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Tato studie se zabývá úlohou strukturálních fondů, pokud jde o podporu intervencí do 
cestovního ruchu v pobřežních oblastech. Strukturální fondy obecně, a zejména Evropský 
fond pro regionální rozvoj, jsou na evropské úrovni důležitým zdrojem financování malých 
a středních podniků působících v oblasti cestovního ruchu a rovněž dalších aktivit, které 
s touto oblastí souvisejí. Přestože cestovní ruch nepatří mezi nejdůležitější priority 
a z hlediska kvantity představují prostředky plynoucí ze strukturálních fondů do tohoto 
odvětví jen malý díl v poměru k jejich celkovému objemu, z hlediska kvality je jeho dopad 
na regionální rozvoj nezanedbatelný, zvláště v těch pobřežních oblastech, které jsou na 
odvětví cestovního ruchu výrazně závislé. 
 
Jak ukazují výsledky studie, významný vliv zde mají různé aspekty budování institucí, 
zejména v nových členských státech, mezi něž patří širší uplatňování metod spoluúčasti 
během přípravy návrhů intervencí na podporu odvětví cestovního ruchu. Důležitý vliv má 
rovněž větší povědomí o nezbytnosti integrace jednotlivých politik zaměřených na pobřežní 
oblasti. To je významné zejména proto, aby projekty v oblasti cestovního ruchu zohledňovaly 
aspekty udržitelného rozvoje životního prostředí. Političtí činitelé si vesměs dobře 
uvědomují, že pro budoucnost představuje udržitelný rozvoj rychle rostoucího odvětví, 
jakým je cestovní ruch (zejména hromadná turistika) v pobřežních oblastech, klíčový 
problém.  
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Shrnutí  
 
Východiska 
Přímořská rekreace je z hlediska turistického ruchu i tvorby příjmů v rámci celého odvětví 
cestovního ruchu daleko nejvýznamnější. Pobřežní oblasti představují nejoblíbenější turistické 
destinace, přičemž přední místo mezi nimi zaujímá oblast Středozemí. Podle odhadů Světové 
organizace cestovního ruchu tvoří jednu třetinu celosvětových příjmů z cestovního ruchu. 
 
Hospodářství většiny členských států, jejichž pobřežní pásmo má významnější délku, je značně 
závislé na příjmech plynoucích z činností, které jsou svázány s mořem, jako je cestovní ruch, 
rybolov, doprava apod. Využívání moře za těmito účely, navzájem velmi rozdílnými, však 
vytváří rostoucí tlaky, a to zejména v těchto oblastech: 

• konkurenční boj o prostor vede ke konfliktům mezi různými aktivitami (rybolov, služby, 
zemědělství);  

• zhoršuje se stav přirozených ekosystémů v pobřežních oblastech, které jsou pro tyto 
oblasti důležité, zejména v důsledku změny klimatu;  

• ve velké míře zde dochází k sezonním výkyvům v počtu obyvatel a zaměstnanosti. 
 
Větší turistický ruch v pobřežních oblastech, zvláště v podobě hromadné turistiky, s sebou 
přináší množící se obavy z možných negativních dopadů na regionální rozvoj, a to z hlediska 
ekologického, ekonomického i sociálního. Strukturální fondy mohou sehrát určitou úlohu 
v podporování principů udržitelného rozvoje při předkládání návrhů a provádění intervencí do 
cestovního ruchu v pobřežních oblastech. 
 
Cíl 
Cílem této studie je podat komplexní kvalitativní analýzu vlivu výdajů ze strukturálních fondů 
na projekty zaměřené na cestovní ruch v pobřežních oblastech a na základě této analýzy 
předložit osobám s rozhodovací pravomocí doporučení a prakticky relevantní rady. Její přístup 
je zaměřen na pět hlavních aspektů, v nichž mohou mít strukturální fondy rozhodující vliv na 
provádění úspěšných intervencí do regionálního rozvoje. Těmito aspekty jsou:  

• rozvoj partnerství; 
• vytváření finančního pákového efektu; 
• oživení místní ekonomiky; 
• omezení sezonních výkyvů; 
• podpora udržitelnosti životního prostředí.  
 

