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Abstrakt 

 
Tato zpráva nabízí popis a analýzu toho, jak, proč, kdy a kde se v Evropě 

rozvinul cestovní ruch zaměřený na průmyslové dědictví a venkovský cestovní 

ruch. Zabývá se současnými otázkami týkajícími se těchto témat a navrhuje 

způsoby, jak by se obě aktivity mohly rozšiřovat a učinit životaschopnějšími a 

udržitelnějšími, aby tak dotyčným místním komunitám i celé Evropě přinášely 

větší hospodářské, enviromentální a sociokulturní výhody.   
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SHRNUTÍ 

 
Úvod 

Tato studie zkoumá rozvoj cestovního ruchu zaměřeného na průmyslové dědictví a 

venkovského cestovního ruchu v Evropě, definuje tato odvětví a upozorňuje na jejich 

význam z hlediska hospodářského, environmetálního a sociokulturního. Představuje také 

soubory případových studií organizací, podniků, komunit a regionů v několika evropských 

zemích, které mají s těmito odvětvími bohaté zkušenosti. Zabývá se současnými otázkami 

a budoucími možnostmi, navrhuje způsoby, jak by se průmyslový a venkovský cestovní 

ruch mohl rozšiřovat a učinit životaschopnějším a udržitelnějším tak, aby přinášel větší 

výhody místním komunitám, evropskému hospodářství a přírodnímu a kulturnímu dědictví 

Evropy jako celku. Obě tyto odnože cestovního ruchu se soustřeďují na zvláštní zájmy a 

obě od roku 1970 rychle rostou díky tomu, že reagují na nové trhy, nové životní styly a na 

nové možnosti vývoje produktů. Přestože jsou obě odvětví v některých ohledech velmi 

odlišná, mají i mnoho společného. 
 

Cestovní ruch zaměřený na průmyslové dědictví 

Ačkoliv příklady cestovního ruchu zaměřeného na průmyslové dědictví můžeme nalézt po 

celé Evropě, největší oblibě se těší v severozápadní Evropě, kolébce průmyslové revoluce. 

Rozmáhá se ale také v jižní, střední a východní Evropě. V oblasti cestovního ruchu 

zaměřeného na průmyslové dědictví je Evropa rozhodně celosvětově hlavním hráčem.  

Jedná se o evropskou specialitu, kterou nalezneme ve venkovských i městských oblastech. 

Toto odvětví je nicméně roztříštěno a z velké části jej tvoří malé atrakce, které spolu jen 

zřídka spolupracují. Existuje mnoho druhů průmyslového dědictví a některé z nich 

návštěvníky přitahují více, jiné méně.  
 

Cestovní ruch zaměřený na průmyslové dědictví je spravován veřejným sektorem a 

neziskovými organizacemi. Často spoléhá na dobrovolníky, z nichž mnozí se vášnivě 

zasazují o záchranu průmyslového dědictví.  Nenahrazuje sice pracovní místa zmizelá se 

zaniklým průmyslem, ale je-li úspěšný, přináší značné přímé i nepřímé zisky a může zlepšit 

obraz a pověst bývalých průmyslových oblastí. Často však má jen slabé vazby na cestovní 

agentury a další podniky působící v oblasti cestovního ruchu, přestože příjmy z cestovního 

ruchu jsou pro podporu ochranné péče nezbytné. Dovednosti potřebné v oblasti cestovního 

ruchu jsou často nedostačující. Úspěch tohoto odvětví a jeho propracovanost se v 

jednotlivých místech, regionech a státech výrazně liší. 
 

Venkovský cestovní ruch 

Venkovský cestovní ruch je oproti tomu v celé Evropě hojně rozšířen a je mnohem 

významnější z hlediska obratu i zaměstnanosti. Působí zde velký počet mikropodniků. 

