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ABSTRACT
Majorca experienced the first boom oftourism already in early 1960s. Since then the
tourism became the most important and at the same time most powerful sector for the entire
·economy of the Balearic Islands. Nowadays it is obvious that their manner of uncontrolled
and chaotic development of mass tourism didn't bring only economic benefits (HDP,
em.ployment etc.) but had also many negative effects on the environment and culture ofthe
islands and notably changed social structures of their inhabitants. In order to abolish these
problems and avoid the others the Balearic Government and local authorities establish many
measures. These are concemed above all with environment quality improvement (its'
natural and also social component) and preservation of natural and cultural heritage of the
destination. One of the main objectives is the deconcentration of tourist demand in space
(remove them out of shore which is overcrowded) and time (equalize the number of their
visits through all over the year - deseasonalisation). The possible tool of achieving this
could be the implementation of altemative forms of tourism, not primary based on the
traditional tourism product of Balearics - sun & beach. If the model of development of
tourism is managed properly and its' long-term strategy is based on equality between tourist
activities and conservation of the environment, then the idea of sustainable tourism will
become real and Balearics will remain a competitive destination not only within the
Mediterranean region.

Keywords:
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J. ÚVOD
Cestovní ruch (dále CR)
hospodářství.

přináší

Jeho rozvoj

Každý líc však má i

svůj

patří

mezi

nejdynamičtěji

jednotlivým oblastem

rub, a tím jsou v tomto

se rozvíjející sektory

často

případě

světového

podstatné ekonomické zisky.

negativní dopady CR, zejména na

oblast environmentální a socio-kulturní, jevící se z dlouhodobého hlediska jako nesporné.
Tyto stinné stránky a nežádoucí aspekty často nekontrolovaného rozvoje CR pak mohou mít
zpětný

vliv na následný úpadek CR a celkové zhoršení ekonomické situace dané destinace.

Rozvoj CR se tak ocitá v začarovaném kruhu a stává se klasickým
spotřebovávajícího

příkladem odvětví

své vlastní zdroje (tzv. efekt turistické pasti- viz dále).

Image CR (a cestování

vůbec) představují

po celém

světě překrásné

pláže za

dnů

plných slunce, neporušená a panensky krásná příroda hor, usmívající se domorodci a stovky
dalších idylických výjevů. To je obraz CR, jaký nám podávají cestovní kanceláře (dále CK)
a organizace propagující CR v dané zemi, aby nás (a naše peníze)

přilákali právě

do své

destinace. Často mohou být tyto obrázky skutečně opravdové, ale většinou pouze
v turistických oblastech, které tyto
těchto

společnosti přímo

center je však jiná. A právě ta běžnému turistovi
Jako

cestovatelů

"zodpovědní"

turisté bychom

měli

samy
často

vytvořily.

Realita mimo zdi

zcela uniká.

nahlížet za tyto zdi a po vzoru

objevovat pravou realitu navštíveného místa. Nejlepším

začátkem

skutečných

je

uvědomit

si své vlastní možné negativní vlivy na okolí a posuzovat svůj pobyt v destinaci v několika
souvislostech. Z hlediska přírodního: nevíme, jak se nakládá s odpadem, který vyprodukuje
a kam odtéká použitá voda z bazénů, nevíme jak velké množství znečišťujících látek emituje
do vzduchu naše letadlo, jak se vyrábí elektřina na provoz klimatizace ani jak energeticky
nákladný je provoz odsolovacích zařízení na výrobu pitné vody pro uspokojení naší potřeby
apod. Z pohledu sociálního: jako turisté přijdeme do styku s místními obyvateli často jen
v rámci vztahu zákazník- zaměstnanec (navíc často na podřadnějších postech jako např.
pokojská, kuchař, číšník apod.) a dáváme spíše přednost kontaktům se členy stejné
národnosti. V kulturním kontextu: koupíme si možná jako suvenýr nějaký výrobek
tradičního místního řemesla či shlédneme "kulturní" show v podobě tradiční hudby či tance

při večeři u bazénu. Ale nikdy již nepotkáme opravdového výrobce onoho suvenýru (a

nedozvíme se tak, zda naše útrata putuje přímo k němu nebo se rozplyne mezi pouhými
zprostředkovateli

prodeje) a nikdy neuvidíme tradiční hudební či taneční vystoupení

zasazené do autentického místa a konkrétní slavnosti (a nedozvíme se tak nic o jeho původu
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ani významu). V ekonomických souvislostech:
otázky: Je

většina

nakládání s těmito

ekonomických
prostředky

zisků

schopno

z CR

měly

by nás napadnout

skutečně

alespoň

některé

zásadní

zadržena v dané destinaci? A je

vyvážit negativní dopady CR na danou

destinaci?
Teprve když si je turista
chování!,

může začít

skutečně vědom

pracovat na jejich

veškerých negativních

zmírnění či odstranění

a

důsledků

změnit

svého

své chování

souladu s žádoucími principy udržitelného rozvoje. Bohužel celkový prožitek z dovolené
či

prázdnin v hotelu a na cestách je navržen

souvislostí s přírodou,

společností,

většinou

tak, aby nás

oddělil

od

těchto

kulturou a ekonomikou navštíveného místa. Aplikace

zásad udržitelného rozvoje v oblasti CR, tzn. realizace tzv. udržitelného CR, je zatím
v počátcích,
je dnes

přestože

samotný pojem udržitelný rozvoj (teoreticky

všudypřítomným celosvětovým

fenoménem. Iniciace této

vlád a organizací (vládních i nevládních) na
všech

subjektů

CR (samotné

účastníky

straně

důkladně

změny prostřednictvím

jedné a její realizace

CR nevyjímaje) na

rozpracovaný)

straně

prostřednictvím

druhé jsou

příslibem

zachování "mezí růstu" 1 a minimalizace negativních dopadů CR.
Práce by
Baleárských

měla

ostrovů

jejich výsledný

podat ucelený

(se zvláštním

úspěch či neúspěch

přehled těchto

zaměřením

na

snah

regionálně

největší

zasazených na území

z nich - Mallorku) a zejména

na poli udržitelného CR- to vše na

základě důkazů

negativních dopadech nekontrolovaného rozvoje masového CR, který byl

o

živelně

odstartován na počátku 60. let.
Oblast Baleárských
důvodu. Předně

ostrovů

(potažmo Mallorky) jsem vybrala hned z několika

jde o průkopnickou destinaci masového CR, která byla tímto fenoménem

zasažena hned v první

vlně masově

turistického boomu v Evropě na

přelomu

let 50. a 60.

Území tedy již prošlo dlouhým vývojem CR se všemi pozitivy i negativy, a je proto možné
zpětně

posoudit a zhodnotit vhodnost

či

nevhodnost jednotlivých aktivit tohoto sektoru.

Jelikož právě na Baleárách (a v jiných oblastech zejména španělského středomořského
pobřeží - Costa del Sol aj.) masový CR začal, projevily se zde také nejdříve všechny jeho

záporné stránky, a tak Baleárské ostrovy dospěly ke zjištění, že způsob stávajícího rozvoje
je dále neúnosný. V čele s Mallorkou se tudíž stávají i průkopnickou destinací snah o
nápravu těchto nežádoucích odkazů minulosti. Ať již v těchto snahách spatřujeme dílčí
opatření k naplnění principů udržitelného rozvoje (lokální agendy 21, environmentální daň,

' M
' eadows,

D.H. (1972): "Meze růstu" - základní dokument Římského klubu s varovnou hypotézou
budoucího vývoje populace a globální krize a návrhem zastavit rozvoj; zavedl pojem "trvale udržitelná
společnosť'- uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by ohrozila uspokojení potřeb budoucích generací.
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projekty v rámci desezonalizace aj.)

či zavádění

alternativních forem CR (sportovní CR,

kulturní CR atd.), jejich obecný cíl je jediný: zachovat konkurenceschopnost Baleárských
ostrovů

(nejen) v rámci

středomořských

zároveň

nespornou výhodou při posuzování všech zkoumaných jevů je pro mě nepochybně i

destinací. Dalším

důvodem výběru

regionu a

to že danou oblast osobně znám a to hned z několika pozic (turista, student, zaměstnanec) i
regionů

(turistické pobřeží, historické město, vnitrozemský venkov).

1.1 Cíle, hypotézy a struktura práce

Cílem práce, jak vyplývá z dosavadního textu, je zhodnotit možnosti alternativních
forem CR (a jiných opatření) jako formy boje proti

tradičnímu

masovému CR na Mallorce,

ve snaze dosáhnout v této destinaci udržitelného rozvoje CR (zejména pak převedení jeho
zásad a principů do praxe). Práce vychází z následujících hypotéz:
•

Charakter a struktura CR na Mallorce se v posledních letech od
zaváděním regulačních opatření

oproti

předchozí

způsobených

•

kvantitě)

a

modernizačních projektů

směřujících

k odstranění

základů mění,

(s důrazem na kvalitu,
negativních

dopadů

dosavadním vývojem CR (především masového).

Masový CR založený na principu "sun & beach"2 na Mallorce stále vykazuje
výraznou koncentraci v čase (léto) i prostoru

(pobřeží). Důsledkem

tohoto vysokého

stupně sezónnosti a litoralizace jsou pak periodická lokální přetížení způsobující
3

často nevratné škody na životním prostředí (dále ŽP). Proto se v poslední době

dostávají do

popředí

snahy o diferenciaci produktu CR pomocí alternativních

forem CR, situovaných

prostorově vně

turistických

pobřežních

center a

časově

mimo vrcholnou letní sezónu.

Po úvodní kapitole následuje

přehled

o teoretickém pozadí studované problematiky

vycházející z odborných prací na toto téma většinou v cizím jazyce (angličtina,
katalánština), neboť česká odborná literatura na toho téma je dosti sporá (obecné publikace)
nebo chybí úplně (regionálně zaměřené publikace). S diskuzí literatury souvisí i definování
základních sledovaných pojmů, rozbor teoretických přístupů k jednotlivým problematikám a
popis teoretických schémat a modelů.
2

základní princip motivace k masovému CR- pojem uváděný mnoha autory (Schmidt 1998, López 2003,

~olz 2004 aj.) i organizacemi (UN, INESTUR) a to bez překladu do vlastního jazyka.

Intenzivní turistická urbanizace prostorově koncentrovaná na pobřeží (Rullan 1998, s. 196)
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ÚVOD
Třetí

kapitola pojednává o metodologickém

zpracovávání jednotlivých

zdrojů

přístupu

informací, použité metody

k práci. Uvádí postup

při

při

analýze statistických dat a

z důvodu názvoslovné nejednotnosti mezi jednotlivými autory byla zařazena i krátká

stať

o

metodice přepisu místních názvů.
Čtvrtá kapitola
přlblížit

by se dala nazvat celkovou charakteristikou Mallorky. Jejím cílem je

v nejzákladnějších bodech

prostředí

přehledné

ostrova na podkladu

osnovy

vyplývající z dělení předpokladů k CR.
Pátá kapitola se již
(s detailnějším

zaměřením

zaměřuje

na vlastní fenomén CR na Baleárských ostrovech

na Mallorku)- konkrétně na jeho masovou formu. Pohlíží na CR

v celém jeho vývoji od historických

prvopočátků

až po

současný

stav, charakterizovaný

základními ukazateli CR.
Šestá kapitola je věnována několika různým oblastem aplikace zásad udržitelného
CR

během

opatření

i

posledních let a v současnosti. Zahrnuje zhodnocení

příklady

konkrétních

projektů

Giž realizovaných,

úspěšnosti

právě

jednotlivých

probíhajících

či

zatím

pouze plánovaných do budoucna).
Sedmá kapitola podává charakteristiku jednotlivých alternativních forem CR a
vypovídá o jejich přínosu (větším či menším) myšlence udržitelného rozvoje CR.
Závěrečná

kapitola pak obsahuje celkový souhrn dosažených

k cíhim a hypotézám práce a zamýšlí se nad jejich pravdivostí.

poznatků,

Zároveň

vrací se

pojednává o

možnostech budoucího vývoje a o případných námětech na navazující výzkum.

Byla bych ráda, kdyby se práce stala přínosem pro ostatní autory
studií

(např.

zjiných

regionů)

jako zdroj informací

či

srovnávací

stejně zaměřených

měřítko,

a kdyby svými

myšlenkami a tezemi, získanými překladem cizojazyčných textů či analýzou dat, přispěla
k obohacení české odborné literatury.
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. DISKUZE LITERATURY A VYMEZENÍ POJMŮ
Tato kapitola si klade za cíl definování základních pojmů a to v logické návaznosti
. be

~o

_·vs-ího a zároveň nejpůvodnějšího (CR) po novější a konkrétnější (masový CR

~

.

'

. ln , CR alternativní formy CR). Jelikož úvodní stať o obecném významu a
J rb te Y
.. rakteristice CR slouží pouze k širšímu zarámování studované problematiky, bude

. a zevrubněii Zbývající části již blíže souvisí se samotným cílem práce proto
zpracovan
:.1 •
'
ud~ jejich teoretický rozbor detailnější a rešerše literatury bohatší.

2.1 Cestovní ruch

Významný

nárůst turistických aktivit jasně svědčí o tom, že se CR stal jedním

z nejpozoruho. dnějších ekonomických a sociálních fenoménů minulého století. Jak ukazují
data větové organizace cestovního ruchu (WTO - World Tourism Organization), celkový
pocet mezinárodních příjezdů vykazuje nárůst z 25 mil. v roce 1950 na předpokládaných
806 mil. v roce 2005, což vypovídá o průměrném ročním nárůstu o 6,5 %. Hlavními
přfje:?dovými regiony jsou Evropa a obě Ameriky, přestože jejich podíl na celosvětovém CR
dlouhodobě klesá (95% podíl v roce 1950, 76% podíl v roce 2000) na úkor makroregionů

Asie a Pacifiku, které vykazují průměrný roční nárůst mezinárodního CR o 13 %.
WTO zároveň vypracovala i Vizi pro CR do r. 2020 (Tourism 2020 vision), která
předjímá vývoj CR ve světě během prvních 20 let nového tisíciletí. Podle této předpovědi

dosáhnou mezinárodní příjezdy v roce 2020 hodnoty téměř 1,6 mld. (z toho bude 1,2 mld.
turistů meziregionálních a pouze 378 mil. turistů dálkových - tzn. cestujících mezi

malaategiony). Evropa si udrží své prvenství v počtu příjezdů turistů (717 mil., přesto jen
~6% podíl na celosvětovém CR v r. 2020), nicméně Ameriky (s 282 mil.) budou
pravděpodobně předstiženy makroregionem Východní Asie a Pacifik (397 mil.)

Dosavadní vývoj CR i výše zmíněnou Vizi do r. 2020 přehledně zobrazuje graf 1.

5

DISKUZE LITERATURY
Graf 1: Dosavadní i

předpokládaný

budoucí vývoj

celosvětového

Attual
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Zdroj: www. world-tourism.org
Detailnější průzkum

významnosti jednotlivých

regionů

CR na úrovni

států

jenom

potvrzuje stávající hegemonii již zralých turistických destinací Evropy a Severní Ameriky a
zároveň

nový trend turistického boomu V Asie. O tom

vybrané ukazatele CR u

pěti

svědčí

i tabulka 1, zobrazující
Zdůrazněme,

vedoucích turistických destinací (zemí).

že na

druhé místo v rámci mezinárodního CR se řadí Španělsko, jehož autonomní oblastí (dále
AO)je i studované území Baleárských ostrovů.

Tab. 1: Top 5 destinací mezinárodního CR
Mezinárodnf CR
(přfjezdy v mil.)

Změna

Podíl na

(v%)

celosvětovém

Země

Populace
(v mil.)

CR

75

75,1

9,8

60

124

2. SpaněJsko

50,9

52,4

-2,8

3,1

6,9

40

138

3. USA
4.C ína
5. 'ltál'ie

41 ,2
33,0
39,6
693

46,1
41,8
37,1
764

-5,4
-10,4
-0,5
-1,9

11,8
26,7
-6,4
10,2

6,0
5,5
4,9
100

293
1 299
58
6377

17
4
64
11

1. Francie

SVET

2004

2004

na 100 obyv.

2003 I
2002
-2,6

2003

2004 I
2003
O, 1

Počet přfjezdů

2004

Zdroj: WTO, 2005
Směry hlavních turistických proudů v rámci Evropy znázorňuje obrázek v příloze 1,

lokalizaci hlavních turistických center přímo ve Španělsku pak obrázek v příloze 2.
O ekonomickém významu sektoru CR

svědčí

údaje

Světové

obchodní organizace

(WTO - World Trade Oragization). Příjmy z mezinárodního CR představovaly v roce 2003
přibližně 6 % ze světového exportu zboží a služeb (525 z celkových 9 089 mld. USD).

Uvažujeme-li jen export služeb (1 795 mld. USD), stoupne podíl sektoru CR na cca 30 %.
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Ekonomicky významnými ukazateli

světového

domácího produktu (dále HDP) a podíl na

CR jsou i podíl na

zaměstnanosti

tvorbě

hrubého

v jednotlivých regionech. O

souvislostech a vlivech CR na světovou ekonomiku vypovídají např. údaje

Světové

rady pro

CR (WTTC - World Travel and Tourism Council) z roku 2002: ll% podíl CR na celkovém
globálním HDP (= 3,3 bil. USD), 207 mil. pracovních míst(= 8 %všech pracovních míst
světa).

Tento údaj zahrnuje

Sektor CR má však při tvorbě
nárůst zaměstnanosti

(zpracovatelský

zaměstnanost
zaměstnanosti

odvětvích

i v jiných

průmysl,

pouze v odvětvích

přímo

napojených na CR.

výrazný multiplikační efekt- tzn. že stimuluje
ekonomiky, které s CR

přímo

nesouvisejí

telekomunikace, maloobchod aj.), takže výsledné údaje by byly

mnohem vyšší.

z výše uvedeného je tedy evidentní, že fenomén CR je značně komplexní a zahrnuje
širokou škálu lidských aktivit. Jak je tedy možné jej
charakterizovat? Základní

česká

konkrétně

definovat a specificky

odborná publikace o CR, Výkladový slovník cestovního

ruchu defmuje CR jako "komplexní, mnoha oblastmi a z mnoha hledisek se prolínající
společenský

všech

jevů,

jev bez jakýchkoliv pevně stanovených hranic, který je synergickým souhrnem
vztahů

a

dopadů

v časoprostorovém kontextu, souvisejících s narůstající

mobilitou lidí, motivovanou uspokojováním jejich

potřeb

v oblasti využití volného

času,

rekreace, cestování a poznání, dále v oblasti sociální, kulturní a v dalších oblastech
(Pásková, Zelenka, 2002, s. 6). Na témže místě je pak uvedena i
definice WTO, která v sobě zahrnuje jasné místní,

časové

stručnější

i

a srozumitelnější

motivační

vymezení CR:

aktivity osob cestujících do míst mimo jejich obvyklé prostředí nebo pobývajících v těchto
mistech ne déle než jeden rok za
následné podnikání apod."

účelem

(Přehledná

trávení volného

schémata

času,

časoprostorového

sjednávání
a

kontraktů

motivačního

pro

vymezení

CR zachycuje příloha 3). Dalšími motivacemi k CR pak mohou být: potřeba poznání (země,
kultura, lidé, nové zážitky atd.), potřeba změny životního rytmu, odpočinku a relaxace,
nových sociálních kontaktů atd.
Z těchto

potřeb

a motivací vycházejí konkrétní formy CR - tematický,

rekreační,

kulturní, kongresový, etnický, sportovní, poznávací, léčebný aj. (Pásková, Zelenka, 2002).
Kromě forem CR pak rozeznáváme i tzv. druhy CR, které se dělí např. podle délky pobytu,

území, vlivu na ŽP, hromadnosti a mnoha dalších faktorů. Dělení forem a druhů CR se
shoduje u většiny českých autorů (viz Pásková, Zelenka, 2002; Štěpánek, Kopačka, Šíp,
2001; Mirvald, 1994 aj.) O vybraných formách CR bude blížeji pojednáno v jednotlivých
podkapitolách alternativních forem CR na Mallorce; druhy CR nejsou předmětem této
práce, proto zde nebudou blíže defmovány.
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Součástí

studie

(konkrétně

pro rozvoj CR (viz obr. 1),

její 4. kapitoly) je naopak teoretické

opět strukturálně

shodné v rámci

české

přístupu

V cházím tedy zjiž existujícího metodologického

dělení předpokladů

odborné literatury o CR.
faktorů

rozvoje CR

(publikovaného např. v pracích Holeček, Mariot, Střída, 1999; Štěpánek, Kopačka, Šíp,
_001 aj .) a používám. jej jako osnovu pro charakteristiku přírodních, kulturních aj. podmínek
na Baleárských ostrovech s důrazem na prvky významné z hlediska CR.
Ob'r. 1: Dělení předpokladů CR

Zdroj: autor (vzor: Drobná, Morávková 2004)
Předpoklady

CR představují podmínky

CR, Jejich obecné zákonitosti i
2001).

uplatnění

Lokalizační předpoklady vyjadřují

oblasti podílet se na CR
(Drobná, 2004).

aktivně

Nejčastěji

je

v daném území) a subjektivní.
v rekreačních prostorech, tzv.

Dělíme

pasivně,

členíme

ovlivňují

v konkrétních oblastech a

předpoklady

i

faktory, které

existenci a rozvoj

střediscích (Holeček,

schopnost krajiny poskytovat hodnoty vhodné pro

jednotlivé formy CR (Mirvald, 1994).
municipální-historické. Selektivní

či

na

je na

CR

tzn.

střediscích

a kulturní

či kulturně

vyjadřují způsobilost společnosti

přijímat účastm'ky

předpoklady

Realizační

přírodní

CR a stávat se jimi

objektivní (faktory

předpoklady

dané

zabezpečují

ovlivňující

účast

CR

na CR

(Mirvald, 1994). Dělíme je na předpoklady

dopravní a materiálně - technické. Schéma dělení by pochopitelně mohlo pokračovat až ke
konkrétním faktorům, které jsou uvedené v regionální charakteristice Baleár (viz kap. 4).
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2.2 Masový cestovní ruch
Jak je patrné z dělení

druhů

CR, lze tento sektor

zdrojů na masově-konzumní (zkráceně

Masový CR má

svůj původ

rozčlenit

podle kritéria využívání

masový) a alternativní (viz dále).

v reorganizaci produkce v rozvinutých státech během 19.

a 20. století a, jak již sám název napovídá, jde o jednu z forem masové
konzumní

společnosti.

následným

nárůstem

Zásadní roli
volného

času

při

spotřeby

moderní

jeho rozvoji sehrály faktory zkrácení pracovní doby

a vznik nových technologií zejména v letecké

dopravě

(Sbaw, WiUiams, 2004). Za zakladatele hromadného (masového) CR je považován Thomas
Cook4• Skutečný rozmach tohoto fenoménu však začal až v ekonomicky rozvinutých
zeJ]Úcb druhé poloviny 20. století. Do té doby byl většinou CR výsadou, módním trendem a
vyjádřením

sociálního postavení bohatých (šlechtici, umělci apod.)- tedy úzké skupiny lidí.

Obecně představuje

využíváni

pojem masový CR "cestování velkých skupin

hromadných ubytovacích

zařízení,

stravovacích

zařízení

a

návštěvru'ků,

dopravních

prostředků" (Pásková, Zelenka, 2002) a je protipólem z tzv. individuálnímu CR

5

•

Výkladový slovník CR popisuje masový CR v několika aspektech:
marketingový:

vytváření

masové poptávky po specifických místech nebo zážitcích a

konzumace předem připravených zážitků
ekonomický: ekonomie velkého objemu a masové produkce (tzn. snižování

nákladů

na klienta- hromadná doprava, vyšší vytíženost kapacit apod.)
environmentální: snižování zátěže na ŽP vyšší efektivitou dopravy (v porovnání
s dopravou individuálními dopravními
koncentrace

návštěvru'ků

(prostorové i

prostředky),

časové)

na

avšak negativní vlivy vysoké

přírodní

i socio-kulturní

prostředí

dané destinace (zejména určitých typů lokalit: přímořské, městské, lázeňské aj.)
Synonymem masového CR je pojem tvrdý CR- takový který nebere ohledy na své sociální,
kulturní a environmentální dopady. Logickým protipólemje pak termín měkký (alternativní)
CR, který minimalizuje vliv nežádoucích aktivit spojených s CR na lokální společnost a ŽP.
Jeho základními principy jsou maximální zapojení místních zdrojů (suroviny, lidé, knowhow, tradice, kultura aj.) a malokapacitní CR (Pásková, Zelenka, 2002). Protikladné znaky
měkkého a tvrdého CR shrnuje tabulka 2.

:· 1808 - 1892, zakladatel 1. CK (Štěpánek, Kopačka, Šíp, 2001)
b' Ind~viduální CR je založen na poznávání přírody a místních kultur za materiálně-technických podmínek
llzkých místním zvyklostem (ubytování v soukromí, spaní ve volné přírodě atd.), zpravidla s malým (resp.
prostorově i časově rozptýleným) vlivem na místní komunitu a přírodu (Pásková, Zelenka, 2002).
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Tab. 2: Charakteristika jednotlivých atributů v

..-

MEKKY CR

ATRIBUTY

silné
silné
místní
omezené
malé
místně specifický
farma, statek, malý penzion

-Soei&kulturní vazby
VazbY na mlstnf zdroje
-vlastnicM, pracovní síly
-Neaativní dopady na ZP
r Měrltko. rozsah
r

Produkt

t"""

pffklad ubYtování

případě měkkého

a tvrdého CR
TVRDYCR

slabé
slabé
externí (zahraniční)
významné
velké
standardizovaný
nadnárodní hotelový
,

řetězec

,

ZdroJ. autor (vzor. Paskova, 2005)

Podobnou avšak

tabulku prezentuje ve své magisterské práci i Ludvík

Její vymezení masový versus alternativní CR v podstatě kopíruje výše uvedené

(2004).
členěni

detailnější

na měkký versus tvrdý CR (viz tab. 3).

Tab. 3: Rozdíly mezi masovým a alternativním CR
Masový CR

Alternativní CR

Typ turisty

Psychocentrik, Midcentrik

Alocentrik, Midcentriko

Míra

Vysoká
Package tours
Výrazná
Několik dominantních trhů
Vysoká
Obecné, nepřirozené
Uplně či hlavně turisty
Velké měřítko
Prostorová koncentrace
do turistických oblastí
Vysoká
Mezinárodní styl,

Nízká
Individuální program
Nevýrazná
Nejsou dominantní trhy

Charakteristika

Způsob

realizace
Sezónnost

Poptávka

Původ návštěvníků

Komercializace
Charakter
Využívání
Velikost

Turistické
zajímavosti

Rozmístění

Hustota rozmístění
Architektura

Ub}{tování

křiklavá

Vlastnictví
Role CR

Ekonomický status
Vazby_
Unik kapitálu
Kontrola
Míra
Ideologie

Regulace

Důraz

Velké společnosti sídlící
mimo oblast ubytování
Zcela dominuje místní
ekonomice (vysoká
závislost na CR)
Zejména vnější
Značný

Nikoliv místní soukromý
sektor
Nízká
Volný trh
Zisk, ekonomický růst

Střední

Specifické, autentické
1
Turisty i rezidenty
Malé měřítko
Rovnoměrné rozložení
po území
Nízká
Lokálně tradiční,

v souladu s prostředím
Místní společnosti, malí
podnikatelé
Doplňuje existující
místní aktivity
(diverzifikovaná ek.)
Zejména vnitřní
Malý
Místní komunita
(samospráva)
Značná
Veřejné

zásahy
Stabilita společenství,
Spokojenost

Zdroj: Ludvík, 2004 (vzor: Weaver, 1998), upraveno: autor
Autoři

Conti a Perelli (2004) pak vysvětlují tyto protikladné charakteristiky obou

druhťi CR na základě fordistické masové výroby8, jejíž znaky zejména masový CR jasně
vykazuje (viz obr. 2).
6

klasifikace návštěvníků podle S. Ploga- podrobněji viz příloha 4
vyraz označující obyvatele daného státu ( z ang. resident), v CR= obyvatel destinace CR, místní komunita

7 ps_?'chografická
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Obr. 2! Fordistické a postfordistické charakteristiky CR
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Zdroj: Conti, Perelli, 2004 (vzor: Torres, 2002), upraveno: autor

S rozvojem masového CR je tedy spojen i

bezpočet

více

či méně

negativních

procesů a jevů. Typickou součástí masového CR jsou tzv. package 10 (viz tab. 5 -způsob

realizace poptávky). Jde o komplexní soubor I balík služeb nabízených k úplnému
uspokojení zákazm'ka. Výhodou je pro
stejnými službami placenými

jednotlivě,

služeb a celkové zjednodušení

při

něj většinou

úspora

procesu

času při

zajišťování

Na obranu package je však nutno poznamenat, že

.

zároveň

nástrojem pro

řízení

toku

package, mimosezónní package za

nižší cena package v porovnání se

návštěvníků

zvýhodněnou

vyhledávání, rezervaci a placení

dovolené (Pásková, Zelenka, 2002).
při

vhodném

vytváření

mohou být

a vyrovnávání sezónnosti (víkendové
cenu apod.),

popř.

nástrojem zvýšení

odbytu hUře prodejných nebo samostatně stěží uplatnitelných služeb. Jak se tedy ukazuje,
tennín package není jednoznačně vyhrazenou charakteristikou masového CR.
Tou je naopak pojem 3S CR, popř. SSS CR (z ang. sand, sea, sun). Účastníci této
formy CR jsou motivováni zpravidla možností pasivního konzumu přímořského prostředí
(pláží a přilehlé infrastruktury) a sociálních kontaktů v této oblasti než touhou poznávat
skutečné přírodní

a sociální prostředí dané lokality (Pásková, Zelenka, 2002).

Ekvivalentním termínem je výše zmíněný "sun & beach" CR.
8

Henry Ford (1863 - 1947) ~ zavedl organizaci proudové hromadné výroby normalizovaných produktů;
principy: standardizace a masovost výroby, detailní dělba úzce specializovaných pracovních úkonů, nepružné
;echnologie, teorie o službě veřejnosti, ale hlavním cílem je zisk. Přeneseno do mnoha sfér lidksého života.
označení americké formy kultury ovlivňující celý svět; znaky: konzumní styl života, důraz na kvantifikaci,
~brat, _rychlost a zábavu, standardizované produkty (model předvídatelnosti), iluze efektivnosti a levnosti atd.
Nejčastějšími package jsou poznávací a pobytové zájezdy; jejich tvůrcem jsou CK, hotely, letecké
společnosti apod.
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Ani tyto dva pojmy však nemusejí být nutně doprovázeny výrazně negativními dopady
masového CR v dané destinaci, jako je tomu u jevů a procesů následujících:

•

Turisti.fikace - pozvolný proces
rekreační, hospodářská),
hospodářské

vytlačování

které se stává destinací CR jako výsledek monokulturní
potřeb návštěvníků

funkce CR. Preferováno je uspokojování

úkor potřeb a životního stylu

rezidentů

z prestižnějších částí sídla na pokraj
•

základních funkcí sídla (obytná, obslužná,

Turistické ghetto - kompaktní

(marginalizace místních obyvatel = vytlačování

společnosti-

část

destinace na

ekonomicky i společensky).

území sídla, na níž již došlo k vytlačení

běžných

funkcí sídla funkcí komerční, úzce zaměřené na nabídku služeb CR. Doprovodnými jevy
jsou zvýšení cenové hladiny, snížení dostupnosti zboží denní

•

kongesce atd.

Kongesce (ucpání) - v CR k ní dochází v důsledku nadužívání

určité

zařízení

hraniční přechody

CR s kapacitou, jejíž únosnost je

negativně
značné

•

spotřeby,

ji vnímají nejen

návštěvníci,

překročena

(dálnice,

ale i rezidenti,

neboť

infrastruktury

či

aj.).

infrastruktura CR se do

míry prolíná s občanskou vybaveností.

Kulturní asimilace - Typický vedlejší produkt masového CR s převládajícími
ovlivnění

negativními následky výrazného
dlouhodobého

či

opakovaného styku

kulturně

jedné kultury druhou. V
odlišných

společenských

důsledku

skupin

přejímá

skupina s výrazně nižší technickou úrovní (v CR rezidenti) prvky skupiny vyspělejší (v
CR návštěvníci), zatímco prvky její vlastní původní kultury jsou postupně vytěsňovány.
V případě agresivního

vytlačování

místní kultury cizí kulturou ·se mluví o kulturním

imperialismu (např. amerikanizace kultury).

•

Turistická iritace - míra nevraživosti

rezidentů

k návštěvníkům a k vývoji CR

v daném místě, kterou charakterizuje tzv. Doxeyho iritační index11 , zahrnující 4 stupně:
euforie, apatie, znechucení, antagonismus. Souvisí s prostorovou a
návštěvníků
Podrobněji

a

rezidentů,

časovou

koncentrací

s mírou rozdílnosti kultur, kvalitou infrastruktury apod.

popisuje vztahy hostitel- host tabulka v příloze 5. Jinou klasifikaci postojů a

chování rezidentů k CR uvádějí Mathieson a Wall (1982)- viz příloha 6.

•

Efekt turistické pasti- negativní

působení

neregulovaného (zejména masového) CR,

který svými podnikatelskými aktivitami znehodnocuje
přírodní

hodnoty destinace a tím i

společensky

udržitelný rozvoj. Tento

svůj

předpoklady

pro

svůj

sebezničující

jev může

vlastní kapitál, kulturní a
ekonomicky, ekologicky i
výrazně ovlivňovat

životní

cyklus destinace (viz dále). Obdobnou sebedestruktivní teorii popisují i Shaw a
Williams (2004) na případu Karibské oblasti (viz příloha 7).

Zdroj: Pásková, Zelenka, 2002, upraveno: autor
JJ

Doxey, G.V. (1975): A causation theory ofvisitor-resident irritants: methodology and research inferences. In
The bnpact ofTourism. San Diego, TRA (s. 195-198).
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v

souvislosti s masovým CR nelze neuvést výše zmíněný model životního cyklu

de tinace (dále ŽCD), jehož autorem je R.W.Butler

11

•

Jde o aplikaci klasického

ekonomického a marketingového modelu "životního cyklu produktu" na destinaci (produkt
ložený z mnoha rozdílných prvků s odlišným průběhem a délkou životního cyklu:
ubytováni, stravování, turistické atrakce atd.) Teorie nejen popisuje a vysvětluje dosavadní
v} oj CR v destinaci Geho kvantitativní i kvalitativní změny a dopady), ale zároveň vytváří
předpoved budoucího vývoje a návrhy strategií k dosažení jeho žádoucího směru. Butlerův

žCD (viz příloha 8)

12

je rozdělen do šesti fází vývoje: objevení, vtažení, rozvoJ,

konsolidace stagnace a poststagnace. Znaky jednotlivých fází jsou následující:

•

Fáze objevení:

představení

návštěvníků (přestože

jde

nové destinace na trhu CR, nízký

převážně

o typ alocentrik,

paradoxně

počet

jsou

a nepravidelnost

právě

oni

průkopníky

následného rozvoje masového CR) , rozvoj infrastruktury CR.

• Fáze vtažení:

nárůst

obyvatel v CR, stále

objemu a pravidelnosti
relativně

návštěvnosti

destinace, podnikání místních

intenzivní kontakt mezi rezidenty a

návštěvníky

(ale jeho

postupná komercializace), formování propagace CR, narůst rozdílů v místní sociální struktuře,
počátky

•

organizovanosti rozvoje CR.

Fáze rozvoje: míra
v hlavní

růstu

intenzity CR

(počet návštěvníků)

sezóně převyšují počty návštěvníků počty

masovost, kontrola rozvoje přechází do rukou

dosahuje nejvyšších hodnot,

místních obyvatel (sezónnost), typická je

zahraničních podnikatelů,

stále vyšší nároky na

standard služeb.

•

Fáze konsolidace: zpomalení tempa růstu návštěvnosti, převažuje typ návštěvníka bez zájmu
o reálný život

residentů,

destinace získává turisticky monokulturní charakter a je prodávaná

CK jako "turistický ráj. "

• Fáze stagnace:

maximální počet návštěvníků, nasycení únosné kapacity destinace a pokles

j.ejí atraktivnosti.

•

Fáze poststagnace: v závislosti na předchozím vývoji má obecně tři různé varianty:
o

nevratný pokles - následek neregulovaného živelného rozvoje CR v destinaci

o

stabilizace - výsledek promyšleného

destinačního

managementu,

změny

image

destinace a zvýšení její únosné kapacity
o

omlazení - začátek nového ŽCD

Zdroj: Pásková, Zelenka, 2002,

doplněno

Pásková 2005, upraveno: autor

ll

U:~prv~ prezentováno v publikaci Butler, R. W. (_1980): The Concept of a Tourism Area Cycle of Evolution:
12 P IcatiO!l for Management ofResources. Canadtan Geographer 24, s. 5- 12.
pozn.: průběh křivky ŽCD je do značné míry ovlivněn také působením propagace, efektem módnosti a
Velkou mírou setrvačnosti prostorového chování účastníků CR i zprostředkovatelů služeb CR (CK, CA aj.)
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S masovým CR významně souvisí i problém sezónnosti 13 . Tento fenomén definují
Pásková. Zelenka (2002) jako každoročně obdobné změny v CR (typu turistické nabídky a
poptá ky

vproběhu

roku, složení

návštěvníků,

jejich množství,

uvisející s ročním obdobím. Sezónnost představuje

"časovou

typů

aktivit CR apod.)

nerovnováhu fenoménu CR"

Butler 1994; in Honkanen, 2000). Jedná se tedy o vyvrcholení poptávky po CR v různých
ástech reku (Honkanen, 2000). Sezónní CR je pak takový, který vykazuje vysoký
ezónnosti (typické destinace letního

či

zimního CR). Protikladem je

usiluje o využívání infrastruktury CR v průběhu celého roku (např.
CR v dané destinaci prochází v průběhu roku

několika

celoroční

městský

stupeň

CR, který

CR).

rozdílnými obdobími I

ezónami (viz tab. 4) a schématicky jej lze znázornit vývojovým grafem závislosti
ná

štěvuíkú

počtu

na čase (viz příloha 9).

Tab. 4- ObecDé dělení turistické sezóny
Ceskýnázev

Anglické

hlavni sezóna
vedlej:ěi

sezóna

označení

mezisezóna

shoulder season

mimosezóna

off season

Charakteristika
nejvyšší intenzita CR (největší počet návštěvníků),
nejširší nabídka služeb, nejvyšší ceny
druhá nejvyšší návštěvnost v destinaci po hlavní
sezóně (např. letní sezóna v horských oblastech)
období mezi hlavní sezónou a mimosezónou I vedlejší
sezónou s nižší návštěvností destinace CR
minimální počet návštěvníků

high season,
peak season
low season

Zdroj: Pásková, Zelenka, 2002

Neexistují žádné
oblasti a

regionů

přesné

definice jednotlivých

označení, neboť

sezóny

různých

se nedají porovnávat. Bardolett (1999; in Honaknen, 2000) však

definuje období mimosezóny, pokud

počet turistů

poklesne pod Yz hlavní sezóny.

např.

Celkově

se pak charakter sezónnosti měří tzv. kurtózou sezónnosti (K) 14, která indikuje, do jaké míry
se návštěvníci koncentrují do

určitých částí

roku.

Důvody vzniku sezónnosti mohou být různé. Honkanen (2000) uvádí mnohé

klasifikace příčin sezónnosti (Butler, 1994; Hartmann, 1986; Douglas C. Frechtling, 1996),
jejichž sbrnutí by mohlo vypadat následovně:
• přírodní sezónnost: faktor časové odlišnosti přírodního fenoménu; důvod "místo-čas" =
cestování za sluncem v zimě

či

naopak za

sněhem

v

létě

(motivace

často

závisí jak na podnebí

domova, tak na podnebí destinace ); základ pro 3 S CR.

13

. Odvozeno od pojmu sezóna (z ang. season)- období během roku (související s ročním obdobím) lišící se
?rš~ěvností turistické destinace; výrazně ovlivňuje ceny služeb CR, zaměstnanost atd.
~phkovaný statistický model zaměřený na míru soustředění hodnot v okolí určitého bodu; hodnota K = Onav~těvnost je zcela rovnoměrně rozdělena po celý rok, K= 3 -Gaussovo rozložení návštěvnosti s jednou
sezonou, K> 3 -turistická destinace je v určitém období značně přetěžována (Pásková, Zelenka, 2002)
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• institucionalizovaná sezónnost: faktor lidského rozhodování; závisí na zavedeném sociálním
kalendáři

(spojena s prázdninami, svátky, zvyklostmi apod.), význam faktoru veřejných

prázdnin pro rodiny s dětmi (tedy mimo školní rok); je méně předvídatelná.

• ociálni sezónnost: faktorem je

společenský

tlak a móda (určité resorty jsou trendové v létě

jiné v zimě); módnost destinací se mění.