Použitá metodika v sobě spojuje dva metodické přístupy: 
• poskytnutí obecného přehledu o cestovním ruchu v pobřežních oblastech a možnostech 

financování, získaného na základě sběru a zpracování sekundárních údajů, které si lze 
opatřit v rozsáhlé literatuře týkající se cestovního ruchu, v pobřežních oblastech 
a strukturálních fondech; 

• analýza primárních dat shromážděných z terénních výzkumů a případových studií. Bylo 
vybráno šest cílových pobřežních oblastí, a to podle následujících závazných kritérií: 
− musí být zastoupeno všech šest hlavních oblastí; 
− vzorek musí zahrnout alespoň jednu ostrovní oblast; 
− vzorek musí zahrnout alespoň jednu přeshraniční oblast; 
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− musí být zaručena spravedlivá rovnováha mezi oblastmi „konvergence“ 
a oblastmi „konkurenceschopnosti a zaměstnanosti“. 

 
Doložení vlivu strukturálních fondů na cestovní ruch v pobřežních oblastech  
 
Pozoruhodný zdroj financování 
Cestovní ruch podléhá především kompetenci jednotlivých regionů a států. Na evropské úrovni 
neexistují politiky ani finanční nástroje zaměřené výhradně na cestovní ruch. Intervence 
v oblasti cestovního ruchu jsou nicméně součástí širších evropských politik, které by mohly mít 
na toto odvětví značný dopad. 
 
Hlavní finanční podpora pro cestovní ruch pochází ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. 
Během posledního programového období byly z těchto fondů uvolněny prostředky na podporu 
značného počtu intervencí v oblasti cestovního ruchu, přičemž výše podpory byla vzhledem 
k průřezovému charakteru odvětví různá. Do nejdůležitějších turistických destinací 
v pobřežních oblastech směřovala podpora prostřednictvím regionálních operačních programů 
a vnitrostátních odvětvových operačních programů. Intervence byly určeny na menší 
infrastrukturní projekty v cestovním ruchu, na grantové programy pro malé a střední podniky 
působící v této oblasti, na obnovu pláží, regeneraci měst a na péči o kulturní a umělecké 
dědictví. 
 
Vliv strukturálních fondů především z hlediska budování institucí  
Celkový vliv strukturálních fondů na regionální rozvoj je různý. Z hlediska kvality je jejich vliv 
pozitivní, zejména s ohledem na budování institucí a zvýšení kapacity pro plánování. To se týká 
zvláště nových členských států, které byly v oblasti veřejného plánování méně zvyklé na 
přístupy založené na spoluúčasti a vybudované zdola nahoru. Z kvantitativnějšího hlediska lze 
vliv strukturálních fondů na cestovní ruch v pobřežních oblastech zjistit s většími obtížemi. 
Hlavní důvody těchto obtíží jsou následující: 

• cestovní ruch není prioritou intervencí ze strany strukturálních fondů, takže je na toto 
odvětví vyhrazena pouze malá část finančních zdrojů; 

• politické priority regionálních rozvojových plánů se pouze výjimečně zaměřují 
výhradně na cestovních ruch v pobřežních oblastech, spíše se zabývají celkovou 
nabídkou cestovního ruchu v dané oblasti; 

• cestovní ruch je samostatnou prioritou učiněn jen zřídkakdy, protože je obvykle spojen 
s širšími strategiemi podpory konkurenceschopnosti, diverzifikace výrobních aktivit 
v zaostávajících oblastech atd. 

 
Z hlediska typologie intervencí stále převažují fyzické a infrastrukturální investice zaměřené na 
zvýšení nabídky ubytovacích kapacit a zlepšení přístupnosti daného území, zatímco nefyzické 
intervence související s poskytováním služeb, územním marketingem nebo celkovým 
zpestřením nabídky cestovního ruchu jsou zatím spíše v menšině. Jak je ale patrné ze zjištěných 
informací, regionální politiky týkající se cestovního ruchu v novém programovém období se 
obecně přesouvají ke kvalitativnějšímu a integrovanějšímu přístupu, který je zaměřen na snížení 
tlaku na pobřežní oblasti a na nabídku rozvinutější škály aktivit a zábavy. 
 
Přestože politiky týkající se přístupnosti a ochrany životního prostředí nejsou zaměřeny 
výhradně na cestovní ruch, mohou k jeho rozvoji přispět nepřímo, avšak významně.  
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Podpora partnerství v rámci víceúrovňového řízení 
Rámec řízení v oblasti cestovního ruchu je charakteristický tím, že má víceúrovňový, 
víceodvětvový rozměr. Není-li při tvorbě a plánování uplatňován integrovaný přístup, existuje 
riziko, že bude docházet k realizaci konfliktních opatření. To je zřejmé zejména s ohledem na 
životní prostředí: přírodní bohatství oblasti bývá někdy stále ještě považováno za omezení 
stojící v cestě politice komerčního využití oblasti a nikoli za hodnotu, která z hlediska 
přitažlivosti daného místa představuje jeho nejdůležitější kapitál, a kterou je proto třeba chránit. 
 