Podobně jako cestovní ruch zaměřený na průmyslové dědictví trpí roztříštěností, 

nedostatečnou spoluprácí i koordinací a rostoucí vnitřní i vnější konkurencí. Na rozdíl od 

cestovního ruchu zaměřeného na průmyslové dědictví se zde uplatňuje především 

soukromý sektor a je motivován především hospodářskými cíli a tvorbou pracovních míst, 

přičemž často nabízí místa na poloviční úvazek nebo na několika pozicích současně. Je 

důležitý z hlediska příjmů a zaměstnanosti na venkově, zpravidla představuje mezi 10 a 20 

procenty příjmů a zaměstnanosti na venkově, což je dvojnásobek průměrných příjmů a 

zaměstnanosti v cestovním ruchu v Evropě.   
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Zatímco cestovní ruch zaměřený na průmyslové dědictví nabízí především turistické 

zajímavosti, venkovský cestovní ruch umožňuje celkový turistický zážitek tím, že nabízí jak 

ubytování, tak atrakce. Venkovský cestovní ruch vytváří vztah k místu, posiluje loajalitu 

návštěvníků, kteří se pak opakovaně vracejí. Dosahuje dobrých výsledků, co se týče vývoje 

produktů a inovací, a přitahuje nový kapitál a podnikatele z měst a z jiných regionů i zemí, 

přičemž často je přivádí volba související s určitým životním stylem. Standardy týkající se 

kvality služeb, marketingu, vývoje produktů a hospodářského úspěchu se však mezi 

jednotlivými regiony a státy výrazně liší. 
 

Sdílené problémy, společné cíle a dopady 

Jak v rámci venkovského cestovního ruchu tak v rámci cestovního ruchu zaměřeného na 

průmyslové dědictví vzniklo na národní i celoevropské úrovni mnoho členských seskupení, 

jejichž cílem je pomáhat s marketingem a/nebo vystupovat jako zájmová uskupení.  

Většinou mají přístup jen k omezenému financování a jejich potenciál často není využit. 

Jejich dovednosti v oblasti cestovního ruchu jsou různé a marketing, tradiční zdroj příjmů, 

je nyní ohrožován nízkonákladovými marketingovými stránkami na internetu. V obou 

odvětvích zpravidla chybí dostatečné znalosti trhu a marketingových metod, ačkoliv existují 

i příklady konkrétních firem nebo institucí, které si vedou skutečně velice dobře. Venkovský 

cestovní ruch i cestovní ruch zaměřený na průmyslové dědictví se často rozvíjí v chudších 

regionech nebo v regionech, které procházejí strukturálními změnami. Ani jedno z těchto 

odvětví není náležitě provázáno s regionálním rozvojem a restrukturalizační činností. 
 

Jak venkovský cestovní ruch, tak cestovní ruch zaměřený na průmyslové dědictví jsou 

důležité pro zachování kulturního dědictví. Obě odvětví přispívají k udržení tradičních 

krajinných rysů, buď přímo tím, že uchovávají a vracejí do provozu budovy a struktury pro 

využití v cestovním ruchu, nebo nepřímo tím, že finančně zhodnocují práci institucí pro 

zachování dědictví z příjmů návštěvníků. Obě odvětví ovlivňují odbornou přípravu a 

rekvalifikaci a mají potenciál k dalšímu rozšiřování. Na vnitrostátní úrovni mají díky 

propojení s uměním, kulturními aktivitami a také díky zvyšování a šíření znalostí značné 

možnosti podílet se na novém evropském růstu v rámci tvůrčího odvětví. Oba sektory 

přinášejí prospěch místním komunitám, v nichž působí.  

 

Význam cestovního ruchu zaměřeného na průmyslové dědictví pro hospodářství Evropské 

unie není ještě přesně znám. Tato studie jeho hospodářský přínos odhaduje na základě 

vzorků proudů cestovního ruchu, přičemž počítá zhruba s 18 milióny vícedenních 

turistických pobytů a 146 milióny jednodenních návštěv, při nichž se přímo utratilo téměř 9 

miliard EUR ročně. Celkový dopad je pravděpodobně větší, pokud se vezmou v úvahu 

nepřímé a další související  dopady, jelikož mnoho památek průmyslového dědictví je často  

pevně svázáno s regionem a místními komunitami, což zvyšuje přínos pro místní 

hospodářství. EuroGites, organizace zastřešující evropský venkovský cestovní ruch, 

shromáždila v roce 2008 finanční údaje od svých členských sdružení a vytvořila z nich 

odhad, do něhož zahrnula dostupné informace o počtu nocí od sdružení, která nejsou jejími 

členy. Tyto výpočty ukazují, že venkovský cestovní ruch v Evropě podporuje 900 tisíc 

přímých či nepřímých pracovních míst a každoročně přináší 150 miliard EUR hrubého 

příjmu.  
 

