko-šošůvských 
jeskyních a je zde možné se seznámit s historií archeologického a paleontologického výzkum
u.

Obr. 2: Trasa NS „Josefovské údolí“ z Adamova k jeskyni Býčí skála (modře značená turistická trasa) 
s pokračování do obce Křtiny a k jeskyni Výpustek

Zdroj: podkladová turistická mapa Mapy.cz. [online]. 2016. [cit. 11. 09. 2016]. <www.mapy.cz>

Doba železná se stala obdobím rozvoje osídlení MK a s největší pravděpodobností také počátkem železářské 
výroby v oblasti MK. Po Trstenické stezce se do oblasti MK dostaly první předměty z bronzu a železa. Podolský 

Mapy.cz
www.mapy.cz
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lid zanechal v Býčí skále jedny z nejvzácnějších nálezů doby železné na území naší republiky. Za časově nejstarší 
fundace železných předmětů jsou považovány nálezy železářského nářadí a výrobků v jeskyni Býčí skála ze 4. 
až 3. stol. př. n. l. (Golec, 2007). Značné množství kosterních pozůstatků v jeskyni interpretoval Wankel jako 
pohřeb velmože na dřevěném, železem a bronzem okovaném voze s množstvím milodarů a s lidskými (přes 
40 těl) i zvířecími oběťmi (Wankel, 1887). Díky Wankelovým výzkumů byla v jeskyni nalezena soška býčka 
ulitého z bronzu (Absolon, 1970a).

Používání železa ovlivnilo podstatné rozšíření tohoto kovu v MK. Železná ruda se nacházela v nejbližším 
okolí dnešních obcí Adamov, Olomučany, Habrůvka nebo Rudice (Fic, 1983). To umožnilo nejen růst počtu 
obyvatel a produktivity práce, ale i zvýšení jejich civilizační úrovně. Relativně příznivé podmínky pro primitivní 
zemědělskou výrobu poskytovaly v době halštatské základní zdroj obživy (Kreps, 1976). Na území MK vznikla 
tři keltská oppida: Staré zámky u Líšně, Černov a Staré Hradisko. V tomto období, které je spojené s růstem 
počtu obyvatel a zpracováním rud železa, by se již mohl projevovat vliv lidské činnosti na kvalitu prostředí 
a vody (těžba dřeva jako paliva a stavebního materiálu, přeměna lesní půdy v půdu zemědělskou apod.).

STŘEDOVĚK

První Slované přicházeli na Moravu asi od 5. stol. a pokračovali ve více než tisícileté tradici výroby železa i 
na území MK. Velký rozmach železářství nastává v období Velkomoravské říše (9. stol.), ve kterém probíhala 
vysoce organizovaná výroba v sériových pecích (Golec, 2014, s. 354). Na celé Moravě byly objeveny z této 
doby jen dvě huti, které byly schopny vyrábět velké množství kvalitního železa. Jedna z nich byla na tehdejší 
poměry právě v pusté oblasti MK, v blízkosti obce Olomučany, a patřila ke špičkovým pracovištím tehdejší 
doby (Fic, 1983, s. 43). V okolí dnešního Adamova byla nalezena železná struska společně se slovanskými 
střepy a zlomky nádob, které byly zařazeny do 11. stol. (Kreps, 1976). Obdobné nálezy byly zdokumentovány 
také v okolí obce Rudice. Pronikání slovanského obyvatelstva do těchto oblastí bylo tedy účelové a souviselo 
s hledáním železné rudy; nejednalo se o lid zemědělského typu, neboť v krasových oblastech s méně úrodnou 
vápencovou půdou nebyly optimální podmínky k obživě (Pleiner, 1958). Železo se v té době vyrábělo ve 
vybudovaných pecích šachtovitého tvaru, případně ve vhloubených jamách v terénu (obr. 3).

Obr. 3: Experimentální tavby v šachtovitých pecích (vlevo) a vhloubených jamách s patrnými zbytky strusky 
v Josefovském údolí (vpravo). Lokality leží na naučné stezce „Josefské údolí“.

 

                                                                             Zdroj: foto I. Pavlík

Pro vznik pozdějších sídel, jejichž sídelní struktura se od středověku prakticky beze změn udržela do 
současnosti, se stalo určující působení lokalizačních faktorů. K nim můžeme zařadit zejména železnou rudu, 
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dřevo a místní vodní zdroje. Poměrně kamenitá vápencová půda a pole s matečnou kulmskou horninou 
neposkytovaly velké výnosy pěstovaných plodin. Obyvatelstvo se ekonomicko-společensky zformovalo do 
tzv. kovorolníků (v industriální epoše brzy ráno docházeli tito obyvatelé z vesnic MK pracovat do továren  
v Blansku a Adamově, aby v závěru dne ještě stačili obdělávat svoje pole).

Vlastníky půdy ve středověku byla vedle panovníka zejména šlechta a na Blanensku vlastnila rozsáhlá území 
také církev. Kláštery dostávaly od panovníka obvykle lesnatou krajinu, kterou proměňovaly v úrodnou půdu 
a pastviny. Díky kolonizačním snahám šlechty se asi od 13. stol. začaly stavět kamenné hrady (Plaček, 2001). 
Ve 12. až 14. stol. vznikaly na území MK feudální střediska a hrady. Politicky nejsilnější byl Nový hrad nad 
řekou Svitavou mezi Adamovem a Blanskem (Golec, 2014). Příslušníci nižší šlechty sídlili v dřevěných, později 
v kamenných tvrzích, a to na místě dnešních obcí Petrovice, Kotvrdovice a Jedovnice. Obchod a řemeslo 
se soustřeďovalo ve městech a v menších městečkách, která dostávala významná privilegia včetně práva 
pořádání pravidelných trhů. V době předhusitské to byly především obce Jedovnice a Holštejn (Chalupová, 
1997).

V období vrcholného středověku (12. až 15. stol.) došlo k vytvoření nové sítě vesnic (Štrof, 1987), z nichž ale 
mnohé opět zanikly (Černý, 1992). Významné změny nejen ve společenském, ale i v sídelním vývoji přineslo 
husitství a česko-uherské války v 15. stol. Řada moravských pánů podepsala protestní list kostnickému koncilu 
a Nový hrad se stal oporou husitství. V oblasti MK zaniklo přes 40 vsí a řada z nich, např. Bystřec a Tipeček, 
zanikla již na přelomu 14. a 15. stol. (obr. 4). Mezi zaniklé obce patří také Budkovany u Jedovnice, Jedle 
a Bohdalevsko (Belcredi, 2006).

Obr. 4: Základy domu zaniklé středověké vesnice Bystřec v údolí Rakoveckého potoka u Jedovnic, která 
v době největšího rozkvětu čítala 19 usedlostí (vlevo) a schematický plán této vesnice, která byla založena 
v 1. pol. 13. stol. a zanikla ozbrojeným přepadem a vypálením v roce 1401; patrná je také přeměna krajiny 

z lesní na zemědělsky využívanou (vpravo)

 
Zdroj: foto D. Hübelová; schéma z informační tabule

Od 14. stol. došlo ke kvalitativní změně zpracování železné rudy. Železo se sice i nadále tavilo 
ve vybudovaných pecích šachtovitého tvaru, případně ve vhloubených jamách v terénu, ale 
produkt pece se dále zpracovával do žádoucího tvaru hamerským kladivem1, které bylo poháněno 
mechanickou energií pomocí vodního kola. Na rozdíl od předešlých období vyžadovala výroba železa 
v hamrech kromě základních materiálů (železné rudy a dřevěného uhlí) ještě dostačující zdroje vodní 
energie. Proto v této době byly vybudovány k akumulaci vody vodní nádrže na Křtinském potoce  
v Josefovském údolí (Františkova huť) a na Punkvě v nádrži v Arnoštově údolí (Starohraběcí huť). Těžba rud 
byla soustředěna především do střední (mezi dnešní obce Rudice, Habrůvka a Olomučany) a severozápadní 
(obec Sloup) části MK a probíhala formou povrchového sběru limonických železných rud nebo těžbou železné 
rudy v nehlubinných dolech (Bukhardt, 1977).

1 Hamerské kladivo bylo ve středověkém železářství považováno za tak důležitý výrobní nástroj, že termínem hamr  
(z německého Hammer – kladivo) byl označován i celý komplex návazných zařízení k výrobě kovu z železné rudy.
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V období středověku mohlo docházet k výraznější negativní změně životního prostředí vzhledem ke 
zvyšující se železářské výrobě, těžbě dřeva i železné rudy a formování současného systému sídelní struktury. 
Mohlo také docházet k narušování hydrologických poměrů na povrchu krasové plošiny a krasových údolí. 
Lze předpokládat, že odlesňování bylo doprovázeno zvýšenou erozí půdy, která byla ve větším množství 
splavována do krasového podzemí. Stejně tak vznik a populační růst nových sídel, který nutně musel souviset 
s rozšiřováním rostlinné i živočišné výroby a pravděpodobně vedl ke zhoršení kvality povrchové i krasové 
vody. Historické názvy různých částí MK (např. propadání Nová Rasovna a Stará Rasovna) také svědčí o 
záměrné likvidaci uhynulých zvířat do podzemních prostor místo jejich pracného zahrabání na mrchovištích 
(syn. pohodnicích). Tato místa byla vždy v okolí obce vyhrazena pro odstraňování uhynulých zvířat (nejčastěji 
z důvodů různých onemocnění: antrax, mor skotu, klasický mor prasat, slintavka a kulhavka přežvýkavců, 
vozhřivka-maleus koní, mor drůbeže apod.; Pavlík, 2014). 

NOVOVĚK

V průběhu třicetileté války (1618–1648) a těsně po ní se významně změnil charakter osídlení, a to z důvodu 
mnoha škod a šíření nemocí lidí a zvířat, zejm. tuberkulózy, tyfu, moru lidí, moru skotu, slintavky a kulhavky 
přežvýkavců (Pavlík, 2014). V roce 1645 dobyli Švédové Nový hrad; v důsledku jejich tažení zpustly stovky 
usedlostí a zaniklo mnoho vesnic (Černý, 1992). Po této transformaci sídel se již sídelní struktura, včetně 
názvů obcí, až do současnosti příliš nezměnila (obr. 5).

Obr. 5: Výřez z Müllerovy mapy Moravy z roku 1716 s již patrnou existencí současné sídelní strukturou obcí 
včetně názvů obcí

Zdroj: Mapový portál Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického. Müllerova mapa 
Moravy, 1716. [online]. 2016. [cit. 18. 08. 2016].  

<http://mapy.vugtk.cz/muller_morava/zoomify.php?rs=2> 

Původní moravskou šlechtu vystřídala šlechta pobělohorská, k jejímž představitelům patřili Lichtenštejnové 
a Ditrichštejnové. Na statcích pobělohorské šlechty vznikaly podniky, které měly charakter manufaktur. 
K prvnímu průmyslovému podnikání v regionu MK patřila sklářská výroba v obci Olomučany (počátky kolem 
roku 1660). Mimořádný význam však měl další rozvoj železářství, navazující na tisícileté tradice. Lichtenštejnové 
založili při hamrech osadu, která se od roku 1679 začíná nazývat Adamov (pravděpodobně podle Jana Adama 
Ondřeje z Lichtenštejna). První manufakturní hamry byly postaveny v roce 1698 (Chylík, 1948, s. 38). Již od 
konce 16. stol. se objevovaly první dřevouhelné pece. Zatímco hamerské pece a dmýchačky nedosahovaly 
takové teploty, aby se železná ruda spolu s dřevěným uhlím roztavila, teplota dřevouhelných pecí překročila 
bod tání železa a produktem bylo kvalitní surové železo.

http://mapy.vugtk.cz/muller_morava/zoomify.php?rs=2
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Kvalitativně nový rozkvět železářství nastal za nových majitelů Salmů-Reifferscheidtů, kteří koupili blanenské 
panství v roce 1766. Železná ruda se zpracovávala v nových hutích v Josefově u obce Adamov (Františkova 
huť při Křtinském potoce, která je zakreslena i v mapách z let 1764–1768), u Jedovnic (Salmova huť při 
Jedovnickém potoce), v údolí řeky Punkvy (Starohraběcí, Mariánská a Kněžnina huť) a u řeky Svitavy (Paulinka 
a Klamova huť). Nejproslulejší z hutí byla Starohraběcí huť postavená v roce 1847 v horní části Arnoštova 
údolí řeky Punkvy u města Blanska (Bukhardt, 1977). Vodní energie byla využívána buď z relativně vodné řeky 
Svitavy, nebo byly na menších tocích, jako byl Křtinský potok (Františkova huť), Jedovnický potok (Salmova 
huť) a Punkva (Starohraběcí huť), vystavěny větší vodní nádrže s náhony (obr. 6). Většina z nich se dochovala 
do současnosti a Klamova huť v Blansku nabízí expozici umělecké litiny zde vyráběné.

Obr. 6: Poloha dosud dochovaných hutí na zpracování železné rudy s přilehlými vodními zdroji

Zdroj: podkladová turistická mapa Mapy.cz. [online]. 2016. [cit. 11. 09. 2016]. <www.mapy.cz>

Intenzívní hlubinná těžba železné rudy probíhala v oblasti obce Rudice od 2. pol. 18. stol. do roku 1893, kdy 
byly zásoby vyčerpány (obr. 7). Podstatným energetickým zdrojem a surovinou používanou k výrobě železa ve 
vysokých pecích bylo dřevěné uhlí, jež se vyrábělo v milířích. Hlavní surovinou pro výrobu dřevěného uhlí byly 
buky, které se těžily ve střední a severní části MK. Původní vegetace byla prakticky zničena a následně často 
nahrazena smrkovými monokulturami, které se ještě dnes vyskytují hlavně na severu MK. Spotřeba dřevěného 
uhlí i přes úsporná opatření byla značná a jeho nedostatek byl častou příčinou přerušení výrobního procesu 
ve vysokých pecích2. Františkova huť v Josefovském údolí pracovala až do roku 1877 (Kreps, 1976). Objekt 
huti byl zařazen do seznamu novodobých kulturních památek a byl vyhlášen technickou rezervací3 (obr. 7).

Technologickou změnou v hutní výrobě bylo používání minerálního paliva. Pro dovoz uhlí byla vybudována 
jedna z prvních továrních železnic (vlečka) v České republice z blanenského nádraží až do Starohraběcí hutě 
(téměř 4 km). Průmyslový Adamov a Blansko svým ekonomickým vlivem a významem zapříčinily, že budovaná 
železnice Brno–Česká Třebová vedla údolím Svitavy, kde bylo třeba prorazit deset tunelů.

2 Nová technologie pracovního procesu používala výrobu železa v koksovatelných vysokých pecích, ale ložiska paliva - 
ostravské kamenné uhlí - byla pro region MK příliš vzdálená.
3 V roce 1875 byl v podniku postaven první provozuschopný automobil na světě podle plánu vídeňského mechanika  
S. Marcuse.

Mapy.cz
www.mapy.cz
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Obr. 7: Antropogenní jezírko Černé hlíny jako pozůstatek šachet těžby železné rudy v blízkosti obce Rudice 
a NS „Jedovnické rybníky a Rudické propadání“ (vlevo) a technická rezervace s objektem Františkovi hutě a 

muzeem v Josefovském údolí na trase NS „Josefské údolí“ (vpravo)

 
Zdroj: foto I. Pavlík, D. Hübelová

Do 18. stol. byl region, kromě zpracování železné rudy, známý také jako středisko chovu ovcí (Kohn, 1977). 
Možná překvapivě i v této době hrály jeskyně MK relativně významnou sídelní roli. Jeskyně Pekárna a okolní 
jeskyně poskytly v průběhu francouzských válek (bitva u Slavkova roku 1805) útočiště všem mlynářům z okolí, 
kteří s sebou vzali veškerý majetek i dobytek (Ondrušková, 2011). Protože se lidé obávali rabování vojáků, 
zakopávali do jeskyní své poklady (např. v Pekárně oltářní kalichy). O podobném využití Pekárny máme zprávy 
ještě z válek rakousko-pruských z roku 1866 (Koudelka, 1889). Prostor jeskyní mohl ale také poskytnout místo 
pro ustájení domácího dobytka na noc; z písemných pramenů je známo takové použití u jeskyně Kravské nebo 
u Býčí skály (Wankel 1882; Wágner 1959). Doklady podobného užití jeskyní můžeme hledat i v původech 
jejich názvů, např. Pastýřská a Kravská jeskyně, několik jeskyní nese jméno Ovčí díra.

Se zvyšující se lidnatostí obcí a celého regionu MK nutně docházelo k rozšiřování zemědělské výroby a k její 
intenzifikaci, což mělo dopady i na životní prostředí a zejména na kvalitu povrchového vody a vodního 
prostředí v jeskyních. Nagel (1749) např. popisuje Sloupské jeskyně jako hluboký a zapáchající skalní labyrint. 
Ve svých zápiscích si v roce 1748 poznamenal: „Když jsem se v tomto opuštěném, hlubokém, smrdutém  
a hrůzném skalním labyrintu ohlížel, napadla mne taková hrůza, že jsem se na všech údech třásl a svých 
hříchů jsem ze srdce litoval“. Koncem 18. stol. Mayer (1781) píše, že Sloupské jeskyně mu připadaly „nanejvýš 
obtížnými k prozkoumání“ a byly místem, kde se „nedá dýchat“. Wankel (1882) poznamenává, že „vzduch ve 
Sloupské jeskyni příšerně páchne, ale světla nezhasínají. Původcem zápachu je s největší pravděpodobností 
velké množství vody na jaře, která vyplní předsíň Sloupské jeskyně, kde se usazuje velká masa bahna, mnoho 
metrů vysoká“. Kříž (1892) publikoval také pozorování, které jako zdroj zápachu zmiňuje „naplavené dřevo, 
jehličí a listí, které bylo smícháno s hlínou a pískem a silně páchlo“. Správně usoudil, že se jednalo povodňové 
hlíny, které jsou zdrojem organického znečištění jeskynních prostor MK do dnešních dnů. Jejich zdrojem je 
jak splavená ornice z polí, tak rybniční sedimenty z chovných rybníků v okolí obcí Jedovnice a Ochoz u Brna, 
odlesněné plochy, intenzivně používané lesní cesty a další změny krajiny antropogenního původu (Hübelová 
a kol., 2016).

Můžeme říci, že teprve v období minulého a současného století zaznamenávají obce MK nejen populační 
růst, ale také roste jejich turistický a rekreační význam, což má také negativní důsledky pro životní prostředí 
a zejména na kvalitu a bezpečnost vodního prostředí (Hübelová a kol., 2016). Jako příklad poslouží obec 
Jedovnice s rybníkem Olšovec s rozlohou 42 ha, objeme vody 1,25 mil m3 a s rozsáhlou rekreační zástavbou 
a rekreačním centrem pro vodní sporty, turistiku a cyklistiku. O míře návštěvnosti v obci Jedovnice vypovídá 
počet trvale žijících obyvatel, který byl 2 763 v roce 2015, ve srovnání s počtem hostů 17 393 ve shodném 
roce.
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TRANSFORMACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Je pochopitelné, že změny, které přinesla již neolitická revoluce a následně období kvalitativního přechodu 
do agrární, industriální a nyní postindustriální epochy, mají dopady na kvalitu životní prostředí. Jmenované 
změny je možné sledovat při návštěvě MK, což může přinést zcela nový pohled na krajinu a význam lidské 
činnosti v tomto turisticky atraktivním regionu. 

Do poloviny minulého století bylo možné považovat zemědělskou výrobu a vznikající agroekosystémy za 
relativně stabilní, schopné autoregulace a zajištění ekologicky vyvážené krajiny. Začátkem 60. let 20. stol. byla 
intenzifikace zemědělství natolik výrazná (rozorávání závrtů, scelování pozemků vedoucí k erozi orné půdy do 
závrtů apod.), že již ovlivnila kvalitu povrchové i pozemní krasové vody a krasových jevů. Pěstovaly se plodiny 
náročné na živiny, a proto byla zemědělská půda MK vydatně hnojena nejen organickými, alo i průmyslovými 
hnojivy. Proto ve skapových vodách pronikaly do jeskynních systémů zejména dusičnany a chloridy (Správa 
CHKO MK, 2016). Zvýšení obsahu dusičnanů ve skapových vodách pod zemědělskými pozemky se ukazuje až 
desetinásobné a obsah chloridů až trojnásobné v porovnání s jejich obsahem ve skapových vodách pod lesem 
(Boyer a Pasquarell, 1996). K omezení hnojení v MK došlo v roce 1982. V současné době jsou využívána tekutá 
průmyslová hnojiva, organické hnojení, upravily se osevní postupy a na plochách s významným výskytem 
závrtů došlo k cílenému zatravnění (Správa CHKO MK, 2016).

Uvedených omezení zemědělské činnosti si mohou v krajině MK všimnout sami návštěvníci a turisté, a to jako 
záměrně vymezených ploch kolem závrtů na Harbešské plošině u obce Vilémovice nebo zatravněné plochy 
na Ostrovské plošině u obce Ostrov u Macochy. Mohou také vidět ekologické spásání stády ovcí a koz, které 
vede k optimálnímu udržení typické vegetace na stráních s krasovými jevy (škrapová pole u obce Vilémovice, 
skalní útvary Kolíbky u obce Rudice).

Těžba surovin neodmyslitelně patří k historii i současnosti MK a ovlivnila krajinu zejména ve střední části MK 
v oblasti Rudické a Babické plošiny. Kromě železné rudy byl a stále je významnou nerostnou surovinou MK 
vápenec. MK tedy představuje surovinovou základnu pro výrobu vápna, stavebního kamene a ušlechtilou 
kamenickou výrobu (těžba hrnčířských hlín, jílů a písků). Rozšířená byla výroba vápna, využívaného ve 
stavebnictví a v železorudných hutích. Později se těžba vápenců soustředila do několika lomů, které jsou dnes 
po ukončení těžby využívány i k rekreačním a sportovním aktivitám (obr. 8).

Obr. 8: Bývalá vápenka Velká Dohoda v blízkosti obce Holštejn byla postavena v roce 1928 s provozem do 
roku 1975 (vlevo) a přilehlý kamenolom, ve kterém byl v roce 2013 otevřen sportovní areál

 
                                                                      Zdroj: foto D. Hübelová

Ve 20. letech 20. stol. byla zahájena těžba fosfátových hlín v jeskyních Výpustek, Jáchymka a Drátenická ve 
Křtinském údolí. Tyto hlíny byly během několika let z jeskyní zcela vytěženy a zásadním způsobem změnily 
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jejich původních charakter. Během 2. světové války se objevilo další zcela netypické využití jeskynních prostor, 
a to budování podzemních výrobních továren pro válečné účely, utajených pro leteckou špionáž a následné 
bombardování (jeskyně Kůlna a Michalka v severní části MK; jeskyně Býčí skála, Výpustek, Mariánská 
a Drátenická ve střední části MK; Absolon, 1970a; 1970b). 

V poválečné historii shledáváme další zajímavé osudy jeskyní MK. Poničená jeskyně Výpustek byla využita 
armádou jako protiatomový kryt s velitelským stanovištěm armády na Moravě; armádou byla opuštěna až 
v roce 2001. V současné době je jeskyně Výpustek celoročně přístupná veřejnosti. V jeskyni Michalce pak 
byly prostory bývalé továrny využity jako místo skladování a dozrávání sýru Niva, a to až do roku 2003. Kromě 
turistických účelů se v jeskynních prostorách organizují společenské aktivity jako koncerty (pro výbornou 
akustiku), svatby, catering firem apod. Známé jsou také léčebné účinky v podobě speleoterapie v Císařské 
jeskyni u obce Ostrov u Macochy (obr. 9). Jak je patrné z výše uvedeného výčtu, nejsou v současné době 
jeskyně MK využívány výhradně ke speleologickým, antropologickým a paleontologickým průzkumům, ale 
některé z nich i k turistickým účelům (Ondrušková, 2011).

Obr. 9: Upravené prostory pro speleoterapii v Císařské jeskyni pro klidové (vlevo) i sportovní (vpravo) 
aktivity dětských pacientů s astmatem a dalšími chronickými dýchacími potížemi

 
Zdroj: foto I. Pavlík
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ZÁVĚR
MK je nejvýznamnější a nejnavštěvovanější krasovou oblastí v České republice. Jeskyně MK navštíví každoročně 
více než 300 tis. domácích i zahraničních turistů. Region MK však disponuje také nezanedbatelným specifickým 
historickým vývojem a lidská činnost zde byla vždy úzce provázána s unikátním přírodním prostředím  
a krajinou.

Jeskyně od pravěku a starověku poskytovaly útočiště a staly se součástí sídelní struktury. Svoji roli hrály ve 
středověku i novověku a nabízely prostor pro úkryt v době válek, řemeslnou a válečnou výrobu, ustájení 
dobytka apod. Také v dnešní době slouží řadě účelů, ale existence člověka v MK v minulosti i současnosti se 
neváže pouze k jeskyním. Nerostné suroviny, dostatek dřevní hmoty a vodní energie MK se staly základem pro 
rozvoj hutnictví, železářství a později i strojírenského průmyslu celého regionu. Rostoucí lidnatost znamenala 
rozšiřování sídel a intenzifikaci zemědělství, což vede ke zvyšování zátěže pro krajinu, kvalitu vodního prostředí 
i ekologickou stabilitu (Hübelová a Pavlík, 2016; Pavlík a kol., 2016).

Co lze říci na závěr? Je možné považovat za propagační rezervu skutečnost, že lze v regionu MK atraktivněji 
a efektivněji prezentovat unikátní přírodní zajímavosti krasové krajiny ve spojení se společensko-kulturními 
a historickými zajímavosti. V tomto regionu je možno velmi dobře uplatnit a demonstrovat symbiotickou 
propojenost mezi fyzickou a humánní složkou geosféry, což přispěje nejen k vytvoření komplexních poznatkům 
účastníků cestovního ruchu, ale umožní i lepší pochopení nutnosti péče o životní prostředí. 

Tento článek vznikl za finanční podpory grantového projektu GAČR č. 16-13231S „Vodní prostředí v krasu: 
dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii“.
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ABSTRAKT

Článek se skládá ze tří částí. První část se zabývá 
přístupným turismem v zemích Visegrádské skupiny. 
Tématem druhé části je problematika přístupnosti  
z pohledu poskyytovatelů služeb turismu a posled-
ní část příspěvku prezentuje výsledky výzkumu, 
který se zabýval specifickými potřebami seniorů, 
osob zdravotně postižených a osob s malými dětmi 
během cestování a to v souvislosti s univerzálním 
designem.

Zkoumané oblasti se týkají cestovatelského chování, 
míry důležitosti odstranění bariér a specifikace 
chybějících zařízení nebo služeb.

Klíčová slova: přístupný turismus, kritéria 
přístupnosti, kvalita služeb, cestovatelské chování, 
Visegrádská skupina, senioři, osoby se zdravotním 
postižením, osoby s dětmi

ACCESSIBLE TOURISM 
FROM THE POINT OF VIEW 

OF TOURISM PROVIDERS 
AND CLIENTS

PROBLEMATIKA 
PŘÍSTUPNÉHO TURISMU  
Z POHLEDU 
POSKYTOVATELŮ  
A ZÁKAZNÍKŮ 
TURISTICKÝCH SLUŽEB

Dagmar Zorková
Jiří Vaníček

ABSTRACT

The article has three parts. The first deals with the 
topic of accessible tourism in the Visegrad group 
countries. The topic of the second part of the article 
is the issue of accessibility from the point of view of 
service providers in the field of tourism and the last 
part of the paper presents results of the research 
of specific needs of elderly or disabled people and 
people accompanying children when travelling in 
the context of universal design. The topics analyzed 
in this paper include traveling behavior, the rate of 
importance concerning removal of barriers and the 
specification of equipment or services.