Výsledky případových studií poukázaly na skutečnost, že vliv strukturálních fondů na rozvoj 
principů partnerství při navrhování politik regionálního rozvoje je značně pozitivní a má v této 
oblasti velký význam, ačkoli přístup zdola nahoru a princip partnerství jsou v nových členských 
státech začleněny méně než ve starých členských státech.  
 
Spíše než v mechanismech provádění a uskutečňování je stupeň zapojení účastníků patrnější 
v úvodních činnostech, tedy v navrhování a plánování. To obvykle zvyšuje krátkodobou 
perspektivu při plánování a nepřispívá to k dialogu a jasnému sdílení politických vizí. Úspěchu 
lze přitom dosáhnout teprve tehdy, hrají-li účastníci aktivnější a významnější roli ve všech 
fázích politiky.  
 
Z hlediska typologie účastníků hrají nejaktivnější roli v partnerských programech na podporu 
cestovního ruchu v pobřežních oblastech obvykle místní orgány činné v těchto oblastech. Do 
partnerství jsou obvykle zapojeny jak regionální a místní orgány, tak soukromý sektor 
a ekologická sdružení. Novátorštější přístup k cestovnímu ruchu v pobřežních oblastech by 
vyžadoval také zapojení orgánů péče o životní prostřední, zástupců výrobních odvětví 
souvisejících s mořem, odborníků a činitelů v různých odvětvích kultury a rovněž vědecké 
komunity zabývající se aktivitami souvisejícími s mořem. 
 
Přetrvávající malá účinnost pákového efektu v oblasti soukromých financí 
Příspěvky jednotlivých států pokrývají v průměru největší podíl celkových projektových 
nákladů v regionech, na které se vztahuje cíl 2. Na druhé straně v regionech spadajících do cíle 
1 pochází hlavní příspěvek na spolufinancování projektů v oblasti cestovního ruchu z fondů EU. 
Spolufinancování EU představuje největší podíl pouze v případě infrastrukturních projektů, 
které ale obvykle spadají do dopravních a ekologických intervencí nebo opatření pro obnovu 
a zhodnocení uměleckého a kulturního dědictví.  
 
Soukromý sektor se na financování podílí dosud jen nepříliš významnou měrou: získat finance 
ze soukromého sektoru na projekty v oblasti cestovního ruchu bylo ve všech lokalitách dosti 
obtížné. 
  
Nejčastějším přístupem soukromého sektoru k veřejnému financování je snaha získat dotace na 
soukromé investiční potřeby. V případě ostatních zúčastněných stran bývá jediným příspěvkem, 
s nímž lze při plánování intervence počítat, propagace daného záměru, ačkoli společné úsilí 
směřující ke zvýšení atraktivity regionu by mohlo přispět k tomu, aby byl rámec intervencí 
méně roztříštěný. 
 
Výsledky případových studií ukazují, že v případě přímé podpory firmám v procesu výběru 
spolufinancování investičních projektů bylo upřednostňováno zpracovatelské odvětví, někdy na 
úkor odvětví služeb. V nových členských státech je navíc účast soukromých firem spíše slabá, 
zčásti kvůli slabé úrovni sdružování podniků působících v oblasti cestovního ruchu. 
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Z hlediska strategičtějšího přístupu by bylo nutné vyvinout úsilí na podporu podnikatelů 
a zástupců soukromého sektoru, aby se namísto pouhých příjemců veřejných dotací stali 
investory. Klíčovým problémem partnerství veřejného a soukromého sektoru je nalezení 
udržitelných a účinných cest pro poskytování pobídek soukromým investorům. 
 
Oživení místní ekonomiky 
Na diskusi o vlivu strukturálních fondů na regionální růst v pobřežních oblastech v období 
2000–2006 je ještě příliš brzy. Obecně lze říci, že jejich dopad na růst závisejí na charakteru 
daného regionu. Pokud je cestovní ruch v pobřežních oblastech součástí cestovního ruchu 
v rámci regionu, ekonomický dopad strukturálních fondů je velmi účinný. Je dobře známo, že 
rostoucí čistý příjem je hlavní příčinou oživení poptávky po rekreaci v pobřežních oblastech, 
a z toho důvodu by pozitivní vliv strukturálních fondů mohl mít nepřímý pozitivní dopad na 
cestovní ruch v pobřežních oblastech prostřednictvím poptávky spíše než nabídky. Vliv 
strukturálních fondů na růst závisí rovněž na dobrém plánování a řízení: čím více je 
mechanismus strukturálních fondů začleněn na úrovni správy regionu, tím větší mají 
strukturální fondy vliv na regionální růst.  
 