• sportovní sezónnost: sportovní

důvody

jsou většinou založeny na klimatu, tradici apod. -

spojují tedy vice faktorů dohromady.

•

etrvačnost a

tradice: pro některé turisty je pohodlné a bezpečné cestovat stále na stejné místo

ve stejnou dobu; vzorce sezónnosti založené na tradici jsou stálejší než ty, založené na módnosti.

Zdroj: Honkanen, 2000, upraveno: autor

Model sezónnosti s sebou pochopitelně přináší mnoho negativních dopadů pro danou
de tinaci (i když lze nalézt i

určitá

pozitiva). Výhody a nevýhody fenoménu sezónnosti

shrnuje tabulka 5.

Tab. 5 -Výhody a nevýhody sezónnosti pro destinaci CR

VYHODY

NEVYHODY
;...

~řetrženl

v hlavní sezóně (tlak na ZP)
doprovodné Jevy (nepořádek, hluk) negativně
vnímané zejména rezidenty
;... presycenf dopravní infrastruktury a zvýšené
riziko silničních nehod
;... f')árůst cen
;... nedostatečné využití kapacit mimo hlavní
sezónu
:;.. Aegativní dopady na celkovou kvalitu
produktu CH
;... nerovnováha ve využití pracovních a

~

"

~

období mimo sezónu je šancí pro obnovu
sociálního a přírodního ŽP (z tohoto hlediska
by vrcholná sezóna po celý rok nebyla vůbec
žádoucí)
hlavní možnost pro studenty vydělat si
během studií peníze v tzv. prázdninových
zaměstnáních

finančních zdrojů

,

fluktuace nezaměstnanosti

Zdroj: Honkanen, 2000, vzor: McEniff, 1992, BarOn, 1975, upraveno: autor

Z převažujících negativ jednoznačně vyplývá, že sezónnost je třeba vhodně
regnlovat aby bylo dosaženo vyrovnanějšího průběhu intenzity CR během roku. Honkanen
(2002) uvádí rozmanité nástroje desezonalizace popsané různými autory (Grainger a Judge,
1996.; BarOn, 1975; Baum a Hagen, 1999; McEniff, 1992; Calantone a Johan, 1984), které

shrnuji následující body:

•

Obchodní a kongresový CR: záměrně se odehrává mimo hlavní sezónu .

•

Kulturní CR: významný faktor celoročního CR; může se stát univerzálním lékem proti
sezónnosti (se stoupajícím stupněm vzdělání roste i počet lidí zajímajících se o kulturu).

•

Segmentace trhu poptávky: přilákat základní cílové skupiny marketingu v mezisezóně a
mimosezóně (studenti, senioři, dobrodruzi), které nejsou vázané na tradiční prázdninovou

strukturu.

15
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•
•

Diverzifikace produktu CR: nabídnout více forem CR (žádoucích alternativ k masovému
,. :un & beach CR).
Události. a festivaly:

vytvořit

vysoce žádané krátkodobé události a festivaly mimo hlavní

sezónu.

•

Strukturální

opatření:

typickým

příkladem

je školní rozvrh

(řešením

je

např.

rozdílnost

tennínujarních prázdnin v jednotlivých regionech apod.)

•

Konkurenční snížení cen

a výhodné nákupní akce mimo vrcholnou sezónu (jaro, podzim) .

Zdroj: Honkanen, 2000, upraveno: autor

Destinace by tedy
atraktivit, aby

časově

měly

zefektivnit využití již existujících i doposud nevyužívaných

prohloubily

svůj

sektor CR a dosáhly tak

vyrovnanějšího

sezónního

vzorce.

2.3 Udržitelný cestovní ruch

Jak napovídá samo

označení,

souvisí tato forma CR s pojmem udržitelný rozvoj a

jeh0 principy definovanými v dokumentu Agenda pro 21. století (Agenda 21). 15
Zabezpečení

udržitelného rozvoje se má odehrávat na

základě

tzv. mezisektorového

partnerství které představuje spolupráci mezi sektorem státním, soukromým i občanských a
to v seuladu s myšlenkou "globálně myslet, lokálně jednat." 16 Cíle Agendy 21 má zajišt'ovat
Komise pro udržitelný rozvoj OSN, která

zároveň

definovala základní princip udržitelného

rozvoje: "Udržitelná společnost uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by ohrozila uspokojení
potřeb

budoucích generací." [www.un.org] Komise pak

řeší

i otázky aplikace udržitelného

rozvoje na sektor CR a zdůrazňuje zejména následující opatření, nezbytná k realizaci tzv.
udržitelného CR: prohloubit vztahy a spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem,
nevládníml organizacemi, vládními institucemi a místními komunitami; vytvořit podmínky
vsestianného dialogu při rozvoji CR; přijímat aplikaci řešení "západního typu" při rozvoji
noVých oblastí jako předem odsouzenou k neúspěchu na poli udržitelného rozvoje (Ludvík,
2004). Koncepce udržitelného CR tedy vychází z celkové ideje a strategie udržitelného
rozvoje - přizpůsobit lidské aktivity tak, aby nebyly na úkor kvality života příštích generací
a stavu biosféry (v oblasti CR to znamená zejména minimalizovat jeho negativní vlivy).
tj

v:tl!nf plán Konference OSN o ŽP a rozvoji (United Nations Conference on E~vironrnent and DevelopmentCED)- Summit Země (Rio de Janeiro, 1992); řeší naléhavé úkoly v oblasti ZP a rozvoje; rozpracovává
~~y realizace udržitelného rozvoje, obsažené v dalším dokumentu konference Deklaraci o ŽP a rozvoji.
16nonrn:1 cíle: zefektivnění spotřeby zdrojů a energie, nové technologie, odstranění chudoby atd.
SG ~ad;;t současných společenských přístupů v řešení problematiky lidé vs. prostředí, vyplývající z faktu, že
u asné globální (hospodářské, společenské, environmentální) problémy ovlivňují lokální prostředí
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Stručnou

~Cdržitelný

a

zároveň

výstižnou definici

uvádějí

Pásková, Zelenka (2002, s. 302):

CR je takový CR, který dlouhodobě nenarušuje přírodní, kulturní a sociální

prostředí. Aktivity CR v tomto případě ovlivňují místní ŽP a společnost (i biosféru jako
celek) p_ouze v takové míře, která tyto složky neobnovitelně negativně nemění a neomezuje

tak možnost využití dané destinace CR i v budoucnu.
Oficiální definice WTO je pak o
soucasných

turistů

\' budeucnu.

Mělo

něco

obsáhlejší: "Udržitelný CR spojuje

potřeby

a cílových oblastí s ochranou a zvyšováním rozvojových možností
by být

zajištěno

směřování

uspokojeny ekonomické, sociální a estetické

všech

potřeby

prostředků

k tomu, aby byly

místních obyvatel

a

zároveň

byla

zachována jejich kulturní identita, udrženy základní ekologické procesy, biodiverzita a
životaschopnost prostředí." [www. world-tourism.org]
Stejně

jako je udržitelný rozvoj aplikován na oblast CR (udržitelný CR), má i

Agenda 21 v tomto sektoru svou obdobu- Agenda 21 pro cestovní ruch (1996).

Představuje

rozpracování Agendy 21 pro podmínky a specifika CR a její hlavní zásady jsou:
•

CR může pomoci lidem k dosažení zdravého a aktivního života v harmonii s přírodou

•

CR může přispět k zachování,

•

CR by měl být založen na udržitelných vzorcích produkce a spotřeby

•

ochrana ŽP by se měla stát neoddělitelnou součástí procesu rozvoje CR

•

rozhodování v procesu plánování by mělo být realizováno na místní úrovni 17

•

rozvoj CR by měl vycházet z podpory identity, kultury a zájmů místních obyvatel

ochraně

a regeneraci zemského ekosystému

Zdroj: Pásková, Zelenka, 2002, upraveno: autor

Se zaváděním udržitelného CR souvisejí mj. následující tři procesy- viz obr 3.

Obr. 3: Doprovodné procesy udržitelného CR

Ekologizace CR:
.očlštaván í" aktivit CR od
ptaktik nes l učite lných se

základními ekologickým i
Princ1py . Nástro je:
le_gislativa, dop,oruěen f,
vY'choví;l a vzdělava n f
na)lšleVn iků , rezidentů i
podn ikatelů v abe~u .

,

Regulace CR:

Optimalizace vývoje

usm ěrň ovéiQ I rozvoje CR tak,

dopadů CR:
hledan í a realizace
nejlepšího možného
komprom isu mezi
maximalizaci pflnosů CR a
m inimalizací jeho záporných
dopad ů , Nástroje: plánavánl
a výběr va riant v~ojtf GR:
vytvál eni scéná řU apod.

aby byl d l ouhodobě udržitelným.
Nástroje: kvalitní územn í pian,
legislativa, vlastní kontrolnl
mechanismy, kvalitní desti na čn l
management, vládn i dotačn l
prog ťamy, eva l uačn f a
certifi ka čn í systémy asoeiací GR
aROd.

Zdroj: Pásková, Zelenka, 2002, upraveno: autor
17

btzv. Lokální agenda 21 (LA 21)- rozpracování dokumentu Agenda 21 pro využití na lokální úrovni (město I
oPásee, region, destinace CR atd.) s důrazem na respektování místních podmínek a se zvážením externích vlivů.
( ková, Zelenka, 2002)
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p{)s/ední "bublina" výše uvedeného schématu obsahuje

c:iJninku

úspěšného

rozvoje CR v

současnosti:

všeobecně

základní

najít kompromis mezi maximalizací

řinosů z CR (ekonomických, sociálních, kulturních, při ochraně ŽP atd.) a minimalizací

i ho negativních

dopadů

(škod, ztrát) v dané lokalitě (dopady environmentální, socio-

~LJ.Iturni aj.) Tento vztah mezi příjmy z CR a zátěží ŽP zobrazuje graf 2. Abychom se
hybovali v mezích udržitelného CR je
pře

zapotřebí,

aby pozitivní efekty

(příjmy

z CR)

ažovaly nad rostoucím stupněm zatížení území. Pokud však dosáhne daná destinace

nasycení a přesycení své ekonomicky únosné kapacity,

začnou převažovat

CR a lokalita se tak dostává do situace zvané efekt turistické pasti (viz

negativní dopady

dříve),

kdy destruuje

· é vlastní zdroje předpokladů pro CR.

Graf 2: Vztah mezi zátěží ŽP a příjmy z CR

příjmy

z CR

Pozitivní
efekty

Zóna přiměřené
zátěže CR

Negativnj
efekty

Zóna

nepřiměřené

zátěže

CR
počet

c:::::====~:=:::::=Růst zátěže

území

návštěvníků

Ekonomicky
únosná kapacita,
bod nasycení

Zdroj: Pásková, 2005, upraveno: autor
Výše uvedený graf obsahuje nový pojem, úzce spjatý s udržitelným rozvojem CRúnosná kapacita. 18 Jedná se o mezní míru maximálního zatížení území antropogenními vlivy

bez snfžení kvality ŽP a ekosystémů. Po překročení únosné kapacity (tzv. bodu nasycení I
hladiny saturace) se stávají

změny nevratnými. S ohledem na sektor CR se jedná o

maxim4Jní možné zatížení daného území cestovním ruchem aniž by došlo ke:

..----------

ůntéž nosná kapacita; z ang. carrying capacity; měří zranitelnost lokality; detailnější popis 4 různých sfér

osné kapacity (fyzická, psychologická, environmentálně-ekologická a socio-kulturní)- viz příloha 10.
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sníze,ní kvality ŽP a ekosystémů,
zmenšení zážitku a spokojenosti návštěvníka,
oegativnim vlivům na místní komunitu, její socio-ekonomickou strukturu a aktivitu,
negativním dopadům na kulturu dané oblasti atd.
Zdroj: Pásková, Zelenka, 2002
Právě

v souvislosti s CR definuje únosnou kapacitu WTO jako "maximální

počet

lidi. kteři mohou navštívit destinaci CR ve stejný čas, aniž by způsobili destrukci jejího
t)'Zického ekonomického a socio-kultunúho ŽP; zároveň je však nepřijatelný pokles
, . kvalitě uspokojení návštěvníků" (in Coccossis, 2002).

Druhá "bublina

ze schématu na obr. 3

tl

hovoří

mj. o kvalitním

destinačním

managementu19, se kterým souvisejí různé formy hodnotících a certifikačních systémů.
Mezi

nejzákladnější patří:

• EIA (environmental impact assessment) 20

-

mezinárodně přijímaná metoda komplexního

pesuzování vlivů velkých staveb na ŽP s cílem zvolit variantu s nejnižším vlivem.
•

Ekolabeling destinací

či zařízení

CR

(značky

environmentální kvality) -

označování

environmentální vhodnosti zařízení a jeho nižšího nežádoucího vlivu na ŽP.
•

i 1-

EMAS (environmental management and audit scheme

environmentálně orientovaný

evropský model manažerského systému; využíván subjekty CR (hotely, dopravci ... ), které
mají za povinnost mj . každoročně vydávat environmentální prohlášení o vlivu firmy na ŽP.
•

ISO 14000+ - soubor mezinárodních norem ISO

zaměřen

na

vytváření

a rozvoj systému

environmentálního managementu v organizacích, jeho certifikaci, ekolabeling atd.

•

QMS (quality management system) - způsob řízení firem, založený na vytvoření a
kontinuálním zlepšování systému managementu jakosti.
Zdroj: Pásková, Zelenka, 2002
A konečně i první "bublina

tl

skrývá jeden velmi konkrétní (někdy legislativní)

nástroj realizace udržitelného CR - implementaci principu platby znečišt'ovatelem (dále

PPP Polluter- Pays' Principle). Je na něm založen systém pokut nebo daní za znečišťování
ŽP (tzv. environmentální

daně).

Získané

prostředky

jsou využívány pro financování

opatření na ochranu ŽP (výstavba čističek, opatření v chráněných územích apod.) Nevhodná

aplikace principu však může evokovat etický problém - kupování práva znečišťovat ŽP.
Gómez (2002) jednoduše

vysvětluje, že v souladu s PPP by ti, kdo způsobují znečištění ŽP,

19

s~ub~r technik, nástrojů a opatření používaných při plánování, organizaci, komunikaci a regulaci CR v dané
desttnacr vy' 1 dk ·
.
~
ě .'
s e em JSOU udržitelné
a konkurenceschopné produkty CR (Pásková, Zelenka, 2002).
21 sEmS 1111_ce EU č.97 /ll EC
1836/93
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m li poskytovat

prostředky

na předcházení popř. kompenzaci jeho poškozování.

S PPP
22

U\~sí i pravidlo internalizace externalit rozvoje CR, které uvažuje započtení externalit do
··tkových nákladů při kalkulaci ceny produktu CR (Pásková, Zelenka, 2002). Jednou
1

metod aplikace PPP se tak stává

vnější zdanění (zavádění

tzv. "zelených daní" popř.

23

Pigouviánských daní
Skutečně

).

komplexním a všezahrnujícím

přístupem

je pak tzv. ekologicky udržitelný

konomický rozvoj CR, který připisuje stejný význam jak ochraně ŽP, tak ekonomické
< ·konnosti a sociální rovnosti (viz obr. 4). Řízení takového CR je pak dostatečně provázáno

. řízením v oblasti ŽP - přírodmlw i sociálního (Pásková, 2005).
Obr. 4:

Interpretační

schéma udržitelného CR

EKONOMICKÁ EFEKTIVITA:
Ekonomicky udržitelný CR

,------------------------1
: Udržitelný rozvoj CR
UDR.ŽITELNOST:
CRjake součást
trdržitelnéha rozvoje
OCIÁLNÍ
PRAVE))LNOST

i
I

Ekologicky udržitelný CR

Zdroj: Coccossis, 2002
Vraťme se na závěr kapitoly ještě jednou k třetí" bublině" z obrázku 3. Je zřejmé, že

abychom mohli dopady CR optimalizovat, musíme je nejdřív identifikovat. K tomu nám

nejlépe poslouží SWOT analýza24 dopadů CR (viz tab. 6); která zahrnuje jejich klady i
zá~ory (stávající i výhledové). Z této analýzy pak vyplývají tzv. indikátory udržitelnosti -

vhodně zvolené veličiny /hodnoty (měřené nebo získané výpočtem), které mají zřejmý vztah
k vyhodnocení vývoje regionu ve vztahu k naplňování koncepce udržitelného rozvoje. Pro
pecifika CR je zpracovala WTO a to ve dvou formách: klíčové indikátory využitelné

univerzálně ve všech destinacích a specifické indikátory pro vybrané typy destinací ostrovy, horské oblasti apod. (Pásková, Zelenka, 2002)

...

d mimotržní vnější efekty dopadající na někoho jiného než na jejich tvůrce; negativní externality CR: emise z
cO:.ra~, znečišťování pláží: degradace ek?systémů, kulturní vlivy~~ místní komunitu; pozitivní externality
n · Pl'íjmy z CR, zvyšováni zaměstnanosti, péče o památky, rozvoJ mfrastruktury
~4 ~Odle jejich zakladatele (1938) a propagátora, ekonoma A.C.Pigoua (Gómez, 2002).
k 0~Piex:ní metoda kvalitativního vyhodnocení zkoumaného jevu či procesu rozdělená do 4 základních
( ~~m.(z a~g.): Strenghts (přednosti, silné stránky), Weaknesses (nedostatky, slabé stránky), Opportunities
p 1 ežltostt), Threats (hrozby)
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Tab. 6: SWOT a11alýza vlivů CR na ŽP

íi)LNE sTRANKY - ~OZITIVA

-el<onomicl<á a ~oncepčn~ podpo_ra ~ch~an_y ZP:
ptírodních zdroju, .kulturn1ho děd1ctv1, b1od1verz1ty

•prosazováni (právních) n?rem a etických
odexů smě řuj iclch k environmentálně
odpovědnému jednání a ochraně zdrojů
.vytvářen i a pro~ubování pochopeni, úcty, vazeb
dědictví, k

a vztahu k přírodnímu a kulturnímu
Jiným národ ů m a národnostem

•sociální kontakty- rozvoj místního kulturního
života (divad la, kina, galerie, koncerty, muzea
atd.), vytvá řen i a regenerace etnické identity,
oživeni tradičních umění, řemesel, slavností a
jazyka

• ~ íren í vzdělání a propagace mezinárodního
pochopeni a mlru, snižováni bariér uazykových,
rasových, náboženských, politických aj.)

•zvyšováni životního standardu, resp. kvality
života místn ích obyvatel- vytváření pracovních
příležitosti (plných pracovních úvazků či
sezónních zaměstnání; multiplikační efekt),
mlstn ich řemesel, umění, lepši společenské
prrležitosti a vyšší příjmy obyvatel, rozvoj
infrastruktury a služeb, prolomení negativních
1 životních stereotypů, zlepšení zdravotní péče aj.

· •regenerace starších staveb a kulturních
památek- jejich restaurace, oživení,
znovuzačlenění do genia loci území25 (zříceniny
h_rad ů, přístavy, historické železnice, nádraží,
Viadukty atd .)

•zvyšován! hodnoty pozemků a nemovitostí v
dané lokal itě

SLABE STRANKY

NEGATIVA

•změna přírodního prostředí

na umělé I
antropogenní prostředí; narušení ekosystémů a
koloběhu látek, nežádoucími fyzikálními faktory
(změna albeda, nepropustnost povrchu aj.)
výstavby letišť, dálnic a silnic, hotelů ...
•poškozování, znečišťování a sezónní
zhoršování jednotlivých složek Ž:P zejména v
místech vysoké koncentrace návštěvníků a v
citlivých ekosystémech- pobřeží, ostrovy,
korálové útesy apod.
•přímé ohrožování vzácných druhů
•produkce pevných a kapalný odpadů,
chemického a fyzikálního znečištění
•narušování krajinného rázu a integrity tradičních
místních architektonických stylů (necitlivé stavby)
•vysoká globální spotřeba (ne)obnovitelných
přírodních zdrojů (fosilních paliv, vody,
stavebních surovin, dřeva aj.) pro účely dopravy,
vytápění, klimatizace, přípravy pitné vody atd .
•vysoká lokální spotřeba limitovaných přírodních
zdrojů (voda, půda, zdroje energie)
•vysoká závislost na importu; černý trh,
nerovnoměrné rozdělení bohatství
•vytváření trhu pro doprovodné sociálně
patologické jevy (příležitosti k prostituci,
kriminalitě a spotřebě drog)
•zisky z CR se neuplatňují v dostatečné míře v
destinaci (transfer profitu zpět k zahraničním
majitelům zařízení CR a zprostředkovatelským
subjektům)
•změna

místní kultury, umění a tradic na umělé
pro návštěvníky, ztráta přirozenosti,
vazeb, racionální podstaty atd .
•pokles kvality života místních obyvatel- vyšší
koncentrace lidí- tlak na veřejná prostranství,
znečišťování Ž:P, spotřeba místních zdrojů,
zavádění a dominance místně cizího životního
stylu a kulturních prvků, sociální patologické jevy,
preference potřeb návštěvníků před místními
obyvateli, ztráta soukromí
•vytváření napětí mezi návštěvníky a místními
obyvateli jako následek kolize kultur, ztráty
kvality života a společenské prestiže rezidentů,
odcizení a narušení vazeb k regionu
•vývoz západního životního stylu s typickými
negativními stereotypy, důrazem na materiální
hodnoty, zisk a komerční přístup k životu26
komercializace a komodifikace produktu CR
představení

~---------------------" holistický souhrn hmatatelných i nehmotných projevů historie i současnosti lokality, jedinečný a
deopa~ov~te~ý, v interakcí s duchovním světem návštěvníka nebo rezidenta vytváří jeho vícerozměrný
~:cký VJem z dané lokality; atmosféra I duch místa I jak jej lidé prožívají (Pásková, Zelenka, 2002).
O~b ~?o z~oje CR se stává komodita (prodejní artikl, zboží na trhu), předmět obchodu; vše je podřízeno
V)'rá~ě · m l zájmOOI. a ostatní hlediska (kulturní, estetické, duchovní, výchovné aj .) jsou potlačena. Zboží je
00
masově a ztrácí tak svou jedinečnost (např. pásová výroba suvenýrů apod.) Pásková, Zelenka, 2002
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HROZBY

LEZITOSTI

· technologie se snižováním spotřeby zdrojů
• ove
'"t' . . ŽP
enším znec1s ovan1m
~ : novénl aktivi! a služeb CR
. • .
.
p vfronmentálm management podmku a uzem1
:;timulace podnikatelů v CR ke zlepšování ŽP v
v

•exponenciální kvantitativní rozvoj CR (růst
populace, ekonomický růst, sociální změny,
módnost atd.)
•rozvoj nových outdoorových aktivit, včetně
aktivit podporovaných technikou (motorové
létání, jízda na motorových člunech aj.)

destinaclch
.
. •
•změna tradičmho vzorce 3S CR - větš1 duraz na
znánf, autentický prožitek, eko-formy CR atd.
~věd mění si' hodnoty přírodního a kulturního
•další pokračování trendu a způsobu dopravy(iědictvl. genia loci, kulturního a společenského
rozvoj letecké a individuální silniční dopravy
života nejen ve vztahu k c~.
•rozšíření CR do dalších přírodně a společensky
•výVOj a aplikace technologu pro přesnou
cenných území a lokalit, včetně lokalit s málo
kVantifikaci vlivů CR na ŽP
stabilními, zranitelnými a vzácnými ekosystémy a
.zavadění žádoucího odpadového hospodářství
27
lidskými komunitami
na principu "3R" ; vodní hospodářství (ČOV ... )
•větší znalosti o ekosystémech, systematický
•další zvyšování globální konkurence na trhu
lokáln1 i globální výzkum, zlepšení přístupu k
služeb CR, velký důraz na kvantitu prodeje a
výzkumu, monitorování a prevence, rozvoj
komunikačních médií a informačních technologií, masový CR
vyššf powědomí o dané problematice mezi
•další přesun rozhodovacích kompetencí mimo
ná)Jštěvn lky, místními obyvateli, podnikateli atd.
destinaci (hotelové řetězce, touroperátoři aj.) a
•aplikace moderního marketingu s efektivním
tedy zvýšení vnější závislosti
cfleným ovlivňováním směřování turistů do
destinacf a podlle typů aktivit
•přispění k rozšíření sociálně patologických jevů
•prispěnf k cellkovému pohledu na svět a členství
(prostituce, kriminalita, drogy aj.) a ohrožení
v globální společnosti, podpoře zachování
klasické struktury rodiny
děd lcM a tradic, zhodnocení vlastní kultury.
•CR jako šiřitel rozvoje obecně (vystaven na
existujlcf infrastruktuře, rozvíjen na bázi lokálních •citlivost na změnu, rizikové faktory CR či pouhé
prodwktů, doplň•ující produkci jiných
fámy (přírodní katastrofy, šíření nemocí, politická
ekonomick'ch aktivit...
nestabili , terorismus, dopravní nehod atd.

0

Zdroje: Pásková, 2005; Jafari, 1999; Coccossis, 2002; upraveno: autor

2. 4 Alternativní formy cestovního ruchu

Pásková, Zelenka (2002) používají pojem alternativní CR jako obecné

označení

pro

CR alternativní k masovému CR s jeho negativními vlivy na ŽP. Zpravidla jde o CR
v malých skupinách (individuální forma CR oproti předchozí hromadné), který respektuje
potřeby a zvyklosti místní komunity a její ŽP. Jeho základem je zážitkovost, vycházející

z přirozeného potenciálu dané destinace a změny motivace návštěvníka. Podmínkou jeho
vzniku je pak restrukturalizace CR - tedy přechod od orientace na masový a konzumně
orientovaný CR na alternativní formy CR (tzn. od tvrdého k měkkému CR). Podrobné
charakteristiky alternativního CR udává Weaver (1998) - viz tab. 3. Z ní je patrné, že
veškeré požadavky se v tomto případě zároveň shodují s vymezením udržitelného CR, a
preto v našem pojetí nezahrnujeme do alternativního CR nežádoucí alternativy masového

z ang. "reduce, re-use, recycle," tzn. heslo "omezovat, druhotně využívat a recyklovat"
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• tzV. pseudo-CR motivovaný sociálně patologickými jevy nebo spekulací (benzínový,

erác.ký drogový, sexuální aj.), ale uvažujeme pouze jeho pozitivní formr 8.
J ted patrné, že vymezení pojmů není u všech autorů jednotné a jednoznačné a mnohdy se
. "ch defmování ve velké míře překrývá nebo liší. Pro potřeby práce byla vybrán postoj a
nt

tebJedné hierarchické členění autorů Newsome, Moore, Dowling (2002). Uvádějí i citace a

J fulÍce jiných autorů: Alternativní CR dává

důraz

na kontakt a pochopení mezi hostiteli a

návštěvníky stejně jako na ŽP (Smith & Eadington, 1992), je v souladu s přírodními a
.qxJlečenskýrnl

hodnotami (Wearing & Neil, 1999) a zahrnuje malé

mi tních obyvatel v dané destinaci (Cater,
který hledá své kulturní i

přírodní,

1993).

společnosti

ve vlastnictví

Sami pak definují alternativní CR jako "CR,

osobní i autentické alternativy." Jejich klasifikace

alternativního CR vypadá následovně:

• pfírodní CR: CR v přírodě, o přírodě a I nebo pro zachování přírody; zahrnuje dobrodružný
CR, ekoturismus apod.

• kulturní CR: CR související s kontaktem s kulturou a studiem kultury; zahrnuje venkovský
CR, náboženský CR, etnický CR apod.

•

události: CR spojený s prožíváním slavností charakteristických pro danou oblast nebo
důležitými výročními

událostmi; zahrnuje sportovní události, karnevaly, festivaly apod.

• ostatní: jakákoliv forma CR, kterou nelze zahrnout do

předchozích

skupin; dobrovolnické

programy, vzdělávací programy, pobyty na farmách- agroturismus apod.

Zdroj: Newsome, Moore, Dowling, 2002
Ve výše uvedeném

dělení

jsou

zvláště zvýrazněny tři

pojmy- formy

různých druhů

altemativtúho CR - které jsou často používány na stejné úrovni s alternativním popř.
udržitelným CR. Pásková, Zelenka (2002) pak nadřazují pojem venkovský CR pojmům
ekoturismus i agroturismus, které považují za jeho formy.

Venkovský (rurální29) CR je souborné označení pro druh CR s vícedenním pobytem a
rekreačními aktivitami na venkově (pěší turistika, projížd'ky na kole nebo na koni,

pozorování a

péče

o domácí

zvířata,

konzumace podomácku vyrobených potravin atd.)

ubytováním v soukromí nebo v menších ubytovacích zařízeních. Přitažlivost rurálního CR
je založena na aspektech venkovského způsobu života - rozsáhlá klidná krajina, čistý
vzduch, pracovní aktivity, zvyky a folklór, rozmanitá fauna a flóra apod. Jeho rozvoj souvisí
s rozvojem venkova, budováním pěších tras a cyklotras, muzeí, skanzenů, farem
s alternativním zemědělstvím, revitalizací tradičních řemesel atd. (Pásková, Zelenka, 2002).

~~k)dy jej též označujeme jako "zelený" CR (Conti, Perelli, 2004), popř. "zodpovědný" CR (Espinoza,
;

; "kvalitní" CR (Molz, 2004)

z ang. rural tourism; ve šp. turismo rural- ubytování ve venkovských domech (casa rural, fmca)
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Agroturismus (agrární CR) zahrnuje turistické nebo

n inn:' ch fannách

či

pobyty na venkově na

statcích, jejichž hlavní náplní je poznávání altemativm'ho

. ta v blízkém kontaktu s přírodou,

}J\0

·th'llÍ

rekreační

odpočinek (pěší

přímá spoluúčast

na

způsobu

zemědělských činnostech

turistika, cykloturistika, jízda na koni, chov

a

hospodářských zvířat,

zná áni původních technik výroby potravin apod.) Agroturismus je modelovým

tikl-adem
n ní

třeba

směřování

k udržitelnému CR s aspektem ekologickým i socio-kulturním,

budování nové suprastruktury, využívá již existující zdroje a místní suroviny,

. ·pic ký je blízký sociální kontakt
•

neboť

návštěvníků

s rezidenty a poznání místního životního

rrlu (Pásková Zelenka, 2002).
r

Ekoturismus je forma CR, jejíž
\)tvorů přírody, přírodních

1 ouhmně biosféry a

účastníci

jsou motivováni využitím

chráněných

rezervací, kulturních památek, akcí a dalších atraktivit

antroposféry) tak, aby nebyly cestovním ruchem

nadměrně

narušovány. Pro ekoturismus jsou typické ekoturistické aktivity = více než 80
aktivit s relativně malým vlivem na ekosystémy:
.li

očichů

pěší

různých

turistika, fotografování, pozorování

cykloturistika, jízda na kajaku apod. (Pásková, Zelenka, 2002). Pro ekoturismus

je zvláště blízký pojem

zodpovědný

CR tak, jak jej charakterizuje Mezinárodní

společnost

ekoturismu (The Intemational Ecotourism Society, TIES). Lze jej definovat jako "takový
způsob

cestování, který bere v úvahu

přírodní,

souvislosti vybrané destinace, aby zvýšil

svůj přínos

dopady (Espinoza, 2004). Rozpracováním těchto
·e zodpovědným CR zabývali

socio-kulturní, ekonomické a politické
čtyř

a naopak minimalizoval negativní

hlavních sfér (viz úvod) se v souladu

např. autoři Fennell, 1999 či Honey, 1999

(in Espinoza, 2004) a

ve svých shrnutích dospěli k následujícím zásadám zodpovědného CR:
•

přispívá

k zachování přírody a autentických kulturních rysů

• zvýhodňuje místní obyvatele (ve smyslu dlouhodobých výhod, ne jen okamžitých
ekonomických zisků)
•

má malý rozsah a tudíž nízké dopady Ge "neničivý")

•

principy etiky, zodpovědnosti a udržitelnosti

• vyžaduje dodržování lidských práv a zásad demokracie
Příbuznost (až shodnost) s pojmem ekoturismus (popř. i udržitelný CR) je tedy zjevná.

K tomu, aby se

člověk stal "zodpovědným cestujícím" a skutečným "eko-cestovatelem'a 0,

z ang, responsib Je traveller a Eco-Traveller (Espinoza, 2004)
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n •:l3ČÍ pouze programové chování podle výše uvedených zásad. Být eko-cestovatelem

/JUUllená mit "zodpovědné" myšlení a to hned ve třech dimenzích: region, období,
0

, .j

L.osti. O regionech hovoří např. Leiper (1995; in Espinoza, 2004), který chápe CR jako

hyb Lidí skrze tři geografické oblasti: region původu, tranzitní region a cílový region dané
J ·tinace. Obdobím jsou myšleny etapy cestování, kterými procházíme před, během a po
.-končení

naší cesty. Butler (1980; in Espinoza, 2004) jich rozeznává 5: očekávání, cesta do

d ·tinace prožitek na místě, cesta domů, vzpomínání. O třetí dimenzi, souvislostech,
' .'POvídají výše zmíněné přírodní, sociální, kulturní, ekonomické a politické kontexty
llbsažené v samotné definici zodpovědného CR (Espinoza, 2004).
Aby se

člověk

stal opravdovým a

•tap cestování (Butler, 1980) neustále a
1QO.l)

zodpovědným

eko-cestujícím musí

vědomě přemýšlet

o

různých

během

všech

souvislostech (Espinoza,

v jednotlivých regionech CR (Leiper, 1995). Jeho cílem musí být omezit negativní

dopady ve

prospěch

zvýšení výhod, který CR přináší. Musí

věřit,

že když respektuje domov

ostatních lidí respektuje tím svůj vlastní domov (svůj oikos).
Hierarchické vztahy mezi pojmy udržitelný CR a ekoturismus lze vyjádřit takto:
•

ekoturismus je pouze jednou
specifičtější

částí

(formou) CR, která však

formy CR, zatímco udržitelný CR

může

zastřešuje některé

další

mít jakoukoliv formu, pokud

jsou dodrženy principy udržitelnosti (Ludvík, 2004)
•

ekoturismus je

obecně

prostředí je hlavní

•

chápán jako podmnožina udržitelného CR, kde

přírodní

motivací pro cestování (Cater, 1994 ; in Ludvík, 2004)

ekoturismus je podmnožinou alternativního CR, z větší

části

chápaného jako forma

udržitelného CR (Butler, 1996; in Ludvík, 2004)- viz obr. 5.

Obr. 5: Vymezení forem CR dle jejich vztahu k udržitelnému rozvoji
j-•--•---------------------------------T--------------------------------------~
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Zdroj: Ludvík, 2004 (vzor: Butler, 1996), upraveno: autor
ll - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32

~~e~pona eco- pochází z řeckého oikos, což znamená domov
JlčJ formy alternativního CR (založené na konkrétní motivaci k účasti na CR)- viz Pásková, Zelenka, 2002
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3. METODIKA PRÁCE
Následující kapitola popisuje použité metody a

způsoby

získávání a zpracování

infonn·ací a dat. Tento proces by neměl být jednorázový a monotematicky zaměřený,

neboť

.. tak jako architekt musí pečlivě naplánovat a projektovat svou stavbu, tak i výzkumník
potřebuje

strukturu svého výzkumného projektu" (Moore, 1983, s. 63; in Gómez, 2002).

Proto byly analyzovány informace různých forem: písemné zdroje (literární či elektronické),
datové statistické soubory a vlastní pozorování v dané

lokalitě.

Celkový metodologický

pqstup znázorňuje schéma na obrázku 6.
Obr. 6: Metodologický přístup k práci

VLASTNÍ

/

' I\
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ANALÝZA

-

/

.".

Zdroj: autor (vzor: Gómez, 2002)
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J.l Práce s literaturou
Kvalitní a věrohodné odborné literární zdroje jsou základem pro každou výzkumnou

práci. Problémem se však může stát jejich dostupnost (zvláště ve vlastním jazyce). Česká
odborná literatura je v tomto ohledu
bakalářské)

značně

pozadu a ani studentské práce (diplomové

nejsou pro zpracovávanou tématiku

zvláště přínosné, neboť

se z valné

či

většiny

rýkaji domácího CR v České republice (převážně problematiky druhého bydlení) a
neposkytUjí tak komparativní podklad pro porovnání

např.

s jinými

přímořskými

destinacemi ostrovy apod.
V práci byly použity písemné zdroje v českém jazyce trojího druhu: vlastní

publikace o CR (SŠ učebnice, VŠ skripta, průvodce), odbornější a konkrétnější práce
zapůjčené

z Geografické knihovny

Přírodovědecké

diplomových prací) a poznámky z přednášek a
přednášejícím),

z knižnich

týkajících se v různé

průvodců

byla jejich

formě

věrohodnost

fakulty Univerzity Karlovy

cvičení během

CR. Problémem

studia (vlastní
při

či

(včetně

zpracované

zpracovávání informací

a aktuálnost. Tendencí

těchto propagačních

publikaci je totiž danou destinaci přikrášlovat a zamlčovat (často významná) negativa. Proto
je třeba přistupovat k podaným informacím s nadhledem a porovnávat je se
statistickými údaji nebo s reálnou situací (na
problémem knižních

průvodců

vlastm'ho pozorování). Dalším

je jejich aktuálnost. Regionální informace, které podávají,

totiž rychle zastarávají a snadno podléhají
obecně),

základě

spolehlivějšími

změnám

(na rozdíl od literatury, která se týká CR

a proto je třeba na ně nahlížet více kriticky a ověřovat jejich platnost.

Zahraniční

odborná literatura související se zpracovávanou problematikou je o

poznání bohatší. V případě anglických publikací mi posloužila jako zdrojová základna

opět

Geografická knihovna. Jedná se vůbec o základní literaturu detailně pojednávající o
problematice udržitelného CR ze všech možných hledisek. Vesměs jde o obecné teze a

principy, oživené uvedením konkrétních regionálně zaměřených příkladů či případových
1ltudii.

33

Oproti tomu získaná literatura v katalánském jazyce je již cíleně zaměřena na

zprac<:>vávaný region Baleárských ostrovů, či ještě konkrétněji na problematiku CR na
Mallorce. Doslova "biblí" o Mallorce by se dala nazvat několikasetstránková publikace
.,Mallorca" (Doly, 1993), která vyčerpávajícím způsobem popisuje veškeré aspekty na
tomto ostrově. Za její zapůjčení vděčím lektorátu katalánského jazyka "ARCA" 34 na FF
n
.l4

z atJ.g. case study- detailní zpráva o konkrétním případu, jeho vývoji apod.; kasuistika
z kat. Aula de Recursos de Catala "Carlemany"
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l . Literatura konkrétně zaměřená na regionální problematiku udržitelného rozvoje CR pak

háZela z různých
Jank-ů

zdrojů

UIB, kterým za poskytnutí všech knih i fotokopií (zejména

z odborných časopisů) rovněž patří můj nemalý dík. Tyto zdroje se zároveň staly

zhodující

při

nesrovnalostech s jinými podklady (zejména

českými průvodci), neboť

jsou

tuální· odbornější, regionálně zasazené a tudíž relevantnější k posouzení daného tématu.
J.l Zpracování iDternetových zdrojů

Nejen

celosvětová síť

internet, ale i jiné formy elektronických textů se staly pro tuto

práci podstatnými zdroji informací. O tom

ostatně svědčí

i rozsáhlý soupis internetových

. tť.mek v závěrečném seznamu literatury. Z něj je patrné, že jde
·izojazyčné

t(mnou:

materiály

voJně

j~.;dnorázového

(angličtina

- ang., katalánština - kat.), které byly získány

dostupné na internetu, možné ke stažení až po zaplacení
poplatku

(či

k ality a v daném jazyce),
byly na mou žádost

zdarma po

popř.

následně

materiálů předčila

elektronických

slovníků

anglés 1993 (z kat.),

předchozím

texty na internetu

má

o

různou

registračního či

zaslání své vlastní práce odpovídající

zmíněné

(odkaz) avšak nedostupné, které

zaslány samotným autorem na e-mail. Zde bych ráda

poznamenala že jsem byla ochotou
získaných

téměř výhradně

většiny autorů příjemně překvapena

očekávání.

Dokumenty byly

přeloženy

a

do

úspěšnost
češtiny

takto

pomocí

PC Translator 2000 (z ang.) a Hiperdiccionari catala- castella-

neboť přímý

katalánsko -

český

slovník nebyl doposud vydán.

Přestože ve většině byly dokumenty přeloženy v celém svém rozsahu, v práci (tak jak
postupně

krystalizovala její specifická obsahová

náplň)

jsou používány jen vybrané úryvky

a naskýtá se tu tak možnost zdrojové základny pro navazující výzkum, popř. jiné regionálně
komparativní studie.