Keywords: accessible tourism, criteria of 
accessibility, service quality, travel behavior, 

Visegrad group, seniors, disabled persons, people 
with children
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1. INTRODUCTION
Tourism for all involves social tourism1 and accessible tourism. Accessible tourism is defined in professional 
literature from the client´s point of view and also from tourist services provider´s point of view. The authors 
Buhalis and Darcy (2011) consider it as “tourism that involves collaborative processes between stakeholders 
that enables people with access requirements, including mobility, vision, hearing and cognitive dimension of 
access, to function independently and with equity and dignity through the delivery of universally designed 
tourism products, services and environments.“  This definition adopts a whole life approach to clients. 
These include people with permanent and temporary disabilities, seniors, obese people, families with 
young children and those working in safer and more socially sustainably designed environment. Taleb Rifai, 
Secretary General of UNWTO (2013) highlights the role of accessible tourism as a central element of any 
responsible and sustainable tourism policy: “It is both a human rights imperative, and exceptional business 
opportunity. Above all, we must come to appreciate that accessible tourism does not only benefit persons 
with disabilities or special needs, it benefits us all.”  A company called Kazuist deals with this issue in the 
Czech Republic and it considers the main goal of accessible tourism “to eliminate or suppress obstacles to 
certain client groups which make traveling complicated or even discourage them to be involved in tourism. 
The accessibility expresses possibility for all visitors (with different needs and abilities) to a tourist destination 
to have an easy access to facilities, buildings, transport information, roads, attractions and other services. 
It helps guest to participate in programmes, activities and benefit from it. It also reflects staff competence 
especially the ability to react to specific customer´s needs. (Kauzis, 2010)

We can summarize the basic principles of accessible tourism using the above mentioned aspects:

• universally designed tourist products, services and environment,
• life-long access to clients,
• client’s independence and dignity,
• human rights,
• business opportunity,
• benefit for all,
• responsibility and sustainability of tourism.

Buhalis and Darcy (2011) regard accessibility as a phenomenon which has been developing in academic 
studies field and also in branch practice. “The dimension of this phenomenon is multidisciplinary and it 
interferes in geography, disability studies, economy, politics, psychology, social psychology, management, 
postmodern cultural studies, marketing, architecture, medicine and many other fields.“

The dimension of accessible menu in destinations includes:

• physical accessibility (buildings and environment, transport, infrastructure),
• information accessibility (reliability of information, accessible communication channels, standards for 

assessing accessibility),
• communicative accessibility (staff approach to clients and communication with them), economical 

accessibility (choice of different price levels), (Kauzis, 2010).

The authors Baggio and Klobas (2008) emphasise tourist destination to be a complicated system. There are 
destinations where cooperation between stakeholders proceeds at a high level and they have realized that 
accessible environment means important business opportunity for them. On the other hand there are many 
enterprises in tourism which for various reasons are not interested in principles of accessibility.  When we 
focus on this system we find many different stakeholders, diverse sizes and functions, which have many 
things in common.

1 Social tourism includes all initiatives that make tourism accessible to people with special needs, especially low-income 
people   Research on social tourism and its role in the fight against social exclusion are dealt with by Minnaert, 
Maitland,and Miller (2006).
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Tourist destinations should offer their visitors accessibility across the entire chain of tourist services. 
Neumann et al. (2004) elaborated within his study the accessibility pyramid which represents the whole 
tourist facilities market in one region. It is a model example illustrating the relationship between the volume 
of investment, the degree of accessibility, the number of service providers and service recipients – tourists 
and visitors. The pyramid consists of different progressive levels whose borders are not precisely defined. The 
higher the business subject is in the pyramid the more tailored to individual client´s needs the services are, 
barriers are low and the investment demands rise. The base of the pyramid presents enterprises which do 
not deal with the issue of accessibility. There will be many such enterprises in the freely functioning market 
because they have enough customers or they focus on different clients. However, they often invest small 
amounts of money in the improvement of services and in the awareness. In the centre of the pyramid there 
are companies that implement practical measures of accessibility because they expect to generate higher 
incomes due to higher investments. These are planned investments because customers expecting accessible 
environment are significant for these enterprises. The peak of the pyramid consists of a small number of 
enterprises whose major effort is to offer specific services to clients with special needs. The accessibility 
measures are strategically planned. The basic economic condition within whole pyramid is the investment in 
accessible facilities by tourism services providers only if they can expect to generate a turnover due to new 
clients. Logically, accessibility will not be in the centre of interest of every service provider. The mechanism 
reflects the shape of the pyramid towards the top. The expected revenue on investment depends on many 
factors such as the type of recreation area, availability, the presence of other accessible facilities in the 
destination, accessibility of services from local competition, quality of staff, financial funds etc.

Picture 1: Accessibility pyramide

Source: Federal Ministry of Economics and Labour: Economic Impulses of Accessible Tourism for All. Berlin, 
Germany (2004). [online]. [see 11. July 2015]. Available from: www.bmwi.de/.../economic-impulses-of-

accessible-tourism.
 

2. MATERIALS AND METHODS
The aim of the article is to describe accessible tourism from the point of view of tourism providers and the 
clients. The article is a summary of the collection of secondary data in the context of statistics in the countries 
of the Visegrad Group and the result of two primary research in a part of the Czech Republic. We assume that 
a similar situation exists in other parts of the Czech Republic. 

www.bmwi.de/.../economic-impulses-of-accessible-tourism
www.bmwi.de/.../economic-impulses-of-accessible-tourism
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RESEARCH 1 
ACCESSIBILITY FROM THE POINT OF VIEW OF TOURISM SERVICE PROVIDERS  
IN THE CR

The objective of these research was to find out how the service providers evaluate the issue of accessibility.
Methods: investigation type Survey
Sample selection: combination of quota sampling and judgement sampling 
General sample: five types of subjects providing tourism have been chosen as a general sample: restaurants, 
accommodation facilities, information centres, tourist attractions and travel agents . In total, the sample 
included sixty subjects providing tourism services. Personal questioning in the form of structured interview 
with the manager or employee of the subject of tourism took place from January 2014 to April 2015

RESEARCH 2
TOURISM FROM THE POINT OF VIEW OF CLIENTS WITH SPECIFIC NEEDS

The objective of these research was description of specific requests and opinions of potential clients of 
accessible tourism. 
Methods: investigation type Survey
Sample selection: combination of quota sampling (it results from statistical division of particular segments 
in a basic population of the Czech Republic and the Moravian-Silesian region) and judgement sampling 
(respondents who travel were interviewed) 

General sample: general sample was specified according to following attributes:
• seniors, 610 people – demographic criterion (65 years old), 
• people with disabilities, 340 people – types of disabilities (physical, visual, mental, auditory), 
• people with children, 265 people – demographic criterion (children up to 3 years old). Total number of 

respondents was 1,215 people.

Personal questioning in the form of a structured interview was primarily focused on people who travel; it 
took place in the Moravian-Silesian region, namely in Ostrava, Opava and its surroundings in January and 
February 2014.

3. RESULTS AND DISCUSSION
BEHAVIOUR OF ACCESSIBLE TOURISM CLIENTS IN VISEGRAD GROUP COUNTRIES
 
Number of persons demanding accessible environment (hereinafter AE) in each country of V4 is stated in 
table 1. The highest percentage of the segment out of the total population is in the Czech Republic (30 %); in 
Hungary and Poland the ratio is similar (25 % and 23 %).

Table 1:  Number of people needing accessible environment (in thousands of people)
Disabled 
persons1

Persons 
over 65

Persons  
requiring  AE2

Percentage of persons requiring 
AE from total (%)

Czech  Republic 1 506 1 606 3 112 30
Hungary 780 1 664 2 444 25
Poland 3 334 5 278 8 612 23

Slovakia 325 667 992 18
Source: Web page of the  European Commission: Final report 2014 [online][see 25th August 2015]
Available from: <http://ec.europa.eu/geninfo/query/index.  Persons with disability, 2 AE - accessible 
environment 

http://ec.europa.eu/geninfo/query/index
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Table 2 shows interesting data. The highest rate of disability (20.2 %) was found in the Czech Republic, the 
lowest in Slovakia (8.2 %). Hungary and Poland show similar data. Across the European Union countries 
(hereinafter EU) is the total rate of the disabled among working-age population is 14.8 %, which is comparable 
to Canada (16.6 %), Norway (16.4 %) and the USA (15. 4 %). The population in the age group over 65 grows 
fastest in Poland and then in Slovakia. Slovakia shows among V4 countries the highest annual growth rate of 
persons requiring AE (1.3 %).
 
Table 2: Annual growth rate of selected indicators ( %,  2012)

Disability 
rate1

Annual growth rate of persons 
above 652

Annual growth rate of persons 
needing AE

Czech Republic 20.2 1.2 1.2
Hungary 11.4 1.2 0.4
Poland 12.2 2.2 1.1

Slovakia 8.2 1.7 1.3
Source: Web page of the European Commission: Final report 2014 [online][see 25th August 2015] Available 
from: <http://ec.europa.eu/geninfo/query/index. 1 Degree of disability indicates the rate between all 
existing cases of certain illness and number of population in productive age in a given location and certain 
period (year 2012), 2Average annual population over 65 growth rate in VSG4 during 1960-2011 (%)
 
The following analysis is based on the European Commission Final Report. The travelling behavior research 
was carried out in 12 chosen countries. The sample of respondents consisted of persons demanding accessible 
environment. The purpose of the following analysis is the comparison of travelling behavior of accessible 
tourism clients in Visegrad group countries.

Tables 3 and 4 illustrate that the highest percentage of persons with disability who make one day (53.8 %) and 
more day trips (61.8 %) is in Czech Republic. This statement is double in comparison to other V4 countries 
and exceeds the EU average (51.8 % and 58.1 %). Frequency of one and more days trips ranges between 7 - 8 
trips a year in all analyzed countries. This is above the EU average (6 - 7). Representation of target destination 
to domestic, EU, out of EU is comparable in all four countries.

Table 3: Travelling behavior of persons with disability in V4 countries (%, 2012) 
One day trips CR Hungary Poland Slovakia Average V4 Average EU

Travel Propensity (%)1 53.8 21.1 19.8 25.4 30 51,8
Frequency 7.9 8.1 7.9 7.9 7.9 6.7

Of these spent in:
Domestic (%) 88 88 88 88

EU (%) 10,8 10 10,8 10,8
Out EU (%) 1.3 2 1.3 1.3

Source: Web pages of the European Commission: Final report 2014 [online][see 25th August 2015]
1 Percentage of persons who travel and need AE.

http://ec.europa.eu/geninfo/query/index
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Table 4: Travelling behavior of disabled persons from V4 countries (%, 2012)

Overnight trips CR Hungary Poland Slovakia Average 
V4

Average 
EU

Travel Propensity ( %) 61.8 25.7 22.8 29.2 34.9 58.1
Frequency 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.7

Of these spent in:
Domestic (%) 77.1 77.7 77.1 77.1

EU (%) 17.4 17.2 17.4 17.4
Out EU (%) 5.5 5.0 5.5 5.5

 Source: Web pages of the European Commission: Final report 2014 [online][see 25th August 2015]

The comparison of the average values of V4 and EU groups shows the number of travelling disabled in V4 is 
significantly smaller than in EU. The number of days they spend travelling is slightly higher in V4 countries. 
Travelling behaviour of persons over 65 years is analysed in tables 5 and 6.

Table 5: Travelling behavior of persons over 65 years in V4 countries (%, 2012)    
One day trips CR Hungary Poland Slovakia Average V4 Average EU

Travel Propensity (%) 63.6 24.8 23.4 30.0 35.7 36.4
Frequency 8.7 8.5 8.7 8.7 8.7 6.9

Of these spent in:
Domestic (%) 34.9 95.3 92.4 69.4

EU (%) 56.0 4.7 6.8 28.9
Out EU (%) 9.1 0.0 0.5 1.7

Source: Web pages of the European Commission: Final report 2014 [online][see 25th August 2015]

In the Czech Republic (CR) there is the highest percentage of persons over 65 years of age who travel  
(63.6 % and 60.7 %). While the European average is significantly lower (36.4 % and 47.5 %). This data ranges 
in other V4 between 22.4 % - 30 %. The frequency of one day trips exceeds 8 in all countries. The frequency 
of more-day-trips is the lowest in Hungary, in other countries it is 8 trips a year. A comparison of the ratios of 
domestic, within EU and out of EU routes shows that Czech tourists differ considerably in the number of one 
day trips to EU countries and out of EU countries (56 % and 9.1 % compared to 28.9 % in Slovakia and 4.7 % 
in Hungary). More days trips do not show such great differences. 

Table 6: Travelling behavior of persons over 65 years of age in V4 countries (%, 2012)    

Overnight trips CR Hungary Poland Slovakia Average 
V4 Average EU

Travel Propensity ( %) 60.7 27.2 22.4 28.7 35 47.5
Frequency 8.0 3.8 8.0 8.0 7 5.5

Of these spent in:
Domestic (%) 60.7 27.2 22.4 28.7

EU (%) 8.0 3.8 8.0 8.0
Out EU (%) 60.7 27.2 22.4 28.7

Source: Web pages of the European Commission: Final report 2014 [online][see 25th August 2015]

The comparison of the average travelling behavior of V4 and EU shows that the number of one day travelling 
persons over 65 years is comparable. Regarding overnight trips the European average is 12 % higher. However 
in V4 countries the average annual frequency of one day and overnight trips is higher.
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ACCESSIBILITY FROM THE POINT OF VIEW OF TOURISM SERVICE PROVIDERS  
IN THE CR

Accessibility, which comes from the philosophy of “design for all”, is the base and condition of travelling 
regardless of age and state of health. It is an approach to planning and realization of developed areas, 
products and services, which allows everyone to be a participant in the community life (The Centre for 
Universal Design, 2016). Aging population is becoming a significant demographic effect which is closely 
connected with this issue and will outstandingly influence the aspects of tourism. The senior segment (aged 
65 and older) concerns nowadays more than 75 million people in Europe and according to estimates the 
ratio of elderly people will increase by 35% in 2025 (European Commission, 2015). From the global point of 
view, many authors regard “universal design” as a paradigm extending the approach of continuous journeys, 
accessibility, mobility and barrier-free environment, including integration of intergenerational planning 
which acknowledges the connection between aging, disability and skill development of people throughout 
their lives (Buhalis, D., Darsy, S. 2011)

A potential client with special requirements expects an access to a complex offer including all kinds of tourist 
services.
The most significant segments of potential customers of accessible tourism are:

• People aged 65 and older (Po65),
• People with disabilities (PwD), 
• People with children up to 3 years of age (PwCh). 

All the above mentioned segments show special requirements during travelling, as Tourism from the Point of 
View of Clients with Special Requirements confirms (Zorková, 2014). The number of potential clients in the 
main segments in the Czech Republic is illustrated in Table 7. The results of a survey among service providers 
are illustrated in Table 8. For two questions are answers of providers divided into segments of potential 
customers of accessible tourism. As the differences were not statistically significant, other issues are just 
average responses.

Table 7: The number of potential clients of accessible tourism in the Czech Republic

Segment of accessible tourism Number of people (in thousands)

Po65 1 500

PwD 937

PwCh 600

Total 3 037
Source:  Kazuist, ENAT, NRZP, Trianon (2010)

The initial condition of accessibility development in environment is barrier-free access to buildings and 
their surroundings. For the research purposes, the barrier-free building is considered to have a barrier-free 
entrance and circulation areas, a barrier-free toilet, a lift and respectively a barrier-free room to rent. 81% 
of respondents (combination of responds definitely yes and rather yes) consider their business premises to 
be barrier-free. 19% of respondents assessed their buildings negatively, namely rather not or definitely not. 
However, the realization of barrier-free design is planned by only one of the respondents. The adjustment of 
services to special requirements of seniors includes for example clear arrangement and comprehensibility 
of information, larger font size on printed materials and special requirements regarding the diet. Parents 
with small children will appreciate the possibility of warming up baby food or babysitting. Disabled people 
will appreciate barrier-free tourist routes or information materials written in Braille font. The respondents 
evaluated how the offer of services is adjusted to their special requirements. The combination of responds 
not sure, rather not and definitely not were reported by 30% of seniors, by 33% of disabled people and by 
27% of people with children. The above mentioned makes it obvious that offers which would be “tailor made” 
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to requirements of clients are not common among tourism service providers. An experimental question 
investigated whether respondents considered the attitude of staff to clients with special requirements to 
be adequate. The result was surprising for us, because we had assumed that tourist services employees 
were not sure how to deal with clients with special requirements. Our presumptions were confirmed by 
another question focusing on the need of training. 41% of respondents said they would be interested in 
training. As regards the contents of training, practical demonstrations and model situations in particular 
workplaces would be required the most. The question investigating opinions of service providers regarding 
the relation between accessibility and quality was divided into several subsections: barrier-free access to 
buildings, possibility of renting disability equipment, “tailor made” offer and staff training. 95% of service 
providers consider barrier- free access in buildings to be the essential part of quality. 64% of respondents 
consider lending of disability equipment to be an important part of quality. In response to the question “Does 
the tailor-made offer influence service quality?” 77% of respondents said definitely or rather yes, 18% chose 
the option not sure and 5% rather not. The last question whether the staff training influences their behaviour 
to clients with special requirements was answered definitely or rather yes by 71% of respondents. 

Table 8: Results of the questionnaire survey among service providers

Question Segment of 
customers

Definitely or rather
Not sure

yes not

Barrier-free buildings All 81 % 19 % 0 %

The adjustment of services to special 
requirements

Po65 70 % 28 % 2 %

PWD 67 % 27 % 6 %

PwCh 73 % 24 % 3 %

Communication of staff with clients with 
special requirements

Po65 96 % 2 % 2 %

PWD 97 % 3 % 0 %

PwCh 97 % 3 % 0 %

The influence of barrier-free access on 
service quality all 95 % 0 % 5 %

The influence of presence of disability 
equipment on service quality all 64 % 22 % 14 %

The influence of „tailor-made“ offer on 
service quality all 77 % 5 % 18 %

The influence of staff training and behaviour 
to clients with special requirements on 

service quality
all 71 % 18 % 11 %

Source: Own empirical research (2014 - 2015) 

TOURISM FROM THE POINT OF VIEW OF CLIENTS WITH SPECIFIC NEEDS

The ways how handicapped people obtain information in the process of planning journeys are specified in 
Table 9. Responses to the question what sources do tourism participants find information when planning 
their journeys was not surprising. Seniors prevailing rely on recommendations of their friends and written 
materials. People accompanying children up to three years of age are usually working people and 41% use 
the internet to search for information. People with various health handicaps use the internet as well; these 
people also often rely on recommendations of their friends. However, the situation is rather more complicated 
in this segment. Some service providers indicate on their website or in written materials that their facility/
building are barrier free; but the reality is often different and clients frequently discover this only after the 
arrival which exposes them to a number of unpleasant or even unsolvable situations. Consequently, such 
people are dissatisfied and sometimes it even discourages them from travelling in general. For this reason  
a question regarding information about tourist facilities and locations was included in the survey (T10).
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Table 9:  Sources of information in the process of planning a trip (in %)
Sources of information Seniors Disabled persons People with children

Information centers 12 10 5
Travel agencies 18 11 16

Internet 18 31 41
Printed materials 21 14 11

Recommendations of friends 28 30 25
Other sources 2 1 1

I do not know where to search 1 3 1
Source: Own empirical research 

It is obvious that seniors, p  eople suffering from health handicaps and people accompanying small children 
consider a lift to be the most important equipment (an average for all these three groups of tourist’s amounts 
to 90%), barrier free access is important for 78% of respondents, barrier free toilet for 68% and marked 
barrier free car park for 63% of respondents. If barriers are not eliminated in buildings, tourists encounter 
problems and some groups are even completely prevented from travelling. 

Table 10: Knowledge of databases of accessible objects

Sources of information Seniors % Disabled persons % People with children %

Yes I know, and I use 
them 7 10 9

Yes I know, but do not 
use them 6 13 9

I do not know 87 77 82
Source: Own empirical research 

The database of barrier free objects is most used by disable people; very few seniors know about it. In 
general we can say that the awareness of such sources of information is very low. 

One of the most important questions of the survey dealt with the importance of elimination of barriers. The 
importance was assessed on a four-degree scale (very important, fairly important, rather unimportant and 
absolutely unimportant). Table no. 11 shows the share of respondents who picked the very important or 
fairly important option.
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Table 11:  The importance of eliminating various types of barriers

Importance of elimination of barriers Seniors % Disabled  
persons %

People with 
children %

Marked barrier free car park close to the building 57 75 58
Barrier-free access to the building 74 79 82

Lift 92 87 91
Barrier free toilet 67 75 61

Sound-signaling orientation systems 44 50 35
Sound signaling communication systems 42 49 34

Audio version of information about the range of 
products 43 53 30

Information about the range of products in Brail 
font 27 41 23

Light signaling systems 48 50 48
A room for specific needs of small children 44 53 93

Source: Own empirical research  

The last question of the survey was: “What special aids do you miss during journeys?” No options were 
offered and respondents had a chance to give any answer. Their responses were very varied and some of 
them could be considered interesting innovation proposals for service providers. The following text comprises 
a summary of the most frequent or interesting proposals and comments in individual fields of tourism. 

SENIORS

Travelling to and around the destination and services: better signs, accessibility of public transport to the 
destination, possibility of ordering transport, more benches and resting facilities, a higher number of toilets, 
tourist paths for seniors, better organized information tables
Accommodation: Higher or adjustable beds and handles, shower instead of a bathtub, non-slippery floor, 
presence of medical trained specialists, possibility of being assisted, assistance with luggage, more numerous 
signs in hotels
Restaurants: Diets and digestibility of food help at self-service desks, the possibility to have the food mashed, 
larger font and generally better organized menus, more space at tables, space for leaning crutches, friendly 
and helpful attitude of the staff

DISABLED PERSONS
 
Travelling to and around the destination and services: hand-rails, moving stairways, access platforms, low 
stairs, benches, space for wheelchairs, sightseeing tours for the handicapped, texts in large font on information 
boards, information in Braille font, audio-guides in places of interest and in hotels, hands-on artifacts in 
museums, helpful and trained staff
Accommodation: handles (in toilets, bathrooms, over the bed), height and adjustability of beds and special 
medical mattresses, showers (not bathtubs), spacy rooms, height of furniture and of light switches, the 
possibility to open windows, labels and directions signs, hand-rails, possibility to be assisted, personal and 
friendly attitude of the staff, interpreting services and training of the staff regarding communication with 
deaf people
Restaurants: height of tables (the possibility to access them with a wheelchair), waiters´ attitude, larger 
space among tables, space to keep crutches, large font in menus, menus in the Braille font, possibility to have 
food mashed, availability of cloths to protect clothes during eating, higher privacy feeling
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PEOPLE WITH CHILDREN 

Travelling to and around the destination and services: tourist trains, more rest areas, playgrounds, programmes 
for children and entertaining parks, babysitting and space for children to play
Accommodation: cribs, bath tubs for babies, safety in rooms, playrooms, playgrounds, a room for parking 
baby carriages, areas for warming-up meals, toy rental
Restaurants: children´s meals, larger supply of meals suitable for small children, baby-chairs and cutlery, 
picture menus,
According to respondent´s answers the staff training should focus on the improvement of communication 
with clients (29%), awareness of specific needs of clients (27%), the necessity of personal attitude (25%) and 
practical training of behavior in specific situations (17%). 2% of answers contained other suggestions. 

4. CONCLUSION
The annual rate of growth in the number of persons demanding accessible environment is 1 % in all countries 
(except Hungary 0.4 %). The demographic structure analysis proved that the initial demographic conditions 
are comparable in all Visegrad group countries.  The consumer behavior analysis indicates that the most of 
one or more days trips are made by accessible tourism clients from the Czech Republic. The average number 
of these trips exceeds the European average. The frequency of such trips is in each Visegrad group country 
between 7 - 8 trips a year. Hungary is the exception with 3.8 trips a year (average). Splitting target destination 
between domestic, within EU and out of EU for disabled people tends to be similar in all analyzed countries. 
The highest proportion is for domestic trips. I presume this phenomenon is caused by person´s physical state 
which makes overcoming longer distances more difficult. The situation is however different for people over 
65. Czech and Slovak clients go for one day trips to EU countries more often than clients from Hungary and 
Poland. For more days trips the trend manifests similarly for Polish clients too. Overall, it can be stated that 
the elderly travel to more distant destinations. Travellers who need accessible environment are influenced by 
many factors. Among the most important belong the economic situation of potential clients and the general 
level of buildings and environment accessibility in the destination. We regard the barrier-free accessibility of 
basic and additional services in tourism as the basic condition of accessible tourism development in Central 
Europe.

The objective of the second part of article is the issue of accessibility from the point of view of tourism services 
providers. About 90% of respondents are interested in attendance of clients with special requirements. 
They are mostly interested in attendance of seniors (97%), followed by families with children (95%), the 
least interest was expressed towards disabled people (93%). However, we consider the differences between 
particular segments to be minimal. 81% of service providers consider the building of their business premises 
as barrier-free. The lowest percentage was found out about adjustment of service offer, 70% of respondents 
mentioned that their offer is so called “tailor-made”. On the other hand, most of the respondents evaluated 
communication between staff and clients positively. They supposed that behaviour of staff is adequate to 
all clients. In contrast to that supposition is the fact that only 41% of respondents would be interested in 
training regarding this issue. According to the respondents, barrier-free access in buildings influences the 
quality of services the most (95%), followed by services adjustment to special requirements (77%), the level 
of communication between staff and clients (71%) and lending of disability equipment is the least important 
(64%). Based on the above mentioned results it is possible to claim that tourism service providers are aware 
of the importance and significance of increasing accessibility of their service offers, which is the essential and 
initial prerequisite for the development of accessible tourism. 
 
The third part of article is focused on the research of specific needs of elderly or disabled people and people 
accompanying their children when travelling. The introductory part describes the aim and methods of 
research, as well as an analysis of the results of the survey. The subject matters analyzed in this contribution 
include sources of information in the process of planning journeys, the rate of importance concerning removal 
of barriers and the specification of equipment or services which the clients feel the lack of in a particular 
destination. The main findings of this research are summarized in table 11. The most common obstacles 
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when traveling disabled and handicap people are wheelchair access to the building, inconvenient elevators 
and wheelchair-accessible toilets.
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ABSTRACT

This paper deals with the analysis and evaluation 
of the newly set conditions for the establishment 
and functioning of management determination 
organizations including the management/
organization of tourism in the Czech Republic. 
It identifies basic problems in tourism and its 
management system in the Czech Republic, which 
are at the same time essential. It also interprets 
the proposal for a new tourism management/
organization based on motivation including the 
motivation tool.

Keywords: tourism, destination management, 
management/organization system, local 
government, government, regional development, 
tools
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A FUNGOVÁNÍM DESTINAČNÍCH 
MANAGEMENTŮ V ČR  

A IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍCH 
PROBLÉMŮ

ANALYSIS OF CURRENT 
LEGISLATIVE PROCESSES 
RELATED TO THE 
ESTABLISHMENT  AND 
OPERATION OF DESTINATION 
MANAGEMENTS IN THE CZECH 
REPUBLIC AND IDENTIFICATION 
OF BASIC PROBLEMS

Jitka Mattyašovská

ABSTRAKT

Příspěvek se zabývá analýzou a zhodnocením nově 
nastavovaných podmínek pro vznik a fungování 
organizací destinačního managementu včetně 
systému řízení/organizování sektoru cestovního 
ruchu v České republice. Identifikuje základní 
problémy v oblasti cestovního ruchu a systému 
jeho řízení v České republice, které jsou současně 
zásadními. Dále interpretuje návrh nového systému 
řízení/organizování cestovního ruchu na bázi 
motivace včetně motivačního nástroje. 

Klíčová slova: cestovní ruch, destinační 
management, systém řízení/organizace, 

samospráva, státní správa, regionální rozvoj, 
nástroje
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ÚVOD
Cestovní ruch je významným odvětvím národního hospodářství. Tvoří jej zejména sektor služeb, tzn. malé a 
střední podniky. Vyznačuje se silným průřezovým charakterem. Sektor turismu je propojen s řadou dalších 
hospodářských činností jako je například odvětví dopravy, stavebnictví, maloobchodu, kultury atd. Tato 
odvětví produkují výrobky či služby související s poskytováním služeb v oblasti turismu, což odráží Satelitní 
účet cestovního ruchu. 

Cestovní ruchu má velmi důležitou roli v rozvoji mnoha světových i evropských regionů. Ne jinak je tomu 
i v případě České republiky a jejích krajů. Infrastruktura vybudovaná v souvislosti s turismem je přínosem 
pro regionální rozvoj a obnově měst a obcí. Jsou tak udrženy nebo vytvořeny nové pracovní příležitosti a to i 
v oblastech, v nichž není rozvinut průmysl nebo dochází k jeho úpadku. 

Tlak na zvýšení atraktivity lokalit, regionů a jejich nabídky pro návštěvníky, s přínosem rovněž pro rezidenty, 
je pro destinace stále sílícím podnětem k zaměření se na kvalitu, udržitelnost a ekologické přístupy, strategie 
a politiky. Tento tlak v mnoha případech ústí ve vznik systémů destinačních managementů což lze klasifikovat 
jako inovativní a kvalitativní posun systému organizace cestovního ruchu se zaměřením na regionální 
strukturalizaci územní dělby práce. Tyto inovativní procesy zvyšují nejen kvalitativní, ale i kvantitativní 
intenzitu na aktivaci nevyužitých potenciálů cestovního ruchu. 