Závěry 

Venkovský cestovní ruch je především záležitostí soukromého sektoru, rozvíjí se v důsledku 

tvorby bohatství a pracovních míst a často i diverzifikace činností zemědělských usedlostí. 

Závisí na zachování krajiny a jejího dědictví a na infrastruktuře, jež je často financována z 

veřejných prostředků. Cestovní ruch zaměřený na průmyslové dědictví je doménou hlavně 
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neziskového nebo veřejného sektoru a jeho ekonomickou životaschopnost zajišťuje z velké 

části cestovní ruch, veřejné finance a dobrovolnictví. Obě odvětví se mohou dále rozvíjet, 

mohou být lépe organizována a ve větší míře užívat osvědčených postupů.   
 

Oba sektory se potýkají s problémy, ale zároveň mají obrovský potenciál pozvednout místní 

a vnitrostátní prosperitu, mohou přispět k uchování průmyslového dědictví a dědictví 

venkova v Evropě a ukázat, jak by mohl být celoevropský přístup k řešení problémů a 

uvolňování potenciálu účinný při budování celosvětově úspěšných podniků. Klíče k úspěchu 

jsou spatřovány v zlepšování znalostí trhu, zvyšování dovedností, zlepšování správy, 

partnerství a vytváření sítí a v inovativních řešení, stejně jako v rozvoji udržitelnějšího 

cestovního ruchu, který jde ruku v ruce s postupným snižováním emisí uhlíku.    

Cílem doporučení je pomoci překonat potíže, které zachytila studie, a poskytnout 

informace, jimiž by se mohly řídit budoucí investiční politiky zaměřené  na průmyslové 

dědictví a venkovský cestovní ruch, a dále vypracovat nástroje na koordinaci a zvýšení 

konkurenceschopnosti dotčených malých a středních podniků, poskytnout účinnou správu 

systémů, jež by přispěla k vytváření partnerství a sítí, a vytvořit prostor pro rozvoj všech 

přidružených odvětví na poli sociálním, hospodářském a environmentálním. Je předloženo 

sedm konkrétních doporučení: 

 centrum virtuálního výzkumu a rozvoje pro analýzu, hodnocení a šíření osvědčených 

postupů;  

 modelová ukázka projektu Region průmyslového dědictví;  

 modelová ukázka projektu Region venkovského cestovního ruchu druhé generace;  

 ukázkový projekt na téma „poklidný“ cestovní ruch;  

 vzdělávací program zachování dědictví a rozvíjení dovedností souvisejících s opravou 

a ochranou budov a zařízení; 

 semináře určené k šíření inovativních postupů; 

 rozvoj nadstandardních produktů a marketingových kampaní zaměřených na Asii a 

země BRIC.  

 

Ústřední doporučení se týká ustavení skupiny virtuálního výzkumu, jež bude vycházet ze 

současného úspěšného vědeckého projektu, který funguje napříč 18 evropskými zeměmi1.   
 

Veškerá doporučení jsou pojata jako cenově spíše méně náročná a uzpůsobena tomu, aby 

mohla být případně finančně nezávislá. Některá doporučení by mohla přispět k obnově 

celoevropského rozvoje, spolupracujících skupin a některých národních uskupení.  
  

Analýza obsahuje několik příloh obsahujících další případové studie, podpůrný materiál a 

podkladové informace. Příloha H odpovídá na širokou škálu často kladených dotazů, 

například na to, proč jsou nadstandardní výrobky typické pro Evropu, zda bude na trhu 

dostatečná poptávka, zda se tato odvětví řídí zásadami udržitelného cestovního ruchu a zda 

jsou v daných oblastech  brány v úvahu názory místních obyvatel.  

 

 

                                                 
1  Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, 

Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Spojené království.  