Mezi dalšími elektronickými materiály (nespadajícími do oblasti internetu - ani jako
Přímého zdroje textu ani jako pouhého "informátora" o jeho existenci) zmíním dva základní.
Prvním je cyklus přednášek ve formátu powerpoint (.ppt) jejichž autorkou Ing. Martina
Pásková, PhD. (ředitelka Odboru ekologie lidských sídel a člověka Ministerstva životru'ho

prostředí) a který jsem obdržela během docházek na volitelný předmět Cestovní ruch a
územní rozvoj. Použity byly zejména přednášky: Filosofické a teoretické základy CR;
Filosofie, principy, přístupy, koncepce a definice udržitelného rozvoje CR; Životní cyklus
destinace coby výzkumný model geografie CR a nástroj k porozumění a

ovlivňování vývoje

CR. Dnmým je projekt Indikátory udržitelnosti CR na Baleárských ostrovech na CD-ROM
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_jil~.·=======================================

tvořený Centrem výzkumu a technologií CR na Baleárských ostrovech (CITTIB

'·

mi zaslal jeden ze

členů

výzkumného týmu

pracovnfků.

Tento elektronický

35

),

který

nosič

již

n bsahuje pouze textové informace, ale i zpracovaná statistická data.

·- Analýza statistických dat
3

Bezednou a

téměř nevyčerpatelnou

studnici statistických dat
36

Institut strategie CR na Baleárských ostrovech (INESTUR

( R·· (Finestra turística).

Většina

),

pro práci

dříve nazývaný jako "Okno

materiálů

jeho publikovaných

představuje

je

volně přístupná

i

,. elektronické podobě na internetu (ve formátu .pdf) a je vydávaná ve spolupráci s CITTIB,
IBATUR37 a Ministerstvem CR regionální Vlády Baleárských ostrovů (Conselleria de

Turisme Govem de les Illes Balears).

Nejzákladnějším

materiálem jsou

ročenky

CR (El

Turisme a les IDes Balears, Dades informatives), které jsou v internetové podobě k dispozici

od roku 1998 do roku 2006. Některá jejich základní data však sahají pochopitelně i dále do
minulosti (až do roku 1960), aby bylo možné postihnout dlouhodobý charakter vývoje
danéno ukazatele. Statistické údaje jsou
tpočet,

charakteristika, profil), pobyt

členěny

do

(průměrná

několika

základních kapitol: turisté

délka pobytu,

počet

přenocování),

ubytováni (počet, charakteristika, kapacita, dostupnost, obsazenost), stravování (restaurace,
kavárny, bary),

zaměstnanost

v CR, provoz na letišti v Palmě a v poslední

době

tzv.

prodl!kty CR (námořní a plavební CR, golfový CR, cykloturistika aj.)
Z hlediska

počtu

turistů

přebírá

INESTUR

metodologii WTO a EUROSTAT (Evropský statistický

úřad).

mezinárodně

uznávanou

týče

obsazenosti

Co se

ubytovacích zařízení CR představuje zdrojovou základnu 610 hromadných ubytovacích
zařízeni. Tento vybraný vzorek je stratifikován podle oblastí i kategorie ubytování tak, aby
věrohodně vypovídal o celém základním souboru. Průzkum se provádí měsíčně a to na

hladině spolehlivosti 95 %. Údaje o počtu přenocování a profilech turistů jsou získány
z výzkumů společností CITTIB a IET38 (Institut studií CR). Konkrétně se jedná o
dotazníková šetření cca 1O 000 respondentů na letištích a v přístavech Baleárských ostrovů

kontinuálně v průběhu celého roku.

l.S

Centre d'lnvestigació i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears
16

•

Institut d'Estratégia Turística
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METODIKA
Dalšími

(převážně

statistickými), které INESTUR vydává jsou např.:

Příjezdy turistů

na saleárské ostrovy (měsíční publikace popisující detailně příliv turistů), Příjmy z CR na

BaleárSkÝCh ostrovech (výzkum výdajů turistů na Baleárských ostrovech, jejich kupní síly,
kanoroického chování apod.), Míra vytíženosti CR (měsíční údaje obsazenosti turistických
ub)tovacich zařízení), Zaměstnanost v sektoru CR (měsíční zpráva o zaměstnanosti v CR),
\ 'ycbátející poptávky (analýza a souhrnná zpráva zjednotlivých případových studií o
uvodt:l poptávky po CR na Baleárských ostrovech; základní jsou "British Tourism market"
a Gennan Tourism Market"), Produkty CR na Baleárských ostrovech (podrobné studie
jc!ťlnotlfvých produktů CR) atd.

Jednotlivé údaje jsem zpracovávala pomocí více výše uvedených zdrojů, abych vždy
zí kala co možná nejdelší datovou řadu.
Druhý významný zdroj statistických dat byl
udržitelného rozvoje CR na Baleárách
~lektronioké

Balears)
zjištění

na oblast

Indikátorů

již v knižní (Blazquez, 2002; Blazquez, 2003)

či

(Murray, 2001; CD-ROM lndicadors de Sostenibi lítat del Turisme de les Illes

podobě.

Ke každému ukazateli byla

Qednoduché indikátory)

na ní bude

ať

zaměřen výhradně

zkráceně

či vypočítání

podrobně

rozpracována i metodika jeho

(složené indikátory). Z důvodu její obsáhlosti

poukázáno až v příslušné kapitole o indikátorech udržitelnosti CR na

Baleárách.

3.4 Osobní kontakty a vlastní pozorování

Výstup z této metody je pro svou subjektivnost nejhůře měřitelný. Jeho hlavní
předností je schopnost kritického posouzení údajů získaných jinými metodami. Vlastní

pozorovaní studované problematiky mi bylo umožněno díky několika rozdílným pobytům
různých částech na Mallorky (viz tab. 7).

Tab. 7: Pobyty na Mallorce

-rok

2001
~03
2005

doba trvánf místo

pozice

týden
týden
2 týdny

S'Arenal
S'Arenal
Arta

-

3 týdny

Pollenya

9měsíců

Vilafranca

prázdniny
_m-ázdniny
univerzitní
kampus
(Campus
universitari de Ia llengua catalana) .
Pořádají:
Institut Ramon
Ll ull,
Govern d'Andorra
student katalánštiny, pobytové
stipendium
lektorátu
zaměstnanec archivu katalánštiny FF UK, ve spolupráci
(výzkum imigrace)
s Ajuntament de Pollenga
pracovník
zaměstnání; rekreace
(stavebnictví); turista

2006

2006/
2007

,I

charakteristika

turista
turista
student katalánštiny

Zdroj: autor

METODIKA
Během těchto pobytů

(a nejen při nich) jsem také získala cenné kontakty, z nichž pro

m DP jsou nejcennější následující:
0

·ohni kontakty:
•

Macia Blazquez Salom (mblazquez@,uib.es), UIB

•

Andreu Bauca i Sastre (andreu@volny.cz), katalánský lektorát FF UK

•

ing. Petr Machej (PetrMachej@seznam.cz), delegát českých CK na Mallorce

1e-mailová korespondence:

•

t:Iiment Picornell (dctcpbO@uib.es), UIB

•

David Bruce ffiavid.Bruce@uwe.ac.uk), Bristol Business School

J.S Metodika

přepisu místních názvů

Zásadním problémem se ukázal být již samotný název Mallorca. Vycházela jsem

z jediné

regionálně zaměřené

literatury v češtině - z průvodců.

uvádí tento název v prvním pádu v původním katalánském
skloňování

Převážná většina
znění

z nich

"Mallorca" a

při

jej počešťuje, tzn. že "c" se většinou mění na "k" ("Mallorky, Mallorce,

Mallorku Mallorkou"),

nicméně

ponechává psaní dvou "ll" (v

katalánštině

se

čte přibližně

jako ,j"). Pouze minimum autorů uvádí celý název česky, tedy Malorka.
Dále používám zkrácený pojem "Baleáry", který se vyskytuje i v odborné
cizojazyčné literatuře

(Balearics- ang., Balears- kat.) a nejde tedy o nespisovné

U místních geografických

názvů

(a u veškerých

označení.

označení obecně) upřednostňuji

jejich katalánské znění oproti španělské formě (např.: Pollens;a nikoliv Pollensa, serra
nikoliv sierra, platja nikoliv playa apod.)

Při tvorbě

diplomové práce byly uz1vany následující programy: textový editor

Microsoft Word 2000 (text, schémata, některé tabulky), tabulkový editor Microsoft Excel

2000 (grafy, některé tabulky), Adobe Photoshop 7.0 (úprava obrázků I map) a Adobe
lmageReady 9.0 (vytváření některých mapových zobrazení). Mapy v této práci jsou pouze

orientační, proto jsou zařazeny spíše do kategorie "obrázky."
Jako zdroj doplňkových informací u poznámek pod čarou sloužila zejména (není-li
uvedeno jinak) internetová encyklopedie Wikipedia různých domén (česká, anglická,
ka.talán_ská).
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Zdroj: www. illesbalears. es (upraveno v A bobe Photoshop 7. O)
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.I Lokalizační předpoklady
4.1.1 Přírodnípředpoklady

~(viz přílohy ll, 12)

Mallorca (viz obr. 7)
(souostroví cca 160

lfO\

patří

do

ostrovů),

a 40° s.š. asi 180 km od N

španělské

které leží ve

pobřeží

autonomní oblasti (dále AO) Baleárské
Středozemním moři

Pyrenejského poloostrova (vzdálenost do Barcelony

ini 245 km do Valencie 159 km). Celé souostroví vzniklo

tak

část

vrásového

pohoří,

mezi 1o a 4° v.d. a

třetihorním vyvrásněním

a tvoří

které se táhne od Gibraltaru Andalusií jako Sierra Nevada

nejvyšším vrcholem Španělska Mulhacénem (3478 m n.m.). Některé části však poté
kJesly a byly zaplaveny
\'znikl tak

mořský příkop

·kJádá ze dvou skupin
menších

ostrovů

mořem, čímž

se

přerušilo

spojení se

španělskou

pevninou a

hluboký až 1500 m (Baedeker, 1996). Baleárské souostroví se

ostrovů:

vlastních Baleár na V (zahrnují Mallorcu s Menorcou) a

na Z zvaných Pitiiises (Pitiusy - lbiza a Formentera). Celková rozloha

Baleárských ostrovů je 4992 km2, z čehož největší ostrov Mallorca zaujímá plných 3667

km2 (Doly 1993).

Reliéf
Horotvorné pochody se odrážejí i na celkovém vzhledu
2
).

Mallorky (3684 km

největšího

ostrova Baleár -

Reliéf ostrova, který je často pro svou rozmanitost nazýván "Malým

vesmírem", by se dal zřetelně rozdělit do tří částí. Podél celého SZ pobřeží se v délce cca 90

km a šířce 10-15 km táhne pohoří Serra de Tramuntana s nejvyšším vrcholem Baleár Puig

Major (1445 m.n.m.). Turistickým lákadlem tohoto pohoří jsou zejména četné kontrastní
formy reliéfu - soutěsky a kaňony vyschlých řek (tzv. torrents). Na V pobřeží ostrova se
rozprostírá povlovnější Serra de Llevant s nejvyšším vrcholem Puig ďen Morell (562 m
n.m.) Toto vápencové pohoří pahorkatinného rázu láká turisty zejména svými abrazními
Zálivy a jeskyněmi (Coves d'Arta, Coves de Drac či Coves d'Hams).

Mezi těmito

rovnoběžnými horskými pásmy se rozkládá rozlehlá plošina Llanura de! Centra, místně

nazývaná Es Pia, z níž se zvedají osamocené vrcholy (mj. Puig de Randa, 542 m n.m.)
Pobřežní linie, dlouhá více než 550 km, má velmi rozmanitý charakter. Podél SZ

pobřeží spadá Serra de Tramuntana přímo do moře strmými srázy a divokými útesy;

Vpobřeží (bohaté na krápníkové jeskyně) je pak značně rozčleněno mnoha malými zálivy
(tzv. cales). Do centrální nížiny zasahují tři mohutné zálivy- Badia d'Alcúdia a Badia de
Pol/e119a ze SV a Badia de Palma z JZ. Takřka celý ostrov je vytvořen z vápence, jehož
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dná a rychlá povrchová i podzemní eroze zapříčinila, že téměř 85 % povrchu ostrova leží
_ieskynních dutinách zaplavených z velké části mořskou vodou. (Machej, 2003).
Charakter reliéfu dobře vykresluje mapa sklonitosti
dhůří

,

svahů

(viz příloha 13). Aby i lidé

mohli pěstovat zemědělské plodiny, získávali zde půdu tzv. terasováním, čímž

k)onitostní poměry značně upravili a zabránili tak erozi půdy (Ruiz, Ramon, 2000).
'Iima

~

Na Mallorce (a celých Baleárách) panuje typické

středomořské

klima s mírnými

Iimami bohatými na srážky a suchými horkými léty (viz příloha 14). Průměrná roční teplota
j· l6

oc. 39 Nedochází zde k extrémním teplotním výkyvům,

i když ve vrcholném létě se

lcploty ve vnitrozemí Mallorky mohou vyšplhat až na 40°C a v horách se zimní teploty

pohybuji i pod bodem mrazu, takže se tu poměrně

v podobě
příloha

sněhu.

nezřídka

setkáváme s drobnými srážkami

Z těchto hodnot vyplývají i pochopitelné regionální teplotní rozdíly (viz

15), které vznikají v důsledku topografie, horských bariér, vzdálenosti od moře a

antropogenního působení, zejména rozsáhlé městské zástavby (Ruiz, Ramon, 2000).
Podobného regionálního rozdílu dosahují i
horského kláštera Lluc spadne
plošině je to

ročně

srážky - zatímco u

v průměru více než 1460 mm srážek, v Centrální

pouhých 400-500 mm a na J

pobřeží ještě méně

částí

Tramuntana, Es Pia, S. de Llevant) jsou klimadiagramy tří různých

měst

regionálních odlišností klimatu

tří

(Baedeker, 1996). Dokladem

hlavních

výše

zmíněných

průměrné roční

Nezpochybnitelným přínosem pro CR je více než 3000 hodin

Mallorky (S. de
(viz příloha 16).

slunečního

svitu ročně.

Zároveň však zdejší klimatické poměry ovlivňují časový průběh realizace CR a jsou
příčinou tzv. sezónnosti.

Podnebí na Mallorce je také do značné míry podmíněno převládajícími směry větrů,
léz podstatně ovlivněnými místní topografií reliéfu (viz příloha 17). Charakteristickým
fenoménem pro zdejší podnebí je letní přímořská bríza nazývaná embat, která vane od moře

a je relativně studená (Ruiz, Ramon, 2000).
Y.odstvo
Největší devizou Mallorky z hlediska CR je pochopitelně přítomnost moře, jehož

teplota ve vrcholné letní sezóně dosahuje 25°C. S mořem jsou samozřejmě spojeny pláže,
k1eré se na Mallorce nacházejí v mnoha podobách. Kilometry dlouhých

písečných pláží se

láhnou zejména v Badia d'Alcúdia a na Platja de Palma. Kromě nich je zde však dalších
více než 175 malých zálivů a zátok (ca/es) s jemným pískem, oblázky či ostrými skalami,
l9

P.ohybuje se mezi průměrnými letními teplotami 29- 31

oc a průměrnými zimními teplotami 5 -

9 °C

34

PŘEDPOKLADY CR

mají svůj specifický charakter a lákají tak náročnější turisty. Každý rok označí EU 20
40

0

mallorských pláží tzv. modrou vlajkou
čnosti

,

jež je známkou čisté vody, uklizené pláže,

a její vybavenosti infrastrukturou (sprchy, kabiny, doprovodné aktivity apod.)

Zajímavé je, že na ostrově neteče žádná stálá řeka. Pouze v deštivém zimním období
zaplňuj í
~it přes

koryta bystřin zvaných torrents, která pak v létě vysychají. Na ostrově jich lze
80. Největší a zároveň nejmalebnější je Torrent de Pareis, který je zároveň

turi·ticky nejatraktivnější, neboť je schůdný v celé své délce až po své ústí do moře poblíž
e Sa Ca/obra . Nedostatek vody podnítil
•iálnicb cisteren také zvýšené

čerpání

kromě

zachycování

podzemních vod

dešťové

větrnými čerpadly

vody do
("mlýny").

v důsledku nadměrného čerpání podzemní vody se však její hladina snížila natolik, že se do
ni provalila slaná

mořská

voda, která znehodnotila podzemní vodní zdroje na velké

:trova. Na zásobování sladkou vodou

před

rokem 2000

na úpatí hory Puig Major (Gorg Blau a Cúber) ani
letech 1995 (Son Tugores) a 1999 (Coll

ďen

nestačila

dvě

ani

odsolovací

Rebassa u hlavního

dvě přehradní
zařízení

města

části

jezera

vybudovaná

Palma), a tak byly

·to v hlavní sezóně turistické oblasti odkázané mj. i na dopravu vody z pevniny tankery,

· ž bylo velmi nákladné (Albert, 2001). Protikladem k převaze oblastí s nedostatkem vody
j • největší

mokřina

na

ostrově

- Parc Natural de S'Albufera - která je dnes

chráněnou

ornitologickou rezervací.
Odtok povrchové vody je
l:l!lků

rozdělen

do 7 topograficky definovaných hydrologických

charakteru povodí (viz příloha 18). Nedostatek stálých povrchových vod, malý a

ncpravidelný výskyt srážek a převaha propustného vápencového podloží, to vše dělá
z podzemnich vod velmi vzácný zdroj. Demografický a ekonomický růst, značně posílený
letní turistickou sezónou, navíc způsobil nadužívání zejména pobřežních akvifer41 , a tak se
dnes lze v přímořských letoviscích setkat s různými formami propagace až požadavku
hospodárného chování a úsporné spotřeby vody (bilboardy, letáky, cedulky v hotelích atd.)
Fauna a flóra
Biogeografické charakteristiky Mallorky jsou podmíněny její ostrovní polohou. Tzn.
ochuzením flóry o druhovost ve srovnání s okolními oblastmi, ale relativní bohatost na
ndemické rostliny. Dalšími determinačními faktory jsou mírné teploty, málo letních srážek

~~

Zák~ ang. Blue Flag - program ochrany pobřeží zahájený EU v pol. 80. let; hodnotící systém kvality ŽP na
č adě stanovených kritérií, podle nichž může daná pláž I přístav obdržet modrou, žlutou, červenou nebo
~~ou Vlajku _(sestupně podle úrovn~ enviro~entální kvality). Více na www.bl~eflag. org. Š~anělský rekord
~allorský Manacor (8 oceněnych pláže S'Illot, Cala Antena, Cala Angmla, Es Dommgos Gran, Es
0
41onungos Petit, Cala Murada, Cala Mendia, s'Estany den Mas (El Mundo- El Día de Baleares, 17.6.2004)
označerú pro vodonosný horizont, zvodnělou vrstvu, podzemní kolektor nasycený vodou
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Rozmístění různých druhů

"'Yaha vápencového podloží (Ruiz, Ramon, 2000).

p

tačnihO
pů

krytu dobře znázorňuje mapka v příloze 19.

odní flóra si na ostrově zachovává typickou výškovou pásmovitost. Do výšky asi

m n.m. je typickou formou vegetace
wice

středozemní

-m· či

vřesem

lesní porost (tzv. garrigue) -

duby (tzv. encinar) , plané olivovníky,

·ný-'2 aj. Od výšky cca 900 m n.m. jej
m} •

světlý křovinatý

střídá

tzv.

keřovitá

trpasličí

macchie

palmy, rohovník

tvořená keři vavřínu,

obecným. V nejvyšším horském pásmu (tzv. a/ta muntanya) se pak již

.·kvtUjí
. jen tvrdé traviny s třezalkou a odolné lišejníky (Dol9, 1993). Pro kultivované
lxhYostrova určené více

či méně

k

zemědělské

produkci jsou typické mj .: mandloně
43

6 mil.) palma datlová, olivovníky, citrusy, flkovníky, vinná réva a opuncie

(přes

•

v oblasti fauny trpí především stavy vyšších živočichů, které jsou rok od roku stále
íce decimovány rozsáhlými kultivacemi. Dnes se z původních populací zachovaly jen
zbytky divokých ovcí, horských koz,
výrazně

opak

taetva (kolonie

kamzíků

a jelenů vysokých (Baedeker, 1996). Klima

prospívá bohatým populacím hmyzu,
mořských ptáků

na

pobřežních

plazů Geštěrky,

útesech

či

gekoni, hadi) a

dravci v horách). Brodivé a

ladkovodní ptactvo lze nejlépe pozorovat v ornitologické rezervaci Parc Natural de

. '' 1/bufera. V dubnu a
mohli pozorovat

květnu

početná

se zde také scházejí milovníci

hejna tažných

ptáků

přírody

vracejících se po

JOStelow 1998). Rybí populace jsou kupodivu v okolí Baleár
nepok.rývají ani vlastní

potřeby

obyvatel- zásoby jsou více

s dalekohledy, aby

zimě zpět

relativně

málo

či méně vyčerpány

na sever
početné

a

a

rybářská

loviště

v poblíž ostrovů jsou navíc kvůli značné hloubce velmi chudá. Proto jsou v turistické

sezóně

Baleárské ostrovy odkázány na doplňkové zásobování z pevninských přístavů.
4.1.2 Kulturně- historické předpoklady

Historie
Osídlení ostrova se datuje do 5. tis. př. n. l. První zaznamenanou a popsanou
kulturou na ostrově byla kultura kyklopská typická svými kopulovitými stavbami (talaiot).

~ yspělejší kulturu přinesli Féničané (před více než 3000 lety) a začal se rozvíjet obchod

· Řeky. V roce 123 př. n. 1. dobyli území ostrova Římané, kteří začali stavět první města,
tržiště silnice, mosty a naučili domorodé obyvatelstvo pěstovat obilí, vinnou révu a olivy

;~ plody (lusky) se označují jako "svatojánský chléb"
l4

~Ukulentn! kaktusy; plody se využívají k výrobě zavařeniny, popř. k výkrmu vepřů

ozn.: vybrané přírodní předpoklady Mallorky k CR zobrazuje fotogalerie v příloze 20
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. ?002). Přestože se od 4. st. na ostrově začalo šířit křesťanství, patřilo následující
•b 1· bí maurské kultuře (arabské), charakterizované rozkvětem celé oblasti (astronomie,
i ina. navigace, zahradnictví, vodní
kébo panství

přišel

hospodářství-

zavlažovací soustavy apod.) Konec

v letech 1229- 1235, kdy Mallorcu ovládla vojska aragonského

JJá} Jakuba I., zvaného Dobyvatel, a Maury nahradili obyvatelé z Katalánie (Machej,
_ J). Byl tak položen základ jazyka, jímž se na
nepříznivě

ji dialekty). Období rozmachu pak
1

sud rušné

přístavy

ostrově

dodnes mluví- katalánština (resp.

ovlivnilo Kolumbovo objevení Ameriky.

Baleár nyní zely prázdnotou,

neboť

se veškerá flotila

přemístila

na

rrugalské břehy a do přístavů pevninského Španělska. K úpadku se navíc přidaly i morové
idemie, nájezdy

pirátů

rizí pak provázelo Baleáry i
tl!vření

puj ček

se CR po 2.

během

světové

jež byly investovány

právě

(Doly, 1993).

19. a 20. st.

válce, kdy

Střídání

prosperity a

Největším převratem

španělskou

těžkých

poslední doby bylo

ekonomiku oživila

řada

amerických

do CR, a všechny ostrovy tak vstoupily do obrovského

turistického boomu. Masová turistika
ůro eň,

korzárů

a alžírských

změnila tvář

krajiny, místní obyvatele i jejich životní

která je dnes nejvyšší mezi všemi 17 španělskými provinciemi.

' ultura
V oblasti architektury se na Mallorce zachovaly památky z mnoha historických
př.n.l.)

bdobi. Nejstarší stavby zanechala talaiotská kultura (1400 - 100

- více než 100

megalitických obytných kruhových staveb z mohutného zdiva (Capocorb
Za následného

římského

období bylo

vystavěno např. původní

hlavní

město

Vell aj.)
Pollentia

: divadlem a další významná hospodářská střediska (Palma, Manacor). Tyto opěrné body již
tehdy spojovala silniční síť patrná až do současnosti (Baedeker, 1996). Z arabského období
·e zachovaly například tzv. Banys Arabs (Arabské lázně) v historické části Palmy. Do
období po křest'anském dobytí za krále Jauma I. pak patří výstavba většiny významných
sak.rálnich i světských staveb (pozdně gotický Castell de Bellver, palác Almudaina i
katedrála La Seu - vše v Palmě). Poslední jmenovaná, Katedrála Světla, se může pyšnit

oltářem se závěsným baldachýnem, jehož tvůrcem je slavný katalánský architekt Antoni

Gaudi.

45

Lidový stavební styl se pak projevuje především na měšt'anských domech či

enkovských selských usedlostech (tzv. finca). Charakterizují jej menší stavení obložená

hrubě otesaným světlým vápencem a typické modře či zeleně natřené okenice a dveřní rámy
(tzv. persianes - venkovní dřevěné žaluzie). Specifickými stavebními památkami jsou také
tvrze a stavby pevnostního charakteru na pobřeží- tzv. pirátské věže.
•s

za ~~S52 - 1926); typický představitel modernismu (katalánské secese); na Mallorku přišel v roce 1902
u elem zrestaurování katedrály La Seu (Dol~, 1993).

právě
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technickými památkami se lze
. kou tramvajovou linku z

one

'í,c'l

,azuJ~

přístavu

nejčastěji

do

města

setkat v okolí

Sóller (tzv.

města

Sóller. Jedná se o

Pomerančový

expres) a na ni

nostalgickou železnici, která se prodírá skrz Serra de Tramuntana 14 tunely až do

nibo města Palmy. Pro celý ostrov jsou pak charakteristické dodnes činné větrné mlýny.
inou šak nesloužily k mletí obilí, ale jako čerpadla podzemní vody.

z_hlediska výtvarného je patrně nejcharakterističtější postavou Mallorky katalánský
malif a sochař Joan Miró,
lir' vými)

tradičními

46

který se na ostrov přestěhoval v roce 1945. S mnohými (nejen

i moderními výtvarnými památkami (sochy, plastiky, mozaiky

. ) se pak můžeme setkat v

četných

galeriích, muzeích čij en tak v parcích.

R0zmach literatury byl na Mallorce úzce spojený s nejvýraznější postavou tohoto
a- Ramónem Llullem 48 (viz příloha 22). Tento filosof a misionář, píšící své traktáty a
r mány

kromě

atalánštiny a

arabštiny a latiny zejména katalánsky, se
určil

zároveň

zasloužil o vzestup

její spisovnou normu. Je tedy považován za zakladatele (otce)

i. ovného katalánského jazyka, kultury a literatury.

rome

Hudbu,

přítomnou

na všech venkovských slavnostech, charakterizují na Mallorce

běžtrých

hudebních

nástrojů

blast- mallorské dudy (xeremies)

-· ). K hudbě

(flétny, kytary a bubny) také nástroje typické pro tuto
či

ximbomba (soudek potažený králičí

pochopitelně patří na veškerých slavnostech také

kůží-

viz příloha

tanec. Ve vesnicích existuje

mnoho místních lidových tanečních spolků, které často vystupují na nejrůznějších ,festách."
Kromě skupinových tanců (cossiers či cavallets) zde rozeznáváme dvě skupiny párových

tanců: skočné tance doprovázené tamburínami v horských oblastech a plavnější tzv. jotas
1.

oblastí rovin (Baedeker, 1996).
Tradični řemesla si na Mallorce uchovala svůj původní vzhled. Jen jejich produkce

jii ěasto neslouží k vlastní spotřebě, nýbrž se přeorientovala na atraktivnější turistické

uvenýry. Mezi nejvýraznější řemesla patří např.: ruční výroba umělých perel v Manacoru

(Perlas Majorica), zpracování keramiky (ručně tvarované bílé hliněné figurky tzv. siurelly,

hnědé masivní terakotové glazované nádoby z Felanitxu, či všudypřítomné majolické
hle zdobené modrobílou barvou a výjevy z ostrovního života), kožedělný průmysl v
~

fl.S93 - 1983); má typický osobitý styl, kterým se odklání od původního surrealismu- spojení silných
litl.ií a intenzivně barevných ploch (červená, modrá, zelená), čímž vzniká dojem jakési mozaiky;
~~ ~e 1 keramikou a plastikou (např. socha L'ou- Vejce či mozaikový kachlový obraz v Parque del Mar
' pa rn } v roce 1992 bylo Palmě otevřeno Miróovo museum (Fundació Pilar i Joan Miró).
11;~: architekt?nické a jiné kulturní památky Mallorky zachycuje fotogalerie v příloze 21
le' - 1~16); Jeho život na Mallorce je spjat s okolím vrchu Puig de Randa, kde také založil gramatickou
1 "Col~gw de Za Cura", v níž se po více než 200 let vyučovala obecná gramatika, rétorika, latina a řečtina.
Q rn.ych
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1 ce Č
.

i Selvě

k~

• -plC v

(kabelky, boty a

oděvy),

výroba tradičních látek a

barevného skla (sklárna Gordiola v

paličkované

krajky, foukání

Algaidě) či vyřezávané předměty

z pevného

livového dřeva (Oliv-art v Manacoru)- viz příloha 24.
Na Baleárách mají stejně jako v celém Španělsku významné postavení svátky
t ., ·ry), které jsou nositeli místm'l10 folklóru (viz příloha 25). Kromě 17 zákonem daných
~anělskýcb svátků

slaví ostrované ještě 24 dalších

příležitostí, přičemž

každá vesnice má

navíc i své vlastní slavnosti (Moros i Christians v Pollen9e, Festes Sant Salvador vArta,
[i•

tes Stmta Barbara ve Vilafrance atd.) V kalendáři

církevní ale i oslavy vycházející

jsou především

časem

například

svátků

tak nenajdeme jen svátky

z různých historických událostí. Veškeré oslavy

jídla, pití, hudby a tance,

ohňostrojů,

procesí v kostýmech,

karnevalů

apod. a dokazují, že mallorská kultura je zcela unikátní a velmi zábavná.
Neméně

typická a specifická je i místní

kuchyně

(cuina mallorquina) a

některé

charakteristické nápoje (viz příloha 26).
Úředním i obchodním jazykem na Baleárských ostrovech je stejně jako v celém

· panělském království

(t:astella).

španělština

Běžným prostředkem

(espanyol), jejímž základem je dialekt kastilština

komunikace jsou však na ostrovech mallorquí a menorquí,

dialekty samostatného románského jazyka menorština

(stejně

jako katalánština

obecně)

katalánštiny (catala) 49 . Mallorština i

vykazují oproti kastilské

španělštině zřetelné

fonetické i lexikální rozdíly. Za Frankovy diktatury byly centralistickou vládou
potlačovány

a

definitivně

byly uznány jako

úřední

důrazně

jazyky až autonomním statutem v roce

1983 (Albert, 2001). Ještě dnes se však na mnoha místech (např. budovách) lze setkat
dvojjazyčnými

názvy (viz příloha 27).

4.2 Selektivní předpoklady

4.2.1 Objektivnípředpoklady
!lemografické a urbanizační faktory
Celková populace Baleárských ostrovů je 745 000 obyvatel. Na Mallorce jich žije
640 000, z toho 350 000 v hlavním městě Palma de Mallorca, které je zároveň hlavním

městem celého souostroví a její okolí vykazuje nejvyšší hustotu zalidnění (Dol((, 1993)- viz

Přiloba 28. Ve vrcholné sezóně se však tyto počty zmnohonásobí díky sezónním pracovním
49

š

Mallorca tak patří do katalánské jazykové oblasti

stejně jako Katalánsko a Valencie na SV kontinentálního

Panělska Andorra, Catalunya Nord na JZ francouzského Středomoří a oblast Alghero v italské Sardinii
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... kontinentálního Španělska a turistům z celého světa. Hlavní náboženství na
dá01 u
áráoh je katolické. Z církevních svátků se také dodnes uchovalo mnoho slavností a
tn~di C (např. přes

50 000 ostrovanů se každoročně účastní poutě do horského kláštera Lluc).

Největšími městskými

1

sídly jsou

kromě

Palmy, kde žije více než 50 %

ostrovanů,

• Manacor, Llucmajor, Alcúdia, Pollen<;a, Sóller, Felanitx a Campos (viz příloha 29).

-

50

p litické faktory
Baleárské ostrovy jsou součástí Španělského království. V rámci decentralizační
litiky získaly 22.2.1983 autonomní statut a tvoří tak jednu ze 17 AO Španělska se

samostatným právem a širokým okruhem pravomocí a kompetencí mj. v oblasti sociální,

ulturY turistiky a ŽP (Albert, 2001). Vládním orgánem je meziostrovní generální rada
t< ·onsell Jnterinsular de les flles Balears)
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•

Z administrativního hlediska se pak samotná

1alloroa člení do sedmi správních celků - comarques (Palma, Tramuntana, Ponent, Raiguer,
Pia. Migjom, Llevant), které se skládají z celkem 53 obcí- municipis (Hammer, 1999), viz
nloha 31. Z hlediska politické a
Pozornějším

turistům

trovanů (stejně

bezpečností

situace není CR na Mallorce nijak omezen.

však neujdou náznaky

svědčící

jako obyvatel katalánské oblasti

o separatistických tendencích

obecně),

které by teoreticky mohly

' budoucnu v určitá omezení vyústit.
l:konomické faktory
Ekonomická a životní
panělska.

Až do

počátku

úroveň

obyvatel Mallorky je dnes nejvyšší ze všech 17 AO

50. let, kdy se

začal

rozvíjet masový CR,

představovalo

hlavní

zdroj obživy ostrovanů zemědělství. Dnes ale v této sféře pracují jen 2% obyvatel. 52 Sady
ovocných

stromů, fikovníků

a mandloní (sklidí se 7000 tun mandlí ročně) najdeme v úrodné

nížině Es Pla, stejně jako oblasti pro pěstování obilí, zeleniny, kaparů a artyčoků. V okolí

Binis alemu a Felanitxu se nacházejí rozsáhlé vinohrady, olivové háje jsou především
· podhůří Serra de Tramuntana na mnohastupňových kamenných terasách. Živočišná
) oba je méně výrazná, chovají se především vepři, ovce a kozy. Rybolov, i přes zdánlivě
)·hodnou polohu, kryje vlastní potřeby pouze mimo turistickou sezónu (viz výše).
V sekundéru, značně propojeném s CR (zejména stavebnictví a průmysl stavebních
hmot) je zaměstnáno cca 15 %obyvatel.

Významnějšími čistě průmyslovými podniky jsou
dvě vodní elektrárny (Alcúdia a Palma), devět odsolovacích stanic a rafinerie ropy

•:Zn.:oficiální znak a vlajku Baleárských ostrovů zobrazuje příloha 30
· 1 ~k~ vláda se schází v hlavním

městě Palma de Mallorca a rozdělení křesel mezi jednotlivé ostrovy je

~ ~ o_vné. Mallorca 33, Menorca 12, Ibiza ll a Formentera 3 (Stidom, 1996).
OJ zaměstnanosti v jednotlivých sektorech ekonomiky viz příloha 32
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}J/.kosti palmy. Město Manacor je pak důležitým centrum nábytkářského průmyslu
/(lndc:or _ ciutat del moble). Částečně sem spadá i výše uvedená řemeslná výroba.
Většina
~ tužbách

11
mě

zaměstnána

obyvatel ostrova (73 %) je

v terciéru- téměř výhradně v oblasti

s ním spojenými (obchody, ubytovací a stravovací

zařízení,

dopravci apod.)

obyvatel ostrova však každoročně v hlavní turistické sezóně přijíždí na Mallorku

ich více než 130 000 sezónních pracovníků z pevninského Španělska i jiných států. CR

stal hlavním zdrojem obživy

ostrovanů

·tal 60. letech (viz dále). Dnes je

po druhé

nejdůležitějším

světové

válce a jeho

největší

rozmach

sektorem mallorské ekonomiky,

neboť

\.tváří 84 % HDP. Baleáry díky němu mají mezi všemi AO Španělska nejvyšší HDP a
riro eň nejmenší podíl nezaměstnanosti. V rámci Středomoří však není region, který by byl

CR závislý
základů

silněji,

zmenil

tvář

což

přináší

Mallorky.

i

četná

Pobřeží

rizika (Schmitt, 1993). Boom masového CR od

se

přeplnilo

turisty z celého

světa, kteří vytlačili

pu odní obyvatele do vnitrozemí, a tak vyvstaly názory na zamezení další expanze CR a

regulaci počtu

návštěvm'ků

rodmínkách pro ochranu

a stavební

přírody

činnosti.

Tato

opatření

v roce 1988 a nyní se klade

byla zanesena v rámcových
důraz

spíše na kvalitativní

tlepšení služeb CR než na jejich kvantitativní růst (Baedeker, 1996).
Ekologické faktory
Stav ŽP se na Mallorce značně zlepšil po roce 1988, kdy byla vydána regulační
'Patrení pro zamezení nekontrolovatelného růstu CR. Řada malebných zákoutí tak byla
1.ařazena pod určitý stupeň ochrany ŽP a ušetřena nadměrné výstavbě. Hlavními
·kologi~kými problémy ostrova však zůstávají nedostatek pitné vody, četné lesní požáry a

odstraňováni odpadků (přes 470 000 tun ročně)! K jejich likvidaci dnes slouží nejen

:k.ládky, ale také spalovna odpadu, vystavěná v r. 1996 i přes odpor ochránců přírody
\Albert, 2001). Veškeré výše zmíněné problémy ŽP však nijak negativně neovlivňují

rozhodnutí turistů, zvolit si za svou destinaci tuto "Perlu Středomoří." Ochrana ŽP na
\ laJlorce se zaměřuje především na oblasti značné biologické a krajinné diverzity, kterým

hrozi postupná degradace vlivem lidského tlaku a rostoucího stupně urbanizace. Rozvoj CR
proměnil tento ostrov ve světovou destinaci s vynikající infrastrukturou, ale následný růst

měst paradoxně ohrozil jeho hlavní devizu a základní bohatství - přírodu (Ruiz, Ramon,
2000). Zachování ekologické rovnováhy a biodiverzity krajiny je základem všech

branných snah- na Mallorce pod trojí správou.

a)

Chráněno baleárskou vládou- úroveň regionální (viz příloha 33 a)
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v r<:)Ce

1991 vydala baleárská vláda zákon na ochranu území

az)·vá se zkráceně LEN

53

ovlivněných

CR.

a jeho hlavním předmětem je uchování půd a jejich zdrojů,

·tuana rostlinstva a divoké fauny a zachování jejich

ekosystémů,

ochrana krajiny,

. torického a kulturního dědictví (Ruiz, Ramon, 2000). Oblastmi zvláštní ochrany jsou:
hI.
Ptírodní oblast zvláštního zájmu (ANEI), Zemědělská oblast krajinného zájmu (ARIP) a
zději přidané

tanagement

Sídelní oblasti v rámci

těchto

výjimečných

krajin (AAPI) (Ruiz, Ramon, 2000).

oblastí má garantovat "ne-urbanizaci."

) Chráněno španělskou vládou- úroveň státní (viz příloha 33 a, b)

Zhruba 38% Mallorky je pod
Jedná se o 49

chráněných

určitým stupněm

zákonné environmentální ochrany.

krajinných oblastí v čele s jediným národním parkem (dále NP)

Baleár- Archipelag de Cabrera54 . Byl vyhlášen španělským parlamentem v roce 1991 pro
vou geologickou a biologickou hodnotu a rozkládá se na celém souostroví Cabrera a v jeho
bfežních vodách (více než 10 000 ha

chráněného

území). EU tuto oblast

zároveň

prohlásila za Zónu zvláštní ochrany ptactva - SPA (Dol9, 1993). Na dalším stupni
environmentální ochrany se nacházejí
\fondragó sa Dragonera). První dva
Dragonera

představuje

čtyři

tzv.

přírodní

tvoří mokřady,

malý ostrov na JZ Mallorky. Na

parky (s'Albufera, s'Albufereta,

Mondragó je
těchto

pobřežní

stupních ochrany

zónou a
přírody

je

:tátním zákonem55 ustanovená garance a povinnost místních managementů vytvořit
navazujíci aktivity, jako jsou environmentální vzdělání a výzkum, studium ŽP, ekologicky
etmé aktivity CR atd. Zbývající

chráněná

území (tzv.

přírodní

rezervace a

přírodní

památky) jsou rozprostřena po celé Mallorce, zejména v S části Serra de Tramuntana.
Environmentálně cenné části pobřežních vod Baleárského souostroví pak mají statut tzv.
mořské rezervace (El Turisme a les Illes Balears, 2000).

c) Chráněno EU - úroveň evropská (viz příloha 33 c)
Vlastnosti některých částí Mallorky z nich udělaly významné ornitologické oblasti,
které byly vroce 1996 začleněny pod ochranu EU. Nazývají se SPAs (Special Protection

Zones for Birds), v místním katalánském znění ZEPAs. 56 Předmětem ochrany je zejména
zachování přirozeného prostředí pro život tamního ptactva za účelem zajistit jejich přežití a

Přirozenou reprodukci (Ruiz, Ramon, 2000).
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111991, z 30.

ledna~ "Llei d'Espais Naturals, de Regim Urb~ístic de les Árees i d'Especial Protecció de

~s Balears"; ANEI- Area Natural d'Especiat Interes, ARIP- Area Rural d'Interes Paisatgístic.
~ .t. - Kozí ostrov; nachází se 17 km na J od nejjižnějšího mysu Mallorky- Cap de ses Sa/ines
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Později

(v roce 1992) byla pod

IJlačeoíro LIC57

-

stupeň

evropské ochrany

přidána ještě

území

Oblast společenského zájmu. Jejích účelem je zachování přirozených

tano,·išt' a divoké fauny i flóry (El Turisme a les Illes Balears, 2000).
Nejnovějším

1

environmentálním

opatřením

je vyhlášení gigantického NP Serra de

r.ununtana dne 16.3. 2007 (Majorca Daily Bulletin, 17.3. 2007, s. 7), kdy byl baleárskou
gionáln:í vládou schválen pro tuto oblast Plán
ztrojnásobeni rozlohy doposud

chráněných

přírodních zdrojů

oblastí.