Cestovní ruch se podílí na zachování a posílení kulturního a přírodního dědictví ve stále vzrůstajícím množství 
lokalit a regionů počínaje uměním, tradicemi až k místní gastronomii, řemeslům a ochraně biologické 
rozmanitosti s dopadem na podporu zaměstnanosti a investičních příležitostí. V důsledku tohoto pak dochází 
k ekonomickému růstu, zvyšování konkurenceschopnosti regionů a růstu kvality života v takovýchto územích. 
Tento jev je umocněn doprovodnými synergiemi a multiplikačním efektem, které cestovní ruch generuje. Tyto 
efekty však mohou vykazovat i některá negativa. Cestovní ruch je nástrojem regionálního rozvoje a rovněž 
do jisté míry omezuje vysidlování lokalit/regionů. Cestovní ruch působí také jako nástroj restrukturalizace 
venkova a to i historicky industriálně zatížených oblastí.  

Vzhledem k významu odvětví cestovního ruchu a jeho dopadům na regionální rozvoj, trh práce, malé a střední 
podnikání, obchod, kulturu, dopravu, životní prostředí, zdravotnictví, diverzifikaci činností ve venkovském 
prostoru a infrastrukturu a jeho citlivosti k vnějším zásahům je klíčovým úkolem nastavit systém organizace a 
řízení turismu v České republice jako celku a rovněž řízení jednotlivých organizací destinačního managementu, 
jehož úkolem je řízení a koordinace turismu v dané destinaci.

V souvislosti s výše uvedeným je cílem tohoto příspěvku analýza aktuálních legislativních procesů spojených 
se vznikem a fungováním destinačních managementů v ČR a identifikace základních problémů. 

PROBLEMATIKA ORGANIZACE A ŘÍZENÍ TURISMU 
V ČESKÉ REPUBLICE

Destinace cestovního ruchu je představována svazkem různých služeb koncentrovaných v určitém místě nebo 
oblasti, které jsou poskytovány v návaznosti na potenciál turismu (atraktivity) místa nebo oblasti (Palatková, 
2006). Jedním z dalších vymezení destinace je: destinace turismu jsou vzájemně si konkurující jednotky, 
jejichž společným cílem je prodej služeb v destinaci a které plní mnoho funkcí (marketingová, nabídky, 
zastoupení zájmových skupin, plánovací), (Bartl, Schmidt, 1998) nebo geografické prostředí vymezené 
společným destinačním managementem, který je schopen v tomto území zhodnotit fyzicko-geografický  
i socioekonomický potenciál a z těchto potenciálů aktivovat produkty cestovního ruchu úspěšné na trhu 
cestovního ruchu (Šíp, 2008, 015, 014).

Z výše uvedeného je patrné, že se jedná o vysoce konkurenční prostředí s řadou specifik  
a také substitů a zároveň prostředí výrazně citlivého na vnější i vnitřní změny. Z těchto a dalších 
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důvodů je nutné zabezpečit řízení destinace odpovědným destinačním managementem, který 
není pouze obchodní jednotkou, ale plní i řadu dalších funkcí jako je síťování, partnerství, 
řízení a koordinace nabídky, řízení kvality, vzdělávací a osvětová, marketingová atd. s přesahem  
až do vytváření a realizace politiky cestovního ruchu s vlivem na regionální rozvoj.

Význam destinačního managementu potvrzuje soudobá Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České 
republice na období 2014 - 2020, domácí i zahraniční autoři. Z hlediska efektivního fungování systému řízení 
na jednotlivých úrovních je třeba vymezit role a kompetence, úlohu státu, resp. veřejné správy v rozvoji a 
podpoře turismu pro stanovení hlavních principů, cílů, metod, kompetencí jednotlivých subjektů a nástrojů 
k formulaci politiky turismu, která se díky rostoucímu významu turismu ve společnosti stává nezbytnou 
součástí (subsystémem) hospodářské politiky což dokazují i výkony odvětví turismu, které jsou sledovány 
indikátory stanovenými v již zmíněné Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 
2014 - 2020. Těmito indikátory jsou1:

• Počet přenocování domácích návštěvníků v HUZ v České republice
• Počet přenocování zahraničních návštěvníků v HUZ v České republice
• Vytíženost lůžek
• Hodnota indexu konkurenceschopnosti cestovního ruchu v ČR dle WEF
• Počet zaměstnaných osob v cestovním ruchu v ČR (přepočet na plný úvazek)
• Hrubý domácí produkt cestovního ruchu
• Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR
• Spotřeba domácího cestovního ruchu v ČR
• Devizové příjmy z cestovního ruchu v ČR
• Podíl devizových příjmů z cestovního ruchu na HDP v %.

Poznatky o vyspělých zahraničních destinacích popisují několik fází vývoje, kterými prošly než dospěly k řízení 
cestovního ruchu formou destinačního managementu jak dokládá níže uvedená tabulka 1. 

1 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020: National tourism policy concept of 
the Czech Republic - 2014-2020. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2013. ISBN 9788087147412.
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Tabulka 1: Vývoj spolupráce v oblasti cestovního ruchu ve vyspělých destinacích

Fáze spolupráce

Budovací fáze 60. léta 20. století Růstová fáze 70. - 80. léta  
20. Století

Koncentrační fáze 90. léta  
20. století

Organizace spolupráce

Reklamní spolky a sdružení Lokální (regionální) organizace 
cestovního ruchu Destinační společnost

Formy spolupráce

jednoúčelová spolupráce strategické partnerství destinační management

Předmět (aktivity) spolupráce

• společné propagační materiály
• účast na veletrzích
• organizování kulturních akcí

• zapojování subjektů do činnosti
• tvorba strategie
• podpora prodeje
• informační služby

• strategické řízení
• tvorba rozvojové  

a marketingové strategie
• kooperace subjektů
• koordinace aktivit
• certifikace (kvalita služeb)
• budování image destinace
• přímý prodej
• výstavba infrastruktury
• vybudování informačního  

a rezervačního systému

Zdroj: Bartl, Schmidt, 1998, upraveno Holešínská, 2012

Tento postupný proces je identifikovatelný rovněž v České republice, i když s výraznými specifiky, která 
lze pozorovat při srovnání průběhu jednotlivých fází spolupráce v čase s různými přístupy k řešení přijetí 
legislativních úprav cestovního ruchu s evropskými destinacemi.

Obrázek 1: Vývoj spolupráce a organizace v Rakousku a Švýcarsku

Budovací fáze Růstová fáze Koncentrační fáze

50. a 60. léta 20. století 70. a 80. léta 20. století 90. léta 20. století

jednoúčelová strategické partnerství destinační management

Zdroj: Holešínská, 2013

Obrázek 2: Vývoj spolupráce a organizace ve Slovinsku

Budovací fáze Růstová fáze Koncentrační fáze

90. léta 20. století přelom 21. století 10. léta 21. století

jednoúčelová spolupráce strategické partnerství destinační management

Zdroj: Holešínská, 2013

Legislativní
úprava

Legislativní
úprava

Legislativní
úprava
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Obrázek 3: Vývoj spolupráce a organizace na Slovensku

Budovací fáze Růstová fáze Koncentrační fáze

90. léta 20. století počátek 21. století 20. léta 21. století

jednoúčelová spolupráce strategické partnerství destinační management

Zdroj: Holešínská, 2013

Obrázek 4: Vývoj spolupráce a organizace v České republice

Budovací fáze Růstová fáze Koncentrační fáze

90. léta 20. století přelom 21. století 10. a 20. léta 21. století

jednoúčelová spolupráce strategické partnerství destinační management

Zdroj: Holešínská, 2013

CÍL A METODIKA PRÁCE
Cílem tohoto příspěvku je analýza aktuálních legislativních norem a nově nastavovaných 
procesů, na které bude navázán vznik nových organizací destinačního managementu a jejich 
fungování v České republice. Analýza kompetenčního zákona, Zákona o krajích a Zákona  
o obcích přinese zhodnocení stavu a pojmenuje primární problémy spojené s možností přijetí samostatné 
právní normy v podobě zákona, který by upravoval oblast cestovního ruchu, nastavil systém a financování. 

Výše jmenované zákony byly zkoumány z hlediska ministerstva a jeho kompetencí v sektoru cestovního  
ruchu a dále z hlediska samostatné působností krajů a obcí ve vztahu k cestovnímu ruchu. 

Dále byla využita metoda komparace s vybranými státy Evropské unie. Komparováno bylo vyhodnocení analýzy 
vybraných zahraničních právních norem, která byla již zpracována (Holešínská, 2012, str. 115 - 116).  Komparace 
bude provedena pomocí již existující tabulky (Holešínská, 2012, str. 115 - 116) rozšířené o data za Českou 
republiku a následně odhalující odlišnosti řešení České republiky od vybraných států Evropské unie/destinacích. 
Z nich je pak možné odečíst přínosy/negativa nově nastavovaného systému založeném na dobrovolnosti  
a motivačním prvku.   

VYMEZENÍ KOMPETENCÍ V OBLASTI TURISMU V ČESKÉ 
REPUBLICE

Cestovní ruch vykazuje kromě ekonomických efektů také řadu dalších pozitiv, ale přináší s sebou i negativa. 
Proto, aby byly jeho kladné přínosy maximalizovány a záporné eliminovány je třeba cestovní ruch „řídit“. 
V České republice je cestovní ruch dán zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky v platném znění (§ 14) do kompetence Ministerstva pro místí rozvoj, 

Legislativní
úprava

Legislativní
úprava ?

česká zkratka
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které je ústředním orgánem státní správy. Podpora a rozvoj cestovního ruchu je rozpracována v základním 
strategickém dokumentu na státní úrovni. Tímto dokumentem je Koncepce státní politiky cestovního ruchu 
ČR na období 2014 – 2020 (dále „Koncepce“). Koncepce byla schválena usnesením vlády č. 220 ze dne 27. 3. 
2013 a jejím hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost odvětví cestovního ruchu na národní i regionální 
úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na socio-kulturní a environmentální 
rozvoj České republiky. Koncepce je dále rozpracovávána do Akčních plánů na období dvou let.

Na straně druhé je cestovní ruch dán zákony č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení) a č. 128/2000 
Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení) do samostatné působnosti krajů a obcí. 

Zákon o krajích uvádí kromě jiného také, že kraj je územním společenstvím občanů, které má 
právo na samosprávu, je samostatně spravován zastupitelstvem kraje (a dalšími orgány), pečuje  
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Kraj spravuje své záležitosti samostatně. Státní 
orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, 
který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být též omezen zákonem. Pokud zvláštní zákon 
upravuje působnost krajů a nestanoví, že jde o přenesenou působnost, platí, že jde vždy o činnosti patřící do 
samostatné působnosti krajů. Kraj je oprávněn vyjadřovat se k návrhům státních orgánů, které se dotýkají 
působnosti kraje. Státní orgány jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s krajem opatření 
dotýkající se působnosti kraje.2

Zákon o obcích uvádí podobně jako Zákon o krajích, že obec je základním územním samosprávným 
společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec pečuje o všestranný 
rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec je 
samostatně spravována zastupitelstvem obce a dalšími v zákoně taxativně stanoveným orgány. Obec spravuje 
své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti obcí zasahovat, 
jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může 
být omezen jen zákonem. Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou 
působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost. Státní orgány a orgány kraje jsou povinny, pokud 
je to možné, předem projednat s obcí návrhy na opatření dotýkající se působnosti obce.3

IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍCH ÚSKALÍ ŘÍZENÍ  
A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

Popsaná skutečnost do značné míry komplikuje řízení cestovního ruchu a zajištění naplňování Koncepce a je 
jí nutné řešit na úrovni všech dotčených subjektů, neboť jak uvádí zákon kraj/obec spravuje své záležitosti 
samostatně a rozsah samostatné působnosti může být omezen „pouze“ zákonem. Do samostatné působnosti 
kraje/obce patří záležitosti, které jsou v zájmu kraje a jeho občanů pokud nejde o přenesenou působnost 
kraje/obce. Cestovní ruch, jeho řízení a financování v České republice není takovouto legislativní normou 
upraven. Cestou k dosažení alespoň částečného řešení a zajištění naplňování Koncepce/Akčních plánů je 
uplatňování principu 3K – komunikace, koordinace, kooperace (Holešínská, 2007) na všech úrovních. Další 
velmi důležitou skutečností jsou nástroje, jejichž prostřednictvím bude dosahováno stanovených cílů na 
nejvyšší, tedy na státní úrovni. V situaci, kdy Česká republika nemá zákon upravující cestovní ruch ve smyslu 
jeho řízení a financování, je třeba nastavit efektivní nástroj, který bude působit jako motivační faktor, jehož 
prostřednictvím budou povzbuzovány zainteresované subjekty k podílu na dosažení priorit obsažených 
v Koncepci a dalších navazujících strategií krajů, obcí atd. 

2 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o krajích. In: . Praha, 2000, 38/2000, 129/2000 Sb. Dostupné také z:  
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-129
3 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o obcích. In: . Praha, 2000, 38/2000, 128/2000 Sb. Dostupné také z:  
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-129
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128
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SYSTÉM ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU A JEHO 
LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE

Systém organizace cestovního ruchu v České republice je jedním z nejproblematičtějších  
a nejdiskutovanějších témat v řadách odborné veřejnosti, která volá po vytvoření příslušné legislativy 
s ukotvením systému organizační struktury, kritéria pro založení a fungování, kompetence a odpovědnosti 
organizací destinačních managementů (společnost řídící cestovní ruch v příslušné destinaci) na jednotlivých 
úrovních včetně vyhodnocování jejich činnosti. V neposlední řadě součástí legislativní úpravy měl být také 
finanční nástroj na podporu činnosti organizací destinačních managementů.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s odbornou veřejností připravovalo několik let Návrh věcného 
záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu4, který by zahrnoval výše uvedený systém organizace  
a řízení turismu včetně financování. Tento záměr však narazil na další již platné legislativní bariéry, které byly 
identifikovány již výše v textu, ale i na další:

• vytvoření organizační struktury je v rozporu s kompetenčním zákonem, zákonem o krajích, zákonem  
o obcích, zákonem o hlavním městě Praze, Občanským zákoníkem a přeneseně i Ústavou ČR

• není zavedeno povinného členství podnikatelů v hospodářské komoře nebo v profesních asociacích, 
nastavení této povinnosti se v současné době ani nezvažuje

• zavedení povinného příspěvku na financování rozvoje turismu, respektive organizací destinačního 
managementu, by ve výsledku představovalo zavedení další daňové povinnosti, tzn. dalšího zdanění 
podnikatelských subjektů

• zákonem nelze zajistit stabilní financování podpory turismu
• zákonem nelze nastavit komunikaci a zejména spolupráci mezi subjekty turismu ani její dodržení vymoci.

Pokud nebudou vyřešeny tyto problematické body, nebude možné přijmout novou legislativní úpravu pro 
oblast nastavení systému v cestovním ruchu a to z toho důvodu, že takovýto systém by nebyl ani provázaný 
a ani funkční. Z toho důvodu byl zrušen legislativní úkol vlády pro rok 2014 „vytvoření zákona o podpoře 
cestovního ruchu“. Za stávající situace v legislativě nelze aplikovat ani zahraniční zkušenosti a modely řízení 
z Rakouska, Švýcarska nebo Itálie.

NASTAVENÍ SYSTÉMU ORGANIZACE TURISMU V ČESKÉ 
REPUBLICE NA BÁZI MOTIVACE

Ministerstvo pro místní rozvoj dále hledalo řešení této situace prostřednictvím nelegislativních možností 
úpravy systému organizace turismu. Výsledkem byl návrh vytvoření systému organizace cestovního ruchu 
na motivační bázi. Organizace destinačních managementů v první fázi zavádění nového systému přistoupili 
k registraci, pro kterou byla Ministerstvem pro místní rozvoj stanovena kritéria a po diskusi s odbornou 
veřejností došlo k jejich úpravě – zmírnění. Prvotní kritéria byla pro stávající oblastní a lokální destinační 
managementy nevhodně zvolena. Registrace bude přibližně během jednoho roku nahrazena certifikací 
jednotlivých organizací destinačních managementů. Tato certifikace, respektive kategorizace organizací 
destinačních managementů je v současné době diskutována s částí odborné veřejnosti zejména na úrovní krajů 
a jejich relevantních organizací. Kategorizace organizací destinačního managementu (dále jen Kategorizace) je 
nastavována za účelem certifikace organizací destinačního managementu. Kategorizace je zpracována ve formě 
normy, která definuje minimální požadavky pro činnost organizací destinačního managementu. Kategorizace 
vymezuje kategorie organizací destinačního managementu a stanovuje pro ně závazné požadavky, na základě 
jejichž splnění může být organizace certifikována. Požadavky jsou definovány s přihlédnutím k rozdílným 
předpokladům a potenciálu turismu v ČR. Kategorizace především upravuje podmínky pro vznik, zaměření 
a činnosti organizací cestovního ruchu a pro jednotlivé kategorie stanovuje další podstatné podmínky 

4 Ministerstvo pro místní rozvoj. Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu [online].  
In: . Praha, s. 47 [cit. 2017-04-09]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets…-o-podpore-cestovniho-ruchu.pdf

https://www.vlada.cz/assets…-o-podpore-cestovniho-ruchu.pdf
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certifikace (KMPG Česká republika, s.r.o., 2017). Nutno uvést, že největší zátěž na prokázání oprávněnosti 
zřízení a působení leží na oblastních a lokálních organizacích destinačního managementu, které jsou ty, 
které zastávají v určitém smyslu v systému řízení „operativní stupeň řízení“ (liniový management) s orientací 
na poskytování informací, tvorbu a prodej produktu, organizaci akcí, partnerství a další aktivity (Palatková, 
2011). Mají největší znalosti o dané destinaci a jsou v interakci s relevantními subjekty působícími v území 
zájmu. V managementu liniový manager obecně musí mít nejvíce odborných vědomostí ve vztahu k produkci 
výrobků nebo služeb.  Z hlediska lokálních a oblastních destinačních managementů jsou to tedy znalosti  
a dovednosti velmi široké. Začínají strategií, detailním přehledem o destinaci, jejích možnostech/nabídce, 
prostředí z hlediska předpisů a legislativních norem, o síťování, ekonomice, marketingu a jeho nástrojích,  
o tvorbě produktu a jeho prodeji atd. 

Nejmírnější jsou požadavky kladné na krajské organizace destinačního managementu, u kterých se například 
zcela nepočítá se zapojením podnikatelského a neziskového sektoru do členské základny ani v podílu na 
řízení. Naopak pro lokální a oblastní destinační managementy jsou návrhu striktně určeny procentuální 
zastoupení podnikatelů a neziskových organizací včetně jejich podílu na řízení. Rovněž se předpokládá s jejich 
finančním vkladem. Přístup ke krajským organizacím pravděpodobně vyplývá z variace jejich právních forem, 
kdy například forma příspěvkové organizace vylučuje jakékoli členy. Na druhé straně u lokálních a oblastních 
organizací destinačního managementu nejsou tyto ani jiné skutečnosti zohledňovány.

Dle nositelů Kategorizace je jejím hlavním cílem zkvalitnit výkon činností v oblasti destinačního managementu 
v České republice a přispět ke zvýšení kvality a výkonům realizovaných marketingových aktivit na domácím  
a zahraničním trhu, a to prostřednictvím vytvoření pravidel pro činnost organizací destinačního managementu.

Důležitým předpokladem budou současně zpracovávané závazné metodické postupy:

• Metodický postup tvorby strategických dokumentů v turismu 
• Manuál tvorby produktu cestovního ruchu o Metodický postup pro systém sledování ukazatelů o vývoji 

destinace 
• Metodicky postup pro jednotnou marketingovou komunikaci v rámci ČR 
• Metodický postup pro hodnocení spokojenosti partnerů organizací destinačního managementu 

Tento systém certifikace bude úzce provázán s nově nastaveným Národním programem podpory 
cestovního ruchu v regionech 2016 - 2020, který plní funkci motivačního nástroje. Správcem 
Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech je Ministerstvo pro místní rozvoj, 
odbor cestovního ruchu. Oprávněnými žadateli do podprogramu „Marketingové aktivity  
v cestovním ruchu“ budou, dle informací Ministerstva pro místní rozvoj, nově oprávněnými 
žadateli výhradně certifikované organizace destinačních managementů. Ovšem za předpokladu 
upravení nastavených pravidel Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, 
jejichž důsledkem při vypsání první výzvy na podzim 2016 v oblasti marketingu bylo značné 
omezení pro organizace destinačních managementů s dopadem na počet žádostí a tím rovněž  
na čerpání alokovaných zdrojů ve výši 120 000 000 mil. Kč. 

ORGANIZACE DESTINAČNÍCH MANAGEMENTŮ
Na poli turismu působí celá řada subjektů. Turistickými atraktivitami jako jsou hrady, zámky, muzea atp. 
počínaje a ubytovacími a stravovacími zařízeními konče. Převážná část jsou podnikatelské subjekty založené 
podnikateli. Část je tvořena subjekty založenými institucemi veřejné správy a často nejsou tyto společnosti 
založeny za účelem zisku. Takovými organizacemi jsou právě organizace destinačního managementu. 

Cílem organizací destinačních managementů je, zjednodušeně vyjádřeno, podpora a rozvoj cestovního ruchu na 
jejich vymezeném území. V těchto územích ve větší či menší míře pracují další subjekty, které zasahují do oblasti 
cestovního ruchu. Jsou to například mikroregiony, MAS, NNO, městská kulturní střediska, okresní hospodářské 
komory, samospráva na úrovni obcí a krajů, podnikatelské subjekty atd. Tento stav značně komplikuje práci 
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organizacím destinačních managementů v jejich destinaci zejména proto, že není nebo z nějakých důvodů 
nemůže být implementován princip 3K - komunikace, koordinace, kooperace (Holešínská, 2007) založený  
na kooperaci zainteresovaných subjektů turismu, dále na jejich koordinaci např. v oblasti plánování, 
organizování a rozhodování v destinaci na bázi vzájemné komunikace a to jak veřejného, tak i privátního 
sektoru. 

V zahraničí je běžné, že zřízení destinačních managementů na úrovni lokální, oblastní a regionální je 
iniciováno podnikateli. V některých zemích jsou organizace destinačního managementu zřízeny výhradně 
podnikatelským sektorem. Obce se v některých případech stávají členy (s menšinovým podílem) nebo 
partnery organizací destinačního managementu. Tento způsob minimalizuje problematiku nedovolené 
veřejné podpory a přispívá k většímu cílení produktů turismu potřebám návštěvníků. Další pozitivum je snazší 
generování interních finančních prostředků a udržitelnost aktivit. 

V České republice vznikaly a vznikají organizace destinačního managementu na lokální, oblastní či krajské 
úrovni zpravidla administrativním zásahem jako organizace zřízené samosprávnými subjekty, mikroregiony 
a svazky obcí. Jen výjimečně jsou destinační managementy podnikatelskými subjekty podnikajícími za 
účelem zisku. Rovněž zapojení partnerů a podnikatelských subjektů působících v destinaci je menšinové. 
S ohledem na omezené rozpočty samosprávních subjektů a ukončenou finanční podporou marketingových 
aktivit v turismu fondy Evropské unie došlo k významnému poklesu alokace na cestovní ruch. V důsledku 
nízké úrovně partnerství a zapojení podnikatelů je pro organizace destinačního managementu značně 
problematické získat interní zdroje financování od podnikatelů.

Z uvedeného vyplývá, že pokud nebude navázána užší spolupráce s privátním sektorem, budou organizace 
destinačního managementu stále zcela nebo značně závislé na externích zdrojích veřejné správy a dotacích. 

Dalším úskalím je to, že každá organizace je samostatný právnický subjekt a není povinna, pokud k tomu není 
adekvátně motivována, plnit záměry, cíle či úkoly jiného subjektu. Tento fakt komplikuje také nastavení výše 
uvedené organizace turismu v České republice.

Limitem pro práci organizací destinačních managementů je, v převážené většině společností, založení veřejnou 
správou nebo s většinovým podílem veřejné správy. Dochází k případům, kdy je činnost těchto organizací 
ovlivňována vlivy ve spojitosti s politikou (politické strany, politické události – např. volby a s nimi související 
případné změny ve vedení obcí, krajů, ministerstev atd.).

KOMPARACE SYSTÉMŮ ORGANIZACE A FINANCOVÁNÍ 
CESTOVNÍHO RUCHU VYBRANÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ 
UNIE

Komparací výsledků analýzy právních norem nastavující systém organizace a financování cestovního ruchu 
ve vybraných státech Evropské unie/destinacích (Holešínská, 2012, str. 115 - 116) s aktuálně nastavovaným 
systém v České republice, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou centrálou 
cestovního ruchu – CzechTourism, bude vyhodnocen přístup České republiky k této problematice. 
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Tabulka 2: Srovnání právních norem vybraných destinací a ČR

Obsah zákona
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Rok přijetí zákona 1991 1991 1995 2005 2005
1998 
2004

2010 X

Účel (cíl) zákona * * * * * * * X
Politika cestovního ruchu X X X X X * X X

Organizace cestovního ruchu 
(uspořádání)  * * X * X * * *

Podpora rozvoje cestovního 
ruchu X X * * * * • X

Financování * * * * * * • X
Financování – zdroje poplatků * * * * * * * X

Turista X * • * * * X X
Podnikatel * * * X * * X X

Přenocování X * X * * * X X
Obrat * * X X X X X X

Členské příspěvky X X X X X * * X
Poplatek za ubytování * • * * * X X X

Poplatek ze státního rozpočtu                                  X • * * * X * X

Financování – výše poplatku * * * * * * X X
Pevná sazba * X * X X * X X

Maximální výše (interval) X * X * * * X X
Financování ostatní

Účel použití poplatků X • * * * * • X
Povinnost vytvoření fondu X X * * * X X X

Organizační struktura (úrovně)
Orgány institucí * X X X X X * X

Pravomoci (činnosti) institucí * * X * X * * *

Členství * X X • X * * x
Specifika zákona * * X * X * * X
Definice pojmů * X X X X * * *

Klasifikace pro potřeby 
financování * * X X X X X x

*Zahrnuje i zákon z roku 2003 o podpoře rozvoje cestovního ruchu Slovinska

Zdroj: Holešínská, 2012, s. 115 – 116
 
Legenda: 

*legislativa/materiál řeší  
problematiku

X legislativa/materiál  
problematiku neřeší

• legislativa/materiál problematiku     
zmiňuje, ale více nerozvádí
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Z výše uvedeného srovnání je patrné, že nastavávaný systém cestovního ruchu v České republice v komparaci 
s vybranými evropskými státy/destinacemi řeší problematiku pouze ve velmi omezeném rozsahu. Například 
ve srovnání s Rakouskem, kde je z velké části organizace, zakládání, fungování i financování včetně užití 
finančních zdrojů striktně určena legislativou a aktéři tak předem znají podmínky, za kterých budou pracovat, 
je přístup České republiky nastavován na dobrovolné bázi s motivačním prvkem v podobě Národního 
programu podpory cestovního ruchu v regionech, který však není státem dlouhodobě garantován a na 
finanční podporu neexistuje právní nárok. To znamená, že i v případě, kdy bude organizace destinačního 
managementu dobrovolně naplňovat všechna kritéria a bude certifikována, neznamená to automaticky 
nárok na finanční podporu ze strany státu respektive Ministerstva pro místní rozvoj. Nastavovaný systém 
zahrnuje v současné chvíli pouze řešení organizace/uspořádání cestovního ruchu, plánovanými metodikami 
bude upravovat např. činnosti organizací destinačních managementů na jednotlivých úrovních, jejich 
strukturu z hlediska složení členů z privátní, veřejné a neziskové sféry atp. Neupravuje zdroje financování, 
plátce ani jejich následné použití. Výjimku tvoří povinnost pro lokální a oblastní organizace destinačního 
managementu, které mají striktně určenou minimální hranici zastoupení podnikatelských a neziskových 
subjektů v organizaci a jejím řízení, tzn. i finanční podíl. Rovněž není odstraněna řada dalších překážek jako 
např. povinné členství v profesních organizacích či Hospodářské komoře. V současné situaci nelze omezovat 
nebo nařizovat činnost samostatným právnickým osobám, kterými destinační managementy jsou.  Nastavená 
hierarchie mezi úrovněmi destinačních managementů není právně vymahatelná a je velmi volně vyložitelná, 
tudíž zde existuje možnost mnoha možností výkladů. Tato situace pak může vést k nesouladům. Navíc jsou 
nejvíce zatíženy povinnostmi a svojí obhajobou destinační managementy na lokální a oblastní úrovni, tzn. na 
úrovni, která se významně podílí na tvorbě komplexní nabídky destinace. Krajské destinační managementy 
jsou naopak od řady povinností „osvobozeny“ a mají možnost podmínky pro oblastní a lokální destinační 
managementy působící na území kraje dále zpřísňovat. 

