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Abstrakt 

 
Táto správa opisuje a analyzuje, akým spôsobom, prečo, kedy a kde a kedy sa 

v Európe rozvinul cestovný ruch zameraný na spoznávanie priemyselného 

dedičstva a vidiecky cestovný ruch. Zaoberá sa aktuálnymi problémami v týchto 

oblastiach a navrhuje spôsoby, pomocou ktorých by bolo možné dosiahnuť 

rozšírenie, väčšiu životaschopnosť a udržateľnosť oboch týchto činností, čím by 

sa zabezpečili väčšie ekonomické, environmentálne a sociálno-kultúrne výhody 

pre dotknuté miestne spoločenstvá i Európu ako celok.  
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ZHRNUTIE 

 
Úvod 

Táto štúdia skúma rozvoj cestovného ruchu zameraného na spoznávanie priemyselného 

dedičstva a vidieckeho cestovného ruchu v Európe a tieto oblasti takisto vymedzuje. 

Poukazuje na význam týchto odvetví cestovného ruchu z ekonomického, 

environmentálneho a sociálno-kultúrneho hľadiska. Predstavuje niekoľko prípadových štúdií 

organizácií, podnikov, spoločenstiev a regiónov vo viacerých európskych krajinách, ktoré 

majú v týchto oblastiach rozličné skúsenosti. Pri rozoberaní aktuálnych otázok a budúcich 

možností navrhuje spôsoby, ako by bolo možné dosiahnuť rozšírenie, väčšiu 

životaschopnosť a udržateľnosť cestovného ruchu zameraného na spoznávanie 

priemyselného dedičstva a vidieckeho cestovného ruchu tak, aby sa zabezpečili väčšie 

výhody pre príslušné miestne spoločenstvá, európske hospodárstvo a prírodné a kultúrne 

dedičstvo Európy ako celku. V oboch prípadoch ide o cestovný ruch zameraný na osobitné 

záujmové skupiny. Obe odvetvia sa začali prudko rozvíjať od roku 1970 ako reakcia na 

nové trhy, životné štýly a nové príležitosti na vývoj produktov. Hoci sú tieto odvetvia 

z určitých hľadísk veľmi odlišné, mnohé otázky majú spoločné. 
 

Cestovný ruch zameraný na spoznávanie priemyselného dedičstva 

Hoci príklady cestovného ruchu zameraného na spoznávanie priemyselného dedičstva 

možno nájsť v celej Európe, tento druh cestovného ruchu sa sústreďuje v severozápadnej 

Európe, kde sa začala priemyselná revolúcia. Čoraz intenzívnejšie sa však začína 

presadzovať aj v južnej, strednej a východnej Európe. V celosvetovom meradle má Európa 

v oblasti cestovného ruchu zameraného na priemyselné dedičstvo do veľkej miery 

dominantné postavenie. Toto odvetvie je osobitosťou Európy a rozvíja sa vo vidieckom aj 

v mestskom prostredí. Vyznačuje sa však roztrieštenosťou a tvoria ho prevažne len malé 

pamätihodnosti, medzi ktorými je spolupráca zriedkavá. Existuje mnoho rozličných druhov 

priemyselného pamiatok – niektoré sú pre návštevníkov atraktívnejšie ako iné.  
 

V oblasti cestovného ruchu zameraného na spoznávanie priemyselného dedičstva prevláda 

verejný sektor a neziskové skupiny. Často je odkázaný na dobrovoľníkov, z ktorých sa 

mnohí nadšene zapájajú do ochrany priemyselného dedičstva. Nie je náhradou za stratené 

pracovné miesta v niekdajších odvetviach priemyslu, ale prináša významné priame 

i nepriame príjmy všade tam, kde má úspech, a dokáže zlepšiť celkový obraz o niekdajších 

priemyselných oblastiach a ich reputáciu. Často však existuje len veľmi málo účinných 

prepojení na cestovné agentúry či iné spoločnosti pôsobiace v oblasti cestovného ruchu, 

a to i napriek potrebe príjmov z cestovného ruchu na podporu ochrany dedičstva. Zručnosti 

v oblasti cestovného ruchu sú často nedostatočné. Úspech a prepracovanosť postupov sa 

na miestnej, regionálnej a národnej úrovni značne líšia. 
 

Vidiecky cestovný ruch 

Vidiecky cestovný ruch je naproti tomu v Európe všeobecne rozšírený a z hľadiska obratu 

a zamestnanosti predstavuje oveľa rozsiahlejšiu činnosť. Tvorí ho značné množstvo 

mikropodnikov. Podobne ako cestovný ruch zameraný na spoznávanie priemyselného 

dedičstva trpí v dôsledku roztrieštenosti, slabej spolupráce či koordinácie a čoraz väčšej 

domácej a zahraničnej konkurencie. Na rozdiel od cestovného ruchu zameraného na 

priemyselné dedičstvo tu v zásade prevláda súkromný sektor, ktorý je motivovaný 

predovšetkým ekonomickými cieľmi a tvorbou pracovných miest, pričom často ponúka 

pracovné miesta na kratší pracovný čas či pozície, v rámci ktorých je potrebné vykonávať 
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viacero činností. Zohráva dôležitú úlohu z hľadiska príjmov a zamestnanosti na vidieku, 

pričom zvyčajne zabezpečuje 10 až 20 % vidieckych príjmov a zamestnanosti, čo je 

dvojnásobok priemerných príjmov a priemernej zamestnanosti v oblasti cestovného ruchu 

v Európe.  