(tzv. PORN) a došlo tak

Nově vytvořený

park má rozlohu 61

1 ha, zasahuje do 20 správních oblastí obcí a zahrnuje několik stupňů ochrany: od velmi

mezeného využití a plné ochrany z důvodu výskytu ohrožených
ouladu s krajinou (lesnictví,

farmaření,

lov a

tradiční

druhů

až po využíváni

rybolov, turistické

či rekreační

\ )'UŽÍri apod.). Součástí NP je 8 stávajících přírodních rezervací, 28 pramenů, 35 jeskyni i

Torrent de Pareis a Fonts Ufanes (pramen, který vytéká pouze po silných deštích), což byly
přírodní

doposud

památky. Vlastníci

půdy

nemají za povinnost

k využití veřejnosti, ale mohou podepsat dohodu, za což poté obdrží

otevřít

finanční

své pozemky
kompenzace.

4.2.2 Subjektivnípředpoklady

Subjektivní předpoklady se týkají procesu rozhodováni a jsou ovlivněny faktory jako
j ·ou např.
účasti

věk,

rodinné, profesní či sociální poměry apod. To vše

na CR.

Během

ovlivňuje

rozhodování lidí

jejich rozhodovacího procesu hraje mj. roli módnost, trend

reklamy a propagace daného cílového místa. Ani v této oblasti není Mallorca

či

vliv

rozhodně

pozadu. Pomineme-li nesčetné množství turistických průvodců v mnoha jazycích či
propagačních

brožur a

časopisů

jednotlivých CK, dostávají se dnes stále více do

popředí

zdroje a informace internetové (viz příloha 34). Existuje mnoho stránek, které podávají o
Baleárách ucelené a přehledně řazené informace (často ve vícejazyčných variantách) se stále
podrobnějšími a detailnějšími odkazy. O tom svědčí i množství internetových pramenů,

P<>UŽitýchjako zdroj informací a dat pro tuto práci (viz seznam literatury).
Co se týče personálních předpokladů turistů navštěvujících Baleáry, podávají nám
ucelené informace nejlépe grafy jejich profilů (El turisme a les Illes Balears, 2003) - viz
Pfíloba 35 a. Ukazují nám procentuální rozdělení turistů na Baleárských ostrovech dle
regionu pobytu, věku a profese turistů a jejich důvodu návštěvy a zřetelně dokládají, že

~ Directiva 92/43/CEE z 21. května 1992; z kat. Lloc d'lnterés Comunitari

~9 P<>zn.: souhrnný přehled chráněných území na Baleárách uvádí tabulka v příloze 33 d
P<>zn.: vybrané charakteristiky pohoří Serra de Tramuntana viz www.uib.es
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li turisty

převládá střední věková

skupina 30- 45 let (43,3 %)

zaměstnanců

(38,1 %),

ti z Baleárských ostrovů navštěvují zejména Mallorcu (72,5 %) a to především za účelem
Jené a rekreace (79,8 %).

v písemném dotazníku (viz graf v příloze 35 b) vyjadřují tito turisté na škále 1 - 1O
u spokojenost se službami CR: vzhled pláží, kulturní nabídka,

doplňkové volnočasové

tivity. kvalita ubytování a stravování, turistické značení, vstřícnost obyvatel, péče o
m . tské oblasti a o ŽP, bezpečnost, letiště a přístavy, vztah kvalita- cena a celkový dojem.

rok 2003 byla mediánem hodnota 7,4, což představuje zlepšení o 0,3 oproti roku 2002.
p :l následující roky nebyla data zveřejněna (El turisme a les Illes Balears, 2003).
Zato byly v následujících letech více rozpracovány profily

turistů

jednotlivých
účelem

národností a to zejména z hlediska konkrétního místa jejich pobytu. Za
, ·hodnocování statistických dat proto byly Baleáry
Obhbenost jednotlivých

regionů

pro turisty

rozděleny

do 9 oblastí (viz

tří nejpočetnějších

příloha

36).

národnostních skupin

(, ěmc~ Britové, Španělé) dokládají kartogramy a procentuální zastoupení v příloze 37 (a,
. c).

Zaměříme-li

se na Mallorku,

nepřekvapí

nás

předimenzovanost pobřežních

oblastí,

němečtí

turisté

z jména zálivu Badia de Palma, u všech tří kategorií.
Při detailnějším

upřednostňují

rozboru jsou však patrné rozdíly. Zatímco

tízké zázemí Palmy (Platja de Palma), Britové se rekreují spíše

IPalmanova) a patrná je i jejich obliba severu (Badía

ď Alcúdia).

východněji

V případě obou

těchto

národností přesahuje motiv "rekreace a dovolená" 95 %. Tato jednostrannost však není
ldaleka tolik výrazná v případě turistů z pevninského Španělska. V 84% podílu "rekreace a
dovolené' z hlediska důvodu jejich návštěvy je v daleko větší míře zastoupen poznávací CR
a aktivně strávená dovolená (cykloturistika, horská či námořní turistika aj.) Tento motiv je

pak n4sledován významnou kategorií "práce" (8,6 %; zejména v oblasti CR) a nabízející se
· .8% položkou "rodinné důvody I příbuzní" (El turisme a les Illes Balears, 2006).
4.3 Realizační předpoklady

4.3.1 Dopravnípředpoklady

Dopravní předpoklady zahrnují nejen možnost dopravm'ho spojení s danou oblastí,

hlavně hustotu a kvalitu tamní dopravní sítě. Spojení s okolním světem
zajišťuje na Mallorce zejména letiště Son Sant Joan v Palmě, které slouží jak mezinárodní,
lak: Vnitrostátní letecké dopravě (spojení se španělskou pevninou, popř. mezi jednotlivými

ale postihují

Ostrovy). Kromě charterových letů prochází přes letiště v Palmě také několik pravidelných
44
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I

·kfcb ]inek které jej spoJUJI se středoevropskými (zejména německými) městy a
.

kračují odtud dále na španělskou pevninu a do Portugalska (Faro) 60 . Ostrovy Menorca a

iza mají svá vlastní

letiště. Vzrůstající počet turistů, kteří

na Baleárské ostrovy přiletí

tadlem. clokládá tab. 8 (pozn.: jedná se pouze o charterové lety).
Přílety turistů

b. 8:

4.878,9
5~, 0
9~5.5

na Baleárské ostrovy 1992-2006 (v tis.)

5-191.7
627,7
1.000,9

5.874.5
793.7
1.300.7

6.031.0
792.7
1.365,3

6.238,1
751.4
U2U

6.929.1
862,2
1.473~

7.659.7
938 4
1.58:;.7

8193.9
968,7
1.724.4

8.2460
1.020,5
1.830,0

8.111,2
1.051.2
1.766.2

7 640.4
1.004,0
1.555,4

7.875.0
1.033.1
1.5379

8.138.7
1.033.0
1.6245

8.612.6
1.011.7
1.600,o

9396,0
1.021.7
1.670,1

• data jsou získána z výzkumu FRONTUR provedeného organizací lET

Zdroj: www. finestraturistica. org
Námořní přístavy

tak osobní linkové
m~zi

dopravě

v

Palmě,

Pollen9e, Alcúdii a Sólleru slouží jak obchodní flotile,

mezi ostrovy a na

ostrovy a pevninou (Barcelonou

repravy (více než 1200
laji"ťují

ji zejména

pasažérů

společnosti

či

španělskou

pevninu. Osobní doprava trajekty
kvantitě

Valencií) je na velmi vysoké úrovni jak v

a 500 osobních

automobilů

na trajekt), tak v její

Trasmediterranea a Balearia. V roce 2006

přijelo

kvalitě.

navštívit

Baleárské ostrovy po moři necelých 0,5 mil. turistů61 , což představuje necelá 4 %
1. celko\lého počtu

a tento podíl dále klesá (El turisme a les Illes Balears, 2006).

Železniční doprava na Mallorce zahrnuje dvě tratě vyjíždějící z Palmy- historickou
a turisticky atraktivní (dnes již soukromou)

trať

do Sólleru a moderní

Inky kde se tato trať rozděluje na dvě další- směr Manacor, popř.

železniční

spojení do

směr Sa Po bla.

Síť silnic je poměrně hustá a kvalitní. Donedávna vybíhaly radiálně z obchvatu

kolem Palmy tři dálnice - na Z do Palmanovy, na V do S' Arenalu a na SV do Inky (v
současnosti protažená dále k Alcúdii). Nyní se hlavní dopravní tepnou stává nová dálnice

Palma- Manacor, která spojuje hlavní město s turisticky atraktivním východním pobřežím

(viz příloha 38 - červená linie). Budování popř. rozšiřování silnic a dálnic (včetně
všudypř-ítomného fenoménu kruhových objezdů) se dnes po celém ostrově stává, spolu se

stavebllÍtrl prfunyslem obecně, zásadní hrozbou pro ŽP. Veřejná autobusová doprava (i když
na kvalitní úrovni) je problematická zejména mimo hlavní sezónu (malá frekventovanost). 62

Jednotlivá města na pobřeží jsou též propojena lodní dopravou a to zejména
v turi-stické sezóně. 63

60
61 ~

ro<Je 2006 společnosti: Air Bertin, Hapag Lloyd, LTU, Condor a Niki (první a poslední denně po celý rok)
059 Mallorca, 71 823 Menorca a 200 116 lbiza a Formentera (El turisme a les Illes Balears, 2006)
&a ~~zn~ řády autobusů (i vlaků) na http://tib.caib.es
JlZdní řády a ceník např. na www.majorcanvillas.com

62 ., l8
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4.3.2 Materiálně technické předpoklady
Materiálně

technické

předpoklady

CR

představují

doplňkovými

Jadními (ubytovací a stravovací),

vybavenost území

zařízeními

(zábavní, kulturní a sportovm'),

·iálními (CK, IC, směnárny) a všeobecně prospěšnými (zdravotnictví, policie apod.)
Lokální
jadřit

předimenzovanost

"pobřežní

jako

džungle" (BBC 2005).

zařízeními

ubytovacími

hotelového typu by se dala

betonová hradba" (Rullan Salamanca, 1998),
Přeplněnost

a neregulovaný

gionální vládu v roce 1991 k vydání

početní růst hotelů

restrikčních opatření

(viz

popř.

"betonová
přinutil

dokonce

dříve). Nicméně

lobby

h telových magnátů je evidentně všemocná, neboť stavba těchto "betonových monster"
t narůstá

0

(např.

a to i na místech s vysokou krajinnou hodnotou, tedy naprosto nevhodných

utes nad Port de Sóller). Kvantitativní nárůst ubytovacích kapacit viz grafy 3.

rafy 3: Vývoj 11bytovacích kapacit na Baleárských ostrovech a Mallorce
Vývoj

~
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Zdroj dat: www.tinestraturistica.org
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z grafů je patrné,

že ubytovací kapacity Mallorky mají zásadní význam v rámci

aaieár (60 - 70% hodnoty).

Křivka

dokládá zlomové zastavení nekontrolovatelného

tu ubytovacích kapacit v roce 1991 zákonným vydáním restrikčních opatření.
Je zřejmé že vytíženost I obsazenost hotelů a jiných druhů ubytování bude

hu celého roku rozdílná. Křivku poptávky pak v průběhu sezóny bude kopírovat
itelne i

křivka

nabídky, kterou

vyjadřuje

podíl dostupných

h roku (viz tab. v příloze 39). V přiložených tabulkách je

nosti

hotelů

hotelů

zřetelná

v jednotlivých

"pyramida" 100%

která má svou základnu v roce 1998 (menší rozdíly v průběhu roku) a

u v současnosti, kdy se 100% dostupných

(otevřených) hotelů soustřeďuje

ny (červenec/srpen). Za letní období hotelové komplexy
ní) získají dostatek

finančních prostředků

(včetně

do vrcholné

okolních doplňkových

zdaleka nejen na svou existenci a v zimě se

z těchto oblastí stávají "mrtvá města" (zabarvená okna, zalepené nápisy apod.)
Tento zjevný

důsledek

fenoménu sezónnosti je

nerozdělitelně

·vkou (počtem návštěvníků/obsazeností ubytovacích kapacit)

spojen se samotnou

během

roku (viz grafy 4).

fy 4: Vývoj obsazenosti ubytovacích kapacit na Baleárách a Mallorce
Měsíční vývoj

obsazenosti

hotelů

na Baleárských ostrovech v letech 1998 - 2006
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vytíženost ubytovacích kapacit
o.o. Dlpuhodobě

přesahuje

v letní turistické

sezóně (červen

se její hodnota snižovala (viz grafy), což dokazoval

-

září)

každoroční průměr.

J h hodnota za období 1998 - 2003 plynule klesala ze 79 % na 60 % pro celé Baleáry a
0

% na 63 % pro Mallorcu. Za poslední 3 roky však tento průměr opět roste - v roce 2006

00

pro Baleáry a 69% pro Mallorcu (El Turisme a les Illes Balears, 2006). To potvrzuje i
procenta dostupnosti ubytovacích

zařízení

zejména v

době

mimo hlavní sezónu (viz

atkové tab. 2004- 2006 v příloze 39), což by svědčilo o úspěšném boji proti sezónnosti.
Kvalitativně

b~l

jsou ubytovací možnosti na

ostrově

velmi

různorodé.

K 31.12.2006

evidováno celkem 423 259 ubytovacích míst v 2 624 ubytovacích zařízení všeho druhu
Baleárských ostrovech (286 231 míst v 1604

drUhů

zařízeních

na Mallorce). Podíl jednotlivých

na celkovém počtu zobrazuje graf v příloze 40. Z něj je patrné, že přes 70 % veškeré

uh~tovací

kapacity na Baleárských ostrovech

1 detailn:ějšího

průzkumu

apacitně převládá střední

Ptáme-li se po
j~ho 0cenění

kategorie

hotelů

a

apartmánů.

pak vyplývá, že mezi hotely, apartmány i hotelovými apartmány
kategorie 3*** až 4**** (El Turisme a les Illes Balears, 2006).

kvalitě

jedním ze

tvoří

ubytování v pravém slova smyslu,

čtyř druhů certifikátů.

může

nám být vodítkem

Tabulka v příloze 41 však dokazuje, že se

jedná pouze o desítky případů.
Do základních

zařízení

CR patří též

zařízení

stravovací. Jejich kvantitu a druhové

.loženÍ v rámci celého souostroví zobrazuje graf 5. Zastoupení na Mallorce
\' případě

restaurací a kaváren 60 %, v případě

barů

převyšuje

80% z celkového počtu v rámci Baleár.

~ utno poznamenat, že většina turistů se pochopitelně stravuje různou formou

v rámci

.'Véhe ubytovacího zařízení (polopenze, plná penze, all-inclusive atd.)

Graf S: Stravovací zařízení
Druh a počet stravovacích zařízení na Baleárských
ostrovech (2006)

2188

D restaurace

Dkaváma

Zdroj dat: www.finestraturistica.org
Mezi doplňková zařízení CR řadíme zábavní, kulturní či sportovní centra a aktivity.

Jelik0ž je hlavní atraktivitou ostrovů moře, mají turisté doslova na každém kroku příležitost
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nírn

sportům

a radovánkám (viz

příloha

41) jako jsou windsurfing, surfing, vodní

. m· wakeboarding, parasailing, vodní banán či potápění, které mohou podstoupit i
u .'
vícedenního kurzu s certifikátem o vyškolení. Mezi základní nabídku místních
U

nuo

uri rických

kanceláří

pak

patří například

i den strávený plavbou na

obřím

katamaránu,

pf'. -výlet s názvem Ponorka Nemo. S vodou souvisí i možná návštěva několika
např.

Aquapark

či

Western Water Park v Magalufu, Aquacity v S' Arenalu, Marineland

deltlni show v Calvia). Mimoto je celá Mallorca

nadprůměrně

lfovými hřišti a velmi rychle nabývá na významu také
čených

aquaparků

silniční

tras. Oblast Serra de Tramuntana je pak jako

·rátkým procházkám.

Při

vybavena kvalitními

cykloturistika s hustou sítí

stvořená

k horským túrám

či

vícedenních pochodech lze k ubytování využít horských chat -

tzv. refug/'1• V horách ve městě Puigpunyent se nachází i přírodní rezervace Puig de
Oalatzó kde lze prožít den plný dobrodružných outdoorových aktivit.

z hlediska zábavy je celoročním "centrem" Mallorky Festival Park (diskotéky, bary,
multilcino apod.),

nicméně

v létě stejným

způsobem

ožívají veškerá

střediska

na pobřeží a o

zábavu turistů je tak postaráno dlouho do noci.
Oproti internacionálnímu letnímu pobřeží se o uchování tradičních kulturních hodnot

tará spíše vnitrozemí Mallorky. To je
fakultativních

výletů.

kaňony pobřežní

V rámci nich

turistům

návštěvníci

v létě

nejsnadněji

poznají nejen zdejší

dostupné v podobě

přírodní

krásy (hory,

útesy, jeskyně, okolní ostrovy atd.), ale i místní kulturu, tradice a zvyky.

Za všechny jmenujme například destinace: Palma (La Seu, Almudaina, Castell de Bellver),
Va/ldemosa (klášter, muzeum a dům Frederica Chopina a George Sandové), Lluc (horský

klášter s křížovou cestou, nejvýznamnější poutní místo), La Granja a Calderers (dnes
muzea lidových tradic a života obyvatel z doby před cca 200 lety, dříve panská sídla a
statky), Alcúdia (městské hradby, vykopávky římského města Pollentia včetně amfiteátru),
Son Real, Capocorb Vell (prehistorické megalitické stavby, nekropole) a mnoho dalších.

Výlety jsou často spojeny s návštěvou tradičních výrobních komplexů (viz např. příloha 28).

Speciálními zařízeními CR, jako jsou CK, IC, směnárny, půjčovny s bohatou
nabídkou automobilů, kol a vybavení pro vodní sporty atd., pak oplývá téměř výhradně
pouze pobřeží. Nicméně na jejich nedostatek si zde turisté rozhodně nemohou stěžovat.

V oblasti všeobecně prospěšných zařízení je zajímavým faktem, že na Mallorce lze

bezplatně telefonicky kontaktovat mj. česky hovořícího lékaře, který se v případě nemoci či
nehody stane vaším prostředníkem s lékaři místními (viz příloha 41).
84

pozn.: nutná předchozí rezervace na tel. 0034 I 971 51 70 70 (2.6.2007)
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. VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU NA MALLORCE
Jelikoz jsou Baleárské ostrovy zejména díky svý
určen.y

přírodním předpokladům takřka

k tomu, být destinací CR, prošel zde tento sektor dlouhým obdobím vývoje .

. . ledující kapitola si klade za cíl jej popsat a zhodnotit. Celé období by se dalo
tři

výrazrté etapy: historické

počátky

rozčlenit

CR (cca do 50. let 20. století, kdy byl CR převážně

individuální záležitostí vyšších a majetných vrstev), turistické boomy masového CR (cca do
lomu tisíciletí, kdy se CR stal masovou záležitostí a projevem konzumního stylu života
účasti

nižších

středních

vrstev) a

současný

stav CR (CR v novém tisíciletí,

barakterizovaný četnými snahami a opatřeními k dosažení udržitelného CR).

5.1 Historické počátky cestovního ruchu na Mallorce

CR na Baleáráchje relativně mladým fenoménem,

přestože

menší

počet návštěvníků

.ie zaznamenán již v 19. století. Koncem 19. st. s rozvojem romantického "CR" v S Evropě
udnila divoká krajina v kombinaci se

středověkou

exotickou destinaci pro skupiny elitních

cestovatelů.

Evropy (Berg), se stává cílem individuálních
( lechtici majetní
jako

R.ím

měšťané,

a maurskou kulturou z Baleár atraktivní a

známé osobnosti a

Mallorca této éry, nazývaná Floridou

představitelů

umělci

tehdejších vyšších vrstev

apod.) Její poloha na stejné úrovni

a na stejném poledníku jako Paříž z ní udělala módní destinaci mírného

·tfedom.ořského

klimatu. Barke a Towner (1996; in Gómez, 2002) tvrdí, že geografická

odlehlost ostrovů kombinovaná s nedostatečnou infrastrukturou, občanskou válkou v 30.
letech a dvěma světovými válkami v první polovině 20. století způsobily, že si Baleáry
uchovaly tuto exotickou image do 50. let.
Na zimu roku 1838/39 se do horského města Valldemosa přestěhoval Frederic
Chopin (se svou přítelkyní spisovatelkou George Sandovou66) aby si zde léčil nemocné
65

plice. Chopinova Cartoixa (Cartuja- stavení ve Valldemose) se stala atrakcí pro 160 000
návštěvníků ročně a každé léto se tu také koná Chopinův festival s recitály. Sandová zde
napsala knihu o jejich pětitýdenním pobytu na Mallorce

plnou negativ ve spojení

místními obyvateli. Román se stal bestsellerem a jeho název je dodnes na Mallorce
pouŽíván jako slogan pro kulturní události, které se na ostrovech odehrávají v zimě.

~s

18
"'· ( 1O- 1849); složil zde opus "24 preludes" a "Preludium dešťových kapek"
180
( 4- 1876); francouzská spisovatelka; autorka knihy Hivern a Mallorca (Zima na Mallorce)
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Další významnou osobností, která

přišla

na ostrov v Chopinových stopách, je

·ivé oda Luis Salvador67 (1867). Jeho lod' Nixe zakotvila u přístavu města Valldemosa a

sám zde

zůstal

celých 30 let. Stal se milovníkem zdejší

přírody, pěstitelem

;tnfkeJil hradu na útesech v malé divoké horské vesnici Deia. Také napsal

vína a
několik

demickýeh spisů o historii a archeologii ostrova. Během jeho pobytu na Mallorce jej v
zidenci Son Marroig navštěvovaly přední osobnosti evropské aristokracie o showbysnysu
'harlie Chaplin, Ava Gardner, spisovatel AnaYs Nin aj. (López- Bravo Palomino, 2003).
Během

první poloviny 20. století

návštěvy

Hemingway, Gertrude Stein a Robert Graves) a

známých osobností
přispívaly

pokračovaly

tak spolu s nově

otevřeným

tQlO) exkluzivním hotelem Formentor na S ostrova k bohaté, dobrodružné a

1

tmosféře

ostrova (López - Bravo Palomino, 2003). Mezitím rostl i sektor

umělecké

běžného

Jllomas Cook sem začal přivážet první turisty na zimní prázdniny a v roce 1903 byl
i prmí turistický hotel (Grand Hotel v Palmě). V 30. letech však
občwká

přerušila

válka. Další rozmach byl zaznamenán až v letech 40. a opravdová

revoluce pak začala v letech 50., kdy francouzská

společnost

(Ernst

CR.

otevřen

tento

růst

společenská

"Club Mediterranée" založila

na Mallorce svou stanovou vesnici a začal masový příliv lidí za sluncem (Bull, 1997). 68
Přelom

50. a 60. let tak znamenal nástup nové éry - masového CR v čele s prvním

turistickým boomem (viz dále). Poslední studie (Selwyn, 2001 in Gómez, 2002) ukázaly, že
pro tento převrat a následný rozvoj masového CR na Baleárách byly rozhodující faktory:
•

nárůst fu"ovně příjmů

•

vznik prázdninových zařízení na Baleárách (nejen ubytovacích)

•

rozvoj proudových letadel, který přiblížil Baleáry k S Evropě z hlediska cestovní doby

•

nárůst

od pozdních 50. let a zavedení placených dovolených

volného času v moderních společnostech, kde vznikala rozšířená představa, že CR je

základním rysem moderního a zdravého životního stylu a známkou pozice ve společnosti
•

expanze CK propagujících image Baleárských ostrovů

•

dostupnost levné půdy ve Španělsku pro výstavbu hotelů

•

podpora rozvoje CR španělským diktátorem Frankem, založená na potřebě získat politické
uznání režimu, na který bylo
prostředek zahraniční výměny

mezinárodně

nahlíženo se

značnou nedůvěrou;

a také jako

a modernizace ostatních sektorů ekonomiky

41

68 (l 847- 1915); arcivévoda habsburský a lotrinský, třetí syn vévody z Tuscany a bratranec rakouského císaře
ť dríes však najdeme mezi návštěvníky ostrova známé osobnosti: Claudia Schiffer vlastní domy na pobřeží
eru a Andratxe, Michael Douglas jezdí na své letovisko poblíž Deia 4x do roka a nejnoblesnějším
rt~enlm
krásy ostrova se stala přízeň samotného španělského krále Juana Carlose -ten navštěvuje Mallorku
1
$let každé léto- rezidence královské rodiny Marivent Palace, luxusní jachta Fortuna (Berg)

61
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aaieárské ostrovy v čele s Mallorkou se tak doslova
.

uležitějších

destinací masového CR v Evropě,

"přes

noc" staly jednou z

přestože ještě před

pár lety byla jejich

: ekonomika založena téměř výhradně na zemědělství (Clark, 1997).

Vývoj

m:~sového

cestovního ruchu na Mallorce

Mallorca této éry by se dala přímo nazvat "královnou masového CR" (Berg). Vývoj
.ledních zhruba 50 let

způsobil,

že Baleárské ostrovy,

zvláště

Mallorca a Ibiza, se staly

nmohé severní Evropany doslova symbolem typického masového CR.

Souhrnně

tiž jejich hlavními charakteristikami vysoká sezónnost, územní koncentrace

jsou

(téměř

hradně na pobřeží), poškození místní kultury a ŽP, organizování zahraničními tedy

n jšími

společnostmi, nadprůměrné

využívání

přírodních zdrojů,

p cujicí nižší střední třídu atd. (Buswell, 1996). 69
procesem globalizace, ve kterém

světové

ekonomické procesy

rozdělit

uristického boomu (z kat. boom turístic),

na

Tento cca 50letý vývoj souvisí
přisoudily

." trovúm funkci zóny služeb, tzn. úlohu turistického centra regionální
_002). Celou tuto vývojovou etapu lze

zaměření

primární

Baleárským

úrovně

(Blazquez,

na tři výrazná období rozmachu, tzv. období

oddělená

obdobími recese CR a ekonomiky

ubec. Autorem této klasifikace je Rullan Salamanca (1998), který ji propojil zejména
procesy urbanizace (viz schémata na obr. 8). 70 Od něj toto dělení přebírají, doplňují a
mzšifují další autoři (Blazquez, 2002, 2003, Murray, 2001 aj.) Časová vymezení
j dnotlivých boomů se u nich zcela přesně neshodují, a proto v následujícím souhrnu

uvádím všechny varianty.

Obr. 8: Schématické znázornění jednotlivých období turistického boomu na Mallorce

I. boom
Urbanistická exoloze (oouze

,--------------~

oříležitostné

oohvbv z Palmv)

,.--------------~

1W1

I

Urbanistická imploze (masivní migrace do Palmy)

~dopady masového
0

CR byly

příčinou přirovnání

Baleárských

ostrovů

ke

společnostem

3.

světa- priorita

~ 0~ickýcb ziskU bez ohledu na negativní dopady na sociální i přírodní složku ŽP (Blazquez, 2002)
199~stlžně a zajímavě přirovnává jednotlivé etapy k určitému typu sopky (podrobněji viz Rullan Salarnanca,

·,

·, S.195 -199)

52

VÝVOJ CR NA MALLORCE

Urbanistická exploze

(jednoznačná

.-------------------~

migrace z Palmy)

~------------------~

Urbanistická imploze (pouze denní kyvadlový pohyb do Palmy a zpět)

.boom
Urbanistická exploze (masivní migrace na okraj Palmy a dále na venkov)

~--------------~ ~---------~----~

Urbanistická imploze (denní kyvadlové

přesuny

mezi Palmou a jejími okrajovými obytnými zónami)

Zdroj: Rullan Salamanca, 1998, str. 197, 199 a 201, upraveno: autor

I. turistický boom ( 195 5 ll 960 - 1973)
Toto období lze

výstižně

charakterizovat podtitulem "turistizace ekonomiky

Mallorky' (Rullan Salamanca, 1998, s. 195) a znamená vstup Baleárských ostrovů (zejména
Mallorky a lbizy) na pole světového CR. Skrze CR se území Mallorky začíná "rozdělovat"

mezi evropské země a charakteristickým rysem je intenzivní a silně koncentrovaná
uristická urbanizace pobřeží ("litoralizace"). Staví se hlavně velké hotely o kapacitě dvou
I tadel (minimální zábor půdy, velká výška) a to v první linii u moře (S'Arenal, Llucmajor,
ala Major, Calvia, Magalluf, St. Antoni), které značně devastují vzhled krajiny (Blazquez,
-003). Vznikají první intenzivní turistické zóny a masový CR se stává základem
konomické expanze. Oblast vlivu Palmy zasáhla postupně celý ostrov, takže v 70. letech
o Mallorce hovoří jako o "regionálním městě" (Rullan Salamanca, 1998, s. 196).

Zemědělské využívání půdy je nahrazeno využitím pro výstavbu turistických zařízení. 71
Ekonomická a energetická krize v r. 1973 znamenala konec tohoto období a vůbec

Půprvé sé objevily náznaky, že možnosti turistické expanze nejsou nekonečné.

63

% obchodníků nakoupenou půdu obratem prodalo -

počátek spekulací s půdou (Rullan Salamanca, 1998)
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rakteristiky:
•

počet turistů

•

Proběhla

na Baleárách vzrostl z 371 882 v roce 1960 na 4 310 595 v roce 1973.

expanze dopravy (50. léta: letiště Son Bonet, 1960: letiště Son Sant Joan, 60. léta: 1.

železnice, 1965168: 1. dálnice na letiště, 1970: obchvat Palmy, 1973: 2. dálnice na Ponent).

•

8 ly vystavěny první průmyslové zóny v Son Castelló (1965) a Can Valero (1967).
Pro zvýšení zásob vody byly vystavěny přehradní nádrže Gorg Blau (1969) a Cúber (1972).

•

Do 50. Jet bylo importováno na ostrovy uhlí, poté začaly dodávky ropy. Energetický deficit

•

šak stále narůstal (elektrická energie: 1952- 16 MW, 1973-323 MW).

•

Reakcí na nový fenomén CR byl Pla Provincial d'Ordenació de les Balears (Plán uspořádání
baleár-ského venkova), který se snažil "otevřít dveře venkovu" a zamezit ztrátám přírodního
dědictví (např.

měl

ochrana zemědělské půdy, klasifikované jako významný krajinný prvek apod.);

však minimální účinek.

Zdroje: Rullan Salamanca, 1998, Murray, 2001, Blazquez, 2002, 2003, upraveno autor

~· turistický

boom (1974 I 1975- 1988 I 1990)

Typickým rysem pro tuto etapu je extenzivní urbanizace s vytvářením nových
turistických zón a expanze ze zón

původních.

terý je charakteristický tzv. "syndrom

i.ivelnost) a "betonová

pobřežní

Dochází ke krizi urbanistického modelu, pro

včelího

roje" (neorganizovanost,

hradba" (vysoké celistvé bloky bytových

chaotičnost,

domů či hotelů

,. přednllinii u moře). Tento "vertikální moderní urbanismus" 60. let jako symbol pokroku a

imitace amerických
upouštět

mrakodrapů

se však již nikomu nezamlouval, a proto se od něj začalo

(Rullan Salamanca, 1998, s. 197). Opravdovou krizí druhého boomu se staly

partmány.

Přestože

byly modernější a vzhlednější, nelze pominout jejich extenzivní růst a

' · soké nároky na zabrané území.
Toto období expanze přerušil ekonomický úpadek způsobený válkou v Perském
zálivu (19~1) a narůstající počet konkurenceschopných středomořských destinací CR.

Charakteristiky:
•

Počet turistů na Baleárách vzrostl ze 4 144 713 v roce 1975 na 6 349 254 v roce 1990.

• Byl zaznamenán značný nárůst individuální motorizace - zdvojnásobení počtu osobních aut
(300 autl10oo ohyv. v r. 1973, 600 aut/1000 obyv. v r. 1988); ztrojnásobení počtu dopravních nehod.
•

V r. 1990 byla definitivně vyčerpána místní ložiska lignitu, která do té doby částečně
energeticky zásobovala vnitrozemí Mallorky.

•

Začala výstavba hypermarketů Gako náhrady za primitivní supermarkety z 1. boomu).
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Reakci na expanzivní urbanistickou situaci se stal LEN (1991) - Llei

1

ďespais

naturals.

Postihuje 33% území se zákazem urbánní výstavby (viz dříve).

Zdroje: Rullan Salamanca, 1998, Murray, 2001, Blazquez, 2002, 2003, upraveno autor

~cký

boom (1989 I 1993 - 2001 I současnost)

Stimulem ekonomické expanze 90. let se stal zejména rezidenční CR a rozkvět trhu
nemovitostmi. Zatímco

tradiční

jeho nová forma a tou je
lpřistupnění vnitřních

sektor masového CR se jeví jako stabilizovaný, vzniká

právě

zón se stalo

druhébo bydlení a nemovitostí

obytný CR, který vstupuje do všech míst
podnětem

vůbec.

(zejména pro cizince) k nakupování

ostrovů.
objektů

Cizinci si tedy již nekupují jen využívání území

(hotely apartmány), ale kupují území samotné

(zemědělské

usedlosti,

městské

domy apod.)

Rullm Salamanca (1998, s. 199) tedy uvádí jako charakteristiku 3. boomu nárůst počtu
domů."

"turistických obcí" a "prázdninových
ůzemi

i

společnost

Baleár.

Spotřební

Dopady CR od této doby postihují celé

návyky jsou

větší

než kdy jindy (voda, energie,

materiál území) a s nimi souvisí i neúnosná produkce odpadu.

Na druhou stranu se však

začínají

objevovat

zřetelné

snahy o celkovou

re truk:turalizaci a regulaci modelu rozvoje CR na Baleárách, a tak jak ostrovy
průkopníky
opatření

masového CR, jsou nyní více než kdekoliv jinde na

k dosažení jeho udržitelného rozvoje: ochrana

moratoria

zavádění

kvót

růstu měst,

dříve

byly

světě průkopníky zavádění

přírody,

urbanistická a turistická

snížení kapacity ubytování a

nárůst

jeho kvality,

zmírnění fenoménu sezónnosti 72 apod. (Blazquez, 2002).

Za konec tohoto období považují

novější autoři

(Blazquez, 2003) úpadek CR v roce

2001 způsobený teroristickými útoky z ll. září a zavedením ekotaxy (viz dále).

Charakteristiky:
•

Počet turistů na Baleárách vzrostl ze 6 618 522 v roce 1991 na ll 119 896 v roce 2001.

•

Byla vybudována dálnice do Inky a tunel do Sólleru (1997).

•

Je akutní nedostatek vody: kompletní zasolení podzemních akvifer, výstavba prvních dvou
odsolovacích zařízení (Son Togores, Badia de Palma), transport vody loděmi z delty Ebra.

•

Alarmující je i nárůst produkce odpadu (výstavba spalovny odpadu Son Reus).

•

Roste výstavba hypermarketů a komerčních zón (Alcampo, El Corte Inglés ... ).

7'1

• Do.posud byli turisté sledováni jak z hlediska místa (turistické zóny), tak z hlediska času (léto). Nyní,
~ roz.š~en:lm počtu zahraničních majitelů nemovitostí, byly prolomeny bariéry prostorové (domy na venkově
ve YnJtrozemí, zemědělské usedlosti, domy v antických čtvrtích Plamy) i časové (zimní pobyty, kdy je
sevenú Evropě nehostinné počasí). Blazquez, 2002

55

VÝVOJ CR NA MALLORCE
•

Ostf0 vy jsou totálně závislé na dodávkách energie zvnějšku.

•

Legislativní reakcí byly: Llei 6/1997 o

zemědělské půdě

na Baleárských ostrovech (zamezuje

oa oi veškeré výstavbě); Llei 9/1998 Moratoria CR; Llei 8/1998 Prázdninová ubytování.

Zdroje: Rullan Salamanca, 1998, Murray, 2001, Blazquez, 2002, 2003, upraveno autor

Rullan Salamanca (1998) uvádí v závěru své práce zajímavou geografickou typizaci

krajin Mallorky. Ta vznikala dlouhým vývojem zásadních prvků územní struktury Mallorky
,. jednotlivých obdobích historie a jsou pro ni charakteristické tři duality (viz obr. 9):
a) dualita hory I nížina rozdělovala povrch Mallorky na dvě odlišná orogenetická území
a byla určující pro vhodné životní podmínky a rozvoj

zemědělství

po dlouhou dobu

(8 000 př.n.L - 500 n.L = Mallorca římská)

b) dualita Palma I vně Palmy byla určující pro průmysl, dopravu a podmínky k obchodu
a to v

době

existence Mallorky muslimské a Mallorky katalánské

c) dualita pobřeží I vnitrozemí je

určující

pro podmínky k CR (a službám

zásadní cca od roku 1950 (Mallorca evropská I německá, popř.

obecně

obecně)

a je

turistická)

Obr. 9: Duální geografická typizace krajin

Zdroj: autor (vzor Rullan Salamanca, 1998)

Dnes můžeme tyto duality interpretovat i poněkud jinak: hory I rovina = přírodní I umělý,

P~lma I vně Plamy = metropolitní I venkovský, pobřeží I vnitrozemí = turistický I
netl.1ristický. Kombinací všech těchto protikladů získáme 8 prostorově i funkčně odlišných
geografických oblastí (viz obr. 1O) předurčených k různým formám CR, který dnes v různé
Podobě zasahuje a ovlivňuje celé území Mallorky.
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r.tO.: Rozdílnost geografických oblastí Mallorky pro potřeby různých forem CR

Zdroj: autor (vzor Rullan Salamanca, 1998)
Pozn.: 1. hory - metropolitní turistické, 2. hory - metropolitní

vnitřní,

3. hory - venkovské

vnitřní,

4.

hory- venkovské turistické, 5. rovina - venkovská turistická, 6. rovina - metropolitní turistická, 7.
rovina- metropolitní

vnitřní,

8. rovina- venkovská

vnitřní

5.3 Současnost cestovního ruchu na Mallorce

Obecným stavem

současného

CR na Mallorce a jeho perspektivami do budoucna se

budu zabývat v celé zbývající části práce, a to s důrazem na veškerá restrukturalizační
opatření směřující

k dosažení udržitelného rozvoje CR,

včetně zavádění

alternativních

forem CR. Pro úplnost a možnost dokonalého pochopení dané problematiky je však ještě na
místě zařadit doposud neuvedené ukazatele CR na Baleárských ostrovech (popř. Mallorce).

Pro přehlednost uvádím pouze jejich grafické zpracování (bez datových tabulek) s co možná
nejaktuálnějším zaměřením.

Vývoj

počtu turistů

na Baleárských ostrovech byl již v práci

zmíněn několikrát.

Jeho

pruběh za posledních 30 let pro Mallorku konkrétně zachycuje graf 6. Jsou z něj dobře

Patrná obě poslední období krize, způsobená válkou v Perském zálivu (1991) a
ter0nstickými útoky (2001). V roce 2006 navštívilo Mallorku 9 614 055 turistů- 9 395 996
letadlem, 218 059lodí (El Turisme a les Illes Balears, 2006).
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raf 6: Vývoj počtu turistů na Mallorce (1985- 2006)
Vývoj počtu turistů na Mallorce 1985 - 2006
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Zdroj dat: El Turisme a les Jlles Balears, 2003, doplněno 2006
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ztohoto počtu představují (zdaleka nejen) v roce 2006 největší podíl návštěvm'ků Mallorky
. ěmoj (38,4 %), Britové (24,2 %) a Španělé (19,6 %). Jak ukazuje graf 7 podíl ostatních

národnosti je dlouhodobě cca 1/5 ( El Turisme a les Illes Balears, 2006).
Graf7: Národnostní složení návštěvníků Mallorky
Vývoj podílu tří nejpočetnějších národností návštěvníků Mallorky
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-------------------------Zdroj dat: El Turisme a les flles Balears, 200674
Průměrná délka pobytu na Baleárských ostrovech prošla za období posledních 10 let jak

etapou poklesu (z 10,7 na 9,2 dní), tak následného růstu (z 9,2 na ll dní). Zlomové roky
jsou 2001 a 2002. Stejnou křivku průběhu logicky vykazuje i ukazatel počtu přenocování.