ZÁVĚR
Tento příspěvek shrnuje jednoznačné přínosy sektoru cestovního ruchu a současně i základní problémy v oblasti 
řízení a organizování cestovního ruchu v České republice. Jeho cílem je přiblížení současného neuspokojivého 
uspořádání a fungování cestovního ruchu a návrhu nového řešení prostřednictvím motivačního prvku, na 
který však není garantován. Dalším problematickým momentem je ta skutečnost, že motivační prvek je 
financován ze státního rozpočtu, s čímž souvisejí určitá pravidla. Například by mělo mezi jednotlivým projekty 
žadatelů o podporu z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech docházet k soutěži. V této 
souvislosti se dá očekávat také ohrožení fungování tohoto systému v krajích, které nepodporují lokální  
a oblastní destinační managementy působící na jejich území. Tyto organizace nemohou počítat jistou oporou 
v Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech ani ve „svém“ kraji nebo krajské organizaci 
destinačního managementu.  Nabízí se tedy otázka proč by se měly dlouhodobě řídit nastavovaným systémem 
a sloužit krajské úrovni jako nástroj pro síťování, sběr dat, tvorbu produktů atd.

Na úrovni MMR, CzechTourismu a krajů se očekává, že nově zaváděný systém přispěje ke zpřehlednění 
organizace cestovního ruchu, hierarchie destinačních managementů a také rozpoznání a zvýhodnění 
fungujících destinačních managementů na lokální a oblastní úrovni. Dalším přínosem by mělo být zvýšení 
kvality činnosti organizací destinačních managementů zejména na oblastní a lokální úrovni, kontinuální sběr 
dat pro rozhodovací procesy a také pro měření jejich výkonnosti a dopadů jejich činnosti na destinaci. Co se 
týče destinačních managementů na úrovni kraje, na tyto organizace nejsou kladeny takové nároky jako na 
organizace působící v menších územích (lokální, oblastní). Většina krajů zakládá nebo případně podporuje 
pouze jednu organizaci (nebo žádnou). Tímto je eliminována konkurence na úrovni kraje a příslušný destinační 
management není stimulován konkurencí k vyšším efektivnějším výkonům. Vliv na jeho činnost nemají ani 
podnikatelé a neziskový sektor nebo lokální a oblastní destinační managementy, neboť Kategorizace nepočítá 
se zapojením těchto důležitých hráčů do řízení krajských organizací destinačního managementu.  

Očekávání vkládaná do zavedení Kategorizace destinačních managementů jsou v mnoha ohledech v rozporu 
s nastavovanými podmínkami. 
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ABSTRACT

The Danube Region has a unique and comprehensive 
development potential and possibilities for tourist 
development. Characteristic settlement system and 
the whole countryside, technical and spiritual values, 
nature, the history and modern ways of land-use are 
touched citizens and tourists from each corner. Different 
architectural styles and arts, fortresses are overlapping 
with unique nature as well as results of human/spiritual 
activities. The seal of regional specifics is possible to 
meet on each footstep. Magnificent localities created 
by the Danube and its arms, combined with Danube 
forests are suitable also for different forms of active 
relax, incl. water sports and fishing. The cycle-routes 
along the Danube (Euro Velo No. 6 and 13) as well as 
along the Small Danube and the mountain of Burda offer 
also unique experiences. Occurrences of unique healing 
thermal water are intensively used for treatment and 
relax at several modern shaped whole year localities, 
which create basis for specific clusters. The whole socio-
economic development ought to be in accordance with 
protection and conservation of nature. Purposely done 
networkization of all Danube Region attractions are 
condition for their effective use also in international 
context.

Keywords: The Danube Region, tourism, relax/leisure-
time actvities, treatment, socio-economic development, 
nature protection, cross-border cooperation, 
networkization

ÚZEMIE PODUNAJSKA 
– NOVÁ ATRAKTÍVNA 

DESTINÁCIA CESTOVNÉHO 
RUCHU NA SLOVENSKU

DANUBE REGION – A NEW 
ATTRACTIVE DESTINATION 
FOR TURISM IN SLOVAKIA 

Juraj Silvan

ABSTRAKT

Slovenská časť Podunajsko má unikátny a všestranný 
potenciál stať sa novou, vyhľadávanou turistickou 
destináciou. Charakteristické osídlenie, technické 
pamiatky a duchovné hodnoty, z ktorých dýcha história. 
Bizarné, jedinečné dunajské zákutia lužných lesov  
a vodné plochy vhodné na aktívny oddych, vodnú 
turistiku a rybárčenie. Potenciálne klastre cestovného 
ruchu sa už v súčasnosti vytvárajú v lokalitách termálnych 
akvaparkov s celoročnou prevádzkou predovšetkým 
tam, kde sú v blízkosti väčších centier osídlenia  
a v blízkosti upravených cyklotrás medzinárodného 
významu (od Bratislavy po Štúrovo a ďalej do susedného 
maďarského Ostrihomu).  V práci sa osobitne zdô- 
razňujú oblasti, ktoré majú potenciál byť hnacím 
motorom socio-ekonomického rozvoja Podunajska  
a v rámci neho najmä cestovného ruchu. Sú to aktivity 
v oblasti priameho využitia toku Dunaja, Malého Dunaja 
a ich dolných prítokov, kultúry a historických pamiatok, 
akvaparkov na báze unikátnych termálnych prameňov, 
ekologicky orientovaného poľnohospodárstva, nad- 
väznej oblasti gastronómie, špecifického priemyslu  
a prístavných zariadení a v oblasti cyklotrás a športu. 
Ich cieľom je dosiahnuť úroveň racionálnejšieho 
destinačného manažmentu ešte málo využívaného 
potenciálu slovenského Podunajska v prospech 
cestovného ruchu. Rozvoj všetkých uvádzaných aktivít 
musí byť v súlade s ťažiskovou funkciou Podunajska - 
ochranou prírody, vrátane unikátnych zdrojov pitnej 
vody stredoeurópskeho významu. Účelové zosieťovanie 
ťažiskových oblastí a atraktivít územia je podmienkou 
ich efektívneho využitia v turizme tak v tuzemskom, ako 
aj v medzinárodnom kontexte.

Klíčová slova: Podunajsko, aktivity cestovného ruchu/
turizmu, socio-ekonomický rozvoj územia, oddych, 

ochrana prírody, cezhraničná spolupráca, zosieťovanie

Môj príspevok venujem z vďačnosti nebohému  
prof. RNDr. Kolomanovi Ivaničkovi, DrSc.,  

svetovému geografovi, môjmu učiteľovi.
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1. ÚVOD
V príspevku ide o analýzu a návrh využitia rozvojového potenciálu slovenskej časti Podunajska predovšetkým 
v oblasti komplexnej  turistickej a rekreačnej infraštruktúry. Zámerom je snaha  o súhrnné prepojenie daností 
a súvislostí  už  existujúcich ako aj rozvojových možností v uvedenej oblasti, o ich kvalitatívnu a systémovú 
obnovu, o ich prezentáciu v novom šate, čo by malo zodpovedať moderným nárokom a ponukám turizmu 
v podmienkach celého Podunajska (v maďarčine Dunamente). Fenomén územia, rieka Dunaj – dnes symbol 
spolupráce a slobody, ako aj cieľavedomá kultivácia priľahlého územia od  brehov tohto európskeho veľtoku je 
bohatstvom, ktoré má plné právo byť ťažiskovým predmetom záujmu všetkých aktérov, tak verejno-právnych 
ako aj súkromných, a to pri  ich úsilí o žiaduci, plnohodnotný trvalo udržateľný rozvoj Podunajska. Mal by sa 
ujednotiť ich  záujem o povýšenie tohto regiónu na jeden z  najvyhľadávanejších turistických a rekreačných 
regiónov na Slovensku. Cieľom je obohatenie turistických atraktivít Slovenska o územie Podunajska ako 
rovnocennej destinácie s medzinárodnou úrovňou a s multikultúrnym dosahom, ktorá so cťou obstojí aj 
v globálnom konkurenčnom prostredí.  Európsky dunajský makroregión, ktorý má veľkú podporu Európskej 
únie a ktorej slovenská časť je už v súčasnosti jeho silnou integrálnou stránkou, môže byť inšpiračným 
z hľadiska využívania svojho potenciálu aj pre ďalšie regióny v rámci celej Európy.

2. TEORETICKÝ RÁMEC RIEŠENEJ PROBLEMATIKY - 
POTENCIÁL PODUNAJSKA PRE ROZVOJ TURIZMU/ 
CESTOVNÉHO RUCHU

Strategická poloha Slovenska v srdci Európy, jeho unikátne prírodné zdroje a atraktívne hmotné a duchovné 
hodnoty územia, sú základným predpokladom pre výrazný rozvoj turizmu v budúcnosti. Smery na Podunajsko 
sú však dosiaľ, najmä v pomere k špičkovým horským a kúpeľným centrám SR, akosi v pozadí. V súčasnosti, 
keď sa naplno odkrýva potenciál Podunajska pre jeho vyžitie v prospech voľnočasových aktivít nastal čas 
pre celkovo priaznivejší postoj kľúčových aktérov k turistickému potenciálu juhozápadnej časti Slovenska. 
Bratislava, hl. mesto SR, ako ťažisková súčasť územia Podunajska a vedúce stredisko turizmu na Slovensku, 
má v tomto smere dobrú východiskovú pozíciu a teda  predpoklady k podstatne rozsiahlejšej podpore územia 
Podunajska. Očakáva sa viac iniciatívy aj zo strany akademickej, a to z hľadiska cielenej podpory R+D výstupov 
v oblasti turizmu. V regióne Podunajska chýba dosiaľ jednotný strategický dokument trvalo udržateľného 
rozvoja územia s prioritným smerom práve na rozvoj turizmu.

Slovenský úsek Dunaja je mimoriadne atraktívny od svojho prvého kilometra na území Slovenska (ústie rieky 
Moravy do Dunaja pod hradným bralom Devína) až po Kamenicu nad Hronom - ústie rieky Hron do Dunaja, 
Chľabu - ústie rieky Ipeľ do Dunaja, vrátane svahov pohoria Burda (388 m n.m.), v nadväznosti na priľahlé 
územie Podunajska, Malý Dunaj, dotvárajúci územie Malého Žitného ostrova i časť územia severne od Malého 
Dunaja. Takto vymedzené územie znázorňuje mapka č. 1.
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Mapka č. 1:  Územie slovenskej časti Podunajska

Zdroj: Vlastné vymedzenie územia Podunajska na Slovensku

Územie disponuje sídelnými zoskupeniami, súbormi kultúrnohistorických – hmotných i duchovných daností, 
potenciálnymi klastrami atraktivít cestovného ruchu, ako aj vzácnymi prírodnými hodnotami. Neopakovateľný 
ráz lužných lesov, vodných plôch a ostrovov sa netýka len okolia hlavného toku Dunaja, ale aj Malého Dunaja: 
unikátnymi sú napr. Ostrov morských orliakov, Klátovské rameno Malého Dunaja v okrese Dunajská Streda 
a i. Potrebný je subjekt, ktorý by racionálne koordinoval komplexné využitie územia Podunajska a verejných 
priestranstiev pri Dunaji.

Spomenuté koncové body Dunaja sú navyše potenciálnymi východiskami pre ďalšie využitie územia pre 
cestovný ruch, a to ponukou navštíviť ďalšie atraktívne lokality v Rakúsku, či v Maďarsku. Na rakúskom území 
je to dostupná prehliadka národného parku Donau Auen (príroda hranice nepozná) ako i početné historické 
zámky. Núka sa využitie kvalitných cyklotrás, vrátane zatiaľ jediného cyklistického mosta Slobody cez rieku 
Moravu v Devínskej Novej Vsi. 

Nebolo náhodné že práve Žitný ostrov si profesor Ing. arch., akad. arch. Emanuel Hruška, DrSc. (1906-
1989), najvýznamnejšia osobnosť medzi architektmi - urbanistami na Slovensku, vierohodne reprezentujúci 
celoeurópsku dimenziu odboru, zvolil Žitný ostrov, rovinaté územie medzi Bratislavou a Dunajskou Stredou, za 
lokalitu navrhnutého ideálneho mesta budúcnosti. Išlo o nadčasovú víziu, ktorú načrtol na základe komplexnej 
regionálnej analýzy krajiny a osídlenia a ich vzájomných vzťahov. Tomuto 70-tisícovému satelitnému mestu 
vo vzťahu k Bratislave, porovnateľnému s najvýznamnejšími renesančnými ideálnymi či záhradnými mestami, 
prisúdil aj dodnes nadštandardné urbanistické ukazovatele a  predpokladal ďalšiu dynamiku a pokrok. Mesto 
bolo koncipované ako súčasť krajiny; prvky krajiny sú vťahované až do samotnej urbanistickej štruktúry, 
resp. k bytom, s vodou ako  integrálnou súčasťou mesta, polyfunkčnosťou občianskej vybavenosti, vedou 
a výskumom ako novou výrobnou silou, novými formami priemyslu a rozvinutým poľnohospodárstvom.   
Ideálne mesto navrhnuté prof. Hruškom je stále, aj po 50-rokoch, aktuálne; je symbolom trvalo udržateľného 
mesta 21. storočia a tým by sa stalo tiež ideálnym východiskovým bodom nevídaného rozvoja turizmu na 
celom slovenskom území Podunajska.
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Mapka č. 2 znázorňuje všetky regióny cestovného ruchu na Slovensku, vrátane regiónu Podunajska (podľa: 
“Regionalizácia cestovného ruchu na Slovensku“, vydalo Ministerstvo hospodárstva SR, odbor CR, Bratislava, 
2005).

Mapka č. 2: Regióny cestovného ruchu na Slovensku

Zdroj: Regionalizácia cestovného ruchu v SR, MH SR, 2005

3. STANOVENÝ CIEĽ A METODIKA PRÁCE
Ako bolo už naznačené, cieľom práce je analyzovať danosti a potenciál Podunajska ako územia, ktoré má  
mimoriadne predpoklady stať sa popredným v hierarchii destinácii turizmu na Slovensku.  Treba poukázať tak 
už na existujúce aktivity a špecifiká územia, tak na jeho potenciál, vychádzajúci z možností a predpokladov 
využitia územia v budúcnosti. Dôraz sa kládol na synergické účinky, spoluprácu, ako aj syntézy v rámci 
jednotlivých daností územia a z nich vyplývajúcu konkrétnu nadhodnotu. Tá má predpoklady, aby bola pre 
návštevníkov Podunajska stále atraktívnejšia a viac turisticky vyhľadávaná pri krátkodobých i dlhodobých 
pobytoch. K tomuto konštatovaniu prispeli aj autorovi tejto práce známe teoreticko-metodologické poznatky 
a skúsenosti z jeho celoživotnej územnoplánovacej praxi. Uviesť treba preambulu, že pre rozvoj územia 
naznačeným smerom nestačia len výskumno-aplikačné práce tohto druhu; k tomu treba komplexné a vytrvalé 
úsilie, konsenzus a aktívnu podporu   všetkých zainteresovaných aktérov z politickej, odbornej, finančnej, 
podnikateľskej edukačnej a osvetovej sféry, verejnej správy na všetkých úrovniach a nie v poslednom rade 
konštruktívny prístup miestnych obyvateľov.

4. ZINTENZÍVNENIE AKTIVÍT NA PODPORU ROZVOJA 
TURIZMU 

V tomto smere je pozitívne, že už v súčasnosti početné organizácie a inštitúcie vyvíjajú v regióne  Podunajska 
konštruktívne aktivity, prispievajúce cielenému rozvoju turizmu, vrátane rozličných foriem plnohodnotného/
zdravého využitia voľného času. Účelový rozvoj turizmu má v rámci socio-ekonomického potenciálu územia 
postupne vyniesť toto národohospodárske odvetvie medzi najdôležitejšie. Nie náhodne viacerí zahraniční 
návštevníci, vidiac unikátne prírodné prostredie ako aj hmotné a duchovné hodnoty tohto územia, ho nazývajú 
slovenským Toskánskom (4); toto porovnanie sa však netýka zatiaľ infraštruktúry územia. Pre komplexný 
socio-ekonomický rozvoj územia by v ňom nemali zaostávať ani ostatné národohospodárske odvetvia – 
poľnohospodárstvo, priemysel, zameraný najmä na využitie miestnych surovín, zručnosť ľudí a tradície, 
remeslá, stavebníctvo, moderné služby, doprava, sociálna sieť a vybrané odbory technickej infraštruktúry. 
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Pozitívne je tiež, že v prospech rozvoja Podunajska sa už začínajú objavovať aj súkromní donori; napr. rodina 
Kušíkovcov chce vyplňovať biele miesta v oblasti infraštruktúry turizmu:  ide o výstavbu cyklotrasy vedúcu 
z Bratislavy okolo Malého Dunaja do Komárna (trasa prechádza okolo Žitného ostrova; má nadviazať na 
medzinárodnú cyklistickú trasu Euro Velo č. 6). Podobne iniciatíva “RiverLab Žitný ostrov a okolie“ sa usiluje 
o spojenie všetkých aktérov na rieke v rámci zásady, že rieka má spájať ľudí, nie ich rozdeľovať.  

Spomenúť treba II. fórum Dunajského fondu (22. 09. 2016 v Bratislave), ktorého rokovanie sa nieslo v znamení 
mnohovravného hesla “Rozvoj riečnych miest a krajiny: líderstvo, hľadanie zhody a schopnosť manažovať 
územie“. Ide o otvorenú neziskovú platformu pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných 
priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Riadi sa Chartou Dunajského fondu. 
Stredoeurópska nadácia (CEF) už podporila v rámci úspešnej Prvej grantovej výzvy Dunajského fondu (2015) 
šesť projektov pre oživenie a kultiváciu okolia Dunaja v celkovej sume 26,9 tis. EUR. Druhá grantová výzva 
(2016) rozdelila medzi podporené projekty 45 tis. EUR. Dunajský fond zorganizoval v okolí Bratislavy veľkorysú 
akciu “Slnovrat na Dunaji 2016 – Zažite rieku s príchodom leta“. K účasti na 2. ročníku Slnovratu na Dunaji  
v r. 2017 sú pozvaní všetci aktéri na rieke tak, aby predstavili svoj svet veľrieky. 

V okolí Hrušovskej zdrže ide o snúbenie sa umenia (Danubiana - Meulensteen Art Museum) so športovými 
a prírodovednými zážitkami. Do múzea a späť je výhodná možnosť dostať sa loďou z bratislavského prístavu 
(kombinovaná cena dopravy a vstupu do múzea). Pokračovať sa bude v tzv. bonusových víkendoch. Napr. 
v dňoch 2.-3. júla 2016 sa víkend venoval v rámci podujatia “Spojená Bratislava“ dvom doprovodným 
cyklistickým okruhom. 

Dňa 25. 10. 2016 sa v bratislavskom Primaciálnom paláci uskutočnila medzinárodná konferencia “Mesto  
a voda“. Voda sa až v poslednom období dostáva medzi rozvojové priority hlavného mesta SR, a to na úrovni 
porovnateľnej so starostlivosťou o energetiku, životné prostredie a adaptáciu voči klimatickým zmenám. 

Ku koncepcii rozvoja Podunajska významne prispelo aj 5. výročné fórum Stratégie EU pre Dunajský región 
(ďalej len EUSDR), podporeného Európskou komisiou a vládou SR, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. - 4. 11. 
2016 sa v Bratislave. Slovensko bolo do posledného dňa uvedeného fóra predsedníckou krajinou EUSDR (SR 
odovzdala toto predsedníctvo Maďarsku). Spolu 14 partnerských, členských i nečlenských  krajín EU úspešne 
spolupracuje už 5 rokov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja jednotlivých mikroregiónov Podunajska a zvýšenia 
konkurencieschopnosti celého Dunajského makroregiónu tak, aby sa stal inšpiračným aj pre ďalšie európske 
regióny. V rámci mikroregiónov treba skvalitňovať malé akčné plány a podporovať pridané hodnoty každého 
komplexne koncipovaného projektu. Veľká pozornosť sa na fóre venovala obnove a udržaniu kvality vôd, 
manažmentu povodí, ochrane biodiverzity a ekosystémov. To sú úlohy, ktoré sú a boli národnou prioritou SR aj 
v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Podporilo sa prehĺbenie spolupráce vo vedeckých 
aktivitách, výskume, inováciách, v spoločnej dunajskej vízii, zintenzívnenia transféru R+D poznatkov do praxe, 
integrovanému manažmentu vo vzťahu ku klimatickým zmenám, dunajským cezhraničným programom, 
financovaniu projektov i ďalším dôležitým témam.

Pozoruhodným počinom pre využitie Dunaja najmä vodáckymi aktivitami1 bolo založenie Asociácie 
bratislavských vodáckych klubov (išlo o rozšírenie už existujúceho občianskeho združenia Karloveská zátoka), 
ktorej hlavným záujmom je dosiahnuť kontinuálny rozvoj brehov Dunaja a Moravy, od Devínskej Novej Vsi 
až po areál vodného diela pri Čunove, brehov Malého Dunaja, Chorvátskeho ramena, ale aj Zlatých pieskov 
a ďalších vodných plôch a tokov na území Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.  Asociácia sa 
usiluje, aby myšlienka “bratislavských brehov“ sa dostala do návrhov priorít hlavného mesta SR i BSK.   Jej 
hlavnou inšpiráciou bola Koncepcia pražských brehov Vltavy, ktorá v Prahe mapuje a koordinuje činnosti v línii 
brehov tak, aby boli prístupné chodcom, cyklistom a využiteľné pre rekreáciu, kultúrne podujatia, trhy a pod.
1 Komunita vodákov pôsobí v Bratislave viac ako 150 rokov. Maďarský veslársky klub založili už v roku 1862, ako 
vôbec prvý športový klub na území Slovenska. Oproti bratislavskému hradu na petržalskom brehu čoskoro nato 
susedili maďarský, nemecký a slovenský veslársky klub. V súčasnosti je v Bratislave a okolí viac ako 3000 ľudí, ktorých 
spoločným zámerom je chrániť a rozvíjať teritoriálne záujmy vodákov na vode a pri vode, na brehoch. Všetci potrebujú 
jednoduchý a bezpečný prístup k vode a v tom sú v súlade aj s ďalšími skupinami občanov, ktorí využívajú brehy na 
rekreáciu, kúpanie a iné športy (3).
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Ochranárske funkcie Podunajska: osobitnú úlohu už v súčasnosti, avšak najmä v budúcnosti, musia zohrávať 
ochranárske funkcie územia. Čoraz viac hlasov so silnejúcou argumentáciou je za vyhlásenie Národného parku 
v oblasti Podunajska, ktoré by sa výrazne dotklo najmä oblastí poľnohospodárstva a priemyselnej výroby 
a to rozširovaním zdravých ekosystémov, budovaných zdola na miestnej úrovni. Dôležitým podnikateľským 
zámerom je dosiahnutie nulovej úrovne znečistenia (ovzdušia, vôd, pôdy, hlukovej a vibračnej úrovne). Nový 
Národný park Podunajsko by mal čoskoro prepojiť už existujúce chránené územia od sútoku rieky Moravy 
s Dunajom cez Bratislavu, Dunajské luhy až po Veľkolélsky ostrov na dolnom toku Dunaja.

V súčasnosti sa pozdĺž celého územia Podunajska nachádza jediná chránená krajinná oblasť - CHKO Dunajské 
luhy (2. stupeň ochrany), ktorú vyhlásili na ploche 12 284 ha už v r. 1998. Iba v subregióne Komárna je spolu 35 
chránených území, ktoré sú súčasťou sústavy chránených vtáčích území NATURA 2000; ide o ideálne lokality 
pre tzv. naturewatching. Do Podunajska prechádza aj chránené územie Dolného Pohronia. Pre ochranu 
unikátnych zdrojov pitnej vody celoeurópskeho významu tak z hľadiska kvality ako aj kvantity podzemných 
zásob pitnej vody v slovenskej časti Podunajska bola vyhlásená “Chránená vodohospodárska oblasť prírodne 
naakumulovanej pitnej vody Žitný ostrov“ na ploche 1 400 km2. 

Aktuálne však silnejú hlasy, vyžadujúce vyšší stupeň ochrany ťažiskového územia Podunajska s prioritnou 
funkciou ochrany podzemných zásob pitnej vody a ochrany biodiverzity. Tento fakt si vyžaduje vyššiu 
úroveň vedeckotechnickej regionálnej spolupráce, získavania informácií/databázy o území a uplatňovanie 
inovatívnych prístupov na každom poli. V tomto smere musia intenzívne spolupracovať verejnej správa, 
inštitúcie riadenia, obchodná, prevádzková, turistická i vedeckotechnická sféra. Obnova a udržanie kvality vôd 
je médiom, v ktorom sa najvýraznejšie prejavujú aj dôsledky klimatických zmien. Znovu treba pripomenúť 
stále aktuálne heslo “Think Globaly – Act Localy“. To sa ukázalo napr. už na  priebežne pozoruhodných 
výsledkoch: obnove Čiližského potoka, či výsadbe pôvodných drevín v oblasti karloveského vodného zdroja.

5. OBLASTI ROZVOJA TURIZMU/CESTOVNÉHO RUCHU
Možno konštatovať, že prakticky na celom území slovenského úseku Podunajska sa zvýrazňujú aktivity 
v prospech turizmu. Takmer každá obec môže prispieť k tomu svojou rázovitosťou i atraktivitami tak 
z  hmotného, duchovného, či prírodného prostredia. Predpokladá sa tiež využitie synergie, spolupráce vo 
vybraných oblastiach turizmu v nadlokálnom prostredí. Táto spolupráca by sa mala potvrdzovať prípravou 
a postupnou implementáciou aj malých akčných plánov na podklade vyhotovených a  finančne podložených 
inovatívnych projektov. Tieto oblasti majú najbližšie k získaniu pridaných hodnôt z realizovaných projektov, 
resp. činností:

5.1  OBLASŤ PRIAMEHO VYUŽITIA DUNAJA A MALÉHO DUNAJA A CESTOVNÉHO 
RUCHU:

• treba zintenzívniť využitie veľtoku Dunaja, Malého Dunaja a dolných tokov ich prítokov  podstatne vyššou 
a diverzifikovanejšou ponukou rekreačných, turistických a tematických plavieb po celom ich úseku, najmä 
však v Bratislave, Komárne a Štúrove. Táto stránka cestovného ruchu má, v porovnaní napr. s Rakúskom, 
obrovské rezervy. Využitie turistického potenciálu Dunaja i Malého Dunaja je malé; zábavné plavby, 
plavby s večerou a pod. sú len sporadické, resp. chýbajú vôbec. Príkladom je napr. regionálna agentúra 
Áno Podunajsko, spájajúca mestá Komárno, Štúrovo a Nové Zámky, ktorá  vo svojom portfóliu ponúka 
cyklistiku, korčuľovanie, golf, lukostreľbu, aqua-aerobik, beach-volejbal, rozličné vodné športy, rybolov, 
wellness, plavbu loďou, jazdu na koni, vínne ochutnávky, grilovanie;

• rozšírenie osobnej dopravy na Dunaji, a to aj v kombinácii na  cyklistickú dopravu v “pririečnych“ mestách 
a ďalších lokalitách (za účelom turisticko-poznávacím, pri každodennej dochádzke do práce a/alebo školy) 
– viď pozitívne príklady z Holandska, Francie a iných krajín;

• zaviesť, podľa vzoru kanálových festivalov v Amsterdame, výročný festival plavieb po Dunaji (napr. 
v predvianočnom, či novoročnom čase) najmä v Bratislave, Komárne a Štúrove, vrátane zatraktívnenia 
iluminovaných výhľadov na pamätihodnosti týchto miest i susedných lokalít v Rakúsku a v Maďarsku;
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• z existujúcich pravidelných podujatí Podunajska ide najmä o zintenzívnenie  propagácie a rozšírenie 
sprievodných podujatí pri splavovaní riek Dunaj, Malý Dunaj, Váh, Hron a Ipeľ, lokálnej vodnej turistiky 
a rybárstva.