Výsledky případových studií poukazují také na skutečnost, že intervence do cestovního ruchu 
v pobřežních oblastech pozitivně ovlivňují dynamiku zaměstnanosti z hlediska vytváření 
nových pracovních míst v odvětví. V případě regionů ve vnitrozemí trpících upadáním 
některých zemědělských a průmyslových odvětví může cestovní ruch v pobřežních oblastech 
přilákat pracovníky z těchto upadajících odvětví. Významný problém, který je třeba řešit, 
představuje nicméně povaha nových pracovních míst vytvořených v cestovním ruchu 
v pobřežních oblastech. Rozvoj cestovního ruchu je charakterizován vysokým stupněm sezonní 
zaměstnanosti na částečný úvazek a celkově pružnými pracovními podmínkami. Pracovní 
příležitosti v cestovním ruchu často využívají mladí lidé a méně kvalifikovaní pracovníci 
(pracující jako číšníci, kuchaři, barmani, organizátoři zábavných programů, pořadatelé různých 
aktivit pro turisty, sportovní instruktoři). Oproti tomu jsou však strukturální fondy využívány 
rovněž ke zvýšení kvality zaměstnanosti v cestovním ruchu, protože místní političtí činitelé se 
velmi zajímají o otázky kvality zaměstnanosti. 
 
Snížení sezonních výkyvů pomocí pestřejší nabídky 
Podpora alternativních forem turistiky a zpestření nabídky cestovního ruchu představuje hlavní 
problém politik týkajících se pobřežních oblastí. Zpestření nabídky může přispět k větší 
atraktivitě pobřežních destinací a umožnit jim, aby překročily tradiční model „slunce, moře, 
písek“. Alternativní formy cestovního ruchu mohou pomoci rozšířit sezonu, a zajistit tak více 
výhod, k nimž patří: 

• nové zdroje příjmů přispívající k většímu růstu a zaměstnanosti; 
• snížení ekologických, ekonomických a sociálních dopadů a tlaku způsobeného 

koncentrací cestovního ruchu do několika měsíců v roce; 
• vytvoření nových aktivit podporujících zachování a rozvoj dědictví dané oblasti. 

 
Ze zkušeností se strukturálními fondy lze vysledovat některá zajímavá řešení: 

• inovativní strategie by měla usilovat o podporu integrované nabídky cestovního ruchu 
schopnou propojit pobřeží s vnitrozemím a různými oblastmi; 
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• historické dědictví a kulturní turistika představují jeden ze způsobů, jak vytvořit 
různorodější rekreační nabídku v pobřežních městech, které na základě své minulosti 
plní nějakou průmyslovou funkci, a jak přetvořit identitu a osobitost dané oblasti 
a proměnit střediska na pobřeží v přímořská města s historickým dědictvím; 

• podporovány jsou alternativní formy cestovního ruchu (například „obchodní turistika“ 
s veletrhy a konferencemi zaměřenými na různé skupiny klientů);  

• v oblastech, které byly tradičně zaměřeny především na aktivity založené na 
trojúhelníku „slunce, moře, písek“, byla vyvinuta snaha, aby se produkty cestovního 
ruchu rozvinuly do sofistikovanější nabídky, včetně celé škály volnočasových aktivit 
s přidanou hodnotou, jako je sport, péče o zdraví, lázeňské služby, golf, plachtění, 
turistika pro starší lidi, tématické parky, setkání, konference apod. 

 
Klíčovou prioritou politik je udržitelný rozvoj 
Strukturální fondy pozitivně přispívají ke zvýšení ekologického vědomí a k šíření cílů 
udržitelného rozvoje v regionálním plánování, díky čemuž se otázka udržitelného rozvoje stává 
všeobecnou průřezovou prioritou. 
 
Ostrovní a pobřežní oblasti jakožto přírodní destinace jsou nejvíce vystaveny klimatickým 
změnám životního prostředí, které mohou způsobit změny v nabídce a aktivitách v oblasti 
cestovního ruchu.  
 
Světová organizace pro cestovní ruch ve snaze vyřešit tento problém navrhla vyvážený přístup 
založený na principech zmírnění (tzn. pomocí opatření, která omezují faktory přispívající ke 
změně klimatu a která tak zmírňují její dopad) a přizpůsobení (tzn. podniknutí potřebných kroků 
k zvládání následků změny klimatu). 
 