Zde je zlom ještě výraznější, nebot' se k nižší průměrné délce pobytu přičte i menší počet

J

74 P.ozn.:

do r. 2000 jde pouze o letištní mezinárodní údaje (tzn. bez lodní dopravy)
Pozn.: do r. 2004 jsou podíly národností vztaženy pouze k turistům- účastníkům letecké dopravy
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tU.

Na

vině

(kromě

je

~mentální daně

.

t fO iu•~

aktuální hrozby terorismu) zejména zavedení denní platby

(ekotaxy). V roce 2006

přesáhl počet přenocování

na Baleárách 125

t. lEI Turisme a les Illes Balears, 2006). Oba tyto ukazatele zobrazují grafy 8.
fv 8:

.111 •

Průměrná

délka pobytu a

průměrná

počet přenocování

na Baleárách (1997- 2006)

délka pobytu na Baleárských ostrovech (1997 - 2006)
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Zdroj dat: El Turisme a les Illes Balears, 2000, 2003, 2006
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Zdroj dat: El Turisme a les Illes Balears, 2000, 2003, 2006

·'eméaě zajímavé jsou i údaje vypovídající o zaměstnanosti v sektoru CR. Graf 9 svědčí o
výrazné sezónní povaze tohoto druhu zaměstnání, která se odráží i na vývoji

nezaměstnanosti v průběhu roku, jež dosahuje logicky minimálních hodnot ve vrcholné

turistické sezóně (viz graf 10). Průměrný měsíční počet pracovníků v CR vzrostl po období
úpadku 2001-2002 již téměř o 8 tis.; z více než 80% jde o zaměstnance (viz graf ll).

VÝVOJ CR NA MALLORCE

raf 9: Vývoj zaměstnanosti v CR na Baleárách (2001- 2006)
Vývoj měsíční zaměstnanosti v sektoru CR (ubytovací a stravovací zařízení) na
Baleárských ostrovech (2001 - 2006)
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Zdroj dat: El Turisme a les Illes Balears, 2006

Graf 10: Roční vývoj nezaměstnanosti na Baleárských ostrovech (2000 - 2002)
Průměrná nezaměstnanost v jednotlivých ročních obdobích, Baleárské

ostrovy, 2000- 2002
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Zdroj dat: www. finestraturistica. org

Graf ll: Vývoj a struktura průměrné měsíční zaměstnanosti v CR (2001 - 2006)
Podíl zaměstnanců a podnikatelů na průměrných měsíčních
hodnotách zaměstnanosti v CR (2001 - 2006)
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Zdroj dat: El Turisme a les Illes Balears, 2006
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l}DRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH NA MALLORCE
y dosavadním textu byla již mnohokrát naznačena nevhodnost dosavadního

způsobu

·oje CR na Baleárských ostrovech. Přestože bývá CR obecně považován za "měkký

ysl • (ve smyslu

neznečišťující)

ve srovnání s těžkým

průmyslem (např.

železárny a

n · to ámy) jeho dlouhodobé negativní dopady na přírodní i sociální ŽP zejména křehkých
trovních

ekosystémů

umulujícícb se

onomiokými

jsou nesporné (Murray, 2001).

problémů

přínosy

pak

nevyhnutelně

Při nedostatečném řešení těchto

dochází kjejich

převážení

nad krátkodobými

a následnému úpadku destinace vlivem ztráty konkurenceschopnosti

poli CR. Baleárská ekonomika se dostala do víru CR v pozdních 50. letech a její rozmach

m· JJogicky pozitivní dopad na kvalitu života místních obyvatel. Proces rozvoje CR však
strádal jakýkoliv druh plánování, a tak byl sám původcem
x:iálnícb škod

(nadměrný

krajinný ráz· na kulturu a
přežití ekosystémů,

značných

environmentálních i

tlak na zdroje- voda, energie, území; na přírodní ekosystémy a
tradiční

životní styl místních obyvatel apod.) Podmínkou pro

lidí a následně i ekonomiky je kompletní reorganizace veškerých složek

ktoru CR s cílem dospět k modelu CR založeném na udržitelném rozvoji.

6.1 Indikátory udržitelnosti

V celé své historii se vývoj ekonomického modelu Baleárských

neustálými protiklady mezi ekonomickým rozvojem a zachováním

ostrovů vyznačoval

přírodních zdrojů.

Pro

zhodnocení těchto nepoměrů (ekonomický model versus limity ekosystémů) definovalo
CITTffi tzv. indikátory udržitelnosti. Ty mají změřit efektivitu modelu rozvoje CR v letech
1989 - 2000 (tedy cca v období 3. boomu) s důrazem na vztah mezi ekonomickým růstem a
Skodami na ŽP. Dokládají např., že zatímco HDP za toto období vzrostl o 70,5 %, spotřeba
elektřiny vzrostla o 82 %, průměrný roční nárůst produkce odpadu byl 5,6 %,

o 20 %

vzrostly dodávky vody do měst, 5 %území bylo urbanizováno atd. (Blazquez, 2002). Proto
se lze právem domnívat, že ekonomický růst (ve smyslu finančním; jakkoliv měřený, např.
Právě pomoci HDP) je zároveň příčinou vyčerpání a znečištění přírodních zdrojů. Svou roli

zde nehraje pouze zvýšený nápor na území způsobený nárůstem demografického tlaku (o

l3 1 %), ale zásadní vliv má i konzumní chování společnosti, která má tendence neobávat se
0

ekosystémy, neboť věří v technologický pokrok jako rychlý způsob řešení krize se zdroji

(Fl.oldren, Erlich, 1994, in Blazquez, 2003).
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Bylo

vytvořeno

44

ukazatelů

ve

třech různých

skupinách (demografický sektor,

i -ekonomické indikátory, environmentální indikátory)
rie pressure - state - response

dělených

do

tří

kategorií podle

75

• tlak na ŽP: spotřeba energie, vody či zábor půdy, produkce odpadu ...
• stav ŽP: kvalita jednotlivých složek, degradace přírody ...
• odpověď investic na vylepšení stavu ŽP (ne zmírnění dopadů či ochrana)
Zdroj: CJTTJB, 2002

ulka

indikátorů

je obsahem

přílohy

43. Pro

značný

rozsah tohoto tématu uvádím jen

tah z prací Blazquez, 2002, Murray, 2001, CITTIB, 2002 (popis

indikátorů,

teoretické a

m rodologické pozadí, statistická data a grafické zpracování viz zmíněné zdroje) zaměřený
hradně

na pozorované a žádoucí trendy u jednotlivých

ukazatelů -

to vše v příloze 44.

ní-li uvedeno jinak, souvisí uvedené hodnoty s analyzovaným obdobím 1989-2000.
Pro názornost nyní uvedu zkrácenou a upravenou ukázku z aktuálnější práce "Čtvrtý
:lm (Blazquez, 2003). Autor zde zhodnocuje vývoj

pěti

základních vybraných

r období 1989- 2000 a pomocí lineární regrese se snaží

předpovídat

ukazatelů

jejich hodnoty do

ku 2005. V první části se zabývá pouze hrubými hodnotami ukazatelů, které nám podávají
infoonace o environmentální situaci, udržitelnosti vývoje území a reálném stavu
( tále více
přiloze

nedostatečných).

zdrojů

Byly vybrány následující základní indikátory (viz grafy

45 a tab. v příloze 46) vykazující mezi lety 1989 - 2000 markantní nárůst:

spotřeba

I ktrioké energie (82,08 %), produkce odpadu (83,14 %), ekologická stopa spotřeby

vných paliv (59,53 %), urbanizovaná půda (27,07 %), dodávky vody do měst (20,29 %).
Trendy ukazují jakousi péči o své blízké okolí a zachování pravých zdrojů, které
polečnost považuje za citlivé (voda a půda), zatímco jsou opomíjeny jevy jako spotřeba

energie a produkce odpadu, protože nemají přímý dopad na viditelné poškození kvality ŽP,
ale přispívají k narušování globální rovnováhy a zdraví ,jen" v dlouhodobém výhledu.
Ostoucí (a tedy nežádoucí) tendence je patrná u všech analyzovaných jevů a je jasným

důkazem toho, že restrukturalizace baleárské ekonomiky, založené převážně na sektoru CR,
· měřftkách udržitelného rozvoje je pro zachování této destinace naprosto nezbytná.
!Detailni popis a metodologie jednotlivých indikátorů viz Blazquez, 2003).
Daleko více než hrubé ukazatele vypovídá o skutečné situaci jejich souvislost
ekonomikou (HDP) a indexem lidského tlaku (IPH- index pressió humana,)- tzn. údaje

Půtřeby na osobu. Získáme tak přehled o efektivitě ekonomiky a konzumních návycích
.,
zang.: tlak-stav--odpověd': tlak na ŽP (zejména zdroje), stav ŽP (kvalita), odpověd' (lidí na danou situaci)
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Jecnosti. Dáme tedy tyto ukazatele

spotřeby zdrojů

(voda, energie, území) a produkce

padu (RSU 76 , COz) do vztahu s:
,

úřadem,

HDP (konstantní jednotka 1000 € z r. 2000 daná Národním statistickým
www.ine.es/tempus): získáme množství

spotřebovaných zdrojů

.c---

a vyprodukovaného odpadu

nezbytnýcb pro tvorbu jednotky HDP ( 1000 €) za každý rok z období 1989 - 2000, abychom
roobli extrapolací zhodnotit roky 2001-2005.
,

(součet

IPH

společnosti;

stálé a

přechodné

populace): získáme informace o

výsledek udáváme v% vzhledem k roku 1989 (základ);

spotřebních

návycích

vyjadřuje větší či

menší

efektivitu, se kterou jsou zdroje danou populací využívány (1989- 2000). Roky s větší úrovní
efektivity jsou takové, kdy

spotřeba zdrojů

a produkce odpadu na osobu klesly vzhledem

Zdroj: Blazquez, 2003

k základnímu roku 1989.

Tuto závislost zobrazují grafy 12 (datové podklady jsou obsahem tabulek a, b v příloze 47).
Grafy 12: Závislost indikátorů udržitelnosti na HDP a IPH (1989- 2005)
Vývoj analyzovaných proměnných na jednotku HOP
(1989 - 2005)
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16

z k-at. residus solid urba (v čj. TKO -tuhý komunální odpad)
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efektivitě

první graf vypovídá o ekonomické
ttebY

zdrojů

a produkce odpadu za období 1989 - 2005 (rok 1989

ikátorů spotřeby

území a vody a ukazatele lidského tlaku

lnoroické efektivity (tzn., že k nárůstu HDP nám
é straně produkce odpadu,
. momicky
třeni

více

ostrovů

Baleárských

méně efektivně
zaměřit,

aby

spotřeba

a je tedy

dospěly

postačí

svědčí

z hlediska

100 %). Pokles

=

o zvýšení jejich

jejich menší množství). Na

energie a ekologická stopa emisí C02 se chovají
třeba

se na

ně při zavádění restrukturalizačních

k udržitelnému vývoji.

Při podrobnějším

trné že první roky analyzované periody souvisejí s obdobím

určitého

rozboru grafu je

úpadku sektoru CR

Baleárách (válka v Perském zálivu - nižší ekonomická efektivita, rostoucí

z timco od roku 1993 zažíval CR silnou expanzi (3. boom - ekonomicky
hodnoty sledovaných
·azateJůjako

ukazatelů,

pokles

křivek).

inflexní bod v roce 1993, kdy

křivky),

efektivnější

Na grafu se tento fenomén jeví u mnoha

začal větší nárůst

hodnoty HDP než byl

nárůst

\ětšiny sledovaných ukazatelů. Druhý graf zobrazuje vývoj těchto indikátorů kvality ŽP

rztažený na osobu (k IPH). I tento graf při

detailnějším

pohledu svědčí o ekonomické recesi

na pocátku 90. let a následné expanzi, jejíž výsledkem je mj. i
padu, emisí C02 a

spotřeby

energie na osobu. Tyto

lbdobí o 57,6 %, 37,2% a 56,7% (na osobu).

tři

Spotřeba

neúměrný růst

produkce

ukazatele vzrostly za sledované

vody pro dodávku do

měst

(o 3,5

ó) a povrch zabraný urbanizačními procesy (o 9,4 %) mají stabilnější vývoj. V předpovědi

do roku 2005 pro oba grafy si indikátory zhruba uchovají stávající tendenci vývoje.
Cílem této stati bylo ukázat, že ekonomický
nárůstu spotřeby přírodních zdrojů,

růst

je

často příčinou neproporčního

aniž by to znamenalo zlepšení kvality života. Přeneseně

do oblaSti CR: turistický model, který by znamenal snížení počtu návštěvníků, nemusí nutně
znamenat pokles kvality života nebo

úrovně

rozvoje

společnosti

Baleár. Je tedy

třeba

zabývat se při aplikaci zásad udržitelného rozvoje CR i touto variantou- potlačit touhu po
okamžitých ekonomických ziscích a nacházet výhody a přínos pro celou společnost

v dlouhodobě plánovaných strategiích.
Zájem o uvedenou problematiku není záležitostí jen několika posledních let.
Veškerých negativních dopadů CR na ŽP si je vědoma i "Bílá kniha CR na Baleárských
ostrovech " 77 která obsahuje mj. tato základní tvrzení (in Mestre, 1997):
•

aktivity CR způsobují různé environmentální, ekonomické a sociokulturní nerovnováhy

•

faktory ŽP jsou klíčové pro plánování rozvoje CR; je nezbytná restriktivní politika růstu CR

•

přírodní zdroje (voda, krajina, druhy a ekosystémy) jsou limitujícími faktory pro CR.

;"I

Llibre Blanc del Turisme a les Balears. Conselleria de Turisme, 1987.
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Jelikož jsou Baleáry i nadále destinací především 3S CR, koncentruje se stále většina
pobřeží (tzn. pláže). Logicky je zde tedy největší tlak i

DJri tické nabídky i poptávky na

Jedné dopady na ŽP. Proto bych se v závěru podkapitoly ještě ráda zmínila o způsobu

oceni pláží z hlediska jejich udržitelnosti (El Turisme a les Illes Balears, 2002). Ta se
, se na škále 0,5 - 5 (0,5 = největší udržitelnost; 5 = nejmenší udržitelnost) a
::terizuje ji index frekventovanosti pláže (ISAT). 78
ISAT

=fnd.ex dopravy+ (2x koeficient urbanizace litorální oblasti)+ 7,5 I index reálné poptávky

LIS hodnocených pláží se 8 nachází na Mallorce. Nejvyšší úrovně udržitelnosti zde
·ahuje pláž Sa Canova (1,14), nejméně udržitelnou je naopak logicky Platja de Palma
•.:7)- viz obr. ll.

Obr. ll: Stupeň udržitelnosti vybraných mallorských pláží
~OACA

•
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Značná

1.2o-1,6o Střední
1,6o-2.o1
>

2,01

Nízká
Velmi nízká

Zdroj: El Turisme a les llles Balears, 2002, upraveno: autor

detaiJ,y vzorce ISAT i tabulku hodnocených pláží obsahuje příloha 48
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.z problém sezónnosti a snahy o desezonalizaci
O charakteru a povaze

(dělení, důvodech,

dopadech, regulaci) fenoménu sezónnosti

\ CR obecně pojednává teoretická kapitola (str. 14- 16). Následující stať bude zaměřena na

nkrátni
přirodni

příklad

I klimatické sezónnosti

významně

j

sezónní destinace CR - Baleárské ostrovy. Ty jsou typickou ukázkou

paněJské

podmíněné středomořským

odlišuje od obdobné

španělské

typem podnebí (viz

dříve).

To

ostrovů.

ostrovní destinace CR, Kanárských

ostrovy tvoří v rámci celého království jádrovou oblast CR, na které se realizuje

,ice než Yz aktivit CR. Avšak zatímco Baleáry mají typický subtropický chod
,bdobi, a tedy letní turistickou sezónu, Kanárské ostrovy mají chod podnebí
typické oceánské klima,
..evropské"

prostředí

vůbec nej výrazněj ší

jižnější

vyrovnanější

poloha, studený Kanárský proud), což z nich

s podmínkami pro

přímořský

CR po celý rok. Pro celé

sezónnost (v porovnání s J Asií, N

a V Asií

ročních

činí

jediné

Středomoří

či

je

Karibikem)

charakteristickou anomálií (Štěpánek, 2005).
Kcmkrétní členění sezóny na Baleárských ostrovech je následující (Blazquez, 2002, str. 49):
měsíce)

•

vrcholná sezóna (temporada a/ta): 15.6.- 15.9. (3

•

vedlejší sezóna/mezisezóna (temporada mitja): 15.4.- 14.6. + 16.9.- konec října (3,5

•

mimosezóna (temporada baixa): listopad- polovina dubna (5,5

měsíce)

měsíce)

O sezónnosti vypovídá indikátor turistického tlaku (lndicador de pressió turística, IPT),
v některých zdrojích uváděný jako index turistické aktivity (CITTIB, 2002). Tento ukazatel

odráží

úroveň

sezónnosti každé sezóny ve vztahu ke zbytku roku a

vypočítává

se podle

následujícího vzorce:

J
uns u(rok) J

n°fUrisfŮ(sezónyX)
(

délka(sezónyX)

\ = (n

JPT.(sezóna.v)

0(

•

(o

365
Zdroj: CIITIB, 2002

Jedná se o průměrný počet turistů za den v daném sezónním období dělený průměrným
počtem turistů za den v roce. Hodnota 1 by vypovídala o rovnoměrném rozložení počtu

!utistU během roku. Tabulka 9 udává vývoj hodnoty IPT mezi lety 1989 - 1999.
Zhodnocení průměrných hodnot vyplývá, že počet turistů v letní sezóně přesahuje 2,45x
ročni průměr. To statisticky potvrzuje výše zmíněný fakt, totiž že CR na Baleárách je

"Ysoce sezónní záležitostí.

Hodnota 1,21 u mezisezóny se nejvíce blíží homogennímu

ročnímu průměru 1, tzn. že jde o nejvíce udržitelné období. V mimosezóně (0,18) dochází

naopak. k vysokému poklesu aktivit CR, což opět svědčí o neudržitelnosti.
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. 9: Index turistického tlaku na Baleárských ostrovech (1989 - 1999)

r-1iOf:I
~
Hiit-:1
~ itr
1

Mezisezóna Mimosezóna
1,57
0,15
1,58
0,15
1,47
0,14
1,49
0,14
1,01
0,17
1,02
0,18
1,00
0,18
0,98
0,21
0,99
0,21
1,08
0,20
1,08
0,21
1,21
0,18

vrcholná sezóna
1
2,13
2,13
2 ' 2s
~ 992 I
2,25
~
2,66
2,64
2,65
1tii
2,61
rť
tí1
2,59
.-1998
2,53
"'1999
2,51
~měr
2,45

t::!5

Celý rok
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zdro;. Blazquez, 2002 (str. 67)

l.:ldnocení jednotlivých sezón:
,

Temporada alta:

nárůst

1989- 1993, pokles 1993- 1999. Ale i tak je konečná hodnota o 17,8

o/o vyšší než v roce 1989, což vypovídá o nárůstu sezónnosti.

,

Temporada mitja: pokles po celou dobu 1989 - 1999, což indikuje

naplňování

snah o

desezonal izaci (blíží se hodnotě 1).

• Temporada baixa: jen nepatmý

nárůst

(o 0,07), ovšem v souvislosti s desezonalizací

kladně

h0'dnocený.

Zdroj: Blazquez, 2002, upraveno: autor

Tabulku

doplňuje

graf 13, který hodnotí IPT jednotlivých

ostrovů

v letech 1998 - 2000.

kládá nejvyrovnanější sezónnost v rámci Mallorky (nejnižší hodnoty vrcholné sezóny a
naopak nejvyšší hodnoty mimo sezóny v rámci souostroví), což svědčí o úspěšnějších

nahách o desezonalizaci tohoto ostrova.
Graf13:

IPT jednotlivých ostrovů Baleár 1998-2000
2,5
2

..... 1,5

'*
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Zdroj: CITTIB, 2000

Jedním z cílů udržitelnosti CR je, aby se jeho aktivity rozkládaly rovnoměrně

během roku.

Č:írn více je turistická aktivita sezónní, tím méně udržitelnou se stává. Proto regionální vláda
67
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79

saJe3r za.vedla v roce 1999 tzv. Plán desezonalizace Baleár

(Pla de desestacionalització).

pdy a cíle tohoto nového programu boje proti sezónnosti uvádí Honkanen (2000) jako:
• propagovat novou produkci;
tradičních

vytvořit

pro turisty nové produkty, které nejsou založeny na

atraktivitách Baleár (slunce, pláže).

,

Vydávat nový druh brožur, které se zaměřují např. na místní gastronomii, golf, kulturu apod.

,

vytvořit vice

•

Celkově

kulturních a sportovních událostí; propagovat seniorský CR.

vylepšit a diverzifikovat strukturu sektoru CR.

eárská vláda zavádí v rámci strategie desezonalizace

vech prodloužila turistickou sezónu. Na

finanční

podpoře

a pracovní pobídky, aby na

"nesezónnosti" se v roce 2004

podílela 88 mil. € (oproti plánovaným 60 mil. €) ve všech obcích. Financovala

např.

"torium v Manacoru, museum bot v Ince, planetárium v Ciutadelle, obnovu zdí na Ibize
d. za

účelem vytvářet

infrastrukturu atraktivní pro turisty ve vedlejší

sezóně

nebo mimo

zónu (Zdroj: El Mundo - El Día de Baleares, 4.11.2004). Radnice jednotlivých obcí
\, wáFejí

či přijímají

projekty, které postupují na ministerstvo CR (max.

čtyři

na obec) ke

hválení a případnému udělení dotace (max. jeden na obec) - Zdroj: Última Hora,
. 5.3.2004. Konkrétní příklady aktivit dotovaných a realizovaných v rámci Plánu
d sezonalizace jsem vybrala z místního tisku (viz tab. 10).

Tab.lO:

Příklady projektů

Olari0 de Mallorca

Ultima Hora

B MundoB Dia de Baleares
Ultima Hora

--

U ~ima Hora

Diario de MaMorca

Ultima Hora

v rámci boje proti sezónnosti na Baleárách

projekty v rámci desezonaUzace (propagace celoročního CR)
umělecko-historické naučné stezky se budou snažit
podpořit kulturní CR v Manacoru (itineráře tradičních budov a
větrných mlýnů v rámci města).
24.10.2004 Calvia vytvoří itineráře v novém archeologickém parku Puig de
sa Morisca (Santa Ponca) - původní sídliště od 6. st. př.n.l.
INESTUR přispěje na přípravu této oblasti 83 779 €.
28.9.2004 V Cala Rajada bude v rámci propagace celoročního CR
vybudováno auditorium (multiúčelová hala mj. se sálem pro
350-500 lidí; divadlo, koncerty atd), které podpoří zimní CR.
24.6.2004 Objekt Son Real se stane domorodým centrem jako turistická
atrakce (historické středisko domorodců, etnologické muzeum a
naučné stezky doplní již existující nekropoli). Baleárská vláda a
INESTUR investují 4 mil. €.
Radnice města Alcúdia vytvoří termální a sportovní centrum o
3.6.2004
2
1O 000 m . První fáze projektu bude stát 3,6 mil. € - dotovaných
z prostředků baleárské vlády.
naučná
stezka mezi
28.12.2003 Bude vytvořena cykloturistická
zrestaurovanými větrnými mlýny, které produkují větrnou energii,
na správním území obce Campos s rozpočtem cca 6 mil. €.
14.10.2003 Zkvalitnění pobřežní zóny Son Servera v rámci odstranění
sezónnosti CR zahrnuje mj. zlepšení ŽP, přesunutí dopravy
z pobřeží, výstavbu fotbalového hřiště s atletickou dráhou,
vyhřívaného plaveckého bazénu, pěších zón a cyklostezek atd.
datum
4.11.2004

Ctyři

Zdroj: autor (upraveno z místního tisku)

někdy nazýván jako Plán "D"; logo plánu a projektů v něm realizovaných viz foto v příloze 49
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Eko-taxa a Zelená karta
Uvědomění

kosystémy,

si, že rychlý růst CR bez ohledu na destinaci může mít nežádoucí účinky

společnost

a

zpětně

i turistickou poptávku, vedlo Baleárskou vládu

hledánÍ řešení, aby tak zachovala hlavní zdroj

příjmů ostrovů

pro budoucí generace.

prvním zavedeným opatřením se stala environmentální daň z pobytu v turistických
10

acfch

zařízeních-

ekologická I ekoturistická

daň,

tzv. eko-taxa. Jejím základem je

Pig uova teorie, která si klade za cíl internalizaci externalit. Fakt, že
ukce musí být
0

"zvnitřněny"

a odrazit se na

ceně

vnější

zboží, s cílem redukovat

OECD v roce 1972 k zavedení PPP (polluter pays principle, viz

náklady

znečištění,

dříve),

které

.taduje, aby ti co znečišťují a odpady poškozují ŽP poskytovali prostředky na
cházeni

případně

udržování poškození v akceptovatelných limitních mezích vzhledem

národním environmentálním

standardům" (Pearce, 1993, s. 41

in Gómez, 2002). Jednou z

tod zavádění PPP je zdanění (taxace).
Základem pro zavedení eko-taxy je
'telném rozvoji,
jich

dědictví

ukt

neboť

vytvoření

nového modelu CR založeného na

jde o prostředek solidarity mezi turisty a obyvateli, který uchová

pro budoucí generace v lepších podmínkách (Gómez, 2002). Aby turistický

ostrovů zůstal

konkurenceschopný a

současně zaručoval

od baleárských institucí spolupráce a vynaložení

udržitelný rozvoj,

značného

úsilí

primárně

očekává

v oblasti

mvestic do zachování ŽP. Nicméně s nedostatečnými zdroji od státu je základem najít další
finanční prostředky

na zavedení požadované politiky CR. Proto se Baleárské ostrovy

zhodly zavést na svém území daň z pobytu v ubytovacích zařízeních, jejichž uživatel je
mým plátcem daně a samo zařízení pak hraje hlavní roli při jejím vybírání a přenosu.

Snaha zavést určitý druh turistické daně byla na seznamu opatření týkajících se
e.árského CR více než 1O let. Samotná ekotaxa byla zavedena v roce 2001, ale v platnost

la až za vlády Celestí Alomara 1.5.2002. Její hlavní účel byl zřejmý: navýšení fondů na
hranu ŽP a zlepšení kvality oblastí poškozených CR. Konečným cílem pak bylo
sáhnout progresivní změny modelu CR směrem k jeho udržitelnému rozvoji v oblasti
onomické fyzické i sociální, a více diverzifikovat nabídku CR (Serra Cantalops).
Velikost ekologické daně se pohybovala mezi 0,25 a 2 €/den vzhledem k odlišným
egoriírn ubytování (viz tab. v příloze 50)80 • Tento způsob zdanění vypovídal o
progresivním charakteru eko-taxy, kdy kategorie s velkou kupní silou musejí platit více než
eko..taxa nerozlišovala mezi obyvateli Baleár a cizinci- platil každý, kdo byl ubytován v hotelu či jiném
1.:~ova.:~ zařízení; z platby byli vyjmuti pouze účastníci sociálních programů jakéhokoliv členského státu
napr. Spanělské sociální programy založené na CR) a děti do 12 let (López, 2004)
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. menší kupní silou (viz graf 14). V průměru se jednalo o 1 € na osobu za den, což
·uwuje cca 2 % z průměrných denních turistických výdajů (Coccossis, 2002).
f t4:

Odstupňování velikosti

eko-taxy na Baleárách podle kategorií ubytování

Progresivní charakter ekotaxy na Baleárách
5* hotely, 4 K apartmány
3,4 * hotely, 2,3 K apartmány

tni ubytován i, venkovské a vnitrozemské hotely • • • • • • • • •
ke!Tlly • • • • • •

agroturismus

o

0,5

2

1,5

kategorie ubytování

daň

v€/den

Zdroj: autor (vzor: Gómez, 2002)
Pozn.: 1-4 K= key-

klíč; vzestupné označení kvality apartmánů (obdoba* v případě hotelů)

Zákonem bylo ustanoveno, že celý objem financí získaných

výběrem

poputuje do Fondu pro obnovu turistických oblastí (Tourist Areas Restoration

ekotaxy

Funď),

který

b) l zřízen pro následující aktivity (viz tab. ll).

Tab. ll: Aktivity Fondu pro obnovu turistických oblastí dotovaného eko-taxou
-Eliminace dopravních problémů na nábřežích a v centrech, přeměna těchto
silnic na pěší zóny, výstavba parkovišť, zlepšení veřejné dopravy.
- Překlasifikování využití půdy v turistických centrech.
-Výstavba kulturních a sportovních zařízení, turistické značení.
-Vytvoření sítě pro opětné využití recyklované vody.
-Racionalizace rozvoje výstavby demolicí zastaralých budov.
-V oření zelen 'ch parků, instalace veře·n · ch laviček a osvětlení.
-Zachování přírodních rezervací a oblastí ekologického a vědeckého zájmu.
lt zdraje a
-Obnova stezek pro túry a výlety.
fit venkovské -Vytvoření infrastruktury pro interpretaci ŽP.
ry
-Vzkřísit přírodní dědictví (mokřady, duny, mořské rezervace .. )
-Uchování tradičních zemědělsk · ch aktivit a místních řemesel.
-Obnova památek a tradiční architektury, uchování archeologických nalezišť.
- Nabídka kulturních a kongresových zařízení.
-Instalace značení a osvětlení na historicky významných místech.
-Otevření center pro šíření tradic a etnografických hodnot (solné planiny,
kamenolom , místní fest , ole·ové lis atd.
- Obnova venkovské krajiny.
-Obnova a zachování rurálního dědictví.
-Zavedení prodejen domácích produktů Baleárských ostrovů.

Zdroj: Gómez, 2002

(přizpůsobeno

z www.ecotaxa.org), upraveno: autor

Vříjnu 2003 (22.10.) však nová baleárská vláda Jaume Matase eko-taxu zrušila
(rozhodnutím z 11.7.2003), nebot' dospěla k závěru, že není přínosem pro CR a ekonomiku
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ár obecně . Ve výsledku bylo tedy toto

opatření

platné pouze 1,5 roku (Serra Cantalops).

··vaných výnosů z této taxy (72 mil. €) nebylo dosaženo- fondy obdržely pouze 45 mil.
(Lópe-Z, 2004). Důvodů pro zrušení eko-taxy bylo hned několik:
Opoíice touoperátorů (zejména německých) a hoteliérů- tvrzení:
_ tato

regionálně

destruktivní politika CR

částečně způsobila

10% pokles v hodnotách

obsazenosti hotelů (i pokles průměrné délky pobytu a celkového počtu přenocování) a může
být příčinou nečekaných ztrát v sektoru baleárského CR
_ opatření

není

z ekonomického

hlediska

neutrální

(nezaujaté):

turisté

ubytovaní

v neregulovaných ubytovacích zařízeních (vily, soukromé apartmány ... ) nemusejí daň platit
_ opatřen í negativně poškozuje image ostrovů a vyskytují se problémy při vybírání daně
_ velmi negativní postoj ukazují největší hotelové
hotely menší a

střední

řetězce

s rozsáhlou mezinárodní klientelou,

velikosti zastávají spíše neutrální stanovisko

• Ziskane fondy byly předchozí vládou špatně spravovány a navíc nadměrně plýtvány.

•

Během

posledních let

d ův0cl

se jeví

ubytovaeích

významně

právě zpoplatnění

zařízeních.

narostl tzv.
pouze

rezidenční

CR (v porovnání s

těch návštěvníků, kteří

Toto není adekvátní

způsob

běžným

CR) a jako

jsou ubytování v turistických

zavedení

daně určené

k financování

iniciativ spojených s náhradou škod na ŽP způsobených celým sektorem CR.

Zdroje: Serra Cantalops, López, 2004, www. mallorcaweb. com 12. 7. 2003,
www.a2zmallorca.com 13. 7.2003, upraveno autor

Navzdory svému dobrému cíli (zvýšit dlouhodobou konkurenceschopnost

ostrovů)

tak stala eko-taxa81 nejvíce kontroverzním opatřením za celou historii CR na Baleárách.
·a svém konci byla předmětem spíše politických otázek než ekonomických. Její zrušení
v žádném případě neznamená konec investic do ochrany ŽP a zlepšování resortu CR
Baleárách. Změní se pouze původ těchto financí, které již nebudou získávány
0V:ánfm rekreantů, ale půjdou z veřejného rozpočtu a od veřejných dárců. Dnes je tato

eárská taxa studována dalšími oblastmi (Kanárské ostrovy, Andalusie), které v ní spatřují
d brý způsob vyřešení problémů, kterými jejich současný CR prochází (López, 2004).

V červenci 2004 byla vytvořena instituce Fundació pel Desenvolupament Sostenible
les Ules Balears (FDSB) - Nadace pro udržitelný rozvoj Baleárských ostrovů 82 se

~nýnů cíli a zřízením nových fondů pro podobné účely jako u předchozí eko-taxy. Tato
rgani?..ace začala vydávat tzv. Zelenou kartu (ang. green card, kat. tarjeta verda). Zelená
Je novým inovativním produktem díky svým dvojím výhodám a dobrovolnému

JlOStbje turistů i rezidentů vzhledem k ekotaxe znázorňuj í grafY v příloze 51
1.: 0034/902 929 928 (2.5.2007), www.balears-sostenible.com, loga viz příloha 52
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·teru. Jejím cílem je získat zdroje na financování iniciativ k zachování

,urního

dědictví

a vylepšit tak celkovou image Baleárských

cirelného CR. Je k dostání v recepcích hotelu,

i ti. prodejních místech FDSB atd. a
erúch na ostrovech průvodcem

golfová

pravu a parkování,

např.:

hřiště,

označených

umožňuje

ostrovů

obchodech,

přírodního

jako destinace

občerstveních,

na

získat slevy ve více než 900 určených

v nákupních centrech, restauracích a barech, na výlety

vodní parky, vyhlídkové autobusy, aktivity volného

půjčování

a

času,

kol zdarma, 15 minut volného telefonování, vstupné do

rnuzeí atd. (zdroj: propagační letáky). Prodává se ve dvou formách

83

(cena je stejná- 1O€):

a) resident card: pro místní občany Baleár, má platnost 1 rok
b) tourist card: pro turisty, má platnost 15 dní.

Zelená karta se stala také velmi diskutovaným tématem v místním tisku (viz tab. 12).

T b. 12: Výňatky z tiskových zpráv předcházející Zelené kartě
zpráva
a
ministerstvo
CR
propaguje Zelenou kartu v Německu Ul!ima
mezi CK v největších německých městech se pořádají meetingy, které
vysvětlují
environmentální pozadí Zelené karty. Je to výborný
propagační nástroj pro Baleárské ostrovy jako přírodní destinaci ve
Středomoří, neboť změnou strategie se změní image celé destinace.
El MU11do - 13.11 .2003 Spanělská vláda podporuje vytvoření Zelené karty jako jednoho
z hlavních nástrojů pro udržitelný rozvoj. Cílem je, aby environmentální
Dia de
projekty nebyly financovány pouze z vládních zdrojů, ale také z fondů
Baleares
EU a soukromých společností a organizací na ostrovech.
El Mundo- 26.10.2004 Podstatou pro FDSB je získat prostředky na investování do ŽP. Turisté a
Dia de
obyvatelé pak budou moci navštěvovat kvalitnější přírodní oblasti. Zájem
Baleares
o účast v tomto projektu projevilo i mnoho soukromých společností.
Et Mundo- 14.11 .2004 CK TUl, která na ostrovy ročně přiváží na milión turistů, podpoří Zelenou
E Dia de
kartu: generální ředitel, Volker BOttcher, přiznal, že je to dobrá myšlenka
Baleares
- ne jako eko-taxa, u které se vyskytly enormní komunikační problémy.
Olario de 25.1.2005 26.1. se bude konat v Madridu veletrh CR Fitur s Michaelem Douglasem
llorca
27.1.2005 a zelenou kartou jako hlavními protagonisty postoje Baleár k CR.
ma
Americký herec chválí výzvu Baleárské společnosti směrem k
...Hora
ochraně ŽP a sponzoruje a _propaguje Zelenou kartu.
Ultlma
28.1.2005 Zelená karta bude komercializována celým sektorem CR a obchodu -její
ra
distribuci a prodej podpoří: Španělská konfederace hotelů a turistických
apartmánů CEHAT, CK Exceltur, lberostar, Globalia, Piňero, Matutes,
Barceló, a řídící složky hotelů a obchodních společností na ostrovech .
El Mundo- 2.2.2005
Clen Evropského parlamentu Antonia López-lstúriz brání Zelenou kartu
E Dia de
před Komisí dopravy a CR Evropského parlamentu . Podle něj jde o
Baleares
pilotni zkušenost, kterou mohou v budoucnu kopírovat jiné země s cílem
re-investovat část zisků z CR do zlepšení ŽP.
~ Mundo- 18.2.2005 Zisky z prodeje Zelené karty budou použity na výstavbu IC v Přírodním
~ Dia de
parku S'Aibufera a na vylepšení kulturního zázemí hradu Sant Nicolau
8afeares
ve městě Ciutadella (Menorca), jak sdělil Pau Collado, prezident FDSB.
o de 18.3.2005 Kanárské ostrovy imitují Baleáry a po letošním značném poklesu
llo~ca
příjezdu turistů chtějí zavést vzhledem k doporučením CK také zelenou
kartu obdobnou té baleárské, aby návštěvníci zůstali této destinaci věrní.

[ zdroJ

datum

19.10.2003

Turespaňa

-

Zdroj: místní tisk, upraveno: autor
Prodeji od 15. dubna 2005 pro turisty a od července 2005 pro rezidenty (El Mundo- El Día de Baleares)
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v současnosti je Zelená karta snadno dostupná na mnoha místech po celém území
\·ů

a spektrum jejích výhod se neustále

i 3 další
čené

společnosti

rozšiřuje, neboť

se k tomuto projektu přidávají

či

vybraných hostelech, slevy na

(slevy na ubytování v síti refugi

baleárské produkty v supermarketech Eroski apod.) Po dvou letech své existence
úspěšnějším

zdá být daleko

nástrojem pro dosažení udržitelného rozvoje CR než její

chodkyně - eko-taxa.

.t Řízení, strategie, projekty a modernizační plány CR

"Naprostá většina veškerých aktivit spojených s CR se odehrává pod záštitou Institutu
tegie CR na Baleárských ostrovech (INESTUR- Institut d'Estratégia Turística). Ten
veřejná společnost

yl ustanoven jako
~a

na území Baleárských ostrovů dekretem 5/2004 z 23.

spolupracuje s ministerstvem CR skrze dohody vzájemné podpory, materiální fondy

tízení

některých

,anizační

projektů

struktura institutu zahrnuje 3 oblasti s různými úkoly/cíli (loga viz příloha 53):

1. Kvalita CR CIOT): vývoj
př€dcházejících
zaměstnanců

produktů

zahrnutých do Plánu desezonalizace (www.inestur.es).

produktů IQT

a

plánů

na

zkvalitnění

sektoru CR po

studiích dané situace pomocí kvalitativní analýzy; poradenství a školení

týkající se

CR;

programů, systémů

procesů

kvalitního CR; podpora rozvoje a

oceňování pečetěmi

zavádění

kvality do

kvality IQT; komercializace a propagace služeb a

aj.

Výzkum a technologie CR (CITTIB): organizace a zavedení propojeného systému
turistických informací, který

umožňuje

poznání, monitoring a analýzu

zavedení a spravování integrovaného systému

přílivu turistů;

dokumentů; vytváření návrhů

budoucího

Výv0je CR, analýzy poptávky a chování trhu; statistické informace; výzkum, rozvoj a
zavádění nových technologií CR a jejich propagace; publikace, distribuce a komerční

využívání veškerých studií, výzkumů, dat či zdrojů považovaných obecně za užitečné
pro sektor CR aj.
Investice do zlepšení prostředí CR CIMET): vytváření projektů a aktivit směřujících
k vylepšení prostředí CR a zvláště k přetvoření a obnově turistických oblastí;
projektování, stavba, využívání a propagace infrastruktury zlepšující prostředí CR;
Získávání Gakýmkoliv zákonným způsobem) majetku dědictví aj.
Zdroj: www.inestur.es, upraveno: autor

·onkrétní projekty jednotlivých složek INESTUR zobrazuje schéma v příloze 54.
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Dalším organizačním subjektem pro CR na Mallorce je tzv. Výbor CR na Mallorcefodlent del Turisme. 84 Jde o soukromou nezávislou organizaci založenou v roce 1905
·hodníkem

novinářem

a prezidentem mallorské Obchodní komory - Enríque Alzamora

ra. Cílem Výboru bylo navrhnout a realizovat propagaci ostrova pro potenciální

111

,·§těvnlky.

Mimo

vytváření zahraniční

anim..ce vylepšení stavu komunikací na

·tavba nové silnice mezi
trá]ni

španělskou

městy

ůil

ostrově

(prvním praktickým projektem také byla

Andratx a Estellencs).