 

Zatiaľ čo cestovný ruch zameraný na priemyselné dedičstvo ponúka predovšetkým 

turistické atrakcie, vidiecky cestovný ruch môže ponúknuť komplexný turistický zážitok, 

pretože poskytuje ubytovanie aj zaujímavosti. Vidiecky cestovný ruch vytvára úzky vzťah 

k miestu, čím prispieva k oddanosti návštevníka a teda k opakovaným návratom na dané 

miesto. Pokiaľ ide o vývoj a inovácie produktov, ako aj o pritiahnutie nového kapitálu a 

podnikateľov z miest či iných regiónov a krajín, ktorých často motivuje iný štýl života, 

vidiecky cestovný ruch dosahuje dobré výsledky aj v týchto oblastiach. Štandardná kvalita 

poskytovaných služieb, marketing, ponúkané produkty a hospodársky úspech sa však 

medzi jednotlivých regiónmi a krajinami značne líšia. 
 

Rovnaké problémy, spoločné ciele a vplyvy 

V rámci vidieckeho cestovného ruchu i cestovného ruchu zameraného na spoznávanie 

priemyselného dedičstva sa na národnej aj celoeurópskej úrovni vytvorilo niekoľko 

zoskupení, ktorých členovia pomáhajú pri marketingu a/alebo sa zameriavajú na lobing. Vo 

všeobecnosti majú prístup len k obmedzenému financovaniu a ich potenciálny prínos často 

zostáva nevyužitý. Ich zručnosti v oblasti cestovného ruchu bývajú rozličné a marketing – 

tradičný zdroj príjmov – je v súčasnosti postavený pred konkurenciu v podobe 

nízkonákladových internetových marketingových stránok. Ani jedno z týchto odvetví 

spravidla nemá nepostačujúce znalosti trhu a marketingových techník, hoci existuje aj 

niekoľko príkladov konkrétnych podnikov a inštitúcií, ktoré dosiahli vskutku veľmi dobré 

výsledky. Ponuka vidieckeho cestovného ruchu, ako i cestovného ruchu zameraného na 

priemyselné dedičstvo sa často sústreďuje v chudobnejších regiónoch alebo v regiónoch, 

ktoré prechádzajú štrukturálnou zmenou. Ani jedno z týchto odvetví nie je dobre prepojené 

s oblasťou regionálneho rozvoja a reštrukturalizačnými opatreniami a potenciál v tejto 

oblasti zostáva nevyužitý. 
 

Tak vidiecky cestovný ruch, ako aj cestovný ruch zameraný na priemyselné dedičstvo sú 

dôležité z hľadiska ochrany dedičstva. Obe odvetvia prispievajú k zachovaniu rázu 

prostredia, ktorého je dedičstvo súčasťou – či už priamo prostredníctvom zachovania 

a opätovného využívania budov a štruktúr na účely cestovného ruchu, alebo nepriamo 

finančnou podporou práce spoločností pôsobiacich v oblasti ich ochrany vďaka príjmom 

z návštevnosti. Obe odvetvia majú vplyv na odbornú prípravu a rekvalifikáciu a existuje tu 

potenciál ďalšieho rozvoja. Na vnútroštátnej úrovni majú vďaka prepojeniu s umením, 

kultúrnymi aktivitami a zvyšovaniu a šíreniu znalostí veľkú možnosť stať sa súčasťou 

nového európskeho projektu rastu v tvorivých odvetviach. Obe odvetvia prinášajú úžitok 

miestnym spoločenstvám, v ktorých pôsobia.  

 

Hodnota cestovného ruchu zameraného na spoznávanie priemyselného dedičstva nie je 

z hľadiska ekonomiky Európskej únie presne vyčíslená. Táto štúdia vytvára odhad jeho 

hospodárskeho vplyvu vychádzajúc z existujúcich tokov cestovného ruchu, na základe čoho 

bolo možné vyčísliť približne 18 miliónov turistických výletov s prenocovaním a 146 

miliónov denných návštev, čo ročne predstavuje priame výdavky vo výške takmer 9 miliárd 

EUR. Celkový vplyv bude pravdepodobne väčší, ak sa zohľadní nepriamy a odvodený vplyv, 

keďže mnoho objektov priemyselného dedičstva sa často nachádza na miestach so silným 

prepojením s miestnymi spoločenstvami, čo zvyšuje miestny ekonomický vplyv. Skupina 

EuroGites zastrešujúca európsky vidiecky turizmus zhromaždila v roku 2008 finančné údaje 
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od svojich členských združení a vyvodila z nich odhad, do ktorého zahrnula dostupné údaje 

o počte prenocovaní od združení, ktoré nie sú jej členmi. Z týchto výpočtov vyplýva, že 

vidiecky cestovný ruch priamo a nepriamo vytvára 900 000 pracovných miest v Európe 

a každoročne prináša hrubý príjem vo výške 150 miliárd EUR. 
 