5.2  OBLASŤ KULTÚRY A HISTORICKÝCH PAMIATOK A CESTOVNÉHO RUCHU:

• treba zintenzívniť spoluprácu kultúrno-spoločenského potenciálu susedných miest-dvojičiek (twin cities) 
Komárno-Komárom a Štúrovo-Esztergóm (oblasť cezhraničnej spolupráce) pre jeho využitie v celoročnej 
ponuke atraktívnych podujatí a návštev pozoruhodných lokalít;

• oživiť propagáciu a medializáciu významných kultúrnych lokalít a ustanovizní pre ich rozšírené využitie pre 
turizmus: ide predovšetkým o kultúrne svetské a sakrálne objekty, ako aj nenahraditeľné činnosti lokálnych 
múzeí a pamätných miest, vrátane Podunajského múzea v Komárne už s nadregionálnym významom; 

• zapojiť už existujúce (nové i tradičné), pravidelne sa opakujúce kultúrno-spoločenské podujatia do 
komplexnej, cielenej ponuky rozvoja CR územia Podunajska. Ide najmä o Komárňanské dni (vrcholiace 
vždy 1. mája a zastúpené účinkujúcimi z obidvoch susedných krajín), dvojdňový festival Lake-up, ktorý 
breh mŕtveho ramena Váhu oživí hudobníkmi, Komárňanské leto (júl-august) v Iži na prelome apríla 
a mája, Westernové preteky zamerané na jazdecké aktivity (september), trojdňový medzinárodný festival 
amerických aut v Komárome (začiatok augusta), vrátane promenádnej prehliadky aut v uliciach mesta 
a ktorá by sa mohla rozšíriť aj na ľavý breh Dunaja - do Komárna, viaceré podujatia v Kravanoch nad 
Dunajom (multi-kultúrna akcia “Nech žije 1. máj“, “Vo víne je pravda“ v júni, Kanoe turistika v auguste, 
Festival rybárstva v septembri, stretnutie ležadlových cyklistov Slovenska), v Moči začiatkom júla Dni 
mostu priateľstva a Burčiakový festival koncom augusta, v Štúrove Štúrovské hudobné leto (júl-august). 
V Štúrove sa tiež obnovila tradícia tzv. aquaphonov: pri oboch brehoch - ľavom a pravom brehu sa zídu 
hudobné telesá, aby spoločným predstavením priblížili silu prenosu zvukov ponad Dunaj (ide o spomienku 
na obdobie od konca 2. svetovej vojny po uvedenie mosta Márie Valérie do prevádzky, keď kontakty 
medzi obyvateľmi Štúrova a Ostrihomu boli komplikované, v istom období až znemožnené). Akcia sa koná 
spravidla v júni. Komárno ako aj Štúrovo ponúkajú aj tzv. Street Work-Out parky, t.j. open-air posilovne na 
voľných priestranstvách; 

• z kultúrnohistorických pamätihodností treba upozorňovať predovšetkým na svetovo unikátny pevnostný 
systém v Komárne (zo 16.-19. st.), zachovalé unikátne zvyšky rímskeho vojenského tábora v Iži, ktoré sú 
jedným z najrozsiahlejších stavebných komplexov Rimanov v tzv. Barbariku na sever od Dunaja, parnú 
prečerpávaciu stanicu z r. 1897, ktorá je technickou kultúrnou pamiatkou v Patinciach v blízkosti Dunaja, 
barokový kostolík Panny Márie, ktorého pôvod sa zaraďuje už do 1. polovice 13. st. v Kravanoch pri Dunaji, 
veterná studňa v obci Mužľa (ide o technickú pamiatku zo začiatku 20. st.);

• z unikátnych pamiatok na pravom brehu Dunaja ide najmä o dominantnú Ostrihomskú katedrálu  
Sv. Rozálie, situovanú neďaleko historického mosta cez Dunaj. Katedrála bola vysvätená v r. 1856; ide 
o tretiu najväčšiu chrámovú stavbu v Európe s najhrubšími múrmi a  so známym oltárnym obrazom 
italského majstra Michelangela Grigolettiho;

• propagovať treba iniciatívu Res Artis – medzinárodnú sieť umelcov a ich bydlísk. Účasť mesta Štúrovo 
v tejto sieti symbolizuje programové motto “Strážcovia mosta Márie Valérie“. Títo strážcovia stavajú 
virtuálne mosty, ktoré pomáhajú chrániť skutočné mosty, a to podporou dialógu na základe vzájomných 
stretnutí a on-line prezentácií, ktorých náplňou sú medzinárodné výmenné programy. 

5.3  OBLASŤ VYUŽITIA EXISTUJÚCICH TERMÁLNYCH KÚPEĽNÝCH ZARIADENÍ 
(ACQUA-PARKOV):

• zintenzívniť zapojenie existujúcich zariadení v Dunajskej Strede (Thermal Park), Veľkom Mederi (Thermal 
Corvinus), Patinciach (Kúpele a Wellness), Horných Salibiach (Thermal Tour), Senci (Aqua Thermal),  Štúrove 
(Vadáš), Komárne (termálne kúpalisko s viacerými bazénmi) a ďalších do celkovej koncepcie cestovného 
ruchu v oblasti Podunajska (napr. ich cieľavedomejšou propagáciou, využitím rezerv pri skvalitňovaní 
a doplňovaní ich služieb, a to najmä v nadväznosti na tematické cesty, kultúrne, historické, remeselnícke, 
gastronomické a ďalšie hodnotné atraktivity Podunajska). Tieto centrá sú základom rodiacich sa klastrov 
turizmu;
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• príkladom zlepšovania služieb je termálne kúpalisko Vadáš v Štúrove, ktoré má t. č, vo výstavbe oázu pokoja 
– nový komplex so službami wellness o zastavanej ploche 766 m2 (z toho vodná plocha 180 m2). Plánované 
uvedenie do prevádzky: 11/2017. Návštevníci ocenia nový komplex najmä v zimnom a chladnom období.

5.4  OBLASŤ POĽNOHOSPODÁRSTVA A CESTOVNÉHO RUCHU: 

• pôjde o dostavbu, resp. zintenzívnenie využitia tematických ciest typu vínnych ciest, zameraných aj na 
využitie miestneho potenciálu rybích, farmárskych i ďalších miestnych špecialít. Z existujúcich podujatí 
treba upozorniť predovšetkým na jarné otváranie vínnych pivníc (v júni), na popularite získavajú tzv. vínne 
uličky najmä v hurbanovskom, strekovskom a štúrovskom vinohradníctvom rajóne, Komárňanské vínne 
korzo, špecializovaná Podunajská vínna cesta, júlový Strekovský festival vín, ktorého mottom je “Slobodná 
vinárska republika“; ide o metaforu, upozorňujúca na ľudské hodnoty, ktoré sú časom nemenné, vnútorne 
slobodné a odolné voči povrchným módnym výstrelkom. V Mužli je aktívny Spolok nadšených vinárov. 
Vinohradnícka oblasť Podunajska je najteplejšou vínorodou oblasťou Slovenska s priemernou ročnou 
slnečnosťou 2,0 - 2,2 tis. hodín, čo sa využíva na pestovanie kvalitných prívlastkových vín; 

• využiť by sa mali predovšetkým existujúce i novovybudované zariadenia reštauračného typu, ako 
i priamych konzumných bodov – fariem a poľnohospodárskych dvorov. Tematické cesty by mali vychádzať, 
resp. vyúsťovať v nadväznosti na dunajské  prístavy a ďalšie centrálne lokality v oblasti Podunajska a mali 
by byť metodicky usmerňované osobitnou infraštruktúrou;

• poľnohospodárske usadlosti (rodinného typu i poľnohospodárskych jednotiek väčšieho rozsahu) využiť na 
rozvoj a ponuku diferencovaných foriem agroturistiky;

• dobudovanie infraštruktúry pri využití tradičných trhov a jarmokov v Komárne (Ondrejský jarmok 
a predvianočné trhy) a Štúrove (jarmok Šimona Júdu v novembri) v rámci siete pravidelných 
poľnohospodárskych a remeselníckych ponúk bohatstva okolitého vidieka.

5.5  OBLASŤ GASTRONÓMIE A CESTOVNÉHO RUCHU 

• treba zdôrazňovať gastronomické špeciality regiónu Podunajska, ktoré sú mixom skvelých, silných chutí, 
ako výsledok priamych stretov a kombinácií slovenskej a maďarskej kulinárskej kultúry. Najznámejšími 
jedlami Podunajska sú guláše, perkelty, paprikáše, lečá, živánska, šomloi halušky (somló galušky), či 
tradičná Jókaiho fazuľová polievka a zabíjačkové špeciality;

• organizujú sa aj rozličné gastronomické súťaže, napr. o najlepší “bableves“, či o najlepšiu prípravu jedál 
z bravčového, kuracieho mäsa a rýb (napr. polievky hálaszlé);

• treba dostať výraznejšie do života prirodzenú nadväznosť obidvoch oblastí: poľnohospodárstva 
a gastronómie v prospech skvalitnenia turistickej infraštruktúry. 

5.6  OBLASŤ PRIEMYSLU A PRÍSTAVOV A CESTOVNÉHO RUCHU:

• naďalej rozvíjať centrá a lokality priemyselnej výroby, stavebníctva a služieb, ktoré nebudú znečisťovať 
životné prostredie. Ich marketingovú politiku intenzívne zameriavať aj na aktívnu spoluprácu s oblasťou 
CR, najmä na prispôsobovanie inovatívnych výrobných programov priemyselných závodov a prevádzok 
špecifickým potrebám a podpore ťažiskovým oblastiam a organizáciám  CR;

• využiť priestory lodeníc v Komárne a prístavov v Bratislave, Komárne a Štúrove na zriadenie tematických 
múzeí špecializovaných na dejiny lodiarskej výroby/produktov a vývoja prístavov a ich zariadení;

• zintenzívniť výrobu miestnych a regionálnych špecialít vo výrobných jednotkách potravinárskeho 
a spotrebného priemyslu, vrátane remesiel charakteristických pre Podunajsko.
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5.7 OBLASŤ DOSTAVBY CYKLOTRÁS A ICH INFRAŠTRUKTÚRY NA ROVINNOM 
ÚZEMÍ PODUNAJSKA A CESTOVNÝ RUCH2:

• dobudovať treba sieť cyklotrás v celom rovinatom území Podunajska, t.j. tak v prostredí krajiny 
(extravilánov), ako aj v prostredí urbanizovaného územia miest a obcí. Dbať pritom na efektívne prepojenie 
na geografické celky (napr. cyklotrasa okolo Malého Dunaja, pokrývajúca územie Malého Žitného ostrova) 
a na turistické atraktivity v dostatočných kapacitách a hustotách;

• vybaviť cyklotrasy zariadeniami cyklistickej infraštruktúry (napr. špecializovanými predajnými servismi 
- greenbikes, viď v Patinciach) a občianskej vybavenosti pre komfort prítomných cyklistov a ďalších 
návštevníkov (stravovanie, ubytovanie, ďalšie technické služby cyklistom a i.);

• osobitnú pozornosť venovať kvalite cyklotrás, počnúc trasami európskeho významu (Euro Velo 6 – Dunajská 
cyklocesta a Euro Velo 13 – Cyklocesta Železnej opony), avšak adekvátnu pozornosť venovať aj existujúcim 
miestnym a regionálnym cyklotrasám (trekingové trasy z Komárna cez Patince a Mužľu do Štúrova - 48 km, 
zo Štúrova do okolia pohoria Burda cez Kamenicu nad Hronom, Chľabu a Leľu naspäť do Štúrova - 31 km, 
malý okruh Dunajským ohybom na maďarskom území z a naspäť do Štúrova – 60 km a v neposlednom 
rade plánovaným a uvažovaným cyklistickým túram a trasám miestneho, nadmiestneho a regionálneho 
významu. Slovenská časť Euro Vela 6 z Bratislavy cez Komárno po Štúrovo meria 238 km;

• Podunajská cyklotrasa je vhodná aj pre korčuliarov a  bežcov, medzinárodný cyklomaratón Kravany nad 
Dunajom – Labatlán (HU) sa organizuje pravidelne v septembri.

5.8  OBLASŤ ŠPORTU A TURIZMU:

• zintenzívnenie propagácie areálu Slovakia Ringu v Orechovej Potôni ako jedného zo špičkových športových 
komplexov na Slovensku: ide o profesionálny a univerzálny motoristický areál, ktorého súčasťou je prvý 
národný autodróm s licenciou FIM a FIA s celoročným využitím (cvičisko Centra bezpečnej jazdy, testovacie 
jazdy, auto shows, škola šmyku) s bohatým sprievodným programom. Dráha má 6 km a v januári 2017 bola 
dejiskom aj úspešného zimného bežeckého podujatia;

• zvýšiť úroveň propagácie unikátneho vodáckeho areálu na Dunaji v Komárne, kde vyrástli a stále vyrastajú 
najúspešnejší slovenskí olympionici vo vodáckych športoch;

• podporovať projekt Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania v areáli tzv. Zemníka (Jarovecké 
jazero). Na podporu projektu sa spojili dva zväzy – rýchlostnej kanoistiky a veslovania. Realizáciou tohto 
zámeru by sa Zemník otvoril aj pre širokú verejnosť na rôzne rekreačné a športové aktivity - pádlovanie, 
plávanie, bicyklovanie, behy, prechádzky, pobyt pri vode...

• zahrnúť do propagácie CR aj ďalšie úspešné športové aktivity regiónu - prvologový futbal v Dunajskej 
Strede s rozostavaným moderným futbalovým  zázemím (plánované dokončenie štadióna v r. 2017), 
basketbal v Komárne a ďalšie.

2 Tento bod si vyžaduje analýzu paralely územia Podunajskej nížiny s rovnako rovinatou európskou krajinou – 
Holandskom, a to z hľadiska rozvoja dopravných systémov a mobility. Až %84 Holanďanov vlastní jeden alebo viac 
bicyklov. Niet vo svete inej krajiny, kde by sa bicykle využívali tak intenzívne. Bicykle sa tu využívajú na jednu 
štvrtinu všetkých ciest a jednu tretinu pre všetky cesty do 7,5 km vzdialenosti. Každý obyvateľ krajiny absolvuje 
každoročne v priemere 300 cyklistických ciest, čo znamená pokrytie vzdialenosti 900 km. Odráža sa to aj v úvahách 
a plánoch  rozvoja nových systémov riadenia dopravy a mobility, čo zahrňuje aj tvorbu rozsiahlej siete rýchlych 
cyklistických trás; ideálne dopĺňajú dopravný systém tak mestských ako aj vidieckych dopravných systémov. 
Ponúkajú väčší komfort, spoľahlivosť, umožňujú cyklistom prekonávať i väčšie vzdialenosti (6). Odporúčania v tejto 
oblasti vychádzajú z týchto pozitívnych holandských skúseností a podmienok.
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
Podmienkou efektívneho využitia súboru aktivít v oblasti turizmu je ich účelové zosieťovanie/networkizácia 
s aktérmi so spoločnými záujmami. Turistické zložky v Podunajska by mali vytvoriť pravidlá o zvýhodnení 
vzájomného využitia aktivít, nachádzajúcich sa v susediacich lokalitách. Strategické plány v každej oblasti a ich 
implementácia na operačnej úrovni musia byť podporené tiež na politickej úrovni. Cezhraničná spolupráca (aj 
na úrovni projektov) je rovnako významná, ako spolupráca medzi domácimi aktérmi. 

Nosné druhy a formy turizmu a ich kombinácie t.j. poznávacie a pobytové, tematické - nákupné, vzdelávacie, 
kongresové, športové, zdravotno-relaxačné a i. by sa mali v rámci zosieťovania aktivít účelne vzájomne 
využívať. Napr. v oblasti agroturizmu, sa ponúkajú dobré podmienky aj pre cyklistiku, korčuľovanie (kolieskové 
korčule), návštevu kultúrno-historických pamätihodností, miest,  lokalít s tradičnými remeslami, ukážkami 
krojov a folklóru, zooparky, vodné športy, rybolov, poľovníctvo, wellness-pobyty (termálne kúpaliská a akva-
parky), plavby loďou, jazda na koni, ochutnávky miestnych vín a gastronomických špecialít z miestnych 
zdrojov, grilovanie atď. Územie Podunajska má predovšetkým vo vzťahu k potenciálu Bratislavy a možnostiam 
cezhraničnej spolupráce (najmä Ostrihom, Komárom a Gyor), všetky predpoklady stať sa významnou 
turistickou destináciou. Zdôrazniť treba aj možnosti využitia tzv. zón ticha, t.j. lokalít, ktoré sa nachádzajú 
mimo rušného diania všedných dní a ktoré v budúcnosti budú stále vyhľadávanejšie.

Slovensko, ako cieľová destinácia cestovného ruchu, má predpoklady stať sa postupne európskou špičkovou 
krajinou. Okrem prírodných daností disponuje s konkurencieschopnými produktmi a komplexnou ponukou 
CR orientovanou na cieľové skupiny návštevníkov, ktorí očakávajú a vyžadujú vysokú úroveň diverzifikovanej 
ponuky turistických produktov. Ku tradičným, už známym turistickým destináciám Slovenska (Bratislava, 
metropola na Dunaji - už v súčasnosti s návštevnosťou vyše milión zahraničných turistov ročne, Vysoké 
a Nízke Tatry, Košice, Piešťany, Trenčianske Teplice...) možno potenciálne zaradiť aj Podunajsko, ponúkajúce 
a prinášajúce komplex nezvyčajných autentických zážitkov, znásobených kvalitou a všestrannosťou služieb 
za konkurenčne priaznivé ceny. Územie Podunajska si túto charakteristiku zaslúži.  Už v krátkodobých 
plánoch a úvahách však treba aktivity orientovať na zlepšenie turistickej infraštruktúry, čo je podmienkou 
rastu návštevníkov a počtu prenocovaní; v prvej etape predovšetkým zo susedných štátov, participujúcich na 
Dunajskej stratégii. 

ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE
Z predloženej práce vyplýva, že s územím Podunajska, ktorý je jednou z destinácii na Slovensku s nevídaným 
rozvojovým potenciálom v oblasti turizmu, treba rátať a to vo všetkých rozvojových plánoch a úvahách.  
V nastúpenom trende dynamického rozvoja tohto odvetvia bude napomáhať rozvíjanie cieľov Dunajskej 
stratégie, s čím súvisia aj finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Jedinečnosť, rozmanitosť, inovácie, 
invencie a kreatívnosť sa musia prejaviť ďalším kvalitatívnym stupňom unikátnosti produktov turizmu,  ďalšou 
diverzifikáciou a obohacovaním, znížením sezónnosti ponúk a v nie poslednom rade trvalou udržateľnosťou  
aktivít. Tie by mali zodpovedať požiadavkám aj tej najnáročnejšej domácej a zahraničnej klientely; tým sa 
Podunajsko môže aktívne podieľať na zvyšovaní konkurencieschopnosti Slovenska a jeho obľúbenosti ako 
cieľovej krajiny na globálnom trhu  CR.

Treba však mať na zreteli skutočnosť, overenú aj v zahraničnej praxi, že turizmus nemôže byť v území, 
akým je Podunajsko, jedinou  sociálno-ekonomickou aktivitou (aj keď nový turistický priemysel má v území 
všetky predpoklady a potenciál čoskoro zaujať ťažiskové miesto). Popri turizme sa musia rovnako rozvíjať 
aj poľnohospodárska a ekologicky prijateľná, vybraná priemyselná výroba, stavebníctvo, komplexné služby 
i ďalšie odvetvia, čo sú podmienky pre zabezpečenie spolupráce nosných ekonomických aktérov v území 
a rozvíjanie vysokého štandardu životnej úrovne miestneho obyvateľstva.
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ABSTRACT

Article affects the economic, political and social 
development of Cuba from the beginning of the last 
century to the present in the context of development 
in Latin America. Detail is evaluated between 1959 and 
called. „Época Especial“ after the colapse interest Soviet 
bloc in the early 90s of the last century. Attention is paid 
to the effects of the economic embargo on the national 
economy and the lives of Cubans. Based on the analysis 
of economic data and their own experience gained 
from long stays in Cuba (25 months) and consultations 
with colleagues at Cuban universities is forecasted 
developments. Assessed the changing political situation 
after Fidel Castro‘s departure from political life,  
a change in the US attitude towards Cuba and a new 
focus on tourism development with both positive and 
negative impacts on the population. Part of the paper 
are also selected statistical data that specifying and 
documenting the development of tourism.

Keywords: Cuba, USA, Latin America, Fidel Castro, 
economic embargo, Época especial, tourism

KUBA VČERA,  
DNES A ZÍTRA

CUBA AYER,  
HOY Y MAŇANA

Petr Chalupa
Ján Veselovský

ABSTRAKT

Článek popisuje hospodářský, politický a společenský 
vývoj Kuby od počátku minulého století až do současnosti 
v kontextu s vývojem v Latinské Americe. Detailně je 
vyhodnoceno období mezi rokem 1959 a současným 
Speciálním obdobím po rozpadu sovětského zájmového 
bloku na počátku 90. let minulého století. Pozornost je 
věnována dopadům hospodářského embarga na národní 
hospodářství a životy Kubánců. Na základě analýzy 
ekonomických údajů a vlastních zkušeností získaných  
z dlouhodobých pobytů na Kubě (25 měsíců) a konzultací 
s kolegy na kubánských univerzitách, je prognózován 
předpokládaný vývoj. Hodnocena je politická situace 
po odchodu Fidela Castra z politického života, změny 
postojů USA vůči Kubě a nové zaměření na rozvoj 
cestovního ruchu s pozitivním i negativním dopadem 
na obyvatelstvo. Součástí práce jsou také vybrané 
statistické údaje, které specifikují a dokumentují rozvoj 
cestovního ruchu.

Klíčová slova: Kuba, USA, Latinská Amerika, Fidel 
Castro, hospodářské embargo, Época special, cestovní 

ruch
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ÚVOD
Svět se vyvíjí a tento proces zasahuje všechny země. V souvislosti s tím vyvstává otázka, zda a jakým způsobem 
se změní politická, ekonomická a sociální situace v této karibské zemi v příštích letech.

Odpověď na ni není jednoduchá, ale vyplývá z celkového vývoje v Latinské Americe, z geopolitických ambicí 
USA, Ruské federace a Číny v této oblasti světa a z analogického procesu, který proběhl v evropských 
satelitních zemích bývalého Sovětského svazu po roce 1989. Na ostrov přijíždí stále více turistů, právě proto, 
aby zažili neopakovatelnou atmosféru současné Kuby. Kuba se totiž velmi rychle mění a potřebuje se změnit, 
potřebuje zmodernizovat svoji dopravu, zlepšit bydlení obyvatelům měst a venkova, potřebuje investovat do 
rekreační infrastruktury.

Toho všeho jsou si Kubánci vědomi a také říkají, že k tomu nepotřebují globalizaci. Vyvstává otázka, zda je to 
vůbec možné. Po staletích útlaku a poroby, neúspěšných a úspěšných revolucí se Kubánci v současnosti snaží 
najít svoji cestu a splnit heslo „Otro mundo es posible“, které je o tom, že „Jiný svět je možný“.

Z neznalosti věci se stále setkáváme s umanutým a především zcela povrchním hodnocením kubánské reality. 
Kuba, která prošla zcela jiným historickým, společenským a politickým vývojem, byla jiná už před rokem 
1989. Dynamický vývoj v období po roce 1989 ji navíc ještě více kvalitativně pozměnil, což je patrné zejména 
po odstoupení Fidela Castra v roce 2005.

METODICKÝ PŘÍSTUP
K závěrům prezentovaných v příspěvku jsme dospěli historicko-geografickou metodou a rozborem statistických 
materiálů publikovaných Kubánským statistickým úřadem. Vybrané údaje týkající se ekonomického embarga 
Kuby poskytl prof. JUDr. Pascual Corea Alvaréz, DrSc. Universidad Marta Abreu Santa Clara. 

CÍL PŘÍSPĚVKU
Na základě analýzy těchto ekonomických a sociálních statistických dat a zejména na základě vlastních zkušenosti 
získaných z dlouhodobých pobytů na Kubě (25 měsíců) a konzultací s kolegy na kubánských univerzitách 
je předkládán vývoj, současný stav země a formulována prognóza ekonomického vývoje zaměřeného na 
cestovní ruch. Již v současné době cestovní ruch po exportu niklu představuje největší přínos peněz do státní 
pokladny.

K tomu, abychom pochopili kubánskou realitu, je třeba ji porovnat s ostatní Latinskou Amerikou a seznámit 
se specifickým historickým a politickým vývojem této ostrovní země.

LATINSKÁ AMERIKA SE MĚNÍ
V současnosti 45 % populace (asi 245 mil. obyvatel Střední a Jižní Ameriky) žije v chudobě, z čehož je přes 90 % 
zcela nemajetných. Asi 60 % obyvatel Latinské Ameriky nemá primární lékařskou péči, asi polovina nemá 
přístup k nezávadné vodě, 36 % dětí mladších dvou let a 45 % dospělých trpí podvýživou (Chalupa, 2014,  
s. 67).

Latinská Amerika se ale v posledních letech politicky, sociálně a ekonomicky mění a tento proces stále 
akceleruje a samozřejmě má vliv na kubánský vývoj.
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Stačí uvést několik příkladů:

Bývalý venezuelský prezident Hugo Chávez inicioval 
v roce 2009 vytvořit vlastní mezinárodní banku (Banco 
Sur) a tím se dostat ze závislosti na Mezinárodním 
měnovém fondu a Světové bance. Na vytvoření Banky 
Jihu se podílela Argentina, Brazílie, Bolívie, Ekvádor, 
Paraguay, Uruguay a Venezuela. Od roku 1999 bylo ve 
Venezuele otevřeno 32 nových univerzit a studentská 
populace vzrostla ze zhruba 600 tisíc privilegovaných 
mladých lidí na současných 2, 7 milionu studentů, 
z nichž většina je ze sociálně slabších vrstev 
obyvatelstva. Přístup obyvatelstva k pitné vodě stoupl 
z 80 na 92% a od roku 1998 do roku 2009 vzniklo ve 
Venezuele 2, 9 milionů pracovních míst. Země prochází 
nyní velmi kritickým obdobím. Protože je Kuba 
energeticky závislá na dovozu venezuelské ropy, tak 
ekonomický a na něm závislý sociální politický vývoj 
Venezuely může mít dopad na kubánskou ekonomiku. 
Krizový vývoj venezuelské ekonomiky vznikl po uměle 
vyvolaném poklesu cen ropy na světovém trhu. (Kromě 
Venezuely byla cíleně zasažena i Ruská federace, která 
je podobným exportérem této suroviny.) Cena barelu 
ropy poklesla ze zhruba 110 US dolarů v roce 2015 
zhruba na polovinu (Chalupa, Hübelová, 2010, s. 45)

Významnou se stala pro kubánské hospodářství 
zejména ekonomická spolupráce se zeměmi 
sdruženými do skupiny ALBA (Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América) sdružující Bolívii, 
Venezuelu, Kubu, Nikaraguu, Dominiku, Antiguu 
a Barbudu, Ekvádor, Svatý Vincent a Grenadiny a Svatou Lucii. Zakládajícími členy byla Kuba a Venezuela. 
V současné době uskutečňují vzájemné platby měnou sucre.

V březnu předminulého roku v prezidentských volbách v Salvadoru zvítězil levicový kandidát Salvador Sánchez 
Ceréna, který se ujal pětileté prezidentské funkce. Voliče oslovil návrhem sociálních reforem.

Na politickou a ekonomickou scénu Latinské Ameriky se kromě Číny snaží dostat i Ruská federace. Ruská ropná 
společnost Rosněft a kubánská Cupet od roku 2014 realizují společný průzkum ropných ložisek u kubánského 
pobřeží, kde již ropu těží kubánsko-čínská společnost. V témže roce projednal ruský prezident při návštěvě 
Nikaraguy dodávky ruské zemědělské techniky a pšenice. Oplákou může být rozmístění pozemních stanic 
ruského navigačního systému Glomass v Nikaraguy.