Závěry 
Závěry získané z literatury a případových studií poukazují na následující: 

• v posledním programovém období se intervencím do cestovního ruchu v pobřežních 
oblastech dostalo značné podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
regionálních operačních programů; 

• k problémům v odvětví cestovního ruchu v pobřežních oblastech, které bude třeba 
do budoucna řešit, patří snížení sezonních vlivů, udržitelný rozvoj a produktová 
diverzifikace;  

• nejzřetelnější vliv na cestovních ruch v pobřežních regionech mají strukturální fondy 
v oblasti budování institucí a kapacity; 

• princip partnerství je ve starých členských státech zřejmě nedílnou součástí 
navrhování plánů i projektů, zatímco v nových členských státech se rozsáhlejší 
zapojení zúčastněných stran teprve musí stát samozřejmostí;    

• díky intervencím v rámci politiky soudržnosti se zvýšil zájem o potřebu 
integrovaného přístupu k řízení a plánování v pobřežních oblastech, zvláště co se 
týče ochrany životního prostředí (pobřežní eroze a biologická rozmanitost); 

• vnitrostátní a regionální veřejné fondy velkou měrou přispívají ke spolufinancování 
intervencí ze strukturálních fondů, přičemž ve většině regionů (zejména ve 
venkovských oblastech) je obtížné přitáhnout soukromé investory;  

• malé ostrovy a nejvzdálenější regiony jsou oblastmi, kde je vliv strukturálních fondů 
na oživení místní ekonomiky nejvýznamnější; 
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• diferenciace nabízených služeb je hlavní strategií přijatou za účelem snížení 
sezonního charakteru cestovního ruchu; 

• přírodní bohatství dané oblasti již není považováno za omezení, ale za přidanou 
hodnotu nabídky v cestovním ruchu. 



Vliv cestovního ruchu na pobřežní oblasti: aspekty regionálního rozvoje 

PE 397.260 ix

Doporučení 
 
Evropská komise 
Politiky EU by v novém programovém období měly být zaměřeny na následující oblasti: 

• začlenění intervencí do cestovního ruchu v pobřežních oblastech spolufinancovaných ze 
strukturálních fondů do širších rámců, zejména do námořní politiky, strategie 
integrované správy pobřežních zón, transevropských dopravních sítí a politiky na 
ochranu životního prostředí v rámci programu Natura 2000; 

• rozvoj integrovaného přístupu ke komplexnímu řízení intervencí, které spadají do 
různých oblastí politik, ale jsou zaměřeny na pobřežní oblasti; 

• podpora činností hodnocení a sledování umožňujících kontrolu uplatňování principu 
udržitelného rozvoje v rámci intervencí do cestovního ruchu v pobřežních oblastech.  

 
Členské státy a pobřežní oblasti 
Osoby s rozhodovací pravomocí na vnitrostátní a regionální úrovni by měly: 

• podpořit posun od fyzických infrastrukturních investic do aktivit „vytvářejících dané 
místo“ směrem k zpestření nabídky produktů a služeb prostřednictvím aktivit 
„formujících dané místo“. Toho lze dosáhnout: 
- doplněním tradičních produktů typu „slunce, moře písek“ volnočasovými aktivitami 

souvisejícími s mořem (například rybolov nebo potápění); 
- vytvořením tématických tras a cest zaměřených na objevování regionálního dědictví 

vnitrozemských oblastí (například gastronomie); 
- přeměnou měst a vesnic, které historicky plnily průmyslovou funkci, na turistické 

destinace, prostřednictvím podpory jejich osobitých architektonických a kulturních 
rysů;  

- zvážením možnosti specializace služeb a ubytování s cílem přitáhnout cestující 
z komerční sféry; 

• investovat do propagace, profilu a plnění projektu, s cílem posunout přístup soukromého 
sektoru od role příjemců veřejných financí do role dlouhodobých investorů (partnerství 
veřejného a soukromého sektoru);  

• pohlížet na trh v oblasti cestovního ruchu z globálního hlediska, neboť jedině tak lze  
čelit rostoucí konkurenci ze strany neevropských destinací;  

• začlenit opatření na ochranu životního prostředí do rozvoje turistických infrastruktur 
a zařízení; 

• navrhnout školicí programy umožňující vytvořit fond kvalifikovaných pracovníků, díky 
němuž bude možné řešit rostoucí složitost a různorodost cestovního ruchu. 
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