Společnost

průvodce

Výbor propagovat Mallorku až po

lpravci, cestovní agentury apod.),
průvodce, pořádal

vytvářel

uznána

skončení

první

světové

války, kdy také

společnosti, hoteliéři,

a nabízel package holidays, vydával brožury,

exkurze pro turisty do vnitrozemí ostrova a za hlavními

památkami apod. V roce 1931, kdy byla Mallorca
• jeh0 prvním

oficiálně

po Mallorce (www.newsmallorca.com).

spolupráci s mnoha organizacemi spojenými s CR (lodní

apy a

byla

vládou až v roce 1907, kdy od ní také obdržela dotaci 3000 peset a

roce 1908 vydal Výbor svého prvního
cálně začal

reklamy destinace byla jeho hlavním úkolem

propagačním

oficiálně

uznána

světovou

destinací CR,

sloganem stalo "ideální klima" (www.newsmallorca.com) .

. lezi lety 1936- 1945 zastavily španělská občanská a druhá světová válka veškerou aktivitu
\'ýboru a nedostatek

turistů

Sak zahájil Výbor novou

na ostrovech znamenal krach pro mnoho

kampaň

"Líbánky na Mallorce" a

začal

hotelů.

V roce 1950

navíc poskytovat kurzy

pro tlumočníky a průvodce. Dalším významným počinem Výboru bylo uspořádání prvního
kongr.esu Asociace Britských Cestovních Agentů 85 v roce 1973. K této příležitost věnoval

Joan Miró Výboru svůj obraz Slunce na Mallorce (Sol de Mallorca), který byl poté použit

pro jeho oficiální logo a začal se tak objevovat na veškerých publikovaných materiálech.

\tezi lety 1975 - 1978 zavedl Výbor pro CR na Mallorce významný hudební festival
-\1usical Mallorca", který kombinoval národní a mezinárodní hudbu a přiváděl na ostrov
hvězdy světové a španělské popmusic (Tom Jones, Gilbert Becaud, Charles Aznavour aj.),

což významně zviditelnilo tuto destinaci na mezinárodní scéně.

V roce 1998 byl založen Institut CR na Baleárských ostrovech (IBATUR) jako
marketingová organizace k propagaci Baleár. Výbor proto převzal jinou funkci - začal
PIIOpagovat vnitrozemí Mallorky, jeho kulturu a historii. Projekty zahrnují obnovu větrných

mlýntJ, projekty "Hudební Mallorca", "Zima na Mallorce" aj. Klíčovou rolí dnešního

i·boru je fórum, kam může každý přijít, debatovat o otázkách či politice CR a rozhodovat
tak e budoucí strategii CR na Baleárách (www.newsmallorca.com).
'I

.

• Ogo V'Iz přiloha 55; ang. The Mallorca Tourist Board

ang. Association ofBritish Travel Agents, ABTA
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Modernizační

plány CR jsou na Baleárských ostrovech realizovány v hojném

..MirnO výše uvedené (Modré vlajky, Plán desezonalizace a projekty INESTUR) jsem
v•ún z tisku a lokálních informačních zdrojů vybrala následující základní projekty:

, Plán celkové restrukturalizace Platja de Palma
ou turistickou oblast v "evropské Miami" bylo
u. Jádou Baleárských

ostrovů,

86

:

za účelem této snahy přeměnit

zřízeno

španělskou

konsorcium mezi

ostrovní Radou Mallorky a radnicemi

měst

Palma a

ajor (Última Hora, 21.12.2004) a byl podepsán počáteční rozpočet (pro konec roku
a celý rok 2005) 2,6 mil. € (Diario de Mallorca, 17.12.2004). Cílem tohoto Plánu
pře01ěny

vé

je vrátit Platja de Palma její ztracenou prestiž a napravit chyby způsobené

. let kdy CR zcela

přeměnil téměř

nalem na nesourodou chaotickou

pouštní krajinu plnou dun mezi Can Pastilla a
směsici

budov ("dobrý"

příklad

extrémně

tatečného plánování). Šest kilometrů této původně panenské pláže bylo po dlouhou
u považováno za

průkopnickou

a vedoucí oblast masového CR a produktu založeného

principu , sun & beach". Dnes je

asným

potřebám

CR

téměř

příkladem

starého a zašlého území, které již nemá

co nabídnout.

Nejkontroverznější částí

plánu je Plán

· 'vnitřní reformy Arenalu (tzv. PERI87) po obou stranách Torrente dels Jueus, který
·· hranici mezi správními územími obcí Palma a Llucmajor. V této
vy doslova jako plevel a to tak, že

vytvářejí

části

opravdovou nepropustnou

vyrostly vysoké
zeď

na otevřené

. Konflikt navíc zahrnuje i obytné nemovitosti, jejichž obyvatelé (nájemníci i majitelé)
mčali

obávat o svou budoucnost, jelikož bydlí právě v těchto vysokých budovách na

řeží (última Hora, 30.11.2003). Jak prohlásil president Asociace hotelů na Platja de
ma, Jordi Cabrer (Diari de Balears, 26.11.2003): "Projekt celkové přeměny dává této
;ti druhou šanci na modernizaci a zachrání ji před zkázou, neboť nemůžeme v rozvoji

· čovat stejným způsobem jako doposud- to by totiž znamenalo začít zavírat hotely."

' Plán obnovy baleárského pobřeží: na rozpočtu (96 mil. € mezi lety 2004 a 2007)
to projektu se podílejí stejným dílem baleárská a španělská vláda (každá 12 mil. €
ně). Celkem se jedná o 64 projektů (37 v 18 obcích na Mallorce, 9 v 5 obcích na

orce 9 v 5 obcích na Ibize a 9 na ostrově Formentera). Tématy jsou: boj proti erozi,
pora pobřežní infrastruktury, vylepšení ŽP, průzkum pobřeží, vylepšení bezbariérových

tupů na pláž pro postižené, cyklostezky a stezky pro pěší, krajinné plánování, veřejné

'ti moře zlepšení veřejného osvětlení, prodloužení pobřežních promenád, stabilizace

--------------------

~ for t~e Integral Restructuring of Platja de Palma; navazující na původní Excellency Plan for the Platja
rna, podepsaný v roce 200 1
t. PJa Especial per Reformar Interior de s' Arenal; ang. Special Interior Reform Plan of s'Arenal
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. a

tn

útesů,

opravy silnic,

vytváření

zelených zón, zachování

systémů

dun, demolice

__..,,.,__ých staveb, regenerace a čištění pláží aj. (Última Hora, 6.5.2004). Součástí je Plán
jstotu pobřeží (The Plan for the Coastal Cleanliness) později rozšířený o Plán kvality

cí

rnořské

vody (Plan for the Quality ofthe Bathe Sea Water). Ten zahrnuje zejména

ponenty výzkumu a kontroly těchto oblastí a je
išt'ovánÍ

mořské

systémem proti

vody (Diario de Mallorca, 4.8.2004). Oba tyto projekty

šují irnage Baleár,

1

doplněný penalizačním

neboť

již během prvních

2004) nasbíralo 37 specializovaných lodí

čtyřech měsíců jejich

přes

fungování

rozhodně
(červen

-

230 tun pevného odpadu z pláží na

wech což odpovídá průměru cca 2 tuny na den (Última Hora, 12.11.2004). Osm dalších
i navíc nasálo za první tři

měsíce

z pobřežních vod obce Calvia přes 30 tis. litrů odpadní

xiy (Diacio de Mallorca, 12.8.2004).
,. Plán zvýšení

bezpečnosti:

V případě zvýšení

bezpečnosti

na plážích bylo více než

liO baleárskýcb pláží klasifikováno vzhledem kjejich rizikovosti a podle toho bylo
· ledně rozhodnuto o umístění varovného systému
J Baleares 26.2.2004). V případě zvýšení

či pobřežní

bezpečnosti

zavedena tzv. "turistická policie." Tyto letní hlídky

hlídky (El Mundo - El Día

v turistických centrech byla

policistů

kontrolují hlavní turistické

blasti Mallorky mezi 18h a 2 h v noci. Jejich cílem je vymýtit veškeré chování proti
pmvidlům a zajistit turistům nerušenou dovolenou (Última Hora, 18.5.2004). Od normální

policie se strážníci liší pouze odznakem a tím, že
malost cizích jazyků-

minimálně

při

jejich školení se klade

větší důraz

na

kat. a ang. (El Mundo- El Día de Baleares, 21.11.2003).

Podle ministra CR, Joana Flaquera, by turistická policie

měla

"zvýšit konkurenceschopnost

Baleár,, neboť bezpečnost je pro návštěvníky čtvrtý nejdůležitější faktor při výběru
destinace" (Última Hora, 26.3.2004).
Územní plán Rady Mallorky

88

:

klade si za cíl obnovit 13 upadajících turistických

oblastí na Mallorce a propaguje přesun části lůžek z území S'Arenal, Can Pastilla, Illetes,
Can Picafort, Sa Coma a Magaluf, do jiné části ostrova, neboť tyto pobřežní oblasti značně
utrpěly intenzitou boomu CR v 60. a 70. letech a dnes jsou největšími ohnisky starých

hotelu. Eliminuje celkem 14 742 hotelových lůžek a vytvoří 29 484 nových. Celkem
zasáhnou restaurační práce 491 ha (Última Hora, 4.8.2004).

>

Kampaň "Shopping Mallorca": autorem projektu (probíhá od r. 1999) je Baleárský

Institut Výzkumu v oblasti Obchodu (IBIC 89). Ten vydává stejnojmenného průvodce

"The Territorial Plan ofthe Council ofMajorca
19

~stitut_ Bale~ d'lnves~igació de Comer9 (někdy označovaný jako IBI-Comer9); Balearic Institute of
· arch m Busmess; prezident Pere Ferrer
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.""-

pping Mallorca" (navrženého v rámci propagace desezonalizace CR a podpory prodeje
'čníbG zboží), který ve svém počátku zahrnoval 416 registrovaných obchodů (Última

ra. 23.12.2004). V nich jsou
dorQčně přilákají

· 'těvnfci
zděleno

během

mimosezóny poskytovány 10 - 15% slevy,

v zimním období (mezi

říjnem

a dubnem)

přes

100 000

cizinců.

čímž

Slevy

získávají na základě obdržených nákupních karet- v r. 2002 jich bylo 50 000

mezi německé turisty CK TUl a dalších 50 000 bylo rozdáno i cestujícím

ritskou společností Thomson; ani to však nepokrývalo poptávku- cca 150 000 (Diario de
faUorca, 25.11.2002). Nyní se rozsah této kampaně stále rozšiřuje- jak díky rostoucímu
·~mu

ze stran nově připojovaných podnikatelských subjektů, tak díky narůstající poptávce.

-, Modernizace

hotelů:

Jak již bylo

modernizace jejich infrastruktury je

Jiz0ván0 mnoho

několikrát zmíněno,

klíčem

zvyšování kvality

hotelů

a

k žádoucímu rozvoji CR. V rámci tohoto cíle je

opatření:

• likvidace zastaralých

či

zadlužených

Clearance Pian), jehož výsledkem na

hotelů:

Plán na

příkladu

odstranění

budov (Building

obce Calvia byla demolice 12

hotelů

oblastech masového rozvoje (viz foto v příloze 56), které byly poté nahrazeny
zelenými prostory a

zařízeními

pro volný

čas

(Coccossis, 2002). S demolicemi celých

bloků hotelů se počítá i v Územním plánu Rady Mallorky (viz výše), který vyžaduje
přeměnu pěti

•

turistických oblastí (s' Arenal, Pollen9a, Alcúdia, Campos a Capdepera)

právě

tímto

méně)

a sníží zde počet turistických míst cca o 10% (Diario de Mallorca, 21.10.2003).

přeměna

způsobem. Největší

starých a zašlých

hotelů

demolice postihnou území s' Arenalu (hotely 3*** a

na obytné domy

či

domovy

důchodců,

kterých je na

Baleárách nedostatek (Diario de Mallorca, 17.7.2004)
• zavádění eko-managementu: prvních 12 hotelů na Platja de Palma zavedlo mezinárodně
uznávanou certifikaci EMAS (viz dříve) a vytvořilo tak zónu (s vlastní webovou
stránkou platjadepalma.net) ekologického spravování provozu hotelu, které se týká mj.
třídění odpadu, šetření s vodou a úspor spotřeby elektrické energie (Última Hora,

28.2.2003).
• úsporná opatření spotřeby elektrické energie: Energy Efficiency and Implementation of
Solar Thermal Energy Programme in Hotels. Hoteliéři čelí zvláště obtížné situaci
zptisobené klesající obchodní návratností. Je proto třeba redukovat náklady na elektřinu
skrze aplikování energeticky efektivních zařízení a celkovou restrukturalizaci jejich
energetické infrastruktury (El Mundo - El Día de Baleares, 25.11.2004).

Každé

hotelové zařízení utratí v průměru 88 887 € ročně za různé druhy energií. Ve 27 hotelích

77

UDRŽITELNÝ CR NA MALLORCE
ffil Pla~a

de Palmy byl proveden energetický audit, jehož výsledky ukázaly, že současné

náklady na energii jsou cca 1,15 € na osobu za den. Pokud se aplikují navrhovaná
úsporná
wto

měřítka

číslo

(zejména

zavádění sluneční

o 23 % sníženo a každý hotel by

energie do provozu
ušetřil přes

hotelů),

mohlo by být

ročně

bez jakékoliv

15 000 €

újmY na kvalitě nabídky pro své hosty (Diario de Mallorca, 17 .6.2004).
1

architektura CR: nejen hotely, ale

většina zařízení

CR

obecně

charakteristické stavební rysy: stylová strohost a nevhodnost,
chaotičnost,

absence jakéhokoliv propojení s krajinou

či

tradicemi

určité

vykazuje

předimenzovanost,

společnostmi

atd.

Proto probíhá na místech Španělska významně zasažených masovým CR (Andalusie,
Valencie, Baleárské a Kanárské ostrovy, Katalánsko aj.) akce "L'Arquitectura del Sol"
(Architektura slunce), která naopak vybírá a hodnotí

vhodně

architektonicky

řešené

budovy spojené se sférou CR (hotely, apartmány, promenády, kempy, jachtkluby apod.),
vyzdvihující typickou a

tradiční

architekturu daného místa. Ty jsou pak zaneseny ve

stejnojmenné publikaci. Na Baleáráchjich bylo vybráno celk~m 36- 22 na Mallorce90 , 7
na Menorce, 5 na Ibize a 2 na Formenteře (Diari de Balears, 27.12.2002).

)} Plán turistické

výjimečnosti:

Plán turistické

výjimečnosti

(Pian of Tourist

E ce1lence) byl zaveden jako první svého druhu ve Španělsku baleárskou vládou proto, aby
byla obnovena zralá a zastaralá centra CR. Jeho fmancování probíhá ze

tří různých zdrojů:

národní vláda, regionální vláda a místní radnice dané lokality. Oblasti, do kterých na
základe tohoto projektu investice z těchto zdrojů poputují však musejí mít vypracovány
11pravdu kvalitní plány rozvoje CR. Ministerstvo CR tak chce

předejít

nerovnováhám,

jejichž původem byly "zkrášlující a ozdobné plány" v 90. letech, které nebyly doprovázeny
skutečným zlepšením podmínek dané lokality. Turistické obce na Baleárách musejí pevně
přijmout závazky svých plánů na vylepšení kvality všech aspektů CR (služeb,

infrastruktury) a zahrnout do svých programů místní obchodní společnosti (Última Hora,

30.8.2003). Příkladem je Plán turistické výjimečnosti Parto Cristo (Pla d'Excel.léncia
Turística de Porto Cristo; Tourism Excellency Pian of Porto Cristo). Ten vyžaduje během
"\lého průběhu (2004 - 2008) investice 12 mil. € (o náklady se dělí španělská vláda,

haleárská vláda a radnice města Porto Cristo- každý subjekt 1 mil. € ročně). Zahrnutí Porto

Crista do Plánu výjimečnosti CR má zvláštní hodnotu z hlediska toho, že jde o jedinou
lokalitu na ostrově, jehož transformační projekty orientované na CR byly přijaty

~ nejvíce v distriktu Calviá:

španělskou

Hotel Bendinat, apartmány Roca Marina, Hotel de Mar, apartmány Europalma,

h~tel Punta Negra, pobřežní promenáda v Palrnanova, hotel Marice! (nejreprezentativnější); na území
Ynfho města Palmy: Bar Varadero, Bar ses Voltes, Hotel Victoria atd. (Diari de Balears, 27.12.2002)
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bídou. Projekt zahrnuje restrukturalizaci

města,

organizaci dopravy, výstavbu obslužných

zenl modernizaci a nárůst obchodní dynamiky, vnitřní i vnější propagaci celého procesu
sformace obnovu zničeného ŽP (zvláště zamokřené oblasti es Riuet), posílení
zpečnosti

ve

městě

tatO přeměna

a

vytvoření

nové nabídky služeb CR. Zvláštní

důraz

je kladem na to,

struktury CR musí zlepšit kvalitu života 6200 místních obyvatel (Diario de

tallorca 20.11.2003).
V dalších

91

příkladech

bych ráda uvedla

propracovanější

a

konkrétnější

strategie

zvoje CR ve dvou dalších střediscích CR na Mallorce- Calvia a Alcúdia (viz obr. 12).

Obr. 12: Vybrané mallorské destinace s podrobnými plány rozvoje CR

Zdroj: autor

6.4.1 Lokální agenda 21 (Calvia/2

Jak již bylo

zmíněno,

LA 21 je

přístup,

skrze který místní

společnost

definuje svou

trategii udržitelného rozvoje a zavádí akční programy (zaměřené na ekonomickou, sociální
I

environmentální udržitelnost). Je obvykle iniciována místní samosprávou, která celý

proces vede a úzce spolupracuje s obyvateli, nevládními organizacemi, soukromými

;polečnostrni a dalšími lokálními subjekty (Vourc'h, 2003). Z výsledků výzkumu

fípadových studií vyplynuly tři typy destinací CR strategicky úzce propojené s LA 21 o

CR: ostrovy (ekonomická dominance CR, ale environmentální i společenská zranitelnost),
historická města (předimenzovanost, kongesce), zavedené turistické destinace - zejména

pobřežní (negativní odkaz nekontrolovaného rozvoje v minulosti)- Vourc'h, 2003.
P.ro ~adnějši realizaci plánu bylo Porto Cristo rozděleno do šesti akčních zón; největšími dosavadními
lnY.Je Výstavba komerčního centra es Carreró (restaurace, bary, obchody, zábavní zařízení, třípodlažní
lo OVJště pro 500 aut a 22 autobusů), vytváření pěších zón a zkvalitnění pobřežní promenády
gaLA 21 v Calvia a Pla d'Excel.léncia turística v Porto Cristo viz příloha 57
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Calvia je

současným příkladem

první i

třetí

kategorie. Jde o obec na J Mallork-y,

u z edoucích turistických destinací ve Středomoří, jejíž základní charakteristika je:

.JJ oOO 0 byvatel (přes 50 000 včetně přechodných pracovních sil a neregistrovaných cizinců)
:!0 000 lůžek (50% v hotelích, 50% v apartmánech a vilách; v roce 2000 oblast navštívilo 1,6

mil. turistů, 86 %
turi

tů

zahraničních,

celkem 19 mil. přenocování; ve vrcholné sezóně je tu 5x více

než místních obyvatel)

celk0vý lidský tlak na území se znásobil 60x, (počet obyvatel vzrostl ze 17 na 1050 obyv./km2
\'e rchoJné sezóně) a navíc je rozdělen nerovnoměmě (cca 3000 obyv./km2 na pobřeží versus
Jl O~byv ./km ve vnitrozemí)
2

, -1.4% povrchu Mallorky (143 km2), 60 km pobřeží
,

16 odl.i.šných městských sídel s historickým a kulturním centrem La Villa de Calvia

,

přírodrú oblasti

se značnou kvalitou a diverzitou ekosystémů

, ekonomicky: dynamická oblast s aktivitami
příjem

130% národního

průměru

výhradně

a 105% evropského

závislými na CR

průměru,

(průměrný

rodinný

4% nezaměstnanost, 15 000 lidí

praéuje přímo nebo nepřímo v CR= 95 % zaměstnání, celkový příjem z CR 860 mil. €)

l.Jraje: www.calvia.com, Vourc 'h, 2003, López- Bravo Palomino, 2003, Coccossis, 2002
Calvia má zkušenosti již z 1. turistického boomu v 60. letech (kdy prožila 20 let
brovského iracionálního

růstu

založeného na divoké

výstavbě,

která nebrala ohledy na

mistni ŽP a přírodní zdroje), následovaného postupným úpadkem CR. Největší krizi čelila
krizi na konci 80. let: CR poklesl mezi lety 1988 a 1991 o 20 % a

začaly

se projevovat

tné náznaky neudržitelnosti (překračování únosné kapacity prostředí s vážnými dopady
pobřežní
·u}turnf

a mořské ekosystémy, negativní dopady CR jako monokultury na sociální a

život místní populace a na pracovní podmínky, negativní dopady CR jako

monoekonomiky mj. na sezónní vzorec a nedostatečnou diverzifikaci zařízení, podceňování
hi torického a kulturnťho dědictví, nadprůměrně rozvinutý urbánní systém na úkor přírodní
a zemědělské krajiny, nedostatek kvalitní veřejné dopravy a nadprůměrná motorizace

oblasti úbytek vody, nárůst spotřeby paliv a produkce odpadu apod.)- www.calvia.com.
Aby bojoval proti úpadku destinace, vypracoval městský úřad v Calvia ve spolupráci
· španělským ministerstvem CR začátkem 90. let "Plán turistické výjimečnosti Calvia"

(The Calvia Plan for Tourist Excellence), který zahrnoval některá důležitá opatření:
Všeobecná regulace městského plánování (General Town Planning Regulation, GTPR; z r.
1991 - omezila výstavbu, zredukovala teoretický populační strop), Plán na odstranění
budov (The Building Clearance Plan), iniciativy k vyrovnání sezónní povahy CR (Calvia,

lhe Etíropean Winter Campaign), iniciativy týkající se školení a

zaměstnanosti v CR atd.
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tato

opatření

navazovalo v roce 1995 zavedení ambiciózní strategie LA 21, zahrnující

·dUlYčtyři její typické úkoly (Vourc'h, 2003):

J.

Splnit preventivní cíl: ochránit přírodu (zachovat vysokou kvalitu a atraktivitu ŽP).
poukázat na existující problémy (následky nekontrolovaného

růstu

CR, degradace

produktu CR a následný pokles počtu turistů) .
• Stanovit rovnováhu mezi

potřebami turistů

a místních obyvatel (limitovat stinnou

stránku CR tak, jak ji vidí obyvatelé destinace).
stimulovat udržitelný rozvoj (zachovat ŽP, respektovat místní populaci, odmítat
masový CR- hledat odlišné sebeurčení).
LA 21 Calvia je skutečnou dlouhodobou všeobecnou strategií na přebudování

ptf tupu této destinace k rozvoji CR a má
rajinu, limitovat

nárůst počtu lůžek,

především léčebné

zlikvidovat nevhodná

)·bavení a rozvinout vhodný sortiment. Je
j·borem a proto se za ni

silně

podniky,

společenské

přímo

zařízení,

zlepšit kvalitu

vedena starostou a jeho výkonným

staví nejen místní administrativa, ale i soukromý a

ktor a populace. Po analýze a diagnóze
1občané

cíle: obnovit resort a okolní

expertů

diskutovalo v Calvia

organizace), které se poté

rozdělilo

veřejný

občanské

fórum

do šesti komisí podle

sti hlavních témat zásadních pro rozvoj udržitelného CR (Vourc'h, 2003):
•

společenská

•

lokální ekologie

•

historické a kulturní dědictví

•

ekonomika a CR

•

systém urbánního plánování

•

klíčové

integrace a kvalita života

environmentální sekce

Tyto poradní komise definovaly priority LA 21 (10 strategií, 40 iniciativ a 15
neodkladnýcb aktivit), připravily scénáře a budoucí vize CR v Calvia a navrhly aktivity,
které by tyto vize převedly do reality (Vourc'h, 2003). Obec sama si tak stanovila nové cíle

pro svůj udržitelný rozvoj:
'

uchování přírodní krajiny a mořského ŽP (limity růstu, územní plánování, omezení výstavby,
pilotnf návrh na rehabilitaci mořského pobřeží a založení mořských rezervací)

'

udržitelné využívání dostupných zdrojů a prioritní obnova existujícího dědictví (plán pro
management

přírodních

a krajinných

zdrojů,

ochrana vodních

zdrojů, půdy

a

lesů,

plán na

snížení spotřeby vody a energie a omezení, recyklaci a znovu yyužití odpadu, restaurace
historicky a kulturně cenných lokalit, přírodních stezek atd.)
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,..generace a modernizace obývané i turistické
renovace veřejných prostor,

vytvoření

moderní sektor CR (bez masového)
zónY

rozšíření

nového

městské

veřejného

otevřený

oblasti (plán na

odstranění

budov,

vybavení)

novým požadavkům

turistů

(vyrovnání turistické

tržního programu "The European Winter in Calvia", propagace nových

produktů CR)

podmfnky obyvatel na vysoké úrovni sociální integrace, kvality života a aktivní

účasti

na

lokólnfm dění (podpora na bydlení pro místní obyvatele, podněty k zapojení občanů do ŽP skrze

dobrovolné programy Calvia,
prostředníka

vytvoření

pozice ombudsmana pro

občany

a turisty, jako jejich

v kontaktu s administrativou)

mést.ská správa

(včetně

administrativy a soukromých

činitelů) způsobilá

akce za

účelem

closažení cíle (investice do lidských zdrojů a know-how k posílení a oživení finančního systému,
inovace obecního managementu, zvýšení kapacity plánovaných veřejných/soukromých investic)

Zdroje: Vourc 'h, 2003, www.calvia.com, upraveno: autor

LA 21 Calvia také zahrnuje

některé

konkrétní iniciativy pro

obrovolnický program Calvia (300 registrovaných

členů,

účast veřejnosti- např.:

kteří

se

účastní

aktivit

t.aměřehých na zlepšení přírodm'ho a sociálm'ho ŽP), instituce Občanské Fórum,

Environmentální týdny pro školy,

vzdělávací

institut IFOC (vystupuje jako agentura pro

udržitelný rozvoj v Calvia). Používanými nástroji lokálního managementu udržitelného
r,)ZVOJe CR v Calvia jsou: plánování

(včetně

územního plánování), EMS a eco-labels

Ecotur ISO aj.), ekonomické nástroje (eko-taxa - viz
t podepsána

dříve),

dobrovolnické nástroje

Environmentální charta pro přístavy a kotviště, zaveden Renovační program pro

hotely a jiná turistická ubytovací a další zařízení - pod záštitou Španělského plánu pro

kvalitní CR), účast na mezinárodních programech a sítích (např. zorganizování mezinárodní
konference o udržitelném CR v roce 1997, jejímž výsledkem byla "Deklarace Calvia o CR a
udržitelném rozvoji ve Středomoří"). Navíc připsala Evropská komise93 oficiálně finanční

podporu projektu "Strategie a nástroje směřující k udržitelnému CR v pobřežních oblastech
tředomoří' představenému provincií Rimini v partnerství právě s obcí Calvia a italskými

sorty Ambiente ltalia a Federalberghi (López- Bravo Palomino, 2003).
Závěrem

lze

říci,

že Calvia poskytuje dobrý

příklad

propojeného

přístupu

k CR

\ globální environmentální, sociální a ekonomické strategii, a důležitosti vedení LA 21 obcí
vúzké spolupráci se všemi účastníky sektoru CR.

•

na základě článku 4 regulace č. 1655/2000 (o ŽP) Rady Evropy; (LIFEOO/ENV/IT/00167)
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6.·1.2 případová studie (Alcúdia)
Město

Alcúdia na S Mallorky bylo vybráno pro studii Evropské komise o

udržitelném CR jako jedno ze čtyř ohrazených turistickým měst94 , která vykazují nápadně
obné znaky v oblasti CR, geografie, demografie a historie. Jako hrazená
\.

•chna příkladem

předindustriální

evropské kultury a nesou

ruce Serra Cantalops, 1996). Projekt Alcúdia byl tedy

důležité

města

dědictví

prvky tohoto

částí obecnějšího

jsou

testovacího

rocesu, který vyústil v příručku správných praktik pro udržitelný CR v hrazených a jiných
· torických městech (Bruce, 1993, in Bruce, Serra Cantalops, 1996 ).
Od krizové poloviny 80. let
tcúdřa

hledat

rozmanitější

vých a levnějších
· přemýšlení

začaly

Baleáry

obecně

a Municipal Government of

a vylepšenou marketingovou image ostrova,

konkurenčních

objevení

si vynutilo

změnu

nad vlastním budoucím modelem rozvoje CR. Myšlenka ohrazeného

města

destinací v rámci i mimo

Středomoří

neboť

'ako ehniska alternativního CR byla proto atraktivní (pokud bude realizována udržitelným
rpůsobem)

a

dobře

zapadala do jedné ze základních rolí alternativního CR:

doplnění

ového CR zvýšením atraktivity a autenticity a diverzifikací produktu CR (Bruce, Serra
'antalops 1996). Vybrané charakteristiky Alcúdia (na S pobřeží) jsou následující:
• postavena Araby v 8. století na základech římského a bývalého hlavního města Mallorky, Pollentia
• ve 14. století ohrazena kruhovým systémem

městských

hradeb (aby odstrašila piráty), které byly

obnoveny a zdokonaleny ve století 16.
• představuje pozoruhodný přežitek městského designu 16. století mezi kontrastními oblastmi
intenzivního rozvoje plážového CR, ornitologicky významnými mokřady a horami severu
• ekonomický růst od 60. let byl způsoben výhradně CR, který do oblasti (třebaže symbolicky
důležité díky své historické roli, ale chronicky chudé) přinesl finanční prostředky a zaměstnanost

• 9 250 obyvatel (2/3 z nich žijí v rámci nebo těsné blízkosti hradeb)
• každoročně 350 000 turistů (v širší oblasti Alcúdia o kapacitě 30 000 lůžek; nejvíce v hotelích a
apartmánech 3***): Němci 35-40 %, Britové 35-40 %, Španělé 10 %, Skandinávci 10%
• hlawním lákadlem oblasti: dlouhé a atraktivní pláže, proto je zde více zastoupen rodinný CR;
samotné ohrazené město zůstalo mimo rozvoj masového CR, který se odehrával několik km dále
podél pobřeží- Alcúdia měla pouze minoritní roli jako dodatečná atrakce

Zdroje: Bruce, Serra Cantalops, 1996, Baedeker, 1999,

doplněno:

autor

S rostoucí rivalitou mezi středomořskými resorty (přelom 80. a 90. let) a zjevným
P<>žadavkem trhu po měkkém či citlivém CR vyšlo najevo, že Alcúdia má jak potřebu tak

dal~í: Chepstow v jižním Walesu, Conwy v severním Walesu a Naarden v Holandsku
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žno-st fonnulovat novou strategii:

změnu

image v

očích

potenciálních

turistů

z tradiční

tiflace "sun & beach" na atraktivní oblast kulturního CR, která by napomohla
Jiverzi:fikovat produkt CR a zmírnit výraznou sezónnost, jež byla problémovým rysem
úřadu

Jejšf turistické poptávky. Cílem místního
hacení starého

města včetně

se tedy stala "propagace uchování a

hradeb jako jeho významného a autentického rysu" (tvrzení

tafOS'ty Tony Bibiloni, in Bruce, Serra Cantalops, 1996). Tomu všemu předcházel rozsáhlý

,,:-zkurn UIB mezi obyvateli (400), obchodníky (24) a turisty (670; 2/3

Němci,

113 Britové)

oblasti Alcúdia "The Walled Towns Friendship Circle European Study" (Bruce, 1993, in
ruce Serra Cantalops, 1996), který poskytl možnost formálně zhodnotit postoje místní
tečnosti

k masovému CR (potenciální

úroveň

antagonismu), k budoucímu rozvoji CR i

zhledem ke konkrétním alternativním formám

CR (sportovní, kulturní). Výsledky

\)-zkumu u obyvatel byly následující (výběr z Bruce, Serra Cantalops, 1996):
, v.obecném pojetí nebyl zpozorován
CR:

odpovědi svědčily

výrazně

negativní

či

kritický postoj k fenoménu masového

o pozitivním a přijímaném postoji (80 %) a uznání, že CR vyvedl region

z.chudoby; pozitivní komentáře k CR: pomohl k zachování městských hradeb a dědictví (66 %),
plíineslkulturní obohacení (60 %), vytváří příjmy a pracovní místa (97 %)
něk1eré odpovědi

•

budoucí rozvoj
negativní

však ukázaly apatii a unavenost ze
městské

komentáře

současného

CR a touhu po tom, aby byl

oblasti inspirován jinou filosofií s důrazem na kvalitativní

k CR: podnítil spekulace a

způsobil nárůst

cen (91 %),

způsobil

růst;

zvýšení

městských poplatků (65 %), degraduje ŽP (48 %), je příčinou ztráty kolektivní identity Alcúdia
kvůli imigraci z pevninského Španělska (39 %), způsobuje růst kriminality (31 %).
Souhrnně

chce

většina

obyvatel stále

růst příjmů

z CR,

neboť

jde o hlavní zdroj

iejich bohatství, ale do budoucna by preferovali odlišný model růstu CR (82 % si myslí, že

.\lcúdia si zaslouží lepší typ CR).
~ěkolik zjištění z výsledků výzkumu u kategorie obchodníků obsahuje následující souhrn:
• daležitost CR pro obchod závisí na odvětví: důležitý je pro kavárny, obchody s kůží a suvenýry,
ale většina obchodů (v mezích hradeb přes 50%) má za hlavní klientelu vlastní obyvatele
'navzdory zmíněné sezónnosti CR nebyly ve starém městě zjištěny výrazné změny v zaměstnanosti
(díky rodinné struktuře většiny obchodů a omezenému přímému dopadu CR na jejich prodej)
• dochází k mírnému vzestupu počtu turistů-zákazníků v historickém jádru hradeb, nicméně tento
pozitivní trend je vyrovnáván poklesem útrat na osobu

••Jednoznačně
2

pozitivní postoj k pouličnímu prodeji (včetně městských trhů) a vzhledem

testauraci a zachování městských historických hradeb, jako turistické atraktivity

Zdroj: Bruce, Serra Cantalops, 1996, upraveno: autor
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.i

ledkY výzkumu mezi turisty jsou z pohledu na\Thovaných strategií budoucího rozvoje

j zaJÍlllavější (výběr

, iakto!J

výběru

z Bruce, Serra Cantalops, 1996):
pobřeží

destinace: pláže a krásné

destinace (22 %), obklopuje ji více mallorské

nepřeplněná

rodinná

(19 %; Yí z nich odkázala na

městské

(43 %), tichá a turisticky

prostředí

hradby), noční život (4 %; britští turisté; v kontrastu s průměrem 7% pro celou Mallorku)
,

pozitivně ceněno: prostředí

(49 %; kombinace

přírody,

starého

města

a

přátelské,

klidné

aunosféry), pouliční trhy (ÚT, NE; nejnavštěvovanější místo a událost ve starém městě- 58%)

• znalost existence:
( ~8

trhů

(75 %),

městských

hradeb (38 %, 25% je navštívilo),

římského

amfiteátru

%), archeologického musea ( 17 % ), NP s' Albufera ( 16 %)

• Zdroje informací o těchto místech: hotel (38 %), z doslechu (18 %), turistická rc (14 %).

Obecně

splnila

návštěva

historického

města

byli zklamáni. 60 % z nich považovalo staré

u

turistů

město

jejich

očekávárú

rozhodně

a

za turistickou atrakci samu o

sobě

jí
a

\"ice než polovina by zde uvažovala o strávení dovolené i mimo letní turistickou sezónu.
Výsledky výzkumu u všech

tří

kategorií potvrdily pozitivní postoj a

vůli směrem

· rozvoji alternativního CR založeného na historickém jádru města. Výzkum také ukázal, že
měsro

bylo

méně navštěvováno,

Většina turistů přišla

pouze na

itaré město byli ohromeni.

než byla
městské

Většinou

skutečná

trhy

si však

touha místních obyvatel turisty

pořádané
stěžovali

mimo hradby a ti,

kteří

přivítat.

navštívili i

na nedostatek informací a propagace

událostí ve starém městě.
Aby byl odhalen

skutečný

marketingový potenciál ohrazeného

města

Alcúdia pro

alternativní CR, byla do studie zařazena i analýza pěti ukazatelů udržitelnosti CR (emise

C02 ukazatel přitěžujících okolností pro obyvatele, konflikt chodci vs. dopravní prostředky,
indikátor mezd a zaměstnanosti v CR, ukazatel kapitálových investic) a nad rámec studie
hyly zmíněny některé další indikátory kvality ŽP (hluk, poškození vibracemi, likvidace

odpadu, zásoby čisté vody apod.) 95 Vztažením těchto ukazatelů a výše zmíněných výsledků
\)ozkumu vzhledem ke kritériím úspěšnosti, vznikne jakési triangulační schéma- rámec celé
lUdie (viz příloha 58), ze kterého byly pro zavedení strategie udržitelného rozvoje CR

\' Alcůdia vyvozeny tyto konkrétní závěry a doporučení :
• pěší zóny zrestaurovat v historickém stylu (kameny)
'

posílit originální charakter města obnovou fasád a historických průčelí (Pla de facanes)

~ nega~"?ě zdůrazněna byla zejména uhelná elektrárna - nevhodně situovaná na okraji plážové~ho střediska,

~1a~UJ.icJ pravidelné těžké transporty suroviny z přístavu přes resort (dodávky uhlí po moři ze Spanělska), a
v letní turistické sezóně, kdy vrcholí i chod klimatizací a odsolování vody. Samo ohrazené město
stalo od dopadů těchto problémů (vibrací, hluku a nákladní dopravy) ušetřeno.

I.Ú nejvrce
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revitalizovat ekonomiku starého

města

v rámci hradeb- trhy, řemeslné obchody

1

donutit návštěvníky k procházce mezi parkovištěm a nákupní zónou přes městské hradby
1

~tn~ořit

I

\;P '

z nedalekých vykopávek

římského města (hojně navštěvovaných

profesionálními

archeology) římské muzeum, které by se stalo jednou z klíčových městských atraktivit
• podtrhnout historii a kulturu města propagací kostela a farního muzea
• zlepšit informovanost zaměstnanců hotelových recepcí o okolí, což zvýší
0

povědomí

mezi turisty

existenci a hodnotách starého města

Zdroj: Bruce, Serra Cantalops, 1996

Hlavním a

·tónu jeho

zřejmým

návštěvnosti,

J házelo k negativním
,

vě)

cílem je pochopitelně pozvednout image starého města,
příjmy

a tak zvýšit

jevům

a potenciální

zaměstnanost

spojeným s narůstajícím a koncentrovaným

rozšířit

v CR, aniž by
(prostorově

a

masovým CR. Alcúdia si navíc zakládá na faktu, že je první z mallorských resortů,

terá zavedla restriktivní plánovací opatření v rámci POOT (viz dříve)- Diario de Mallorca,
~en

1995.

Obecně

je úkolem projektu ohrazených měst demonstrovat, jak mohou kritéria

· pěšn:osti , výzkumné

přístupy

a indikátory udržitelnosti souviset s místním požadavkem,

by se lokální politika zavázala k

činu (Bruce, Jackson, 1993,

in Bruce, Serra Cantalops, 1996).

lkušenosti z Alcúdia totiž ukázaly, že i turistická masa v sobě zahrnuje takové,
uznávají

"dikož

měkké

většina

ach' má

rysy CR, a
destinací,

rozhodně

právě

na

ně

dominantně

by se

měla

nabídka alternativních forem

kteří

zaměřit,

považovaných za neatraktivní masu CR "sun &

co nabídnout i v jiných ohledech.

Stačí

jen zacílit lokální strategii

rozvoje CR tím správným směrem.
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!JTEJlNATIVNÍ FORMY CESTOVNÍHO RUCHU NA iHALLORCE
K přelomu tisíciletí bylo provedeno

TUR SURVEY,

několik převážně

ESTUDI CAEB- CITTffi)

\\.finestra1.11risti ca.org).

Převážně

se

zaměřených

soustředily

statistických studií (CAEB-

na alternativní formy CR (viz

na různé formy aktivního CR,

neboť

cca

~

_ 0turistů považuje sport za důležitý faktor jejich dovolené. 96 Mezi nejoblíbenější aktivity
třÍ plachtení, cyklistika, návštěvy přírodních parků, tenis, vodní sporty, turistika a
·urze ale na seznamu se objevily i

potápění,

rybolov, jezdectví, plážový volejbal,

rronomické stezky apod. Zajímavý je zejména profil
i\'ního CR
gující

věnují:

vprůběhu

65,4 % z nich je mladších 5 let,

celého roku, jsou

přímo

společností,
obecně

jde o malé

společnosti

založeny na nabízení svých služeb

ýclt jazycích) - nemají vlastní ubytování, nezajímají se o velké
předpovídá růst

které se organizaci

v

aktivity,

~ina

z nich

romě

aktivních forem CR byl v rámci výzkumu hodnocen i seniorský CR. Pro úplnost

poptávky o 5 - 10 %

ročně

propagační

(běžně

(www.finestraturistica.org).