Závery 

Vidiecky cestovný ruch patrí v zásade medzi činnosti súkromného sektora a je motivovaný 

tvorbou bohatstva a pracovných miest a v mnohých prípadoch aj diverzifikáciou 

poľnohospodárskych činností, ktoré závisia od zachovania rázu krajiny a s tým súvisiaceho 

dedičstva, ako aj od infraštruktúry, ktorú často financuje verejný sektor. Cestovný ruch 

zameraný na spoznávanie priemyselného dedičstva je odvetvím, v ktorom predovšetkým v 

záujme ochrany dedičstva pôsobí neziskový alebo verejný sektor, pričom jeho ekonomická 

životaschopnosť z veľkej časti závisí od cestovného ruchu, ako aj od finančných 

prostriedkov verejného sektora a dobrovoľníckej práce. Obe odvetvia majú potenciál rastu, 

ako aj lepšej organizácie a širšieho využitia osvedčených postupov.  
 

Obe odvetvia sa stretávajú s problémami, zároveň však majú obrovský potenciál posilniť 

prosperitu na miestnej aj národnej úrovni, prispieť k zachovaniu priemyselného i vidieckeho 

dedičstva v Európe a preukázať, ako môže celoeurópsky prístup k riešeniu problémov 

a uvoľňovaniu potenciálu účinne pôsobiť pri vytváraní najlepších svetových podnikov. 

Posilňovanie trhových znalostí, rozvoj zručností, zlepšovanie riadenia, vytváranie 

partnerstiev a sietí a vývoj inovačných progresívnych riešení sa považujú za kľúčové 

faktory úspechu, podobne ako aj rozvoj udržateľnejšieho cestovného ruchu, ktorý zahŕňa 

posun smerom k nízkouhlíkovým prístupom.  

Odporúčania majú za cieľ riešiť problémy, na ktoré štúdia poukázala, a poskytnúť 

informácie, na základe ktorých by bolo možné viesť budúce investičné politiky v oblasti 

cestovného ruchu zameraného na spoznávanie priemyselného dedičstva a vidieckeho 

cestovného ruchu, vytvoriť nástroje na usmerňovanie a zvyšovanie konkurencieschopnosti 

dotknutých MSP, poskytovať účinné systémy riadenia, ktoré budú nápomocné partnerstvám 

a sieťam, a vytvárať spôsoby, ktorými dotknuté odvetvia dosiahnu lepšie výsledky v 

sociálnej, ekonomickej a environmentálnej oblasti. Sformulovaných je sedem konkrétnych 

odporúčaní: 

 virtuálne výskumné a vývojové centrum na analýzu, posudzovanie a šírenie 

najlepších postupov; 

 modelová ukážka projektu regionálneho priemyselného dedičstva; 

 modelová ukážka projektu regionálneho vidieckeho cestovného ruchu druhej 

generácie 

 ukážka projektu o tzv. pomalom cestovnom ruchu; 

 školiaci program zameraný na nástroje ochrany dedičstva a rozvoja zručností v 

oblasti opráv a ochrany budov a vybavenia;  

 semináre zamerané na šírenie inovačných postupov; 

 iniciatíva v oblasti rozvoja a marketingu segmentu špecializovaných produktov 

zameraná na Áziu a krajiny BRIC. 
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Hlavným odporúčaním je vytvorenie virtuálnej výskumnej skupiny na základe existujúceho 

a úspešného projektu aplikovanej vedy v rámci 18 európskych krajín1.  

 

Všetky odporúčania sú poňaté tak, aby mali pomerne nízke náklady a  aby sa nakoniec 

mohli podporovať z vlastných zdrojov. Niektoré z odporúčaní by mohli pomôcť pri oživení 

celoeurópskeho rozvoja a obnove podporných skupín a niektorých vnútroštátnych 

zoskupení.  
 

K dispozícii je viacero príloh obsahujúcich ďalšie prípadové štúdie, podporný a dokladový 

materiál. V prílohe H sú uvedené odpovede na celý rad často kladených otázok, napr. prečo 

sú tieto špecifické oblasti cestovného ruchu pre Európu typické, či bude v budúcnosti na 

trhu dostatočný dopyt, či tieto oblasti fungujú v súlade so zásadami udržateľného 

cestovného ruchu a či sa v nich zohľadňujú názory miestneho obyvateľstva.  

 

                                                 
1  Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, 

Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.  