Velmi populární šestapadesátiletý bolivijský prezident Evo Morales je prvním lídrem země z řad domorodců  
a hodlá v zemi pevně zakotvit svůj „domorodý socialismus“. Do čela státu se dostal znovu po letošních volbách. 
Pyšní se tím, že dokázal pozvednout z chudoby půl milionu obyvatel desetimilionového státu. Indiánský 
prezident Evo Moráles se stal pro většinu Bolívijců nadějí, že se jejich život může změnit k lepšímu. Do 
ústavy chce zakotvit větší zapojení státu do rozvoje země. Odmítl nátlak nadnárodních finančních organizací  
a oznámil, že začne jednat o nových splátkách zahraničního dluhu této chudé jihoamerické země. V zemi 
zahájil pozemkovou reformu, protože první z roku 1953 byla zcela neúspěšná. V referendu v roce 2004 95 % 
Bolivijců souhlasilo se znárodněním plynu. Morales nemá v úmyslu vypudit ze země zahraniční společnosti, 
ale chce prodejem plynu dostat do státní pokladny více peněz pro svoje sociální reformy. Prezident chce 

Obrázek 1: Internet změnil život zejména 
mladým Kubáncům.

Zdroj: P. Chalupa
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změnit stav, kdy 82 % zisku z prodeje plynu směřuje na konta zahraničních společností a jen 18 % zůstává 
státu (Chalupa, Hübelová, 2010a, s 68)

V současné době již podruhé zvolený ekvádorský prezident Correa uskutečňuje pozvolné sociální reformy. 
Významný obrat nastal v Ekvádoru zejména v otázce zahraniční politiky. Ekvádor se stal členským státem 
ALBA, skupině levicově orientovaných států stojících v opozici proti Washingtonu a USA. Correa rovněž omezil 
styky s USA, poskytl na ekvádorském velvyslanectví v Londýně azyl hledanému Julianu Assangemu a v roce 
2009 donutil vládu USA opustit vojenskou leteckou základnu v ekvádorské Mantě. V zahraničním obchodu  
a spolupráci se kromě latinskoamerických a karibských států, začal orientovat i na Čínu a Rusko. Znárodnil také 
ropný průmysl a výdaje na zdravotnictví navýšil z 561 miliónů dolarů v roce 2006 na 1.77 miliard dolarů v roce 
2012, což představuje 6,8 % státního rozpočtu. Rozpočet na vzdělání se zvýšil z 2,5 % HDP v roce 2006 na 6,0 % 
 v roce 2012 (Chalupa, 2002, s. 102, Hübelová, Chalupa, 2012, s. 73).

Ve středoamerické Nikarague se opět stal mužem číslo jedna Daniel Ortega, obdivovatel a spojenec Kuby.

V Brazílii poměrně výrazně levicového prezidenta Luize Ignácia Lula da Silvu, který nastoupil do úřadu 
v roce 2003 a tak nemohl potřetí kandidovat, vystřídala na podzim 2014 levicově orientovaná 67letá Dilma 
Rousseffová. Po nástupu do funkce prezidentka za své priority označila podporu demokracie, náboženskou  
a tiskovou svobodu a reálnou rovnoprávnost žen a udržení inflace pod kontrolou, zlepšení veřejných služeb 
a zpřehlednění daňového systému. Kromě zlepšení sociální úrovně usilovala prezidentka o snížení podílu tzv. 
„šedé ekonomiky“. V rámci spolupráce s Kubou v Brazílii, členské zemi BRICS, působí 6 000 kubánských lékařů 
a společně s členskými státy tohoto seskupení spolupracuje Brazílie na vytvoření světového internetového 
systému nezávislého na USA a Velké Británii. Na základě obvinění za zneužití pravomoci pro svůj prospěch 
byla po četných demonstracích Rousseffvá odvolána. Světová veřejnost ji, jako politickou osobnost, mohla 
vidět až v lednu na pohřbu Fidela Castra.

V čele Chile stála levicově orientovaná prezidentka lékařka Verónica Michelle Bachelet Jeria, za pinochetova 
režimu vězněná, které v březnu 2014 podruhé navlékla prezidentskou šerpu představitelka senátu Izabela 
Allendová, což je dcera v puči zavražděného prezidenta Salvadora Allendeho. Vláda Michelle Bachelet se 
věnovala například zlepšení postavení žen a dětí a zmírnění dopadů hospodářské recese.

Vliv žen ve velké politice v Latinské Americe dokládá také bývalá argentinská prezidentka Cristina Elisabet 
Fernández de Kirchner, která poměrně ostře kritizovala vměšování USA do vnitropolitické situace ve Venezuele. 
V červenci 2014 podepsal ruský prezident V. V. Putin s tehdejší prezidentkou smlouvy o spolupráci v oblasti 
atomové energie. Smlouva je pokračováním spolupráce, kterou prezidentka uzavřela při své návštěvě Moskvy. 
Zde jednala např. o nákupu bojových letadel a modernizaci železnic.

Další ženou, která se angažuje v politice, je v Guatemale nositelka Nobelovy ceny Míru indiánka Rigoberta 
Menchú Tum. V Guatemale od poloviny 50. let až téměř do konce minulého století mařila životy a majetek 
indiánů občanská válka, iniciovaná CIA a americkou vojenskou intervencí. Rigoberta se stala významnou 
obhájkyní práv domorodého indiánského obyvatelstva nejen v Guatemale, ale v celé Latinské Americe 
(Chalupa, P., Vilímková, O., Vilímek, V.: 2001, s 99)

KUBA – HISTORICKÝ VÝVOJ A VZTAHY S USA
Před rokem 1959 byla na Kubě obdobná situace jako ve většině chudých států Latinské Ameriky. USA vlastnily 
75 % orné půdy, 90 % služeb a 40 % cukrovarů. V roce 1952 např. pracoval zemědělský dělník jen 108 dní v roce 
při sklizni třtiny a zbývajících 257 dnů byl bez výdělku. Z počtu pěti a půl milionu obyvatelstva v produktivním 
věku byl stále milion lidí bez práce. Polovina obyvatel žila bez elektřiny, nájem ve městech činil přes 30 % 
mzdy, půl milionu lidí žilo v barabiznách bez hygienických zařízení nebo pod širým nebem. Chudí, kterých byla 
většina, neznali lékařskou péči. Zisky plynuly do USA a o vzdělání svých dětí, kterých 90 % sužovali paraziti, 
kteří se jim do bosých nohou dostali ze země, si mohli nechat Kubánci jen zdát.
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Je třeba zde připomenout a zdůraznit, že Kubánci si svoje vítězství nad Batistovou diktaturou vybojovali sami  
a nikomu za nic nebyli počátkem roku 1959 dlužní. Již v roce 1959 odstranila Kuba analfabetismus a v témže 
roce byla při pozemkové reformě rozdělena rolníkům statkářská půda a půda amerických společností. Postupně 
došlo ke znárodnění bank, zmrazení cen nájemného, cen za elektřinu a základní potraviny. Bytová výstavba 
z počátku 60. let a vyvlastnění domů a bytů, které patřily Američanům a přisluhovačům předrevolučního 
režimu, prakticky vyřešilo bytovou otázku. Nově bylo ve městech přiděleno 800 tisíc bytů a navíc bylo již za 
prvních deset měsíců roku 1959 pro vesničany postaveno 10 tisíc nových domků. Situace ve zdravotnictví 
a vysokém školství byla v zemi počátkem 60. let minulého století zvláště velmi složitá, protože z celkového 
počtu 6 286 lékařů jich polovina odešla do USA. Ze 157 vysokoškolských profesorů lékařských fakult jich na 
ostrově zůstalo pouhých 16 (Chalupa, Neméthová, Hübelová, 2008, s 78-79).

Hospodářské sankce vůči Havaně zahájily Spojené státy v říjnu 1960 zákazem vývozu amerického zboží na 
Kubu, vyjma léků a některých potravin. Vzájemná diplomatická zastoupení obě země odvolaly v říjnu 1960  
a v lednu 1961 oficiálně přerušily diplomatické styky. (Až v roce 1977 začalo fungovat diplomatické zastoupení 
na úrovni zájmových sekcí.) Podpora obyvatelstva revoluční vládě se průkazně poprvé projevila v roce 1961 
při vojenské invazi, kterou z obavy, že by …„nebezpečný ekonomický rozvoj mohl být klíčem k sociálním  
a politickým změnám a nebezpečnému kulturnímu pokroku v Latinské Americe, což by narušilo americkou 
politiku v zájmové oblasti“… organizovala americká CIA.

V únoru 1962 zahájily USA embargo na veškerý obchod s Kubou. V témže roce se vztahy mezi těmito zeměmi 
vyhrotily, když Sovětský svaz instaloval na Kubě rakety středního doletu a USA zahájily námořní blokádu Kuby. 
Blokáda byla ukončena, když Moskva stáhla rakety z ostrova a USA se zavázaly nezaútočit na Kubu a odvézt 
svoje rakety z Turecka. (Rakety však tehdy nebyly z Turecka odsunuty.) 

Až do roku 1989 se Kuba rozvíjela za pomoci zemí sovětského bloku. V roce 1989 však došlo k situaci, kterou 
Kubánci neočekávali. Asi těžko bychom hledali na Zemi stát, jehož politické vedení by bylo schopno obdobnou 
situaci zvládnout. Téměř ze dne na den přestala být Kuba masivně ekonomicky podporována zeměmi 
bývalého sovětského bloku, které navíc tvořily prakticky jediné zahraniční obchodní partnery. V poměrně 
krátké době došlo k rozpadu skoro 50 % zemědělských družstev a k zániku mnoha továren. Po letech se 
objevila nezaměstnanost (více než 30 %) a citelně poklesla životní úroveň obyvatelstva. Zastavila se roční 
dodávka 13 milionů tun sovětské ropy, byl prakticky ukončen dovoz sovětských výrobků (asi 80 % importu) 
a byl zastaven kubánský export do SSSR (95 %). Dopravní kolaps byl řešen dovozem půl milionu čínských 
kol. Asi 30 tisíc odstavených traktorů nahradilo prakticky přes noc 300 tisíc volských potahů. V zemi byly 
zcela zastaveny porážky skotu. Nedostatek ropy znamenal obrovské výpadky elektřiny. Nebudeme daleko od 
pravdy, označíme-li tehdejší situaci na Kubě za humanitární krizi.
 
Politickou změnu na Kubě, sužované embargem tato situace nevyvolala a nevyvolal ji ani americký zákon, tzv. 
Cuban Adjustment Act., který podporuje ilegální kubánskou migraci. (S ilegálními přistěhovalci na mexické 
hranici jedná americká pohraniční policie jako se zločinci, ale pro kubánské uprchlíky neplatí žádná vízová 
povinnost ani přistěhovalecké kvóty.)
 
Demokratičtí senátoři USA Robert Torricelli z New Jersey a Robert Graham navíc v roce 1992 předložili zákon, 
který nejenže zakazoval obchodovat s Kubou, ale zákaz se vztahoval i k dceřiným firmám amerických obchodníků 
v zahraničí. V důsledku tohoto zákona, který je jasným porušením mezinárodního práva, zaznamenala Kuba 
schodek v obchodu v celkové výši 718 milionů dolarů, z čehož 91 % připadalo na potraviny a na léky. Když 
ani to Kubu nesrazilo na kolena, byl Toriicelliho zákon o čtyři roky později doplněn zákonem, který připravili 
senátoři Dan Burton a Jesse Helms. Předložili tzv. „Helms-Burton Act.“, který zasahuje dokonce do suverenity 
mezinárodních organizací a jiných států a překračuje jakékoliv pravomoci USA. Kdyby mezinárodní finanční 
instituce např. poskytla úvěr Kubě, USA vyhlásí proti ní sankce, což se vztahuje na jakoukoliv hospodářskou 
pomoc nebo na jakýkoliv obchod s Kubou. Ani výrobky z třetích zemí, které obsahují kubánské suroviny, se 
nesmí dovážet do USA a americkým manažerům a jejich rodinným příslušníkům zakazuje vstup na kubánské 
území. Zákon také zcela protiprávně stanoví, jaké politické poměry musí na Kubě panovat, aby byla blokáda 
zrušena. Byla připravena také operace „Peter Pan“, kdy byla rozšířena dezinformace, že kubánská vláda bude 
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odebírat děti a bude je posílat na převýchovu do tehdejšího Sovětského svazu. Dokonce byl v 60. letech 
vypracován tajný plán atentátů na Castra - „Mangoose” - na němž se podílela CIA, Ministerstvo obrany USA 
a Ministerstvo zahraničních věcí USA. Specialisté v ozbrojených silách zase vypracovali plán “Northwoods”  
s vytvořením záminky, která by ospravedlnila vojenskou intervenci.

I po rozpadu sovětského bloku, který Kubu ekonomicky podporoval, se do dnešních dnů podařilo pro 1,012 
milionů starobních důchodců zachovat penzi, pro 12 tisíc osob zajistit sociální podporu a pro 325,3 tisíce 
osob zachovat jinou formu důchodové podpory. Na rozdíl od ostatních zemí Latinské Ameriky na Kubě nikdo 
nehladoví, neuvidíte bezdomovce a žebrající otrhané děti. Na kulturní a sportovní akce se od 90. let sice 
již platí, v přepočtu jsou to zhruba dvě koruny, ale podařilo se zachovat, aby placená mateřská dovolená 
začínala tři měsíce před předpokládaným porodem a trvala dále ještě 18 měsíců. Všechny děti se stále rodí 
v porodnicích a jsou očkovány proti 13 nemocem. Má-li rodina tři děti, má stále nárok na třípokojový byt 
zdarma. Náklady na pohřeb jsou také hrazeny státem. Aby bylo možno zajistit pro všechny Kubánce potraviny, 
byl na počátku 90. let zaveden státem dotovaný přídělový systém, vznikla konvertabilní měna, bylo povoleno 
soukromé podnikání a bylo umožněno budovat podniky se zahraniční účastí (49 %). Kdo chce, ten může 
soukromě pracovat, vlastnit restauraci nebo ubytovací zařízení anebo se věnovat několika desítkám různých 
profesí. V současnosti má 93 % obyvatel zajištěnu dodávku pitné vody, 95 % země je elektrifikováno a 85 % 
 obyvatel je vlastníkem svého obydlí. Sociálně nejslabší neplatí za odběr vody a mají snížené poplatky za 
elektřinu a nájemné. V zemi provádí praxi 67,5 tisíc lékařů, (v ČR asi 41 tisíc). Ve zcela bezplatných školách 
pracuje 250 tisíc vysokoškolsky vzdělaných pedagogů (v ČR na základních a středních školách asi 100 tisíc). 
Všestranná péče je věnována talentované mládeži, pro kterou je zřízeno velké množství specializovaných 
internátních sportovních a uměleckých škol.

Spíše ve skutečném než nějakém ideologickém smyslu se kubánský politický a sociální systém projeví v dobách 
živelných pohrom, které nejsou v karibské oblasti až tak výjimečnou událostí. Uvedeme jen jeden příklad 
z konce minulého roku, kdy 4. října Matthew, což byl cyklon IV. Kategorie, zasáhl nejvýchodnější provincii 
Guantánamo. Fotografie a televizní záběry dokumentovaly ničivou zkázu a lidské hoře, které po sobě zanechal. 
Na Kubě nikdo nezahynul a něco přes sto kilometrů vzdálené Haiti umíráček pro pět set osob zněl velmi dlouho. 
Tisícům zraněných a statisícům lidí bez domova vystavených nebezpečí cholery a dalších infekčních nemocí, 
poskytli jako první okamžitou pomoc kubánští lékaři. Mnozí ani nevěděli, jak se daří jejich vlastním rodinám 
a přátelům. Jakmile bylo známé, že se Matthew ostrovu nevyhne, bylo přes 400 tisíc lidí z ohrožených oblastí 
východní Kuby evakuováno. Vše proběhlo bez obav z rabování, protože zákonem stanovené správní orgány 
a ministři příslušných resortů jsou přítomny v ohrožené oblasti. Právo na život, obydlí a stravu, na bezplatné 
zdravotní zabezpečení se stává v dané oblasti prioritou. Každý, jehož dům byl zničený hurikánem, dostane 
od státu polovinu nákladů na opravu a má možnost si vzít půjčku s nízkým úrokem na uhrazení zbývajících 
nákladů. Byli jsme v zasažené oblasti, kde trčely k obloze stromy bez listů, oškubané palmy, plody kakaovníků 
byste marně hledali a všude se opravovalo a nikde nebyla vidět nějaká beznaděj lidí. V zasaženém města 
Baracoa, které je zapsané do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, zničené domy nahrazuje velmi 
rychlá výstavba panelových domů, do kterých se postupně stěhují lidé bez domova.

Nepřehlížíme kubánské nedostatky, ale to, co je vidět v místech zasažených cyklonem, každého soudného 
člověka přesvědčí o triviálnosti kritiky v kontextu s realitou.

Od počátku 90. let však nastaly v zemi jiné významnější změny. Proběhla veřejná diskuse k reformám, která 
potvrdila odpor většiny obyvatelstva k neoliberální politice. Od roku 1992 je zavedena přímá volba poslanců 
z návrhů sídelně-politických jednotek (CDR). Křesťané začali vstupovat do Komunistické strany a politická 
otevřenost se projevila už na IV. Sjezdu KS Kuby, kdy nová opatření nebyla přijata jednomyslně. Kubánci 
si uvědomili, že vlastně poprvé ve své historii - i když vlivem vnějších okolností - si sami bez zásahů nějaké 
velmoci řídí svoji zemi.

Ekonomické embargo od roku 1959 do roku 2007 způsobilo zemi škodu přes 80 miliard dolarů a situaci nijak 
výrazně nezlepšilo ani v roce 2000 vydané povolení vlády USA na prodej zemědělských produktů a léků pro 
humanitární účely.
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Když si v prosinci 2013 na pohřbu Nelsona Mandely potřásli rukou prezident Obama a Raul Castro, tak už 
několik měsíců probíhala tajná jednání zástupců obou zemí v Kanadě a ve Vatikánu. 13. prosince 2014 oznámili 
oba prezidenti novou kapitolu ve vztazích USA a Kuby. V lednu dalšího roku Spojené státy zrušily některá 
hospodářská omezení a Havana propustila 53 disidentů. Z USA se vrátili zadržovaní kubánští zpravodajci  
a do USA se vrátil vězněný americký novinář, který na ostrově prováděl protikubánskou činnost. Obnovilo se 
letecké spojení, uvolnily se návštěvy příbuzných a Kuba byla 29. května vyřazena ze seznamu „darebáckých 
zemí“ a 20. července se vzájemně otevřely ambasády obou zemí.

Zrušit embargo a navrátit území nynější základny Guantánamo je zatím v řešení. Embargo je složené z mnoha 
zákonných předpisů a ty může zrušit jen Federální Kongres Spojených států amerických a v něm, na rozdíl 
od demokrata Obamy, mají převahu republikáni. A navíc na scéně se objevil nový prezident a ne všichni 
američtí politici mají o normalizaci vztahů s Kubou zájem. Také na Kubě, kde se vytvořily vazby mezi osobami 
s politickou mocí a osobami, které disponují s nedostatkovým zbožím, nebude velký zájem měnit stávající 
situaci. Průzkumy, jež udělaly prestižní americké instituce jako CBS News, AP-GfK, the Pew Research Center, 
lobbystická skupina Engage Cuba a tým odborníků zvaný Atlantická rada také potvrzují nesmírnou podporu, 
existující v americké společnosti ve prospěch zrušení této politiky. Všechny jejich výsledky ukazují, že 
v průměru sedmdesát procent občanů USA podporuje odstranění blokády proti Kubě, s největším počtem 
mezi Demokraty, podporujícími politiku prezidenta Obamy vůči ostrovu, s téměř osmdesáti procenty 
dotazovanýc (Chalupa, P.: 2009).

KUBA – SMĚR DALŠÍHO VÝVOJE
V projevu ve Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso 22. března 2016 prezident Obama zdůraznil v odkazu na 
„embargo“, že „Kubánce jen zraňuje, místo aby jim pomáhalo“, a vyzval Kongres USA, aby s touto politikou 
skončil.

Pro ilustraci uvedeme některé vybrané zákony embarga:

• Ustanovení Ministerstva financí o kubánských aktivitách (1963): Stanovila zmrazení kubánských aktiv  
v USA, zákaz všech finančních a obchodních transakcí, pokud nejsou schváleny povolením, zákaz 
kubánského exportu do USA, zákaz kterékoli fyzické či právnické osobě v USA nebo ve třetích zemích 
provádět transakce v amerických dolarech s Kubou atd.

• Zákon o vývozní správě (Export Administration Act; 1979): Sekce 2401 (b) (1) „Kontrola národní bezpečnosti“, 
„Politika vůči určitým státům“, založil Seznam obchodní kontroly, na němž prezident USA udržuje řadu 
zemí, pro které mají být stanoveny zvláštní vývozní kontroly podle uvážení národní bezpečnosti. Kuba je 
na seznamu zahrnuta.

• Směrnice vývozní správy (Export Administration Regulations; EAR) 1979: stanovily základy ke všeobecné 
kontrole zboží a činnosti, vystaveným kontrole EAR, v souladu se sankcemi, uvalenými vládou USA. Stanoví 
všeobecnou politiku odpírání exportu a zpětného exportu na Kubu.

• Zákon o kubánské demokracii (Cuban Democracy Act) neboli Torricelliho zákon (1992): Zakazuje dceřinným 
společnostem (filiálkám) amerických firem ve třetích zemích obchodovat se zbožím s Kubou nebo s někým, 
kdo je kubánské národnosti. Zakazuje na 180 dní lodím třetích zemí, jež přistály v některém kubánském 
přístavu, vplout na jakékoli území USA, kromě těch, jež mají povolení od ministra financí.

• Zákon o kubánské svobodě a demokratické solidaritě (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act) neboli 
Helms-Burtonův zákon (1996): Kodifikoval opatření blokády, rozšiřujíc její mimoúzemní rámec uvalením 
sankcí na vedení zahraničních podniků, jež uskutečňují transakce se znárodněnými americkými majetky 
na Kubě, a hrozí soudními procesy u soudních dvorů USA s těmi podniky, jež jsou opakovaně osvobozeny. 
Podobně omezil prezidentskou výsadu pozastavit tuto politiku, ačkoli stanoví, že zachovává jeho pravomoc 
povolit transakce s Kubou přes vydávání povolení.

• Sekce 211 Zákona o naléhavých přídavných dotacích (Emergency Supplementary Appropriations Act) na 
rozpočtový rok 1999 zakazuje registrovat v USA jakékoli obchodní značky, spjaté se znárodněnými produkty, 
a potvrzení práva na takové obchodní značky soudními dvory USA.
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• Zákon o reformě obchodních sankcí a zvýšení exportu (Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act; 
2000): Opravňoval k vývozu zemědělských produktů na Kubu pod podmínkou, že budou placeny v hotovosti, 
předem a bez financování Spojenými státy. Zakazoval občanům USA cestovat na Kubu za účelem turistiky  
a definoval jako „turistiku“ jakoukoli činnost, spjatou s cestou na Kubu, z Kuby nebo po Kubě, k níž výslovně 
neopravňuje v Sekci 515.560 Titulku 31 Zákoníku o federálních směrnicích“. Jinými slovy, omezoval cestování 
na 12 kategorií, daných v době, kdy byla tato legislativa schválena1. 

Mezi Kubou a USA nebudou moci existovat normální vztahy, dokud bude pokračovat ekonomická, obchodní 
a finanční blokáda. K plné normalizaci bude rovněž nezbytné vrátit území, kde je nyní námořní základna 
Guantánamo a ukončit americké programy zaměřené na podporu diverze a vnitřní destabilizace země. 
Problémem bude také možné odškodnění Kubánců za lidské a ekonomické ztráty způsobené politikou USA  
a na druhé straně možné kompenzace za znárodněný americký majetek. Je nezbytné, aby bylo respektováno 
24 rezolucí, přijatých mezinárodním společenstvím ve Valném shromáždění OSN; jeho členové žádají, aby 
tato absurdní politika skončila. Nařízení vydaná v USA v lednu 2015 jsou sice krokem vpřed v oblastech, jako 
jsou cesty Američanů na Kubu, telekomunikace a zasílání peněžních prostředků, ale jsou to prakticky jen 
omezená opatření, která výrazně dopad embarga nesnižují. 

Blokáda pokračuje i po prosincovém vystoupení prezidenta USA v roce 2014.

Pro ilustraci opět poslouží několik vybraných příkladů:

• Navzdory opatřením, jež schválil prezident Spojených států, je stále skutečností, že není možné provádět 
transakce v amerických dolarech. To činí složitým dostat zaplaceno za odborné služby, poskytované 
četným národům v Latinské Americe a v Africe. Kuba nemohla dostat zaplaceno 94 898 US dolarů za služby 
poskytnuté v Ekvádoru a dalších 26 686 US dolarů bylo zadrženo v etiopské bance k zaplacení služeb 
poskytnutých skupinou odborníků technického a profesního vyučování.

• V Guatemale 23 kubánských techniků přerušilo spolupráci v oblasti sportu, protože neměli žádné bankovní 
kanály k zaslání částek na Kubu k proplacení svých služeb. V Guatemale mají bankovní pobočky vztahy 
s bankami z USA, jež zabraňují provádět takovou činnost.

• V Paraguayi 12 dalších techniků přestalo poskytovat technickou pomoc ve sportu, protože také neměli 
bankovní kanály k převodu korespondenčních plateb za tyto služby. Paraguayská cyklistická federace 
převáděla peníze přes COMMERZBANK A.G. FRANKFURT SWIFT COBADEFF. Tato instituce ale informovala, 
že v těchto převodech nemůže pokračovat, protože Kuba je země pod americkými sankcemi.

• K významným dalším vybraným příkladům patří pokuta ve výši 1, 71 miliard US dolarů, vyměřená německé 
bance Commerzbank a pokuta americké společnosti PayPal ve výši 658 300 US dolarů. Francouzský a evropský 
bankovní obr Credit Agricole zaplatil asi 700 milionů eur, aby se vyhnul postihům za transakce v dolarech  
s Kubou.

• 6. srpna 2015 OFAC uložila pokutu 271 815 US dolarů americké námořní pojišťovací společnosti Navigators 
Insurance Company („Navigators“) za porušení nařízení proti Kubě a dalším zemím. Podle OFAC „Navigators“ 
zaplatila 1. dubna 2011 21 736 US dolarů na úrocích občanovi kubánské národnosti.

• 18. a 23. září 2015 jedna australská banka odmítla provést dva převody v australských dolarech cestovní 
agentuře Cubatur k zaplacení služeb pro devatenáctičlennou skupinu cestující na Kubu.

• V říjnu 2015 SWIFT zrušila službu Bankers World Online bance Banco Financiero Internacional na základě 
nařízení blokády. 27. října 2015 pennsylvánská Gil Tours Travel, Inc. (Gil Travel) z Philadelphie odsouhlasila 
OFAC, že zaplatí pokutu 43 875 US dolarů za porušení sankcí proti Kubě.

• Podle OFAC od 21. října 2009 do 19. srpna 2010 Gil Travel poskytla cestovní služby Kubě pro 191 jednotlivců, 
kteří od tohoto úřadu neměli povolení. 24. listopadu 2015 filiálka americké firmy FedEx v Namibii odmítla 
poskytnout mezinárodní kurýrní služby kubánskému velvyslanectví ve Windhoeku na základě směrnic 
blokády.

1 Koncepce státní politiky CR. Dostupné z mmr.cz/getmedia…cestovniho-ruchu-v-CR-na-obdobi-2014-2020.pdf., 
Oficina Nacional de Estadísticas. Dostupné z www.opne.cu, Prensa Latina. Dostupné z www.prensa-latina.cu,  
www.plenglish.com, Agencia de Información Nacional Dostupné z www. ain cu , AIN Camagüey Dostupné  
z www.adelante.cu AIN, Cámara de Comercio dela Repúblicade Cuba. Dostupné z www.camaracuba.cu Sbírka zákonů 
Kuby Dostupné z www.gacetaoficial.cu/html/leyinversionextranjera.html).

mmr.cz/getmedia…cestovniho-ruchu-v-CR-na-obdobi-2014-2020.pdf
www.opne.cu
www.prensa-latina.cu
www.camaracuba.cu
www.gacetaoficial.cu/html/leyinversionextranjera.html
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• 20. ledna 2016 Ministerstvo financí USA udělilo pokutu 140 400 US dolarů americké designérské společnosti 
WATG Holdings Inc. (WATG), s řídícím střediskem v Kalifornii, za porušení sankcí proti Kubě. Podle OFAC 
pobočka WATG’s ve Velké Británii, Wimberly Allison Tong and Goo, vypracovala design projektu hotelu na 
Kubě, za což dostala od října 2009 do května 2010 tři platby od firmy z Kataru ve výši 356 714 US dolarů.