ádim v závěru i možnosti a nabídku produktů pro kulturní CR.

.I Turistika

.1.1 Horská turistika a horolezectví

Mallorca má rozsáhlou

síť

cest a stezek.

Několik

jich bylo postaveno již

během

bského období (902 - 1229), jiné křižují lesy do míst, kde bylo později produkováno
revěné

uhlí

či pálen vápenec, a některé se klikatí do téměř nepřístupných míst na pobřeží.

ry byly postaveny jako spojnice obranných věží proti pirátům (z 16. století) nebo až
ráky tabáku kolem roku 1920. Kolem města Valldemosa navíc nechal v 19. století

ouský arcivévoda Lluís Salvador vystavět stezky vyhlídkové a panoramatické (Camí de
'Arxiduc). Horská turistika se z převážné většiny soustředí do oblasti pohoří Tramuntana,

rnéně pak na SV v pohoří Llevant. Velkým problémem je uzavírání soukromých cest97 (92
~ Serra de Tramuntana je v soukromém vlastnictví a volný vstup je povolen pouze na

eřejnou půdu a po veřejných cestách), pro které mají vlastníci půdy hned několik důvodů:
,Pro~J aktivniho turisty: mladý Němec popř. Skandinávec s dobře placeným zaměstnáním a středním popř.

~.:~Vzděláním ; průměrná délka pobytu je 10 dní (12 dní u turistů přijíždějících za vodními sporty); přímé

uena osobu za den jsou 25,25 € (www.finestraturistica.org)

napf.: S'Arrom- Es Comadors a Coll de Sóller- Puig des Teix v okolí Sólleru, Comasema v okolí Orientu,
csta mezi Es Verger a Castell d'Alaró aj.
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·áZ.tJ.ěOÍ turisté často zapalují ohně , zanechávají odpadky, jsou hluční, nezavírají za

98

JU

vrátka apod. Nicméně v poslední době organizace Fodesma (The Dry Stone Wall

• ding College; Škola stavění suchých kamenných zdí) a G.E.M. (Grup d'Excursionistes
1

, fal]orca· Mallorský turistický spolek) podporují otvírání a
cenýcb"

či

značení

zarostlých cest a od roku 1997 organizují jejich

mnoha zanedbaných,

každoroční čistění

Costera, Estellencs I Esporles- Banyalbufar aj. (www.conselldemallorca.net).
. přístup na

některé

-

např.

Přesto

je

cesty problémový: horská túra okolo Puig Roig (okolí Llucu) -

•\fena pouze v neděli, Castell del Rei (u Pollen9y) - dříve otevřena v sobotu, nyní

. vřena Massanella (druhá nejvyšší hora Mallorky)- od února 1996 zaveden poplatek 4 €,

lleric (trasa mezi Orientem a Tossals Verds) - poplatek 3 €.
Výše

zmíněné značení

~0statečné
~ulí

ale rychle se zdokonaluje. Nejdokonalejší

s údajem

patřených

času

'R-222 (viz dále),

jiné

užitečnými

některých úseků

popř. značených okruhů

' odlehlejších a zapadlejších oblastech se
či

značení

je v podobě

šipkou a názvem trasy. Ty jsou na jednotlivých úsecích

fugi apod.) To se týká zejména

ervené

60) je zatím v mnoha oblastech

značky

v

sloupků

doplněny informačními

údaji (obtížnost, prameny vody,

síť

dálkových turistických tras GR-221 a

přírodních

značení

směrových

popř.

(nikoliv km) zbývajícího do cílové destinace,

bulemi s mapou a profilem trati a dalšími

1

příloha

turistických cest (viz

parcích

či

údolí

města

Sóller.

cest omezuje na kamenné mužíky

popř.

(šipka, puntík, nápis) na kamenech. Na trasách se mohou vyskytnout

i některá omezení vstupu (soukromý pozemek, militární zóna Puig Major) či problémové

ky

(přechody jednotlivých pozemků jsou někdy uzavřeny, křižování či částečné vedení

Y po silnici -

označeno

výstražnou

značnou

pro

řidiče)

- viz

příloha

61. N a druhou

stranu jsou nejen podél turistických tras instalována četná doplňková zařízení, která turistům

stu zpříjemní a obohatí jejich prožitek (hlavní

informační centrum Tramuntana v Llucu a

Jalsí IC vzdělávací centrum v Binifaldó, síť horských chat - refugi, sít' vybavených

•kreačnich oblastí: stoly a lavice, grily, sociální zařízení atd.) - viz příloha 62. Tato
zařízení spravuje regionální vláda Baleár skrze ministerstvo ŽP. Na opravě cest se navíc od

ku 2004 podílí i Rada Mallorky (resp. její department přírody a ŽP- Consell de Mallorca,
Department de Medi Ambient i Natura; www.conselldemallorca.net/mediambient) - viz

Pfíloha63.
Seznam značených cest uvádějí mapy a)- f) v příloze 64.

lAkaz rozdělávání ohňů platí všude mimo vyhrazená místa v rekreačních zónách - informační cedule
:ZOťňují na zvýšené riziko lesních požárů; protipožární opatření zahrnují např. prořezávání lesa a eliminaci
Jladníbo dřeva (viz přílohy 59 a, b)
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Nejznámějšími

turistickými stezkami jsou již zmíněné dálkové trasy GR-221 a GR-

(GR z kat. gran ruta- velká cesta). GR-221 Ginak nazývaná Pedra en Sec - Suché
nY) protíná celý ostrov skrze Serra de Tramuntana od Port
len~a

ď Andratx

na SV. Její trasu s jednotlivými etapami znázorňuje obrázek 13

na JZ k městu

(popř. příloha

65).

r.l3: Etapy turistické trasy GR-221

cA1ALLORCA

_....
...

-

~

...... "'

. . . . ., ""-' ..._ - . . . . F; ....w

-""

Zdroj: http://idd02ucg. eresmas. net/hike. htm
Název Ruta de la Pedra en Sec získala stezka proto, že

většina

její trasy vede po

·ch cestách dlážděných kameny a obestavěných kamennými zídkami mezi jednotlivými
1nkami a prochází typickou mallorskou horskou krajinou s charakteristickými terasami
ivovniků vystavěnými bez použití cementu (technika suchých zdí)- viz příloha 66. Cesta
rozdělena

do 1O etap: 1. Port ď Andratx - Sant Elm - La Trapa - Coll de sa Gramola, 2.

oll de sa Gramola- Coma ď en Vídal- Estellencs, 3. Estellencs- Banyalbufar- Esporles,
· Esporles - Valldemossa, 5. Valldemossa - Deia, 6. Deia - Refugi de Muleta - Port de
'ller - Sóller, 7. Sóller- Font des Noguer, 8. Font des Noguer- Refugi Tossals Verds, 9.

ossals Verds- Son Amer (Lluc monastery), 10. Son Amer- Pollen<;a (podrobnosti a popis

notlivých etap viz. http://idd02ucg.eresmas.net/hike.htm). V kvalitě značení, obtížnosti a

Přístupu na jednotlivé úseky jsou velké rozdíly. Některé etapy, stejně jako horské ubytovací
haty na nich, jsou zatím ve výstavbě (viz příloha 67). Trek přes pohoří Tramuntana lze
99

SOivovat samostatně nebo při účasti na každoročním prosincovém třídenním přechodu
O~vfená horská refugi na GR-221 (červen 2007): Alaró, Muleta, Tossals Verds, Deia, Son Amer, Pollenr,;a;
\'}'stavbě: La Trapa, Coma d'en Vidal
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izovaným G.E.M. (viz www.gemweb.org),

popř.

existuje skupina lidí,

kteří

tuto trasu

llvovali za méně než 24 hodin (viz www.ropits.tripod.com).
Druhou

zmiňovanou

dálkovou trasou je GR-222 Arta- Lluc (viz obr. 14). Pouze

·treoný a konečný úsek této stezky spadá do kategorie horské turistiky,

neboť její střední

vede rozsáhlou nížinou Es Pia. Cesta vychází z obce Arta na SV Mallorky, protíná
' park Península de Llevant se stejnojmenným

pohořím,

poté klesá do turistické

ice Colonia de Sant Pere, prochází nížinnými městy Santa Margalida, Llubí, Inca, Selva

caimari a po

závěrečném

.oko v horách.

Dokončeny

stoupání dosáhne duchovního centra ostrova: kláštera Lluc
a

značeny

jsou pouze oba horské úseky: první z Arta na pláž

Arenalet ďAubarca, na poustevnu Betlem a na pobřeží, a poslední z Caimari do Llucu.

r.l4: GR-222 Arta- Lluc

n - -10Km

Zdroj: http://idd02ucg.eresmas.net/hike. htm
Poměrně početným

typem cest na pobřeží jsou také tzv. pašerácké stezky. Tato

síť

ých a obtížných cest pašeráků tabáku 100, vedoucích přes izolované oblasti pobřeží, byla
.tvořena během let 1920- 1960. Tabák byl přivážen ze S Afriky na velkých lodích a 12

il od pobřeží byl nakládán na rybářské lod'ky. Poté byl ukrýván v malých pobřežních
· kyních dokud nebyl pěšky transportován na nejbližší silnici. Dodnes je fascinující

cházet ve skalách a strmých útesech schody, zdi, úkryty apod. Pašeráci byli velmi aktivní
z jména na pobřeží v okolí Puig Roig, kde stále stojí zřícenina policejní stanice "Es quarter

s Carabiners" (viz příloha 68).
kličoVými

úseky těchto stnných stezek jsou tzv. "passos"; lze se na ně dostat pouze se specializovaným
Odcem: viz "expert hiking guides" na http://idd02ucg. eresmas. net/publicitv. htm
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uvislosti s horolezectvím odkazuji na http://www.mallorcatravel.com/mallorca sportsl.
·a obsahuje

přehlednou

tabulku s názvy a popisem výstupových tras, jejich lokaci,

u skalnfho útesu a obtížnost (na Mallorce od 6B+ až po 8B+). Skály na
l

dost odlišný charakter, ale většinou jsou ostře tvarované a strmé,

čimž

ostrově

mají

horolezce lákají

zdolání. Problémem (stejně jako u turistických cest) je však uzavírání výstupových tras
··b útesů a

stěn (nejčastěji

či

spojeno s přechodem do soukromého vlastnictví). Zajímavým

zširujicím se sportem v torrentech Serra de Tramuntana se také stává canyonig (v
• ajanúm období; povolen pouze se specializovaným průvodcem).

Mallorku

každoročně

téměř

navštíví

35 000

cyklistů (rekreačních

profesionálů)

i

za

lem tréninku či pouze cyklistické relaxace. Ostrov je pro ně atraktivní z mnoha důvodů:
• klima:
ostře

během měsíců září- říjen

kontrastuje se

ilniční síť:

•

a únor-

středoevropským

květen

je tu klima mírné a

přijemné,

které

podnebím (déšť, sníh, chlad)

Mallorca má 1250 km dlouhou

silniční síť,

z nichž 675 km patří mezi silnice

vedl~jší či souběžné

menší, jež byly opraveny a přizpůsobeny na cykloturistiku (značení,

doplňková zařízení).

To nabízí různorodé

pozitivně

odráží na bezpečnosti

itineráře

s omezenou

silniční

dopravou, což se

cyklistů

• heropis a rozměry ostrova: Mallorca vzhledem ke své velikosti umožňuje jak krátké
vyjižďky s navštívením několika vesnic (průměrná vzdálenost mezi nimi je 10- 15 km),

tak dlouhé trasy (150 - 200 km)

směřující k nejzazším bodům na ostrově. Lze tu najít

úplně ploché oblasti Es Pia i strmé svahy a příkře stoupající silnice se zatáčkami v Serra

de Tramuntana

• spojení: Mallorca je dobře spojena leteckou dopravou s většinou hlavních evropských
měst doba letu ze střední Evropy se pohybuje mezi 2-3 hod

'turistická nabídka: na ostrově je široký výběr hotelů, v nichž je na cyklisty brán zvláštní
ohled poskytováním speciálních služeb jako doprava kol letiště - hotel - letiště,
úschovna kol, zvláštní prostory na čištění a opravy kol (vybaveny speciálním nářadím),

nezbytné informace (plány, mapy, předpověď' počasí apod.), prodloužená sezóna,
flexibilní časy stravování, zvláštní menu/diety pro sportovce 101 apod.

~ru:b?hydrátové snídaně,

sezónní ovoce, večeře s vysokým obsahem glukózy, obědové balíčky
· gehckýmj tyčinkami, isotonickými nápoji a ovocem; http://www.mallorca-cycling.com/bike-hotels2.htm
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,

outěže : nejčastější jsou jednodenní

závody; populární je závod Challenge, která trvá 4 _

· driÍ za sebou; pravou zkouškou je pak "Cinturón Ciclista Intemacional a Mallorca"
kterou každoročně organizuje Club Ciclista Palma
, dobré

informační

zázemí: www stránky a

propagační

'

materiály obsahují mapy tras a

podrobné itineráře o různých obtížnostech z hlediska délky i profilu trati
Zdroje : www. mallorca-cycling. com. www. illesbalears. es.
http://idd02ucg.eresmas.net/bike.htm, upraveno a doplněno: autor

Mapy

značených

cyklotras na Mallorce jsou obsahem

:<.·kloturistických stezek (viz
inťormační

příloha

tabule, kilometrové sloupky,

V roce 1998

70)

může

směrové

proběhl podrobnější

přílohy

být realizováno

69 a, b.

Značení

několika způsoby:

cedule apod.

výzkum cykloturistiky na celých Baleárských

.trovech (CAEB - IBATUR SURVEY; www.finestraturistica.org) jehož výsledky a
~ištění byly

následující:

• statistická data:

počet cyklistů

62 589,

průměrná

délka pobytu 9,54 dne (dny

cyklistice 7,14; ujetá vzdálenost 76- 100 km/den),

počet přenocování

věnované

603 376, výdaje

n 97 €/os./den
• profit cyklisty na Baleárách: muž (Němec, Švýcar), 31 let, střední třída, jeho koníčkem
je cyklistika,

zůstává

ve 3***/4**** hotelu, který rezervuje 1 - 3

cestuj e charterovým letem a to

převážně

v období únor -

měsíce předem,

květen

(silný prvek

desezonalizace), aby měl výhodu dobrého klimatu a vyhnul se turistickému přesycení 102
• Nejvíce

navštěvují

cyklisté v rámci Baleár Mallorku (kvalitní a nejrozsáhlejší

cyklostezek, infrastruktura apod.)

Většinou

síť

tu nejsou poprvé: 46,2 % z nich dokonce

navštívilo tuto oblast 4x a vícekrát (pozoruhodná je zejména loajalita Švýcarů). Tuto
destinaci objevili na doporučení svých přátel a známých. Pozitivně zdůrazňují zejména
dobrý stav silnic, ubytování, kvalitu okolí a pozornost, která se jim dostala. Aspekty,

které by z jejich pohledu měly být vylepšeny, se týkají cyklistického značení a čistoty
silnic, popř. chování řidičů.
Pro snazší

překonání některých úseků

mimo soukromou trať do Sólleru).

je zavedena bezplatná

přeprava

kol vlakem

103

- .v rámci Plánu "D" se klade důraz na propagaci tohoto sportu také na podzim (září - listopad): tyto měsíce
~~ obdobně příhodné klima pro cyklistíku, ale přesto zatím nejsou tak populární
POčet kol na vlak je omezen na čtyři; během víkendu je možné vzít kolo do jakéhokoliv vlaku, od pondělí
Pátku to některé spoje ve špičce nepovolují

92

ALTERNATIVNÍ FORMY CR
Ekonomickými

důsledky

cyklistického CR se zabývala

novější

· roe a les Illes Balears, Dades informatives 2006 (viz tab. 13).

studie v ročence El

Jednoznačně

z ní vyplývá

toucí. tendence a vhodnost této alternativní formy CR pro strategii udržitelného rozvoje
Rna Baleárách (růst příjmů a zároveň naplňování snah o dekoncentraci v

čase

i prostoru).

fab. 13: Ekonomické důsledky cyklistického CR na Baleárách (2001 - 2006)
Počel cykloturistů
t

2001
69.020

2002
71 .050

2003
75.319

2004
80.003

2005
81.200

2006
84.752

%Var.06/05
4,4%

9,65
71,83
47,84

9,65
69,58
47,70

9,74
69,74
51,15

9,74
69,85
54,43

9,72
71,40
56,36

9,70
73,90
60,75

-0,2%
3,5%
7,8%

doJ)I'OVOd)

P!Íiměrná délka _Q_otwu
-~na os.

za den (€)
ceikový příjem Baleár
J_cvkloturistiky (mil. €)

Zdro; dat: El turzsme a les Jl/es Balears, 2006, upraveno: autor

Cykloturistika již zavítala i do hlavního města Palmy. Autor Joan Mas Quetglas

ydal publikaci "Palmou na kole" (Palma arnb bicicleta, 2004), která obsahuje sedm
:tineráiů

po nejzajímavějších místech baleárské metropole. Nabídku tohoto typu městského

CRnavíc rozšířilo otevření půjčovny kol pro tyto účely "Alfonso Sánchez." Jako
propagační slogan byl použit citát z výše uvedené publikace: "Žádné město, vesnice ani
břeži

nevypadají

stejně

pokud je pozorujete ze silného auta, při procházce, skrz okno

hodlného autobusu nebo klidnou jízdou na kole" (zdroj: Última Hora, 2.9. a 27.10.2004) .

.1.3 Návštěvy chráněných území

Návštěvy přírodních parků

že se

často

jedná o

hrají v rámci aktivm'ho CR významnou roli. Zejména

doplňkovou

aktivitu jak masového CR sun & beach, tak

alternativních forem CR (pěší turistika, cykloturistika apod.) Zároveň jde o jednu z forem
znávacího CR- pozorování či fotografování typické středomořské přírody Gejí fauny,
Seznam

chráněných

území

včetně

jejich rozlohy a

stupně

onné environmentální ochrany obsahuje tabulka d v příloze 23 . V následujícím textu je

'tce popsáno devět vybraných turisticky atraktivních chráněných území (viz obr. 15).
jich fotogalerie je pak obsahem přílohy 71.

~~formace

o ŽP a jeho ochraně na Baleárských ostrovech poskytuje Punt d'Informació Ambiental (tel.:
/900 15 16 17, e-mail: pia@dgrer.caib.es, www: http://idd02ucg.eresmas.net/protect.htm )
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r. 15: Vybraná chráněná území na Mallorce

Zdroj: autor

{. 1 - Národní park Cabrera: Jediný NP Baleárských

ostrovů

je situován 12 km od N

mysu Mallorcy a má rozlohu 10 021 ha. Tato skupina ostrovů byla do roku 1986 vojenskou
blastí se zákazem vstupu. Greenpeace však zorganizovala protestní akci, aby zde zastavila
aidoročni

vojenské manévry.

Pět

let poté byla oblast díky bohaté populaci ptactva a ryb

tlkolních vodách (delfini a na 200

druhů

ryb) prohlášena za

chráněné

území (více na

\\W.excursionsacabrera.com). 105
.2-

Přírodní

park Dragonera: PP byl vyhlášen v roce 1995, má rozlohu 279 ha a je

ituov:án u JZ mysu Mallorky "Punta Fabioler." V roce 1982 zde naplánovala stavební
poleánost resort pro 2 000 turistů, ale po velkých demonstracích vláda projekt zrušila a celý

trov koupila. Žije zde mnoho baleárskýchještěrek (dragó) a zajímavých druhů ptactva- v
I!tě tu hnízdí vzácný jestřáb eleonora. Na ostrově jsou čtyři treky, které lze samostatně

rocházet (více na www.conselldemallorca.net/dragonera). 106

Č. 3 - Přírodní park Cala Mondragó:
města Santanyí) a

PP (785 ha) je situován na N Mallorky (cca 5 km

byl vyhlášen v roce 1992. Rozsáhlé demonstrace zachránily tuto

blast před destrukcí jejích dosud nenarušených zátok (v roce 1998 zde byl naplánován
pro návštěvu ostrova je třeba předchozí rezervace lodního lístku (denní maximum- 60 návštěvníků); od 1.4.
! O. IO. jezdí loď denně z Colonia SantJordi (tel.: 0034/971 717190) a z Porto Petro (tel. : 0034 971 657012).
zně není povolen trek skrz ostrov- lze navštívit jen museum, hrad a procházet se po plážích. Po předchozí
C2ervaci však Správa NP nabízí čtyři přírodní treky (tel.: 0034/971 725010)- www.excursionsacabrera.com
~ov je možné navštívit mezi 10 a 17 hod od dubna do září a mezi 10 a 15 hod od října do března (loděmi
1. Elm- minimálně každou hodinu); skupinové rezervace na tel. 0034/971 180632, 971 173700, 971
7680
. 0 od srpna 2004 je vstup na ostrov zpoplatněn 1 € (neplatí pro děti do 13 let, seniory nad 65 let a školní
Plny)· o sobotách je vstup zdarma pro všechny
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·súckÝ resort pro 1O 000 turistů). Oblastí procházejí čtyři značené stezky, na kterých jsou
ou s<;>botu organizovány výlety s průvodcem (více na tel. 0034/971181022- místní IC) .

• .I_ p~írodní park Península de Llevant: PP o rozloze 21 507 ha byl vyhlášen v říjnu
I. aJe v lednu 2004 byl redukován na 1 586 ha. Vláda koupila tři velké finky (Aubarca,

",.\]queria Vella a Sa Duaia) a

některé

zjejich budov nechala

přestavět

na ubytovny:

R fugi de s'Alzina - Albarca, Caseta de s' Arenalet, Caseta des Oguers. V blízkosti je také
mp s 30 místy. Turistické trasy

začínají

v S' Alqueria Vella (4 km od Arta): na Es Verger

:min.), na Ermita de Betlem (1 hod.) a dále na do obce Betlem (dalších 45 min.), nebo na
táž s Arenalet (2 hod.), odkud je možné vystoupat na Puig de sa Tudossa (90 min.) nebo v
čnéro směru

. 5.

Přírodní

dojít k zálivu Cala Estreta (2 hod.) - více na tel. 0034/971836828 (IC Arta) .

park s' Albufera: Nejstarší PP na

ostrově

byl vyhlášen v roce 1988 a má

zlohu 1 709 ha. Leží na S Mallorky mezi Alcúdií a Can Picafortem a je domovem pro více

·ž 200

druhů ptáků

(ZEPA). Jde o významný

mokřad (chráněno

Ramsarskou úmluvou) a

Jast písečných dun. Z místního IC vycházejí značené naučné stezky pro pěší i cyklisty,
plněné

o

informační

tabule a vyhlídkové plošiny (více na tel.: 0034/971892250, web:

n\' .mallorcaweb.net/salbufera, e-mail: parc.albufera@wanadoo.es). 107

t. 6- Přírodní rezervace S' Albufereta: Tato PR leží na S Mallorky mezi městy Port de
ollen~a

mokřadní

a Alcúdia. Byla vyhlášena v roce 2001 a má rozlohu 211 ha. Jedná se o menší
oblast propojenou s mořem.

Předmětem

ochrany je

stejně

jako u s' Albufery

hatá diverzita vodního ptactva a jeho habitatů (více na tel. 0034/971892250).

t. 7- Přírodní rezervace Puig de Galatzó:

Tato PRo rozloze 250 ha (založena v roce

1992) leží na JZ Mallorky při úpatí hory Galatzó (1026 m n.m.) u obce Puigpufíyent 17 km
d Palmy. Hora (považována za nejmagnetičtější v Evropě) i její údolí Gedna z prvních
bývaných oblastí na Mallorce) patří k nejtajemnějším místům ostrova. PRje hojně pokryta
\'egetací s širokým spektrem

druhů,

což je způsobeno

hlavně

odlišnými výškami (od 200 do

1026 m n.m.) Žijí zde hnědí medvědi, pštrosi emu, jeleni, divocí osli, kozy, pávi, husy a

mnoho druhů kachen v oblasti jeskyní a vodopádů. Oblastí prochází 3,5 km dlouhý pěší

okruh_ s mnoha atrakcemi (více na www.lareservaaventur.com). 108

. PP je otevřen od 9 do 17 hod (říjen- březen) a od 9 do 19 hod (duben- září); každou sobotu dopoledne
JSOu Pořádány vycházky s průvodcem (max. 20 osob)
b steika rezervací vede kolem mnoha vodopádů a turistům nabízí mj .: kiosek s občerstvením, zónu pro
\~becue, dětský park, outdoorové aktivity (horolezectví, jízda na kladce, lanové překážky apod.), koupání pod
de Opády (k dispozici šatna a sprchy), toca-toca (malá ochočená zvířátka, které si děti mohou pohladit), 2x
nně show dravých ptáků (v sezóně) atd.; park je otevřen denně od 10 do 19 hodin, vstup: 10,35 € (léto 2007)
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_přírodní

památka Torrent de Pareis:

Přírodním

monumentem byl tento

hlášen v roce 2003. Díky izolované a nenarušené krajině včetně

al
111 0

slunce vysoká vlhkost) se zde

vyskytujť

zvláštnťho

kaňon

mikroklimatu

zajímavé druhy z hlediska fauny i flóry.

mwrrentu mezi obcemi Escorca a Sa Calobra vede zajímavá turistická stezka (více na
~02ucg.eresmas.net/pareis.htm).

9 _Přírodní památka Fonts Ufanes: Touto přírodní památkou (50 ha) je občasný vodnť
en. lesnť půdy vyvěrá 3- 100m3/s obvykle lx do roka (ale např. v roce 2005 celkem

z

. "). Prameny jsou pod

_005) a

nacházejť

veřejnou

správou (vláda koupila

se poblíž jeskyní Campanet.

územť

Oblastť

finky Gabellí Petit v červnu

procházejí dva

itineráře

- Fonts

l tane a Torrent de Biniatró (zdroj: informační leták).

K doplnění informací o ochraně ŽP na Baleárách a zároveň o možnosti dalšího
7Jroje poznatků

z této oblasti je ještě nezbytné uvést baleárskou environmentálnť organizaci

.0.8. (Grup Ornitologie Balear i de defensa de Za naturalesa, Baleárský spolek
rnitologie a ochrany

přírody)

- logo viz

IQ73 a v současnosti má cca 5 000

příloha

72. Toto

členů. Aktivně

se

společenství

zapojuj~

existuje od roku

zejména do kampaní na

hranu nenarušených přírodních lokalit- např.: ostrov Sa Dragonera (1982, nyní PP), pláž
· Trenc (1986), mys Punta de N'Amer, Capocorb Vell, zátoka Cala Mondragó (1989, nyní

PP) S'Albufereta (1990, PR od roku 2001), ostrov Cabrera (1986, nyní NP) a mnoho
dalších. Organizace také zabránila některým projektům, které by mohly poškodit ŽP (nové
městské

oblasti a resorty CR, golfová hřiště, hlavní silnice apod.) a navíc vlastní a spravuje

přírodni

rezervaci La Trapa (poblíž Sant Elm), která byla koupena z členských

příspěvků

lvice na www.gobmallorca.com, tel.: 0034/971 496060).

7.2 Agroturistika

V roce 1968 byla založena Baleárská asociace agroturismu, která se

zaměřuje na

zařízení v této oblasti CR. Protože tato alternativní forma CR vyžaduje otevření vnitrozemí

ostrova, musejí být zavedena pravidla jejího rozvoje. Toho si je vědoma i Conselleria de
Turisme, a tak zavádí regulace, které definují širší ekoturismus (ekologicky šetrný CR)

a dělí jej do tří přípustných kategorií:
•

venkovský CR (turisme rural): zahrnuje domy mimo zastavené oblasti, které byly postaveny
před rokem 1940. Tato stavení nesmějí být změněna ani z pohledu architektonického ani
velikostně

a jejich kapacita musí být omezena na 50 lůžek ve 25 pokojích. Připojené pozemky

musí mít rozlohu minimálně 50 000 m2 •
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agroturismus (agroturisme): ubytování s tímto

označením

musí zahrnovat minimální

poze.mkY 25 000 m a nesmí být postaveno před rokem 1960. Jeho kapacita je omezena na 12
2

1

pokojů s

celkovým počtem

24lůžek

a je povinno zajistit návazné zemědělské aktivity.

\'nitřní

CR (turisme interior): je vázaný na vnitrozemí ostrova. Zahrnuje domy v rámci

zastavených oblastí, které jsou umístěny minimálně 500 m od turistických center. Jejich stavba
musí být starší než z roku 1940 a maximálně mohou nabízet 16lůžek v 8 pokojích.

Zdroj: Schmitt, 1993, s. 242

V roce 2002 provedlo CITTIB studii "Agroturisme i Turisme Rural a les Balears "
groturistika a venkovský CR na Baleárách), z níž vyplynuly následující výsledky

'.'J10 idající o rozsahu a charakteru venkovského CR (zdroj: www.finestraturistica.org):
, statistické údaje: 168
průměrná

zařízení

(z toho 85,5 %na Mallorce), 2 533 míst, 83 560 turistů,

délka pobytu 7,5 dne, celkový

72,6 mil. €,

průměrná

počet přenocování

628 211,

útrata 147,8 €/os./den (80,7 € v zemi

příjmy

původu,

Baleár

67,1 € na

Baleárách)

• profil venkovského turisty:

Němec

(s partnerkou), 30 - 45 let,

střední

nebo

střední

vyšší třída, VŠ vzdělání. Aktivity, které provozuje během návštěvy agroturistického
zařízení,

jsou různé: procházky, exkurze a objevování místní gastronomie, vyjížďky za

nákupy

či

večerní

vycházky za zábavou aj.

opalováním na pláži,

návštěvy chráněných
Při

oblastí,

projížďky

svém pobytu na baleárském

na kole,

venkově

turisté

nej,více vyzdvihují krásu okolní krajiny, kvalitu ubytování, klid a pohodu, kvalitu
služeb,

příjemné

atraktivní letní

klima apod. Bohužel jsou pro venkovské turisty stále nejvíce

měsíce

(v období listopad až leden je obsazenost

zařízení

pouze 1O -

15 %), což svědčí o poměrně velké sezónnosti.

• zdroje informací o nabídce venkovského CR: zkušenosti předchozích turistů (31,3 %
z dotazovaných navštívilo Baleáry více než 4x), doporučení přátel a rodinných
příslušníků,

speciální noviny a časopisy, cestovatelské průvodce a internet.

Vývoj počtu agroturistických ubytovacích zařízení na Baleárách (logo v1z foto
'' příloze 73) uvádí graf 15. Rozbor jejich počtu na jednotlivých ostrovech v roce 2002 je

Pak obsahem tabulky v příloze 74.
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f tS: Vývoj ubytovací kapacity venkovského CR na Baleárách (1994- 2002)
Vývoj

počtu

ubytovacích

zařízení

a míst venkovského CR na Baleárách

(1994 - 2002)
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Zdroj dat: www.finestraturistica.org
Kromě

pobytu v agroturistických

t'to foll11y CR také

návštěvou

zařízeních

a aktivit s ním spojených se lze účastnit

tzv. Agrostezek dobré chuti,

někdy

nazývaných Gurmánské

tezky jídla a vína (v kat. Agrorutes de/ Bon Gust!). Je to nejlepší
tradiční

kvalitní

vštívit

zemědělské

produkty Mallorky a Baleárských

zemědělsko-potravinářské

společnosti,

kde

jak objevovat

ostrovů vůbec .

zaměstnanci

harakteristiky a postupy výroby jejich produktů. Jako propagace
boto projektu (70) byla vydána mapa jejich lokalizace

způsob,

včetně

vysvětlí

společností

popisu

Lze na nich
základní

zapojených do

produktů, kontaktů

td. (viz www.illesbalearsgualitat.es). 109 Jedná se o následující tradiční mallorské
travinářské

výrobky (každý má svou ochrannou známku): vína (z oblasti Binissalem,

zoblasti Pia a Llevant, z oblasti Serra de Tramuntana a severního pobřeží, regionální vína),
livový olej, sýry, produkty ekologického zemědělství (zelenina, med aj.), sobrasady,
ensarmady a likéry palo a herbes. Mapa110 zahrnuje také informace o jednotlivých
·polečnostech: adresa, otvírací doba, telefon (případně internetové stránky a mail),

maximální kapacita návštěvníků (rozmezí 15 - 50), ochutnávka (ano -ne), bezbariérový
Přístup (ano - ne), prohlídka s průvodcem (ano - ne), prodej produktu (ano - ne),

dorozumívací jazyky (kat., šp., ang., něm., fr.) Agrorutes del Bon Gust jsou poměrně novým
prodUktem CR a dobrým způsobem pro zpestření běžné dovolené, bližší poznání mallorské
ultury a podporu tradičních baleárských produktů.
>~•1 pr~hl~dku (zdanna a většinou spojenou s degustací) je třeba předem zarezervovat na příslušném tel.
p tvllrc1 mapy "Agrorutes del Bon Gust!" (2006): Govem de les Illes Balears - Conselleria d' Agricultura i
esea; SEMILLA- Serveis de Millora Agraria; IQUA- Institut de Qualitat Agroalimentaria
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či

Pozitivní stránkou eko-

agroturismu na Baleárských ostrovech je zejména to, že

:utJvá k ubytování již existující budovy, jejichž kapacita je udržována na omezené úrovni.
,·í~; alespoň částečně zaručuje
neboť

·iologické

zemědělství.

navazující podporu

Nesporné jsou i výhody

místní obyvatelé jsou s touto formou CR blíže spojeni, snaží se skrze ni

hovavat svou kulturní strukturu (životní styl, architekturu apod.) a přijímají ji kladněji.
Stejně jako ostatní formy CR ani agroturismus však nepostrádá riziko stát se pro ŽP

eár spíse
t

napětím.

Pronikání silného

přílivu návštěvníků

do vnitrozemí regionu

může

k následnému zatížení ŽP a vzniku obdobných problémů jako v případě masového CR

pobřeží (předimenzovanost,

nedostatek

zdrojů, nadměrná

y třeba jej regulovat a vhodně kontrolovat, aby se stal

produkce odpadu apod.) Je

skutečnou

udržitelnou alternativou

nadměrnému zatížení ŽP masovým CR. Pokud budou návštěvníci vedeni k tomu, aby se
xtříditi určitým

environmentálním

pravidlům

a bude tak

zajištěna

rovnováha mezi CR a

žP. může být tato forma CR pro Baleáry velkou příležitostí do budoucna.
7.3 Námořní a plavební CR

Námořní

populární jako

CR byl vždy považován za elitní, ale v

důsledek

ekonomického rozvoje západní

současnosti

společnosti.

pro tuto formu CR optimální podmínky, díky kterým lákají turisty:
geografické pozice a

jako

výjimečné přírodní

zdroje.

Nicméně

se stává stále více

Baleárské ostrovy mají

nepřekonatelnou

výhodu

aby byly schopné profilovat se

námořní destinace vysoké úrovně, měly by investovat více prostředků zejména do

propagace

závodů

lodí na

moři,

pozitivně

které se velmi

odrážejí na image

ostrovů

(zjevnými příklady jsou přítomnost španělské královské rodiny či organizace regat).
Obecným cílem rozvoje námořního CR je přilákat do oblasti turisty s větší kupní silou.
V roce 2001 proběhl v rámci IBATUR výzkum námořního CR "Nautical Tourism in

the Balearic Islands ",jehož výsledky byly následující (zdroj: www.finestraturistica.org):
• statistické údaje: ll 471

mořských přístavišť

I

kotvišť

(z toho 72 %na Mallorce), 85

062 lodí a 248 753 námořních turistů, způsob příjezdu (vlastní loď 44,5 %, letecky
44,5 %, trajekt 9,7 %, jinak 1,3 %), průměrná délka pobytu 13,6 dní, celkový počet
přenocování

• profit

3 383 046, výdaje 97,2 €/os./den, celkové příjmy 328 820 000 €

námořního

turisty:

střední věk

31 - 60 let,

střední

vyšší

třída, španělská,

britská

či německá národnost, dvoutýdenní dovolená v doprovodu rodiny, většina turistů (68,9

%) přespává na své lodi, která je buď jejich vlastní (67,3 %) nebo pronajatá (23,1 %),
většinou

tito turisté již navštívili Baleáry více než 3x (54,8 %)
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, propagace a zdroje informací: internet (52,3 %),
námořních turistů

propagační

nevyužilo žádného nástroje reklamy.

Studie odhalila i některé nedostatky námořního CR.
\ť(ie

k nadměrnému

brožury (38,1 %), 19,2%

hromadění turistů

v létě,

kteří

tak

Předně jeho

zaplňují

sezónní povahu, což

limitovaný

konkurenčními

p platky na Baleárských ostrovech jsou navíc ve srovnání s ostatními
ůnacem:i

počet kotvišť.

vyšší, což má negativní dopady na nákup a prodej lodí a jejich

\" ba)eárských

přístavech.

Dalším aspektem, který by

pracovníků . Většinu zaměstnání

měl

přetrvávání

být vylepšen, je školení místních

tohoto druhu totiž vykonávají zahraniční zaměstnanci, a tak

dosud není tato forma CR přílišným přínosem k vytváření pracovních příležitostí pro místní
by'Vátele. Mimoto je v přístavech nedostatek vhodných

kotvišť

zejména pro velké jachty,

jejichž vybudování vyžaduje značné investice.
Aktuálnější průzkum námořního

•konomiku je pak
~006

součástí ročenky

CR a zejména jeho

pouze na Mallorce (viz obr. a tab. v příloze 75), což
pěti

let

pro baleárskou

El Turisme a les Illes Balears - Dades Informatives

(viz www.finestraturistica.org). Ta již uvádí

CR během posledních

přínosu

podmíněném

počet

14 445

svědčí

o

kotvišť

v 45

přístavech

značném nárůstu námořního

zejména rozsáhlými investicemi do

potřebné

infrastruktury.lll Zajímavými výsledky studie jsou zejména ekonomické důsledky
námořního
příjm ů

CR pro Baleáry, které se jeví velmi

pozitivně hlavně

co se týká celkových

(viz tab. 14).

Tab. 14: Ekonomické důsledky námořního CR na Baleárách (2001 - 2006)
2001

2002

2003

2004

2005

Námorní turisté (počet) 248 753 262 478 265 745 269 736 276 391
Průměrná délka pobytu

_Vidí&e_ (€/os./den)
CelkoVý příjem
Bale~ (mil. €)

13,6
97,2
pro 328,83

14,14
98,72
366,39

14,29
100,12
380,19

14,2
103,45
396,24

14,15
108,1
422,77

2006
292 813
14,10
111 ,5
460,35

%Var05/06
5,9%
-0,4%
3,1%
8,9%

Zdroj: El Turisme a les !/les Balears, 2006

Na druhé

straně může

mít

námořní

CR i negativní

důsledky,

a to ekologické.

Příkladem je výstavba "high-tech" přístavů v doposud nedotčených pobřežních zónách, což
vede k následnému poškození ŽP (růst urbanizace, zábor půdy, znečištění vzduchu atd.)
lil

statistika rozděluje charakteristiku kotviště podle jeho parametrů do následujících kategorií: <7m >7m >8m
>lOm,>12m >15m >20m >24m; další dělení je dle typu správy (4): povolení garantováno plachetním klubem,
~Volen! garantováno společností, povolení uděleno AO Baleáry, povolení uděleno přímo l'Autoritat Portuaria
e Balears; a dále dělí kotviště podle druhu přístavu: doky v komerčních přístavech v rámci AO, soukromě
založená kotviště, přístavy ve výstavbě, doky v centrálním vládním komerčním přístavu
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ic

znečištění

vody odpadem a úniky paliv

představuje

mořské

hrozbu pro

biotopy

lz. 2004).
~a podporu námořrúho CR a jeho šetrného vztahu k ŽP Baleár vznikají i různé

odY o spolupráci

mezi

přístavy

,;ronmentální kvality

zařízení

a služeb

s cílem
(např.

koordinovat

iniciativy

týkající

v obci Calvia takto spolupracují

se

přístavy

anova, Portals Nous, Portals Vells, Port Adriano a Santa Pon9a, z nichž Portals Nous a
ta

Pon9a byly navíc

oceněny

certifikátem kvality a

bezpečnosti

společnosti

prestižní

Joyds Register - jako první dva v Evropě)- El Mundo- El Día de Baleares, 29.10.2003.
námořního

Od
1c:rý spadá

CR byl v rámci výzkumu odlišen i plavební CR (cruise tourism ),

do sféry komerčního využívání lodní dopravy. Okružní nebo též zábavní plavba

z ang. cruise) je plavba
přistáním
odě

v několika

různé

přístavech.

s několika palubami a

1,ábavnícb

a

délky z místa na místo mimo pravidelný jízdní

vzdělávacích

Zpravidla jsou využívány velké a

různorodou

nabídkou

společenských,

řád

kompletně

obvykle

vybavené

kulturních, sportovních,

aktivit (Pásková, Zelenka, 2002). Vývoj plavebního CR na

Baleárs.kých ostrovech a zejména jeho prudký nárůst v 90.letech zobrazuje graf 16.