• 25. února 2016 OFAC uložila pokutu 304 706 US dolarů americké společnosti Halliburton Atlantic Limited 
za porušení nařízení proti Kubě. Podle OFAC firma Halliburton a její filiálky na Kajmanských ostrovech 
vyvezly zboží a služby za1 189 752 US dolarů na podporu hledání ropy a plynu a průzkumné činnosti 
v Bloque Sur Costa Adentro v Cabindě v Angole; byla obviněna, že kubánská společnost Cuba Petróleo 
(CUPET) obdržela pětiprocentní úrok.

• 29. února 2016 filiálka francouzské banky v Itálii odmítla zpracovat fondy v eurech pro Cubana de Aviación, 
určené pro to, aby byly úředně uznány k prodeji na leden a únor 2016, provedeném pomocí elektronického 
platebního systému BSP u Mezinárodního sdružení letecké dopravy (IATA).

18. března 2016 vešlo ve známost, že japonská banka Mitsui Sumitomo SMBC Trust odmítla převod japonského 
občana k zaplacení turistického průkazu na kubánském konzulátu v Japonsku.

• 1. dubna 2016 vešlo ve známost, že Citibank Spojených států odmítla klientovy platby kubánské společnosti 
Havanatur Argentina.

• 6. dubna 2016 PayPal Spojených států oznámila Kubánsko-dánskému sdružení, že mu uzavřela účet 
vzhledem k nařízením blokády proti Kubě. 19. dubna 2016 vešlo ve známost, že banka sídlící v Bostwaně, 
Stanbic Bank, pobočka britské Standard Chartered Bank, odmítla pokračovat v převádění plateb pro 
Cubadeportes, jež byly prováděny na základě dohody o spolupráci mezi Botswanou a Kubou.

• 25. dubna 2016 turecká filiálka holandské společnosti, poskytující poštovní a balíkové služby, TNT B.V., 
oznámila kubánskému velvyslanectví v Ankaře, že vzhledem k fúzi s americkou firmou FedEx přestane od 
1. února poskytovat služby z Kuby a na Kubu a od 4. dubna, pod hrozbou amerických sankcí, nepřijme nic, 
co bude poslané z Nizozemí.

• 3. května 2016 vešlo ve známost, že fondy, jež nastřádala Asociación de Cubanos ve Spojeném království, 
zadržela banka americké společnosti Eventbrite. Společnost prodala vstupenky na koncert klasické hudby, 
organizovaný Associací, jejíž fondy měly jít na nákup a darování klavíru pro Hudební konzervatoř Amadea 
Roldána na Kubě.

• V květnu 2016 Královská kanadská banka odmítla převést platbu v kanadských dolarech, směřující na 
zaplacení členského poplatku Kuby ve Sdružení karibských států. V květnu 2016 španělská Santander 
bank odmítla otevřít účty kubánským diplomatům, usídleným v zemi. Společnost FARMACUBA žádala 
čtyři dodavatele z USA o ochranné prostředky a chemické a biotechnologické produkty ke zpracování léčiv 
na Kubě. Mezi nimi byla i nadnárodní společnost SIGMA-ALDRICH, jež odmítla odpovědět na kubánskou 
žádost vzhledem ke komplikacím, vycházejícím z aplikace americké blokády.

• Kubánská státní společnost ETESCA, která zavádí internet, musí nakupovat potřebná telekomunikační 
zařízení za daleko vyšší ceny, aby umožnila Kubáncům sedících u hotelů a na náměstích možnost používat 
chytré telefony a surfovat na laptopech po internetu.

• Národní institut sportu a fyzického vzdělání (INDER) nemůže nakupovat ve Spojených státech sportovní 
vybavení, jež nese obchodní značky Louisville, Wilson, Xbat, Rawlings, Atec a 3N2 na baseball a softball,  
a Easton a W&W na lukostřelbu, navzdory skutečnosti, že toto vybavení je povinné podle oficiálních 
pravidel mezinárodních federací. Z tohoto důvodu INDER musel dovézt toto sportovní vybavení ze třetí 
země, a výsledkem byl nárůst skutečných cen o 20 - 30 procent. Přes španělskou firmu byly podniknuty 
kroky k nákupu plachetnice Hobie Cat 16 jejíž cena, kdyby byla zakoupena, by byla o 30 procent vyšší. Tento 
proces nemohl být uskutečněn, což zasáhlo trénink sportovců v této disciplíně, protože neměli vybavení.

• Středisko přírodních produktů, patřící Národnímu středisku vědeckého výzkumu (CNIC) nemohlo nakoupit 
náhradní díly pro dva chromatografy, nesoucí americkou obchodní značku Agilent. Jsou zásadní pro 
kontrolu kvality produktů, které jsou zkoumány a vyvíjeny na Oddělení farmaceutické chemie tohoto 
střediska. Protože tyto dva chromatografy nelze použít, zbytek laboratorního vybavení byl přetížený, což 
vyústilo ve ztrátu 600 000 US dolarů. Firma AICA Laboratories Enterprise uvádí ztráty ve výrobě kapsulí, 
injekčních ampulek s otevřeným dnem, používaných jako anestetické kapsle v zubním lékařství nebo 
k dávkování inzulínu. Stroj zpracovávající tato léčiva pochází od farmaceutické společnosti Bosch z USA, 
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a tak mají laboratoře AICA potíže při získávání náhradních dílů a technické pomoci k jejich opravě. To 
vyvolalo nepříznivý dopad ve výši 1 759 200 US dolarů. Středisko genetického inženýrství a biotechnologie 
(Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología - CIGB) vyvinulo Heberprot-P, nový lék, unikátní pro léčbu 
těžkých vředů diabetického původu (UPD). V současnosti tato léčba prospěla více než 230 000 pacientům 
z celého světa. Má 21 zdravotnických registrací a přes 30 uznaných patentů.

• Kuba je schopná dodat na americký trh každoročně 2,5 milionu beden mezinárodně uznávaného rumu 
Havana Club. Ale blokáda prodej tohoto produktu v USA znemožňuje. Na mezinárodních trzích je cena 
za bednu Premium kolem 41 US dolarů. Kdyby neexistovala blokáda, Kuba by měla příjem přibližně 105 
milionů US dolarů za prodej rumu Havana Club na trhu v USA.

PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNY
Vybrané americké firmy budou moci na ostrově otevírat ve spolupráci s Kubou dceřinné společnosti, ale 
ekonomické škody způsobené embargem, které v roce 1961 vyhlásil prezident John F. Kennedy, zasáhlo 
prakticky jednu generaci Kubánců. S přihlédnutím k poklesu hodnoty US dolaru vůči zlatu na mezinárodním 
trhu, lze ke konci roku - podle Félice Andrése Leóna Carballa , Chargé d´Affaires Kubánské republiky v Praze - 
vyčíslit škodu astronomickým číslem přesahujícím 800 000 000 000 US dolarů (miliard), v běžných cenách to 
činí přes 121 miliard US dolarů)2.

Dosud ze strany USA byly schváleny návštěvy občanů USA na Kubě podle všeobecného povolení ve 12 
kategoriích, povolených zákonem; bylo odsouhlaseno obnovení pravidelných letů mezi Kubou a Spojenými 
státy; byla povolena námořní doprava cestujících daná do 12 kategorií a byly odsouhlaseny výměnné 
vzdělávací výlety pro jednotlivce. Nicméně zákaz volného cestování na Kubu pro občany USA v souladu se 
zákonem USA trvá. Odhaduje se, že nejméně 15 procent občanů USA, cestujících jako turisté do Karibiku, 
by cestovalo na Kubu, kdyby to USA nezakazovaly. Na tomto základě by už v roce 2015 mohlo přicestovat na 
Kubu kolem 2,1 milionu amerických turistů; s průměrným výdajem na pobyt v Karibiku odhadnutým na 900 
USA dolarů. Příjem pro kubánskou turistiku by v tomto roce už mohl činit 1 890 milionu US dolarů. V pojmech 
obchodu a obchodních styků je seznam produktů a služeb, které lze vyvážet na Kubu z USA bez nutnosti žádat‚ 
o povolení Ministerstvo obchodu USA, omezen pouze na telekomunikační produkty a služby, stavební materiály 
a zařízení a nástroje k použití v nestátním sektoru ekonomiky, včetně zemědělské činnosti. Prodej dalších 
produktů a služeb z USA na Kubu je zakázán, pokud je nepovolí Ministerstvo obchodu schválením zvláštních 
povolení, jež za určitý čas vyprší. Navíc povolení dovážet kubánské zboží a služby do USA je omezeno na to, co 
je produkováno v nestátním sektoru, a vylučuje položky klíčové pro kubánskou ekonomiku, jako tabák. Tím, 
že není zvažován státní sektor ekonomiky, další kubánské zboží a služby, jež si získaly mezinárodní prestiž, 
jako rum, nikl, biotechnické produkty a lékařské a vzdělávací služby jsou také ze seznamu vyňaté. Změny ve 
směrnicích námořní dopravy dovolují lodím, jež se podílejí na „humanitárním obchodování a obchodních 
stycích“ s Kubou, vplout do přístavů USA dříve než po 180 dnech, nefungují. Je dost nepravděpodobné, že 
by lodě dopravující komerční náklad na Kubu omezovaly jen na dopravu potravin, léčiv, lékařského vybavení 
nebo jiné exportní produkty, povolené Spojenými státy. Mezinárodní praxe ukazuje, že smlouvy v lodní 
dopravě nejsou omezeny na dopravu jediného typu produktu.

Ve finanční sféře byly učiněny změny v aplikaci blokády schválením použití dolaru v  mezinárodních 
transakcích Kuby a možnosti bank USA poskytnout půjčky kubánským dovozcům na schválené americké 
produkty. Nicméně tato opatření se nepodařilo dovést do praxe, když obava finančních institucí i samotných 
amerických dodavatelů z provedení těchto typů transakcí s Kubou trvá, protože je země podřízena americkým 
sankcím. Dalším významným omezením je zákaz pro kubánské finanční instituce otevřít si korespondenční účty 
v bankách USA. Toto omezení brání zavedení přímých bankovních vztahů mezi dvěma zeměmi a prodražuje 
obchodní operace Kuby s touto zemí vzhledem k nutnosti zaměřit je a zaplatit poplatky prostředníkům. 
Negativní dopady zesilování finanční persekuce vůči kubánským transakcím a její výrazná mimoúzemní 

2 Podrobně uvádí: Souhrnná teritoriální informace o Kubě. Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR 
v Havaně ke dni 01. 10. 2014 Dostupné na services.czechtrade.cz/pdf/sti/kuba-2014-10-01.pdf Zákon 18/2014,  
o zahraničních investicích. Dostupné nawww.gacetaoficial.cu/html/leyinversionextranjera.html

services.czechtrade.cz/pdf/sti/kuba-2014-10-01.pdf
nawww.gacetaoficial.cu/html/leyinversionextranjera.html
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povaha za posledních sedm let se neustále projevuje v pokračujícím odmítání bank ve Spojených státech  
i v dalších zemích provádět převody s Kubou, dokonce i v jiných měnách, než je americký dolar. 

PROGNÓZA
Při prognóze dalšího vývoje je nutné vycházet z toho, že nelze očekávat, že by americká vláda podporovala 
kubánský režim, který ovlivňuje politická hnutí v mnoha zemích USA Latinské Ameriky. Restaurace 
diplomatických vztahů je pokračování globalizace na základě pravidel americké tržní ekonomiky a také 
odpověď nejen na rostoucí obchodní a politické kontakty Kuby s Čínou a Ruskem, které dokonce uvažuje  
o obnovení vojenské základny v Lurdes, ale také s Brazílií. Tato chce dále investovat na Kubě a stavební firma 
Oderbrecht má záměr budovat velký přístav s bezcelní zónou v Marielu. Americké investory láká nejen využití 
vzdělaných, profesně kvalifikovaných, ale špatně placených kubánských pracovních sil, ale také fakt, že 30 % 
tropického ostrova tvoří orná půda (pracuje na ní 20% obyvatelstva). Už v roce 2014 Americká agrární komora 
vyslala na Kubu delegaci pod vedením Alonsa Fanjula z cukrovarnického koncernu Fanjun Corp. sugar, který 
zahrnuje další velké cukrovarnické giganty Domino Sugar a Florida Crystals. V USA vznikla US Agriculture 
Coalition for Cuba (USACC) sdružující agrární velkofirmu ADAM a Cargill (kakao, čokoláda), American Feed 
Industri Association (Asociace amerického potravinářského průmyslu), Corn Refiners Association (Asociace 
zpracovatelů kukuřice) a National Chicken Council (Národní rada pro drůbež) a už v březnu 2015 jednaly 
s kubánskou vládou.

Na uvolnění cestování čekají hotelové korporace, cestovní agentury a vlastníci výletních lodí. Americké 
komunikační firmy právem předpokládají obrovské zisky z působení na Kubě, kde nyní jen pětina Kubánců 
vlastní mobilní telefon a jen čtvrtina má přístup k internetu. Kuba nabízí přes 200 léčebných programů 
v mezinárodně uznávané kvalitě 47 zdravotnickým institucím na ročním základě pro přibližně 15 000 
zahraničních občanů. Ale blokáda odpírá občanům USA, a v některých případech i občanům ze třetích zemí, 
možnost přístupu k těmto programům a omezuje tak jejich práva.

O vlivu moderních sdělovacích prostředků na formování politických postojů obyvatelstva není třeba psát. Při 
otevření americké ambasády v Havaně ministr zahraničí John Kerry ve svém projevu zdůraznil, že Spojené 
státy se budou zejména snažit pomoci Kubě právě v rozvoji telekomunikační infrastruktury a internetu, včetně 
vybudování nových W-Fi center. Dosud přes půl století trvající finanční podpora emigrantským organizacím 
floridských Kubánců a ani snahy USAID (Agentura pro mezinárodní rozvoj) nepřinesly výraznější politickou 
destabilizaci Kuby3. 

Podtext těchto amerických plánů je evidentní a v podstatě znamená zahájení informační války proti 
socialistické vládě na Kubě s cílem nějakého „kubánského jara“ anebo nějaké „barevné revoluce“. Nový 
Charge d´Affaires Jeffrey De Laurentis se záhy po nastoupení do svého úřadu v Havaně setkal s disidentkou 
Yoani Sánchezovou, o které CIA předpokládá, že by - s ohledem na svoji blogerskou činnost - mohla být první 
ministryní demokratické vlády a také sjednotitelkou názorově roztříštěné kubánské disidentské opozice.

V souvislosti s procesy, které od prosince předminulého roku na Kubě probíhají, je nasnadě otázka, zda je 
možno 85letého Raula Castra považovat za Michaila Gorbačova a jak se na proces politických a ekonomických 
změn budou dívat stranické armádní špičky.

3 Návrh pro jednání USA a Kuby 13. 12. 2014. Dostupné http://www.lidovky.cz/otazky- a-odpovedi-zlocinec-nebo-
reformator-je-raul-castro-novy-gorbacov-1od-/zpravy-svet.aspx c=A141219_122238_ln_zahranici_msl  
https://novinky.cz miliony zahraničních turistů

http://www.lidovky.cz/otazky- a-odpovedi-zlocinec-nebo-reformator-je-raul-castro-novy-gorbacov-1od-/zpravy-svet.aspx c=A141219_122238_ln_zahranici_msl
http://www.lidovky.cz/otazky- a-odpovedi-zlocinec-nebo-reformator-je-raul-castro-novy-gorbacov-1od-/zpravy-svet.aspx c=A141219_122238_ln_zahranici_msl
https://novinky.cz
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A CO ŘÍCI NA ZÁVĚR?
Využijeme k tomu myšlenek, které řekl anglickému historiku Richardu Gottovi velitel kubánských jednotek ze 
zátoky Girón José Ramón Fernandéz:

…„Nemyslím, že by na Kubě nebyli nespokojení lidé. Nemáme nejrůznější zboží, lidé mohou strádat, ale 
nehladoví, nebojí se nemocí a budoucnosti svých dětí. Jsou lidé, kteří umisťují novou košili nebo pár ponožek 
nebo nový automobil za suverenitu nebo výše než sociální spravedlnost. Tito lidé nejsou revoluční nadšenci. 
Záleží jen na Kubáncích, kteří lidé v zemi budou mít většinu. Kuba je z mála zemí světa, která viděla odcházet tři 
velmoci - Španělsko, USA a SSSR. Všichni zanechali v zemi své dědictví. Nezměnili ale fakt, že Castrova revoluce 
zvýraznila Kubu neskutečně na mapě světa, změnila k lepšímu život milionů Afričanů a zrodila nehmatatelný, 
ale výrazný pocit hrdosti lidí na svůj národ. Návštěvníci si mohou všimnout zanedbané Havany, ale určitě si 
všimnou veselosti dětí, optimismu a čistého kubánského obyvatelstva. Lidé jsou vzdělaní, vlastenečtí, hrdí na 
svoji minulost a dějiny své země. Tito lidé vědí, komu za to vděčí. Zeptejte se, komu patří půda, na níž pracují, 
továrny, ve kterých denně nacházejí práci a kolik stojí vzdělání jejich dětí. Kuba odmítla španělské, americké  
a sovětské impérium. Myslíte si, že lidé chtějí vrátit hotely gangsterským společnostem, že ti, kteří přežili 
krizové období po roce 1989, by si chtěli vše zopakovat?

Vše je nyní v rukou Kubánců, záleží jen na nich, jaký další osud si vyberou“….

CESTOVNÍ RUCH - VYBRANÁ STATISTICKÁ DATA

Tab. č. 1: Cestovný ruch (v tisícoch)

 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Medzinárodné príchody       

Návštěvy 2430 2532 2716 2839 2853 3003
Turisti 2405 2507 2688 2815 2829 2970

výletníci (turisti z lodí) 25 25 28 24 24 33
výletné lode 4 2 1 3 2 8

Príchody turistov podľa krajín       
Afrika 9 9 9 11 13 15

Amerika 1536 1664 1799 1927 1964 2042
Európa 838 810 852 839 810 867

Východná Ázia a Tichomorie 41 41 48 53 56 68
Južná Ázia 4 6 6 6 6 8

Stredný východ 2 2 2 2 2 3
Príchody turistov podľa druhu dopravy       

Letecky 2405 2507 2688 2815 2829 2970
Loďou 25 25 28 24 24 33

Príchody turistov podľa účelu návštěvy       
dovolenka, volný čas, rekreácia 2289 2397 2578 2701 2722 2861

Obchod 12 12 16 17 15 14
Ostatné 104 98 94 97 92 95

Cesty do zahraničia       
Odchody  251 253 213 287 355

Zdroj: https://www.onei.cu

https://www.onei.cu
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Výrazný je nárůst zahraničních návštěvníků, z nichž 99 % využívá leteckou dopravu. (V Havaně je dokončován 
nový letecký terminál na letišti J. Martí. Pozitivně se projevilo zlepšení vztahů s USA. Turisté z Ameriky  
a z Evropy vnímají Kubu jako velmi bezpečnou destinaci se solidní úrovní zdravotnictví a vzdělaným 
obyvatelstvem. Problémem je dopravní infrastruktura. 

Graf č. 1.: Návštevníci mesačne

Zdroj: https://www.onei.cu

Obrázek 2: Kromě měst zapsaných do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO  
(Habana Vieja,Trinidad, Baracoa) se i historické město Sanctí Spiritus dostává do zájmu návštěvníků.

Zdroj: P. Chalupa

https://www.onei.cu
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Nejvyšší návštěvnost je v zimních měsících (zhruba od prosince do konce dubna). Důvodem jsou klimatické 
podmínky v severních částech Ameriky (Kanada, USA) a v Evropě. Na Kubě jsou v té době příjemné teploty  
a poměrně slunečno. V letních měsících jsou na Kubě nepříjemné jednak vysoké teploty a také vysoká vlhkost 
vzduchu. V podzimním období procházejí regionem ostrovní Střední Ameriky ničivé cyklony.

Tab č. 2.: Návštevníci podľa krajín

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kanada 914884 945248 1002318 1071696 1105729 1175077
Nemecko 93437 93136 95124 108712 115984 139138

Veľká Británia 172318 174343 175822 153737 149515 123910
Taliansko 118347 112298 110432 103290 95542 112076

Francúzsko 83478 80470 94370 101522 96640 103475
USA 52455 63046 73566 98050 92348 91254

Mexiko 61487 66650 76326 78289 84704 82820
Venezuela 28657 30965 34096 36373 45943 78839
Španielsko 129224 104948 101631 81354 73056 77099

Rusko 37391 56245 78472 86944 70401 69237
Argentína 48543 58612 75968 94691 90084 68849

Chile 18205 17521 23527 27551 35952 38500
Kolumbia 21287 20624 24873 33343 34828 37403
Holandsko 33123 31787 32402 35284 32165 33491

Čína 12352 11247 14749 18836 22218 28239
Švajčiarsko 15339 16095 18143 20254 20992 23880

Peru 14708 16049 15188 19737 18528 19536
Brazília 13498 14367 14507 16174 17573 19513
Rakúsko 12004 11486 11803 13250 15201 16923
Poľsko 13501 12793 13972 13035 13395 16569

Belgicko 15722 13049 14266 14414 14098 15895
Švédsko 5837 6131 7055 9571 10357 14698

Portugalsko 26055 18762 13733 9148 9440 14626
Panama 9677 9656 10347 12298 12765 13277
Nórsko 7202 7441 8754 10743 9697 10573

Austrália 6410 6797 7115 8719 9792 10340
Uruguaj 4585 5128 7009 7910 8294 10258

najvýznamnejšie krajiny spolu 1969726 2004894 2155568 2284925 2305241 2445495
všetci návštevníci spolu 2429809 2531745 2716317 2838607 2852572 3002745

Zdroj: https://www.onei.cu

Polovina turistů přijíždí na Kubu z poměrně blízkých zemí, zejména z Kanady. Dále ji vyhledávají turisté z Mexika 
a z USA. Kromě dopravní dostupnosti je pozitivem shodné, anebo přibližné časové pásmo. Značný počet 
turistů (400 až 500 tisíc osob) pochází z bohatých zemí Evropy (Německo, Velká Británie, Itálie a Francie.). 
V posledních letech poněkud ubylo turistů z Pyrenejského poloostrova, zřejmě v důsledku ekonomických 
problémů (velká míra nezaměstnanosti) ve Španělsku a Portugalsku. Důvodem je také nárůst cen za hotelové 
služby na Kubě. Narůstá však klientela z Ruské federace, zejména po teroristickém útoku na ruské letadlo 
letící z Egypta. Nárůst turistů do bezpečné Kuby ovlivňuje také situace v Evropě v souvislosti s teroristickým 
útokem v jižní Francii, Paříži, Bruselu a Londýně a s imigrační vlnou směřující přes Itálii a Řecko do Evropy.

https://www.onei.cu
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RESUMÉ
To understand the Cuban reality and forecasting further development is necessary to analyze the historical 
development of Cuba in the context of the development of economic and political situation in Latin America 
and in particular the specific political relations between that country and the United States that have developed 
since 1959. A qualitative change has occurred since the 90s last century in connection with the collapse of the 
Soviet bloc interest. Economic, political, social life in Cuba shapes economic embargo the USA.

Change came after the departure of Fidel Castro from political life after the visit of the Pope and 
on the basis of renewed contacts between President Raul Castro and former President, United 
States of Obama. The forecast of further development is to be assumed that it is not expected that 
US government support the Cuban regime, which affects political movements in many countries USA Latin 
America. Restaurant diplomatic relations is a continuation of globalization on the basis of the rules of the 
American market economy and to answer not only to the growing trade and political contacts with Cuba, 
China and Russia. Cuba's strong focus on tourism has its impact also on the inhabitants of this island country.

Obrázek 3: Na Varaderu se do provozu každý rok uvádí nějaký nový hotel postavený a provozovaný  
většinou ve spolupráci se španělskou společností Melia anebo Barceló.

Zdroj: P. Chalupa
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Příspěvek vznikl za pomoci kubánských kolegů z univerzit ve městech Santa Clara a Sanctí Spiritus.

KONTAKT
Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.
Vysoká škola polytechnická Jihlava
katedra cestovního ruchu
Tolstého 16, 586 01 Jihlava, Česká republika
e-mail: chalupapet@seznam.cz

RNDr. et PaedDr. Ján Veselovský, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovensko
e-mail:jveselovsky@ukf.sk
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www.adelante.cu/AIN
www.camaracuba.cu
www.gacetaoficial.cu/html/leyinversionextranjera.html
services.czechtrade.cz/pdf/sti/kuba-2014-10-01.pdf
www.gacetaoficial.cu/html/leyinversionextranjera.html
http://www.lidovky.cz/otazky-a-odpovedi-zlocinec-nebo-reformator-je-raul-castro-novy-gorbacov-1od-/zpravy-svet.aspx?c=A141219_122238_ln_zahranici
http://www.lidovky.cz/otazky-a-odpovedi-zlocinec-nebo-reformator-je-raul-castro-novy-gorbacov-1od-/zpravy-svet.aspx?c=A141219_122238_ln_zahranici
http://www.lidovky.cz/otazky-a-odpovedi-zlocinec-nebo-reformator-je-raul-castro-novy-gorbacov-1od-/zpravy-svet.aspx?c=A141219_122238_ln_zahranici
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REGIONÁLNÍ 
GASTRONOMIE  

A GASTROTURISTIKA 
V OBLASTI ORLICKÝCH 

HOR A PODORLICKA

Autor práce:  
Tereza Krejsová

Studijní obor: Lázeňství a turismus, 
Ústav lázeňství, gastronomie  
a turismu FPF, SLU v Opavě

Vedoucí práce:  
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.

Bakalářská práce je zaměřena na regionální a veřejnou gastronomii v oblasti Orlických hor a Podorlicka.  
Obecná část shrnuje informace o gastronomii, tradičních českých pokrmech a gastroturismu. Další část 
představuje region z geografického a gastronomického hlediska a uvádí nejdůležitější atraktivity pro 
návštěvníky regionu. V experimentální části jsou uvedeny výsledky výzkum, který mapuje názory návštěvníků 
a provozovatelů stravovacích zařízení na gastronomii a gastroturismus. Také se zabývá jejich preferencemi 
ohledně stravovacích návyků v běžném životě i na dovolené. Velmi zdařilý je i návrh vlastního produktu, 
kterým je kalendář pro rok 2018 s prezentací receptů na tradiční regionální produkty. Jde o bakalářskou práci 
řešenou v rámci širšího projektu ÚLGaT, který již probíhá několik let. Tato práce je jedna z nejlepších, která 
byla v rámci výzkumného projektu zpracována. Jde o dobře zpracovanou úvodní část i experimentální část  
a její hodnocení autorkou. 
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Kuchyně Orlických hor 
a Podorlicka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 

UKÁZKA KALENDÁŘE
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Žamberecký` řízek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 g vepřové kýty, 4 plátky lázeňského závinu, 3 lžíce sádla, 2 stroužky česneku,1 lžíce 
hořčice, 2 lžíce másla,1 lžička hladké mouky, 1 dcl vývaru 

 
Z vepřové kýty ukrojíme plátky, mírně je naklepeme a potřeme česnekem utřeným se solí a 
s hořčicí. Na jednu polovinu takto připravených řezů položíme plátek lázeňského závinu, 
druhou polovinu přehneme a kraje sklepeme, aby se řízky nerozbalily. Řízky opečeme po 
obou stranách na tuku  
a vyjmeme je z pánve. Do výpeku přidáme moučné máslo, mírně osmahneme, zastříkneme 
vývarem, krátce povaříme a podle potřeby osolíme. Opečené řízky přeléváme šťávou. 
Podáváme s brambory a zeleninovým salátem. 

 

Únor 
 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 
   1 2 3 4 
   Hynek Nela Blažej Jarmila 

5 6 7 8 9 10 11 
Dobromila Vanda Veronika Milada Apolena Mojmír Božena 

12 13 14 15 16 17 18 
Slavěna Věnceslav Valentýn Jiřina Ljuba Miloslava Gizela 

19 20 21 22 23 24 25 
Patrik Oldřich Lenka Petr Svatopluk Matěj Liliana 

26 27 28     
Dorota Alexandr Lumír 

UKÁZKA KALENDÁŘE
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Jahelník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přebereme 300 g jahel, spaříme horkou vodou a scedíme. Vsypeme do 1 
litru vroucího mléka, osolíme a za stálého míchání uvaříme hustou kaši. 
Tu pak smícháme s 200 g předem namočených švestek, cukrem a 
urovnáme do máslem vymazaného pekáčku. V předehřáté troubě 
zapečeme. Jahelník podáváme pocukrovaný. 

 
 

 

Srpen 
 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 
  1 2 3 4 5 
  Oskar Gustav Miluše Dominik Kristián 

6 7 8 9 10 11 12 
Oldřiška Lada Soběslav Roman Vavřinec Zuzana Klára 

13 14 15 16 17 18 19 
Alena Alan Hana Jáchym Petra Helena Ludvík 

20 21 22 23 24 25 26 
Bernard Johana Bohuslav Sandra Bartoloměj Radim Luděk 

27 28 29 30 31   
Otakar Augustýn Evelína Vladěna Pavlína 

UKÁZKA KALENDÁŘE
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MARKETINGOVÝ 
VÝZKUM 

NÁVŠTĚVNOSTI - 
VÝZNAMNÝ NÁSTROJ 

DESTINAČNÍHO 
MANAGEMENTU: 
PŘÍKLAD KRAJE 

VYSOČINA

Autorky: 
Stanislava Pachrová
Eva Janoušková
Alice Šedivá Neckářová

Recenze: Jiří Štyrský

Brno: Akademické nakladatelství 
CERM, s.r.o., 2017, 1 sv. (150 s.). 
ISBN 978-80-7204-948-6

doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu
Katedra rekreologie a cestovního ruchu
Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové
e-mail: jiri.styrsky@uhk.cz

Publikace vznikla na základě rozsáhlého marketingového výzkumu mezi návštěvníky kraje v Kraji Vysočina  
v letech 2014-2015. Výsledky výzkumu se také staly podkladem pro tvorbu Strategie rozvoje cestovního ruchu 
v Kraji Vysočina na období 2017-2025.

Monografie slouží především lokálním destinačním společnostem jako prakticky využitelný informační  
a inspirující zdroj. Nezbytné teoreticko-metodologické kapitoly přehledně uvádějí základní podmínky 
úspěšného marketingového výzkumu.

Základní charakteristiky cestovního ruchu správně zdůrazňují jeho pojetí jako součásti terciálního sektoru  
(str. 9). Velmi správně autorky zdůrazňují význam cesty a zabývají se ekonomickým přínosem cestovního ruchu 
a příslušnými souvislostmi (synergický efekt). Autorky dále rozebírají předpoklady dalšího rozvoje cestovního 
ruchu, včetně rozlišení a významu primární a sekundární nabídky. Faktory ovlivňující poptávku v cestovním 
ruchu zahrnují všechny současné komponenty. Lze jistě zdůraznit ještě ve schématu „Jednotlivec“ především 
psychologický faktor uspokojující potřeby zvídavosti a touhy po intenzivním prožitku, tedy psychologické 
(geopsychologické, psychogeografické) vztahy a souvislosti. Velmi přehledně je zpracována problematika 
pojetí, významu a struktury destinací a význam destinačního managementu, kdy cílem je optimalizace dopadů 
cestovního ruchu. Autorky správně zdůrazňují nutnost aktualizace marketingové strategie destinace každých 
3-5 let, což je možné především permanentním sběrem příslušných dat a jejich vyhodnocováním.

Marketingový výzkum se také zabývá výzkumy ZÁŽITKŮ účastníků cestovního ruchu. Velmi moderně  
a současně autorky zpracovaly problém motivů k cestování (str. 42, obr. 6).

V teoreticko-metodologických kapitolách autorky prokazují nadprůměrný přehled o příslušné moderní 
literatuře. Prokazují také schopnost moderního pojetí interpretativní, diskurzní a komparativní analýzy.

Praktická část práce je velmi inspirativní a slibuje do budoucna další rozpracování tohoto tématu. Zajímavé je 
např. hodnocení prvonávštěvnosti až třetího opakování návštěvy regionu. Stálo by zato využít argumentace 
návštěvníků, kteří do regionu přijíždějí po třetí, pro konkrétní 
tvorbu programů, které by napomohly zvýšení návštěvnosti 
regionu. Zpracování praktické části práce je velmi pečlivé a 
může být inspirativním zdrojem dalšího rozvoje destinačního 
managementu Kraje Vysočina. V práci doporučuji pokračovat 
a využít ji i jako inspirativního modelu např. pro tvorbu 
bakalářských prací. 

mailto:jiri.styrsky@uhk.cz
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ 
AKTIVITY VYSOČINA 

TOURISM V ROCE 2017
Letošní rok je na Vysočině ve znamení baroka, které je hlavním marketingovým tématem agentury Czech 
Tourism pro rok 2017. A Vysočina rozhodně má co nabídnout. Baroko je u nás spojeno hlavně s osobností 
skvělého architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela, jehož nejvýznamnějším dílem na Vysočině je Poutní kostel 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Jeho další stavby v okolí jsou třeba v Obyčtově, 
Zvoli, Bobrové či v Želivě. Významnou osobností Vysočiny z doby barokní je také skladatel a houslista Jan Václav 
Stamic, rodák z Havlíčkova Brodu, považovaný za nejlepšího dirigenta své doby. Z barokních skvostů Vysočiny 
nemůžeme opomenout Státní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou nebo Děkanský kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Polné. 

Vysočina Tourism využila situace a připravila projekt do Národního programu podpory cestovního ruchu 
v regionech, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Po celý rok 2017 tak organizace ve spojení 
s barokem připravuje nespočet aktivit, hned v lednu spustila webové stránky kompletně věnované baroku 
www.baroknivysocina.cz. Jsou na nich informace o barokních památkách, tipy na výlety, fotogalerie, a také 
seznam akcí spojených s barokem. 

Ve spolupráci s městy Třebíč, Telč, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod zrealizovala Vysočina Tourism 
marketingovou kampaň v jednotné grafice formou citylightů v Praze, marketingová kampaň zaměřená na 
baroko proběhne také na internetu, v tisku, ale i třeba v autobusové dopravě. 

Samozřejmostí je prezentace na zahraničních i tuzemských veletrzích cestovního ruchu a ve dnech  
26. 6. - 2. 7. proběhla týdenní propagace Vysočiny a barokních památek přímo v turistickém informačním 
centru na Staroměstském náměstí v Praze. Za účelem komplexní propagace vydala organizace také česko-
anglickou mapu barokních míst. Pro zahraniční novináře např. z Velké Británie, Ruska nebo Německa  
připravuje organizace organizace Vysočina Tourism ve spolupráci s partnery v regionu a se zahraničními 
zastoupeními agentury CzechTourism několik presstripů. Turisté i residenti se mohou zapojit do fotosoutěže 
s barokní tematikou, jejíž pravidla, fotky jsou uveřejněny na Facebooku @regionvysocina. 

Projekt, který Vysočina Tourism podala do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, 
zahrnuje kromě marketingového tématu „Baroko“ také naplňování marketingového tématu pro rok 2018, 
kterým je „Výročí 100 let od založení ČSR“. Dvouletý projekt je dále zaměřen na sociální média, především 
Facebook a Instagram, a také na vznik Turistické karty Vysočiny. 

Další významnou aktivitou Vysočina Tourism je zapojení se do projektu česko-rakouské přeshraniční 
spolupráce s názvem Památky žijí. Cílem je propagace a zajištění lepší dostupnosti památek v Jihočeském 
kraji a Kraji Vysočina, v příhraničí Horního a Dolního Rakouska. Jedná se o památky typu „hrady, zámky, 
kláštery, opevněná města", které budou tematicky propojeny do „kulturních cest" spojených novými 
příběhy, popisy a produkty. Partnery projektu jsou Národní památkový ústav, Jihočeská centrála cestovního 
ruchu, Vysočina Tourism, Destination Waldviertel, tedy organizace, které se ochranou památek a rozvojem 
cestovního ruchu v uvedeném území přímo zabývají. Vysočina Tourism se na projektu bude podílet především 
tvorbou propagační brožury a mapy turistických cílů. Součástí projektu bude průzkum návštěvnosti objektů, 
analýza a návrh nových turistických produktů, školení, semináře, radiospoty, propagace akcí na památkových 
objektech, billboardová kampaň, nebo pořízení videospotů.

Vysočina Tourism je zapojena také do projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu, jehož cílem je systémová 
propagace zpřístupněných přírodních a kulturních památek podél cyklostezky Eurovelo 13 (European 
GreenBelt) za účelem zvýšení prestiže a propagace přeshraničního území.

www.baroknivysocina.cz
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Partnery jsou Weinviertel Tourismus, Vysočina Tourism, Destination Waldviertel, Jihomoravský kraj, Centrála 
cestovního ruchu – Jižní Morava, Nadace partnerství a Jihočeská centrála cestovního ruchu. 

Vysočina Tourism počítá v projektu s přípravou seminářů, realizací českých a cizojazyčných informačních 
materiálů a mapek pro poskytovatele služeb, kteří se chtějí certifikovat „Cyklisté vítáni“, dále s umístěním 
dvou infotabulí či s účastí na veletrzích cestovního ruchu zaměřených na cykloturistiku. 

Vysočina Tourism je dále strategickým partnerem projektu Zhodnocení zelených prostor, jeho cílem je využít 
velký potencionál přírodního a kulturního bohatství zahrad a dalších zelených prostor na jižní Moravě, 
Vysočině a v Dolním Rakousku pro rozvoj přeshraničního udržitelného cestovního ruchu.

VYSOČINA FILM OFFICE

Filmová kancelář byla do struktury organizace Vysočina Tourism začleněna ve druhé polovině loňského roku, 
kdy byla zároveň podána žádost do Státního fondu kinematografie na podporu činnosti Vysočina Film Office 
v roce 2017.

Založením filmové kanceláře se organizace připojila k již fungující síti kontaktních míst a regionálních filmových 
kanceláří v České republice, které sdružuje a koordinuje národní filmová kancelář Czech Film Commission. 
Ta propaguje Českou republiku jako atraktivní filmovou lokalitu v zahraničí a poskytuje praktické informace 
českým i zahraničním filmovým producentům. 

Úlohou filmových kanceláří, které existují po celém světě, je systematickou a dlouhodobou spoluprací  
s filmovými produkcemi přilákat natáčení a audiovizuální aktivity do regionů a zároveň zkvalitňovat podmínky 
pro natáčení – to vše s cílem maximalizovat efekt natáčení a audiovizuální produkce pro daný region. 

Jejich úkolem je být spolehlivým kontaktním místem pro audiovizuální společnosti, které se zabývají produkcí 
filmů, televizních pořadů, dokumentů, reklamních a hudebních klipů a dalších děl. Filmová kancelář jim 
poskytuje informace o zajímavých filmových lokacích v regionu, pomáhá při vyjednávání s úřady, policií, 
provozovateli či majiteli objektů, je jakým si zprostředkovatelem komunikace.

Pro region je přítomnost štábu a celé natáčení velkým ekonomickým přínosem a filmová kancelář napomáhá 
tomu, aby byl tento přínos umocněn. Členové štábu využívají místních služeb, ať už ubytovacích, stravovacích 
či dalších dodatečných služeb, natáčení také přináší pracovní možnosti v podobě komparzu, techniky  
a podobně. Sekundárním přínosem je pak možnost využít filmová místa k propagaci celé destinace a celkově 
utvářet pozitivní image destinace. Začlenění filmové kanceláře ve struktuře příspěvkové organizace Kraje 
Vysočina Vysočina Tourism bylo proto ideálním řešením.

Začátkem května byl v hotelu Villa Eden za účasti zástupců z Czech Film Commission i lokačního manažera 
uspořádán informační seminář pro partnery v regionu, kde byla představena vize fungování regionální filmové 
kanceláře Vysočina Film Office a také možnosti spolupráce. Nyní na adrese www.filmvysocina.cz vznikají 
webové stránky, které budou zdrojem informací pro filmové tvůrce i veřejnost. Spuštěny budou na podzim. 

Jednou z aktivit Vysočina Film Office je také zapojení se do projektu Čertí Brko. Jedná se o pohádku, která 
se v létě bude natáčet na hradě v Ledči nad Sázavou. Ve spolupráci s Czech Film Commission bude na první 
půlrok 2018 připravena tzv. „location tour“, v rámci které budou lokačním manažerům a jiným filmovým 
profesionálům představena zajímavá místa Vysočiny a do budoucna se plánuje i nastavení jednotného 
systému podpory natáčení v Kraji Vysočina.  

www.filmvysocina.cz
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VYSOČINA CONVENTION BUREAU 

Součástí Vysočina Tourism je dále Vysočina Convention Bureau, regionální kancelář pro marketingovou podporu 
Kraje Vysočina v oblasti konferenční a incentivní turistiky. Prostřednictvím vytvořených marketingových 
nástrojů (zejména Vysočina Convention Catalogue a webový portál www.vysocinaconvention.cz) je 
prezentována regionální nabídka konferenčních a souvisejících služeb směrem k odborné veřejnosti  
a profesionálům z MICE segmentu. V roce 2017 je plánováno navázat na úspěšné aktivity z předešlého 
roku. I nadále tedy bude probíhat prezentace na oborových veletrzích (např. Trend Event, Event Day, ITB 
Berlin), budou uspořádány workshopy pro partnery z regionu (poskytovatelé konferenčních služeb), které 
plní nejenom funkci vzdělávací, ale také networkingovou a jsou jedinečnou příležitostí pro navázání kontaktů  
a spolupráce subjektů působících ve stejné sféře. Pro pořadatele konferenčních a firemních akcí bude 
uspořádán tzv. MICE trip, tedy informační cesta do vybraných zařízení na Vysočině s cílem poskytnou inspiraci 
a detailně představit poskytované služby v jednotlivých lokalitách. Realizována bude také tuzemská mediální 
kampaň pro podporu informovanosti o službách kanceláře Vysočina Convention Bureau.

KONTAKT
Bc. Klára Čechová
Klara.cechova@vysocinatourism.cz
Vysočina Tourism
příspěvková organizace
Na Stoupách 144/3
P.O. BOX 85
586 01 Jihlava

 

www.vysocinaconvention.cz
mailto:Klara.cechova@vysocinatourism.cz
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18. 4. 2017, Praha – V Praze proběhl v pořadí již osmý ročník udílení ocenění za přínos na poli kongresového 
průmyslu Ambassador Awards Evening. Slavnostní večer pořádá Prague Convention Bureau v rámci svého 
Ambassador Programu od roku 2010. Předávání ocenění se uskutečnilo 13. dubna 2017 v prostorách 
Rezidence primátorky hlavního města Prahy, paní Adriany Krnáčové, která se akce také osobně zúčastnila. 
Podporu Ambassador Awards Evening poskytl Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo pro místní 
rozvoj. Celým večerem provázela moderátorka Veronika Paroulková.

Prague Convention Bureau uděluje každoročně ocenění těm kongresovým velvyslancům, kteří se 
v předcházejícím roce nejvíce zasloužili o rozvoj kongresového průmyslu v hlavním městě. Cílem akce je 
ocenit renomované české vědce, špičkové odborníky, profesory a lékaře, kteří Českou republiku zastupují 
v mezinárodních odborných asociacích, aktivně lobuje ve prospěch Prahy a posléze se také zapojují do práce 
přípravných vědeckých, programových nebo organizačních výborů mezinárodních kongresů a konferencí 
konaných v Praze. Za rok 2016 byly v šesti kategoriích oceněni následující ambasadoři a akce:

• v kategorii Kongres roku 2016: MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. a Mgr. Vladimír Vondráček za 55. Výroční 
konferenci částicové terapie (PTCOG 55)

• v kategorii Kongres do 500 účastníků roku 2016: MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS za 51. Kongres evropské 
asociace sdružující odborníky z oboru chirurgie (CESSR)

• v kategorii Kandidatura roku 2016: Ing. Libor Přeučil, CSc. za Světový kongres inteligentních systémů  
a robotů (IROS 2021)

• v kategorii Korporátní akce roku 2016: Konference švýcarské farmaceutické společnosti
• ocenění za Celoživotní přínos kongresovému průmyslu: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA – 

emeritní přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy a Fakultní nemocnice Motol

• Speciální cena Kongresového centra Praha: Ing. Karla Šlechtová, Ministerstvo pro místní rozvoj za 
Regionální konferenci OSN „Evropský habitat“.

„Kongresový průmysl je stále významnějším odvětvím pražské ekonomiky, což potvrzují i statistiky Českého 
statistického úřadu, který v hlavním městě v loňském roce zaznamenal největší počet konferencí za posledních 
deset let. Celkem se jich v Praze konalo 4 426. Za tento úspěch bych rád poděkoval všem kongresovým 
ambasadorům, kteří se podíleli na procesu získání akcí pro Prahu,“ dodal Roman Muška, ředitel Prague 
Convention Bureau. 

O vítězích jednotlivých kategorií rozhodoval nezávislý výbor složený z významných osobností cestovního 
ruchu, akademické i státní sféry. V rozhodovacím výboru letos zasedli: doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., 
ředitelka státní agentury pro cestovní ruch CzechTourism; PhDr. Nora Dolanská, MBA, ředitelka Prague City 
Tourism; Ing. Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu; prof. RNDr. Václav Pačes, 
DrSc., vědec, pedagog a biochemik a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy.

KONGRESOVÍ 
AMBASADOŘI PRAHY 

ZÍSKALI PRESTIŽNÍ 
OCENĚNÍ
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O PRAGUE CONVENTION BUREAU

Prague Convention Bureau (PCB) je neziskovou společností, která byla založena v roce 2008. Organizace působí 
jako oficiální reprezentant Prahy v oblasti kongresové turistiky s cílem propagovat hlavní město jako jednu 
z předních evropských kongresových destinací. Spolu s českými orgány cestovního ruchu, dalšími partnery  
a členskými subjekty nabízí účinnou pomoc při pořádání konferencí, setkání, seminářů, výstav nebo motivačních 
akcí v Praze.

O AMBASSADOR PROGRAMU 

Ambassador Awards Evening je součástí Ambassador Programu Prague Convention Bureau – strategického 
programu zaměřeného na podporu tzv. kongresových velvyslanců – místních zástupců mezinárodních oborových 
asociací v Praze i v České republice. Kromě jiného program nabízí mnoho vzdělávacích a společenských akcí 
s cílem podpořit kongresové ambasadory v jejich úsilí a snaze přivést mezinárodní konference do destinace.

KONTAKT
Hana Krejbichová
Marketing & PR Manager
Tel: +420 224 284 268, Fax: +420 224 234 399, GSM: +420 727 961 476
e-mail: hana.krejbichova@pragueconvention.cz 
www.pragueconvention.cz 
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10. května 2017, Praha – Česká metropole se těší rostoucí oblibě a zájmu lokálních i mezinárodních 
organizátorů kongresů a konferencí. V žebříčku nejpopulárnějších kongresových destinací světa Mezinárodní 
kongresové asociace ICCA (International Congress and Convention Association) Praha obsadila 11. místo  
a předčila tak města jako například Peking, Buenos Aires či Řím.

Žebříčku nejpopulárnějších kongresových destinací světa dlouhodobě vévodí evropská města. První příčku 
obsadila v letošním roce Paříž, následována Vídní, Barcelonou, Berlínem a Londýnem. Do první desítky TOP 
světových destinací se dostala také dvě asijská města – Singapur (6. pozice) a Soul (10. příčka). 

Praha se již po několik let na žebříčku pohybuje kolem desáté pozice a rok od roku zaznamenává rostoucí 
trend v počtu akcí, které se zde konají a které odpovídají kritériím Mezinárodní kongresové asociace ICCA. 
Růst počtu konferencí potvrzují i data Českého statického úřadu a Prague Convention Bureau. V roce 2016 se 
na území hlavního města konalo nejvíce konferencí za posledních deset let, celkem 4 426. To je oproti roku 
2006, kdy bylo zaznamenáno 1 360 akcí, více než trojnásobek1.

„Praha má tu čest od roku 2010 každoročně hostit více než půl milionu kongresových delegátů z různých 
koutů světa. V loňském roce to bylo celkem 541 412 osob především z Velké Británie, Německa a USA. Se stále 
se zlepšující nabídkou služeb souvisejících s kongresovým průmyslem a také s probíhajícími rekonstrukcemi 
konferenčních prostor doufáme, že se česká metropole v příštích letech dostane ještě více do povědomí 
organizátorů akcí a asociací, které zvažují, kde uspořádat svůj další meeting,“ řekl Roman Muška, ředitel 
Prague Convention Bureau.

Další informace o žebříčku Mezinárodní kongresové asociace naleznete v angličtině zde.
Detailní statistiky Prague Convention Bureau jsou dostupné zde.

O MEZINÁRODNÍ KONGRESOVÉ ASOCIACI ICCA

ICCA -the International Congress and Convention Association- je globální společenství a znalostní základna 
mezinárodního asociačního kongresového průmyslu. ICCA reprezentuje klíčové odborníky v segmentu 
organizování akcí, dopravy a ubytování a zahrnuje více než tisíc členských subjektů ve více než 90 zemích 
světa. ICCA se specializuje na sektor mezinárodních asociačních meetingů, poskytuje data o tomto odvětví, 
komunikační kanály a také příležitosti pro rozvoj obchodních aktivit.

KONTAKT
Hana Krejbichová
Marketing & PR Manager
Tel: +420 224 284 268, Fax: +420 224 234 399, GSM: +420 727 961 476
e-mail: hana.krejbichova@pragueconvention.cz 
www.pragueconvention.cz 

1 V letech 2006 - 2008 byly započteny akce od 100 účastníků,  od roku 2009 pak akce od 50 účastníků.
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CESTOVNÍ RUCH JAKO KŘIŽOVATKA 
POZNATKŮ

Ve dnech 22. a 23. února 2017 pořádala Vysoká škola polytechnická Jihlava a krajská příspěvková organizace 
Vysočina Tourism 12. ročník mezinárodní konference „Aktuální problémy cestovního ruchu“ na téma 
„Cestovní ruch jako křižovatka poznatků“. Jihlavská mezinárodní konference se za dobu své existence stala již 
tradiční akcí, na které se setkávají osobnosti z různých oblastí cestovního ruchu. Do jednání konference bylo 
přihlášeno téměř devadesát příspěvků zástupců akademické sféry a odborníků z praxe. 

Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj České republiky Karly Šlechtové, hejtmana 
Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, primátora statutárního města Jihlavy Rudolfa Chloupka a rektora Vysoké 
školy polytechnické Jihlava Václava Báči.

K aktuálním tématům jednání letošní konference patřily ekonomické aspekty cestovního ruchu a jeho 
postavení v ekonomice regionu, nové přístupy k managementu a marketingu v destinacích, cestovní ruch  
v pojetí geografie, využití poznatků ekologie a environmentalistiky v rozvoji cestovního ruchu, využití historie 
a poznatků kulturní antropologie v cestovním ruchu, význam kultury v cestovním ruchu jako jednoho z faktorů 
jeho rozvoje, využití psychologie a sociologie v cestovním ruchu, cestovní ruch jako předmět filosofie, nebo 
příklady dobré praxe rozvoji cestovního ruchu na úrovni podniků a destinací.

Na konferenci vystoupil například Rob Davidson (MICE Knowledge, společnost poskytující konzultace 
v oblasti výzkumu a vzdělávání s orientací na kongresový cestovní ruch), viz obr. č. 2, nominovaný za 
jednu z nejvlivnějších osob v britském MICE průmyslu, s příspěvekem New Concepts in Business Tourism 
Destination Marketing. Ve svém příspěvku zdůraznil trend využívání místních ekonomických silných stránek 
pořadateli MICE eventů a také trend, kdy destinace začínají vytvářet vlastní konference, místo aby usilovaly 
o získání zakázek v rámci ostré konkurence MICE pořadatelů. Jan Kameníček (TravelClick), který se v rámci 

Obr. 1: prof. Petr Chalupa z katedry cestovního ruchu VŚPJ zahájil konferenci
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Obr. č. 2: prof. Rob Davidson

své činnosti věnuje poradenství a poskytování technologií v oblasti elektronické distribuce, marketingu  
a business inteligence, publikum konference zaujal řadou praktických příkladů ve svém příspěvku zaměřeném 
na personalizaci digitální komunikace. Ivica Linderová (VŠPJ, Katedra cestovního ruchu) prezentovala 
výsledky výzkumu z oblasti sociálního cestovního ruchu, vzájemné srovnání krajů České republiky vzhledem 
k přístupnosti služeb cestovního ruchu pro všechny skupiny návštěvníků. Plenární jednání zakončil svým 
příspěvkem o změnách v oblasti luxusního cestovního ruchu Terry Stevens (Stevens & Associates), který se 
kromě konzultační a poradenské činnosti v oblasti cestovního ruchu věnuje i výuce strategické komunikace 
na Swansea University ve Walesu. Druhý den pokračovala jednání ve třech odborných sekcích a také proběhly 
posterové prezentace. V sekcích zazněly k tématům konference příspěvky zástupců řady vysokých škol  
i odborníků z praxe z ČR i ze zahraničí. Pro zájemce připravila příspěvková organizace Vysočina Tourism exkurzi 
do Žďáru nad Sázavou, kde si účastníci prohlédli exteriéry poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře a navštívili expozici Muzea nové generace, v níž je osobně přivítal majitel žďárského zámeckého 
komplexu, pan Constantin Kinský.

12. ročník mezinárodní konference „Aktuální problémy cestovního ruchu“ byl účastníky hodnocen velmi 
pozitivně. Organizátoři věří, že se jim podaří i v dalších letech vytvářet příjemné prostředí pro setkávání 
odborníků nad aktuálními tématy z oboru cestovní ruch.
 

KONTAKT
RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Katedra cestovního ruchu
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
e-mail: stanislava.pachrova@vspj.cz

mailto:stanislava.pachrova@vspj.cz


- 136 - AKCE, KTERÉ PROBĚHLY

TURIZMIJÁDA 
10. MEZINÁRODNÍ KONGRES FAKULT CESTOVNÍHO RUCHU

Ve dnech 3. – 5. 5. 2017 se studentky oboru Cestovní ruch Vysoké školy polytechnické Jihlava díky školnímu 
stipendiu zúčastnily 10. mezinárodního kongresu fakult cestovního ruchu (tzv. Turizmijády) na téma „Future 
tourism“. Akce se konala v černohorském městě Budva, účastnilo se jí téměř 900 studentů a zástupci řady 
vysokých škol zaměřených na cestovní ruch z celého Balkánu, ale také z Itálie a Rumunska. Česká republika se 
akce účastnila poprvé.

Studentky VŠPJ (Karina Biben, Adéla Davidová, Jana Franková, Olga Komínková) byly skvěle připraveny  
a vynikajícím způsobem Českou republiku reprezentovaly - obsadily na této vysoce prestižní akci 1. místo  
v Case Study Challenge a také se umístily na 3. místě v testu vědomostí z oblasti cestovního ruchu  
a geografie.

KONTAKT
RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Katedra cestovního ruchu
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e-mail: stanislava.pachrova@vspj.cz

Obr. 1: Prezentace studentek VŠPJ při Case Study Challenge
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• První veřejná vysoká škola neuniverzitního typu  
v České republice, od roku 2004

• Jediná veřejná vysoká škola se sídlem v Kraji 
Vysočina

• Nabízíme bakalářské i magisterské studium v denní  
i kombinované formě

•  Široká nabídka celoživotního vzdělávání včetně  
 Univerzity třetího věku (U3V)

• Propojení výuky s praxí (dlouhodobá praxe během 
studia)  
a spolupráce školy s aplikační sférou

• Důraz na výuku cizích jazyků
• Zapojení do mezinárodního vzdělávacího programu 

Erasmus+
• Sportovní, společenské a kulturní vyžití

Cestovní ruch (Bc.)
Finance a řízení (Bc.)
Finance and Management (Bc.) – obor vyučovaný kompletně 
v angličtině

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (Bc.)
Aplikovaná informatika (Bc.)
Počítačové systémy (Bc.)

Všeobecná sestra (Bc.)
Porodní asistentka (Bc.)
Zdravotně sociální pracovník (Bc.)
Komunitní péče v porodní asistenci (Mgr.)
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví (Mgr.)

• přípravné kurzy
• zkoušky Cambridge English Language 

Assessment
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a poradenská činnost ke zkouškám
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studijní obory

Zdravotnicky zaměřené 
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U3V

Univerzita třetího věku (U3V)

ZKOUŠKOVÉ CENTRUM

Časopisy VŠPJ

Zájemcům vyššího věku nabízí všeobecné, zájmové a neprofesní 
vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Představuje jednu z možností 
kvalitního naplnění volného času seniorů.

VŠPJ vydává 2 odborné vysokoškolské časopisy, zařazené na seznam 
recenzovaných odborných a vědeckých časopisů ERIH PLUS.

LOGOS POLYTECHNIKOS - zaměření především  
na obory sociálně-ekonomické, zdravotnické  
a technické.

Studia Turistica - první registrovaný český online  
elektronické  recenzované odborné periodikum,  
které se zabývá problematikou cestovního ruchu.

Cestovní kancelář VŠP Jihlava
• výukové praxe
• prodej zájezdů
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