Vývoj plavebního CR na Baleárských ostrovech (1961 - 2006)
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Zdroj dat: El Turisme a les fl/es Balears, 2006

Účastníci plavebního CR se od námořních turistů liší především v průměrné délce
P<>bytu, která se u nich pohybuje kolem 1,5 dne. I jejich výdaje jsou přibližně poloviční,

neboť mají většinu služeb předplaceno na lodi v rámci package. Z tabulky ekonomických

důsledků plavebního CR pro Baleáry (tab. 15) je navíc patrné, že po dlouhodobějším
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tu tohoto

fenoménu z hlediska

počtu

turistů

i celkových

finančních

příjmů

Iavebniho CR, byl u těchto dvou ukazatelů v roce 2006 zaznamenán pokles.

T b. 15: Ekonomické důsledky plavebního CR na Baleárách (2000 - 2006)

.--

2002

2004

2003

2005

2000

2001

489 161
1,57

491 164 591 960 734 765 719 946 861 941
1,54
1,49
1,5
1,62
1,61

46,36
35,71

48,59
38,77

2006

%Var

05/06

~bnf turisté
iPřťiměrná délka

l áob~

rwa-~ (€/os./den)

icelkový prrjem pro

51,09
48,59

52,39
59,28

55,52
59,56

56,91
72,37

810251
1,49

-6%
-0,4%

59
71,78

3,7%
-2,2%

~Jeéry_{mil. €)

ZdroJ: El Turzsme a les !lles Bale ars, 2006
Nespomým pozitivem oproti klasickému

námořnímu

zónní povaha okružních plaveb, jejichž prioritou

většinou

CR je však

výrazně

menší

nejsou letní aktivity v dané

dcstinaci (koupání v moři, opalování apod.), ale záležitosti celoročního charakteru (návštěvy

hi torických

měst

a zajímavých

přírodních

oblastí, poznávání genia loci, života místních

obyvatel, tradiční kuchyně apod.)

7.4 Golfový CR

Golf se stal na Mallorce rozšířeným trendem zejména v 2. pol. 90. let.
a na podzim lze na letišti v Palmě

vidět téměř

více golfových zavazadel než

Jedná se tedy o výrazný prvek desezonalizace, který s sebou však
pojená s rozvojem golfu

obecně

(nadměrná

spotřeba

zemědělské půdy, přeměna

typické

středomořské

flóry a

Zvláště

na jaře

běžných kufrů.

přináší některá

negativa

vody na zavlažování, zábor
zavlečení nepůvodních druhů,

poUžívání hnojiv a ochranných prostředků apod.) V letní sezóně jsou golfová hřiště méně
obsazená profesionálními hráči, a tudíž je toto období preferováno začátečm'ky z řad letních
turistů. Ti se zde většinou setkávají s velmi neformální atmosférou (nevyžaduje se členství

v klubu ani určitá herní úroveň) a za poplatek si mohou zapůjčit i golfové vybavení (více na
~.mallorcaweb si te. com/htmls/golf.htm - obsahuje popis hřišť včetně ceníků; ukázka

nákresů viz příloha 76). Mapa, seznam a stručná charakteristika Gamky, par) všech

golfových hřišt' na Mallorce (v roce 2006 celkem 19; plus jedno na Menorce a jedno na
lbize; celkové maximum jejich užitné kapacity je přes 4,5 tis. hráčů) je obsahem přílohy 77.
Podrobnější výzkum golfového CR provedlo IBATUR v roce 2001

(GolfTourism in

theBalearic Islands) a jeho výsledky byly následující (zdroj: www.finestraturistica.org):
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tati tické údaje: 79 270 golfových

•

320 v případě doprovodu
samotných

turistů,

celkem 937 921

golfistů), průměrná

hráčů), průměrné

přenocování

(dalších 156

délka pobytu 9,86 dní (5,74 v případě

výdaje 154,92 €/os./den, celkové příjmy z golfového CR

145 310 000 €
Němec či

, profil golfového turisty: muž,

majitel firmy, vysoký

zahraničí

roce již vyjel do
hotel

nicméně

úředník či

na

2x

popularitě

ubytování.

Přílety

Hlavnimi

důvody výběru

či

Brit,

střední

senior, nadšený

vyšší

hráč,

třída,

mezi 46 a 60 lety,

který za golfem v posledním

vícekrát. Pro ubytování preferuje 4**** - 5*****

stále více získává

koupě popř.

pronájem samostatného

(charterovými lety) se koncentrují do jarního a podzimního období.
této destinace jsou

počasí,

snadná doprava a existující

infrastruktura. Vysoce ceněné jsou též aspekty klidu a přírodního okolí.
, zdroje informací o produktech golfového CR: katalogy,

přátelé

a známí, propagace

golfových klubů, internet (silný nárůst podílu z 0,3% na 16,9% za pouhé 4 roky).
Výstavbou golfových
hlavni cíle:

přitáhnout

vyšší

hřišť doplněných
třídu turistů

o luxusní hotely sleduje baleárská vláda dva

(golfista utratí za den 5x více než

iverzifikovat produkt CR, aby se omezila jeho sezónnost (Molz, 2004).

propagaci golfových

turnajů

a skrze ni i

olfovým kláním je "Majorca Classic"
propagačně úspěšný

zviditelnění ostrovů

(součást

běžný

Zároveň

se snaží o

Nejznámějším

jako celku.

PGA European Circuit).

(s širokým televizním pokrytím 190 hodin po celém

turista) a

Obzvláště

světě)

se konal

vPule (Son Servera) v říjnu 2005. Svedl dohromady elitu Evropy a dodal Mallorce
větovou image

v rámci golfových destinací. (El Mundo- El Día de Baleares, 29.7.2004).

Golf je sportem, který jasně stoupá na žebříčku hodnot lidí z vyšší střední třídy po celá
90.léta (během posledních 20 let vzrostl počet golfových hřišt' ve Španělsku z 50 na 226 a
mezi lety 1993 a 2000 stoupl počet registrovaných hráčů na celém světě ze 47 mil. na 75
mil. - www.finestraturistica.org) a jako alternativní forma CR skrývá tudíž obrovský

rozvojový potenciál (ekonomické důsledky golfového CR viz tab. 16).

Tab. 16: Ekonomické důsledky golfového CR na Baleárách (2001 - 2006)

-

...,.,_

2001

2002

2003

2004

2005

2006

%Var05/06

95124

98 770

101 480

103 442

103 684

107 300

3,5%

~měrné útraty

9,86
154,92

9,86
153,80

9,90
153,35

9,90
153,25

9,91
153,77

9,90
157,35

-0,1%
2,3%

Ce.lkové prfjmy Baleár

145,30

149,78

154,06

156,94

158,00

167,15

5,8%

P~t golf. turistů
~doprovodu)

P~rněrné délka pobytu
os. /cten)

md.E

Zdroj: El Turisme a les flles Balears, 2006
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Je šak

třeba důrazně

• na územích s nižší

dbát na jeho rozvoj v udržitelných mezích: zakládat golfová
přírodní

(odlehčení

''Ýffi CR) a ve vnitrozemí
·házelo k poškození unikátních

dříve

hodnotou (revitalizace oblastí

habitatů,

přeplněným

poškozených

pobřežním

oblastem), aby

či

již recyklovanou

a zavlažovat je užitkovou

myslovou vodou.

eniorský CR

Seniorský CR je spojen s lidmi nad 60 let

věku.

Tento sektor se nyní stále více

zr{Jstá neboť se populace vzhledem k lepšímu zdravotnímu stavu dožívá stále vyššího

·u (stárne) a lidí v důchodovém
Tito seniorští turisté byli navíc

věku

(navíc fyzicky stále více aktivních) tudíž

právě těmi, kteří

přibývá.

vedli boom CR v 60. letech, takže

většina

nich již zavedené destinace CR (tedy i Baleáry) zná. Seniorský CR na Baleárských
ovecb je

poměrně rovnoměrně

rozložen

během

celého roku a v mimosezóně tudíž

p · bi jako významný prvek desezonalizace (starším lidem více prospívá zdejší mírné

Iima v zimě než letní subtropická vedra). Seniorský CR se
motivací a chováním jeho

Baleárách delší

účastníků:

průměrnou

na rozdíl od

délku pobytu,

obecně vyznačuje

běžných turistů

zůstávají

vykazují

více v hotelích, dávají

odlišnou

senioři

na

přednost

vedeným turistickým oblastem, cestují zejména ve dvojicích, více ohodnocují klid, užívají
i

přírody, navštěvují

ptaci

produktů

typická

města

a trhy. Znalost

a reklamy v této oblasti. Tour

těchto

operátoři

odlišností by

měla podpořit

se o sektor seniorského CR

· posledtúch letech více zajímají a nabízejí propagační seniorské "package holidays", které
Lahrnují i ostatní služby (zdravotní péči, zábavu pro starší lidi, aktivity pod širým nebem

.) k uspokojení potřeb této věkové kategorie. Kvůli omezené letecké dopravě na

aleárské ostrovy mimo sezónu je však složité rozvijet šířeji v tomto období CR obecně a
~orský zvláště. Obtížné je to zejména na menších ostrovech (Menorca, lbiza), nicméně

1a!Ierca má výborné spojení s Německem (méně pak s Velkou Británií), takže není divu,
většina turistů - seniorů pochází právě z těchto zemí. IBATUR uskutečnil v roce 2000

'ÝZkum seniorského CR (Senior Tourism in the Balearic Islands) s následujícími výsledky

Zdroj: www.finestraturistica.org):
• Statistické údaje: 1 224 138 turistů starších 60 let, celkem 15,18 mil. přenocovam,
Příjmy 821 mil. €, národnostní složení: Němci (34,7 %), Britové (25,1 %), Španělé (21,6

%), preference hotelů 3 *** - 4 ****, koncentrace na pobřeží Palmy a Llevant
• klasifikace seniorského CR na Baleárách do tří skupin, založených na odlišné motivaci:
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ll<finná rekreace: touha strávit čas s rodinou a přáteli v klidu a pohodě (30,12 %)

užit si klidu: na rozdíl od předchozí skupiny není jejich cílem trávit čas s rodinami, ale
rožít klidné prázdniny, užít si přírody, navštívit typická města a trhy (35, 09 %)
tzV. malá motivace: chtějí jednoduše uniknout z denního stereotypu (34, 79 %).

('lÍillci Baleár

navštěvují senioři

nejvíce Mallorku (rozdílnost od ostatních

ostrovů

·antrrl zejména mimo turistickou sezónu) - viz tab. 17. Zde pak mají v největší

je

oblibě

i\' palmy a pobřeží Ponent a Llevant (viz graf 17).

Tab.17: Časoprostorové rozmístění turistů- seniorů na Baleárských ostrovech (2000)
~

Mallorca
.....Menorca

-- Pitlusy

vrcholná sezóna
211 780
41 037
63 011

vedlejší sezóna
488 211
25 339
49 553

mimosezóna
330 553
5 639
9 015

CELKEM
1 030 544
72 015
121 579

Zdroj: www. finestraturistica. org

raf17: Prostorová koncentrace účastníků seniorského CR na Mallorce
Oblasti seniorského CR na Mallorce (2000)
O Platja de Palma
• Costa de Ponent
D Cos ta de Llevant
• Bahia d'Aicúdia
O Bahia de

Pollen~a

• Palma
O Mallorca interier
liJ T ramuntana

Zdroj dat: www.finestraturistica.org

Vedle běžného individuálního seniorského CR organizuje navíc španělská vláda
·ažaoročně státní program "Imserso turistes. " 112 Jedná se o prázdninový program pro starší

lidi (Holiday Programme for Elderly People), který v roce 2004 přilákal do celého
'panělska 600 000 seniorů, z toho 175 000 na Baleáry. Ekonomické zisky z programu
lmserso 2003 I 2004 představovaly pro Baleáry přes 75 mil. € (oproti 64 mil. €

zPředchozího roku). Ekonomické výsledky mají navíc odezvu i v zaměstnanosti a obchodu,
neboť 49 hotelů na ostrovech, zainteresovaných v tomto programu, může vytvořit až 1 834

nových pracovních míst (Diario de Mallorca, 18.8.2004 a Última Hora 24.6.2004) .

.,!
lrnserso: z kat. Institut de Migració i Serveis Socials (Institut migrace a sociálních služeb)
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Další zajímavostí je tzv. "terapeutický CR" v obci Muro, který sem v roce 2004
lákal 168

německých seniorů

s onemocněním srdce. Proslulý kardiolog Javier Moreno

totiž zavedl skupinu koronárního sportu (Balearcor) a jeho projekt získal uznání u
eckých zdravotních pojišťoven (El Mundo- El Día de Baleares, 19.2.2005).

Účastníci

kultunn'ho CR na Baleárách jsou motivováni především možností

znávání kulturního
ště nikůjsou

Pro
zdělila

tradičního

života jejích obyvatel. Cílem

tří

kapitoly jsem vybrala základní atraktivity kulturního CR na Mallorce a
kategorií: kulturní památky

avby "talaiots", pirátské
tradičních

této oblasti a

kulturní atraktivity, zejména historické stavby a jiné památky.

účely

je do

dědictví

věže),

(města,

hrady, kostely a kláštery, megalitické

technické památky (mlýny, majáky, železnice) a oblasti

fest. Pokusila jsem se dle svého uvážení a vlastních zkušeností vystihnout

jzajimavější

z nich. Pro jejich detailní popis odkazuji na kapitolu o kulturních

dpokladech pro CR,

popř.

na cestovatelské

·harakteru. Následující klasifikace uvádí

průvodce

a internetové zdroje

stručný výčet

vybraných

propagačního

objektů

z tématické

mapky na obr. 16 .
. ·lěsta:

tři největší:

Palma (1), Inca (2), Manacor (3)

další historicky a

kulturně

významná: Valldemosa (4), Pollen9a (5), Alcúdia
(6),

Arta (7), Felanitx (8)

Hrady:

Castell de Bellver (1), Catell d'Alaró (2), Castell de Capdepera (3)

Kláštery:

Catedral La Seu (1 ), Santuari de Lluc (2), Santuari del Puig de Maria a
Oratori del Calvari (3), Santuari de Nostra Senyora de Cura al Puig de Randa
(4), Santuari de la Mare de Déu de Bonany (5), Santuari de Sant Salvador (6)

Talaiot:

Capocorb Vell (1), Necropolis de Son Real (2), Son Coll a Son Fornés (3),
Puig de se Morisca a Son Miralles (4)

Pirátské věže: Punta den' Amer (1), Torre d' Aubarca (2), Talaia d' Albercutx (3), Punta d'es
Verger (4)- viz příloha 78

Mlýny- počet: Palma (1)- 1 112, Sa Pobla a Muro (2)- 298 a 183, Campos (3)- 629, Ses
Salines (4) - 92 (zdroj: www.conselldemallorca.net/mediambient/molins);
druhy

mlýnů

větrných

viz

příloha

79; ukázka turisticko - kulturního

itineráře

po

mlýnech v oblasti Campos (3) viz příloha 80
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JajákY:

čtyři hraniční

(S, Z, J, V): Cap de Formentor (1), Punta de Capdepera (2),

Cap de Ses Salines (3), Cap Llebeitx (4)
dva ohraničující Badia de Palma: Cap de Cala Figuera (5), Cap Blanc (6)
f-ljswrická železnice: Palma- Sóller s navazující tramvajovou linkou Sóller- Port de Sóller
Oblasti fest:

Pollen9a (5)- Moros i Cristians, Gegants de Pollen9a, Inca (2)- Dijous Bo,

Arta (7)- Sant Salvador, Manacor (3)- Sant Antoni ...
Obr. 16: Oblasti na Mallorce s předpoklady pro kulturní CR

Zdroj: autor

Legenda:
významné
město I obec

hrad I

oblasti

talaiotů

zřfcenina

větrných mlýnů

klášter I kostel

historická
železnice

pirátská věž
(zachovalá,
prístupná)

maják

oblasti fest

oblasti
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Schématické
:

'čkY

která by

značky tradičních

nepořádala při

·ázkY mallorské hudby a
urzŮ apod.)

fest by

jakémkoliv

postupně

zaplnily celou mapku,

významnějším výročí

tanců, vaření tradičních

jídel,

neboť

není

své specifické oslavy

pořádání trhů, soutěží, závodů

a

Navíc se v kalendáři vyskytují festy, které pořádá více obcí najednou (i když se

bou svým charakterem odlišovat). Proto zabírá oblast
(llllorku- viz pravá dolní

část

rozšíření

obr. 16.
vůbec)

Mallorca (a celé Baleáry

zbodně dostatečné předpoklady. Začíná

má pro kulturní CR

jej rozvíjet

především

celoročního

formou

masovému CR "sun & beach." Kulturní atraktivity ostrova se tak
vědomí turistů

a lákají je k opakované

· tech roku, kdy se k nim

fest doslova celou

přidávají

návštěvě

charakteru

doplňkové

postupně

aktivity

dostávají do

i v méně turisticky frekventovaných

i další alternativní formy CR (turistika, cykloturistika,

agroturismus aj.) Kulturní CR se tak stává buď samotným základem, na který tyto aktivity
azují nebo naopak

doplňkovou

aktivitou jiných forem CR.

Každopádně

je jedním ze

· adních pilířů projektů a snah o desezonalizaci CR na Baleárách.

Okrajově

lze zmínit

ještě

minimálnímu rozsahu nejsou zatím
blasti obrovský potenciál díky

další formy CR, které však vzhledem ke svému
příliš

podstatné: speleoturistika (Mallorca má v této

přítomnosti

rozsáhlých

komplexů

jeskynních prostor),

jezdecký CR (zatím v počátcích je budování stezek pro jezdce na koních; poměrně častý je
výskyt komerčních turistických jízd na koni v pobřežních oblastech), kongresový CR (výběr

z místního tisku, týkající se konferencí spojených s CR: únor 2005- Summit 16 německých
polečností pořádaný IBATUR o potenciálu Baleár pro obchodní CR; listopad 2004 - III.

Konference o územním plánování zaměřená na restrukturalizaci stávajícího modelu CR a
omezení

spotřeby

na ostrovech,

září

2005 - Summit IV Forum of Tourism Leaders

organizovaný CITTIB zabývající se budoucností CR, říjen 2003 - International E-Tourism
2003 Conference o strategiích a nových technologiích spojených s CR a internetem aj.)
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cílem práce bylo poodhalit stinné stránky fenoménu CR (zejména jeho masové

ohY úzce
Iasri

časoprostorově

přírodní,

koncentrované) a na

kulturní i sociální) reflektovat žádoucí

evším se jednalo o posouzení možných opatření
\'áděni

základě

jeho negativních

změny

směřujících

dopadů

(v

strategie rozvoje CR.

k udržitelnému CR (včetně

alternativních forem CR) a zhodnocení jejich úspěšnosti při aplikaci v praxi.
výrazně

Vybraným regionem byly Baleárské ostrovy (potažmo Mallorca) 'čená

oblast natolik postižena již první vlnou masového CR, že se pro

aůvních jevů

začal

s ním spojených

používat termín "balearizace" (šp. balearización;

t.: López-Bravo Palomino, 2003, Gómez, 2002, Blazquez, 2003).

mr'lena zejména marginalizace a
pak ekonomický boom

nedostatečný

pobřeží

na

straně

důsledky.

Těmito

rozvoj vnitrozemí ostrova na

druhé, kterého bylo

kontrolovanou výstavbou se všemi jejími
vironrnentálními

označení

přidruženými

často

straně

jevy je
jedné a

dosaženo rapidní a

sociálními, politickými a

Slovo balearizace v sobě zkrátka zahrnuje vše nejhorší

masového CR: nekontrolovatelný rozvoj turistických oblastí, vysoké betonové hotely na
břeží, všudypřítomné

"Bierstuben" a "British pubs" apod.

Rozsah a rozmanitost posledních dvou kapitol o udržitelném CR a alternativních
~

nnách CR však

svědčí

o

značném

potenciálu Baleárských

ostrovů

k diverzifikaci svého

ruristického produktu, jejíž cíle se již ve velkém měřítku realizují skrze konkrétní projekty a
plány. Vzhledem ke všem těmto analyzovaným informacím se tak zejména Mallorca jeví
'ako dobrý příklad vývoje, adaptace a změny modelu rozvoje CR (poté co byla vystavena

ilnému tlaku environmentálních změn nyní zavádí opatření na vytvoření nového produktu

CRzaloženého na kvalitním přírodním ŽP). To by tedy mohlo znamenat konec negativmbo
Ýlnamu slova balearizace a vytvoření naopak jeho nového pozitivního synonyma
l.avádění a aplikace nápravných i preventivních opatření k dosažení udržitelného CR.

Zdá se tedy, že Baleáry si včas uvědomily, že CR sice může představovat významný

až zásadní zdroj příjmů a zaměstnanosti pro místní obyvatele, ale může být i hrozbou pro

iální strukturu oblasti a její přírodní a kulturní dědictví. Pokud je však dobře plánován a
Hzen, může být naopak hybnou silou kjejich zachování. Pro baleárskou praxi to znamená
mj. decentralizovat masový CR z pobřežních center (zpřístupnit vnitrozemí) a
desezonalizovat koncentraci návštěvníků z letní turistické sezóny do průběhu celého roku.
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první hypotéza I/Charakter a struktura CR na Mallorce se v posledních letech od
mění, zaváděním regulačních opatření

. adú

předchozí

"a.litu, oproti

kvantitě)

směřujících

základů."

(s

důrazem

na

k odstranění negativních dopadů

(především

úsobených dosavadním vývojem CR

mzena, až na slovní spojení "od

modernizačních projektů

a

masového).// byla v průběhu práce

Myslím, že žádná destinace

přímořského

CR

roúže "od základů" přeměnit charakter svého sun & beach CR na jakoukoliv jinou formu.
důležité

si

uvědomit,
Nicméně

ového CR.
Júležitěj šf

noví

že na jedné
na

straně

straně

bude i na Baleárách stále existovat silný trh

druhé se budou i v rámci této poptávky objevovat stále

spotřebitelé (environmentálně uvědomělejší, náročnější

tivity a dychtiví nahlédnout za zdi turistických center), na které je

třeba

na doprovodné
při zavádění

se

11cbto inovací zaměřit. Proto se například nesetkalo s úspěchem zavedení eko-taxy (která
plošaě

a navíc progresivním

přinosem je pro

ostrovy

způsobem

současná

plánů

na Mallorce

svědčí

a projektů, týkajících se modernizace a zkvalitnění CR, jejichž výsledky jsou

vidět

doslova na každém kroku (turistická IC a

prestranství a parky,

síť

značení

propagační

a stezky,

agroturistických a sportovních

zařízení

ohledně

tabule,

veřejná

apod.) Otázkou je, zda se

vresortech Arenal, C'an Pastilla a Magaluf provedeno dotazníkové
Mallorky (López-Bravo Palomino, 2003)

materiály, kvalita i

informační

k lepšímu i vnímání fenoménu CR místními obyvateli. V

Zji~ění.

opatření,

o hojnosti a širokém spektru veškerých

frekvence hromadné dopravy, turistické
mění

větším

Zelená karta, mj. díky svému dobrovolnému charakteru.

Kapitola o udržitelném CR
regulací

postihovala všechny turisty) a daleko

červenci

šetření

2003 bylo

52

jejich postojů vzhledem k CR a

rezidentů

turistům.

jeho výsledků bylo takr1<:a alarmující: za synonymní označení CR považují místní

obyvatele nejvíce "peníze" a "přeplněnost", synonyma turisty pak pro ně představují výrazy
.obchod" či "špína" (podrobně viz grafy a, b v příloze 81). S tímto negativním smýšlením
lokálních obyvatel bohužel nic nenadělají ani sebeschopnější vládní opatření a změna jejich
pos1oje závisí jen a jen na změně chování nás, turistů. Odhalit a následně odstranit viditelné
negativní dopady CR na přírodním ŽP je poměrně snadné oproti jejich nápravě v sociální
truktuře a myslích obyvatel dané destinace. Na změnu jejich smýšlení je třeba vynaložit

dlouhodobé úsilí. Považují totiž často CR za formu neo-kolonialismu (López-Bravo
Pal0mino, 2003 uvádí pojem "invaze bez armády"), neboť zpřístupnil obchodování s jejich

Půdou a umožnil tak těmto novodobým "nájezdníkům" převzít nad ní veškerou kontrolu,

která se pak přenesla i do jiných oblastí života (politika, ekonomika, kultura). Bull (1997)
UVádí, že stejně jako Mauři či křesťané, tak i nájezdníci 20. století přinesli na Baleáry své

vlastní kultury- pracující imigranti s rodinami přijali na ostrovech trvalé bydliště a zavlekli
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především

tradice

tisknutÍ

·wr

německých

a britských

pobřeží,

na

největší

ze zemí chudého jihu, avšak zdaleka
způsobů

způsobilo

které

· ,~těvníci

úpadek významu lokální identity na Baleárských

míře přizpůsobuje potřebám turistů

pokoušeli poznat kulturu

duvodú. Z této pozice však
měli uvědomit

\j'ZI1aD1

právě

tradičních

pro budoucí generace (oproti

kvlastnlmu regionu

loajálně

rezidentů),

honbě

(lpravdovější

Při

za okamžitým

přizpůsobení

I oni sami by si tedy

společenských rysů

finančním

a jejich

ziskem) a chovat se

zaměstnanci, řeč,

zvyklosti apod.)

se životu dané destinace a zažít tak

"cizinu", nikoli jen prožívat svou vlastní kulturu u moře

německá hudba, jídla,

kolonizace - místní

(spíše než aby se naopak

obecně.

kulturních a

a s úctou (lokální výrobky,

To následně donutí turisty k určité úrovni

rysů

a to ze zcela zjevných ekonomických

plyne jejich nelibost k CR

prioritu zachování

mělo

života a sociální geografie do nových sídelních

ueveob. Adaptabilita místních obyvatel je jedním z hlavních
pulace se ve velké

kulturní dopad

(např. všudypřítomná

nápisy, výrobky atd.)

analýze druhé hypotézy I/Masový CR založený na principu "sun & beach" na

Mallorce stále vykazuje výraznou koncentraci v čase (léto) i prostoru
tohoto vysokého

stupně

(pobřeží). Důsledkem

sezónnosti a litoralizace jsou pak periodická lokální

přetížení

způsobující často nevratné škody na životním prostředí (dále ŽP). Proto se v poslední době

dostávají do
ituovaných

popředí

snahy o diferenciaci produktu CR pomocí alternativních forem CR,

prostorově vně

turistických

pobřežních

center a

časově

mimo vrcholnou letní

sezómu.// se potvrdila jak přetrvávající sezónnost a litoralizace, tak i snahy o jejich zmírnění.
• ástrojem
neúspěch

těchto

snah je mj.

právě

na Baleárách z hlediska

i

zavádění

alternativních forem CR. Jejich

těchto aspektů

(spolu s uvedením

dodatečných

úspěch či

nevýhod)

jsem se pokusila shrnout v následující tabulce.

Tab.18:

Zhodnocení alternativních forem CR z hlediska desezonalizace a

-

dekoncentrace turistů v prostoru

Alternativní forma CR desezonaUzace dekoncentrace
v prostoru
Horská turistika a
+
+

-

~ro/ezectvr
,flkleturistika

Náv~těvy chráněných

{/zernr
A roturistika
Nárnotnf a plavebnT CR
Golf~vý CR
Seniorský CR
F<uftumt CR

Vysvětlivky: + ano,

- ne

+
+I-

+
+

-

+
+I+

-

+
+
+

negativa

škody způsobené neukázněností
v dosud neporušených
oblastech ostrovů

turistů

nová urbanizace, znečištění vody aj.
vody atd.

spotřeba

-

+

Zdroj: autor
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z hlediska iniciativ v rámci Plánu "D" jsou nejúspěšnější opatření na poli kulturního
(předpoklady

pro

celoroční

CR), seniorského CR (starší lidé preferují období s mírným

. atern mimo hlavní letní turistickou sezónu), golfového CR
dávaji

přednost

ých plážových
Evropě

jarnímu a podzimnímu období; v létě se
rekreantů)

a

různých

zde vládne mírné klima a

vstěvy chráněných

území

jména v rámci fakultativních

tún požadovaná

změna

výletů.

hřiště zaplňují

golfového

amatéry z řad

forem turistiky (nejvíce na jaře- oproti

zároveň ještě

běžnými

(účastníci čistě

nenastala turistická přesycenost),

střední

a

přičemž

turisty jsou frekventované i ve vrcholné sezóně
Naopak v případě agroturistiky ani

sezónru'ho vzorce nenastala a

účastníci těchto

námořního

CR

forem CR na

eárách stále preferují letní období.
Snahy o změnu prostorového modelu rozvoje CR jsou u zmiňovaných alternativních
rem

1

úspěšnější.

Na

předimenzovaném pobřeží

tak

zůstávají

'R(ovsem v období mimo hlavní sezónu, což je pro
boť

jeho rozvinutá infrastruktura tak v tu dobu

pouze

účastníci

opuštěné pobřeží

nezůstává

seniorského

naopak

zcela nevyužita) a

přínosem,

námořního

R(ti se však většinou nesoustřeďují do oblastí přesycených hotelových pláží, ale využívají
1ýhody svého plavidla k dosažení odlehlejších zátok a zákoutí).

Baleárské ostrovy mohou právem tvrdit, že byly ohniskem moderního CR.
Vposledních letech však
křehký

začínají

ztrácet na svém lesku a

a nejistý fenomén, závislý na celé

uvědomují

řadě prvků

z oblasti

se, že CR je velmi
přírodní,

konomické i politické. Dominance a atraktivita v minulosti nemusí být

nutně

sociální,
zárukou

ilspěchu do budoucna. CR je velmi soutěživý sektor a jedinečný sociokulturní jev, a mezi

konkurencí mohou uspět jen destinace s dobře propracovanou a dlouhodobě pojatou
strategií udržitelného rozvoje. Rozvojové iniciativy jsou nezbytné v případě
ostrovních ekonomik v rámci

Středomoří

(Baleáry nevyjímaje),

neboť

většiny

CR je jejich hnací

illou a jeho rozvoj tudíž nemůže být zastaven. Účelem je však aplikovat takové modely
UdJ:Žitelného rozvoje, které mají za cíl rovnováhu mezi ochranou ŽP a aktivitami CR a
z.akiádají se na rozšířeném tvrzení "Mysli do budoucna I globálně, jednej dnes I lokálně."
Čínské pořekadlo praví: "I cesta dlouhá tisíc mil začíná jediným krokem." Na

Baleárských ostrovech už byly prvotní kroky směrem k udržitelnému CR provedeny,
ačkoliv jsou mnohé z nich ještě v plenkách. Otázkou, jež by se mohla stát vhodným

námětem pro další obdobně zaměřenou práci, zůstává dlouhodobější zhodnocení úspěšnosti

avhodnosti těchto opatření v rámci širší rozvojové strategie.
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unikátní. ale pro místni komunitu

vidět

být pouz<'l jecln:hn z mnoha

destinace za krátk0u dobtl, ale jsou ~to ně

-"'"''·····., setkání .zažitých během celé

oo možná nejvíce z kultury dané

také velmi ča to vymezené jen turi tické

enkláv .
Nero~né a nevyyážene vrz.tahy
Tak je tomu z

v bohatství e

h0stitel é casto.cítí podtad111ěj ší. Nelibost

a kulturni ttclálosti se stávaj'i
vytvářejicfrni

v rozvojových zemích;

kvůli značným nepoměn:i.m

ých aktivit; package prázdnin

aktivitami

láště

hotovost.

těchtoTozdilů může často

zpusobit, že sij.i

místní obyvatelé snaži kompenzovat

využíváním bohatství

turistů.

Zdroj: Shaw, Williams 2004 (modifikováno z UNESCO, 1976)

Příloha

6 - Schéma: Rámec pro hodnocení sociálních dopadů CR

Agresivní
propagace a
po.dpora akt i vit CR

Mírné přij Ílnáni a
podpora akt i vit CR

Agresivni opozice
aktivitám CR

Tiché ttpění avšak
nevraživ:ost
k aktivitám CR

vůči

Zdroj: autor (vzor: Mathieson, Wall, 1982)

Sebedestruktivní teorie turistického rozvoje
(založeno na Karibské případové studii)

ti fáze vývoje a poklesu:

,fáze

-Odlehlé a exotické destinace nabízejí
pro bohaté turisty.

odpočinek

a relaxaci- poskytují únik

2. fáze

-Propagace CR v destinaci přitahuje střední počet turistů- přicházejí za
odpočinkem a napodobením svých bohatých předchůdců. Staví se více
hotelů a destinace již nemá charakter "únikového ráje."

3. fáze
4. fáze

- V oblasti se rozvíjí masový CR, který přitahuje široké spektrum turistů.
Vede ke společenské i environmentální degradaci.
-Jak se resort "potápí" pod tíhou sociálních a environmentálních problémů,
turisté jej opouštějí a nechávají za sebou zpustlá zařízení CR. Většina
populace se pak již nemůže vrátit ke svému původnímu způsobu života.

Zdroj: Shaw, Williams 2004

Přfloha

8 - Graf:

Životní cyklus destinace (Butler, 1980),
kombinace s Noronhem (1976) a Plogem (1973).

Indikátory

'ývoj e cest.
ruchu

Noro11hol!)'

fáze

Odhaleni
destinace

Mistni kontrola

Institucionaliza•·e

čas

Plogova
segmentace

allocentrik

mid (mezo)centrik

psychocentrik

Zdroj: Pásková, 2005

rfíloba 9- Graf: Modelový příklad sezónnosti s jednou hlavní a jednou vedlejší sezónou
et návštěvo íků

vrcholná I hlavní sezóna

vedlejší
sezóna

vedlejší
sezóna

mezisezóna

mezisezóna

mezisezóna
mimosezóna
mimosezóna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

12

měsíc

Zdroj: Pásková, Zelenka, 2002
Přiloha 10- Tab.: Únosná kapacita prostředí

Únosná kapacita
c::~~~~~:r~
hodnota určující maxímálnl zátěž, kterou
mUže daný objekt či prostranstvf pc:>jmout, aniž
do~lo k jeho fyzické destrukci (zpravidla je
déna počtem osob). Pouze orientační ukazatel;
· ozl hodnota; ostatnl složky únosné
kapacity majl hodnoty nižší a jsou tedy

=hodnc:>ta mfry využití prostranstvf, která
zahrnuje subjektivnl (z hlediska fláVštěvnfka)
ukazatele indikujlcf maximálnf stupeň rozvoje CR
(intenzity návštěvnosti) , který je ještě
kompatibilnl s určitým typem turistického zážitku
vyhledávaným v daném o.bjektu či prostranstvr

ěrodatnějšl

= hoor:~ota míry využitr území udávající
ximální úroveň dlouhodobé zátěže , se
rou se územ! vyrovná bez trvalycl:l následků

= kapacita území, predstavujlcí hranici rozvoje
CR , pfi jejlmž překročení aktivity CR způsobuji
v mlstní komunitě nevratné negativnf změny .
Zpravidla docházl k narušeni lokálnfho životnfho
stylu, postupné ztrátě kulturnf identity a změně
v hodnotové hierarchii

Zdroj: Pásková, Zelenka, 2002, upraveno: autor

oba U - Obr.: Lokalizace Baleárského souostroví
i,

) ........

BAt E

________

-__;";,~~----' ~--_,[

Zdroj: www.a-palma.es

PřOoha

12- Obr.: Baleárské ostrovy

Zdroj: www. illesbalears. es

oba 13- Obr.: Svahová sklonitost

+
N

EJ

0-5%
5-10%

lil

15-20%
20-30%
30-40%
40-50%
+50%

10~15%

km

•
•
•
•

20.00

Zdroj: Ruiz, Ramon, 2000
Příloha

14 - Obr.: Středomořské klima na Mallorce
ocelmická otJiast

CJ
CJ
CJ
r-l

L____.l

pf&chodniJ oblast

kontinentdlni oblast
srfedomofskd oblttst

klimlt troprckých
pou!tl

...

Zdroj: Školní atlas Evropy

Příloha 15 -Obr.: Regionální rozdíly v průměrné roční teplotě a množství srážek.

+

+
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L._____,_,
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IL___j

km

iB > 17°C
16o17°C
Q
CJ 14a16°C
CJ12o140C
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D <100C

30
20
10
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km

•
~
~

CJ 300-400 mm
O 400-500mm
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O 700-600 mm
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1000-1100mm
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•
•1200mm

Zdroj: Ruiz, Ramon, 2000
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16- Diagram: Klimadiagramy
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Zdroj: Ruiz, Ramon, 2000

Přílolla

17 -Obr.: Převládající směry větrů
The J)«'evailfn!) winds(%J

SE

Zdroj: Ruiz, Ramon, 2000

pj'iloha 18- Obr.: Povrchové vodstvo

ll

+

~ndra~ (1)

rra de Tramuntana (2)
potlenqa (3)
palma (4)

Alc:údia (5)

campos (6)
Serres de Llevant (7)

O

10

20

30

km
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Zdroj: Ruiz, Ramon, 2000
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19-

Obr.: Vegetace

I<

+

-

Holm-oak forest
Oleo-Cer11 tonion
AM pelode:sM o:s 11r iiuritiinic 11
Pine woo d
Dun ar v eg etation
W etla nd vegetation
Agricultural areas
Urban are as

E=J Garriga
D
-

D

o

10

20

30 km

Zdroj: Ruiz, Ramon, 2000
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20 - Foto: Přírodní faktory CR

b

CalaEstany
Zdroje: Mallorca-an invitation

Torrent de Pareis
Zdr(i)je: foto autor

Pláž S'Arenalet
Zdroje: foto autor

~~. .((;~~

Poloostrov Formentor
foto autor

Sa Ca/obra
foto autor

S pobřeží poloostrova Llevant
foto autor

Coves de Drac
propagační leták

Pobřeží v

okolí Sólleru

foto autor

Tur. středisko Sa Coma
foto autor

Terasy olivovníků
Sady mandloní
Zdroj: Turistický průvodce Baedeker

pf11oha 21- Foto: Architektonické aj. kulturní památky

Castell de Bellver-Palma
foto autor

L 'ou (Joan Miró)
foto autor

Katedrála La Seu
Zdroje: Globetrotter

Pirátská věž (I'orre d'Albarca)
Zdroje:foto autor

Pomerančový expres (Sóller)
Větrné vodní čerpadlo
foto autor
Globetrotter

Příloha 22 - Obr.: Ramón Llull

Zdroj:

Dol~,

Placa Porta de sta. Catalina
foto autor

1993

pfíloba 23 -Foto: Folklórní slavnosti

ranec
Jola Mallorquina

tradiční hudební nástroj

ximbomba (zambomba)

Zdroje: Turistický průvodce Globetrotter
Přiloh a

24- Obr.:

Gegants de Pollen9a

foto autor

Tradiční řemesla

Majolické kachle

Terakota z Felanitxu
Zdroj: Turistický průvodce Glogetrotter

K@LLFLEX
I.EAlHER FACTORY •

•

MAJORICA

Perlas Majorica (Manacor)

výrobky z

kůže

(Selva)

továrna Oliv-art Manacor
Zdroj: propagační letáky

Zdroje:

Festes

Dimonis

Moros i Christians

Mallorca - an invitation

foto autor

ďArtá

foto autor

Pn1oha 26- Obr.: Mallorská kuchyně (ciuna mallorquina)

sobrasada,
1/onganissa:

pa amb oli:
chléb

conill amb
ceba:
králík s
cibulí

opečený

potřený

olivovým
olejem s rajčaty

pikantně
kořeněné

roztíratelné
salámy

vepřové

paella:
pokrm z rýže,
zeleniny a

vi:
lokální vína
z Centrální
planiny (např.
okolí Felanitxu
a Binissalemu)

mořských

plodů

gaspacho:
studená
zeleninová
polévka
coques:
zeleninové
podobné
pizze

ensa"imada:
tučný moučník
z kynutého těsta
plněný krémem či
dýňovou

marmeládou a
poprášený
moučkovým cukrem

koláče

gelat
ďametlla:

Flan:
pudink a
karamelová
poleva

Sangria:
víno
v kombinaci
se sektem
podávané s
ovocem

červené

typická
mandlová
zmrzlina

Zdroj: autor
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27- Foto:

Dvojjazyčnost

Zdroj: foto autor
příloha

28 - Obr.:

Rozmístění

obyvatel
The population distribution

N° of inhabitants (1996)
0<2000
02001· 5000
O 5oo1. 1oooo
1ooo1 . 2oooo
Cd >20000

D

o

10

20

30 km

Zdroj: Ruiz, Ramon, 2000
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29- Obr.:

Největší

sídla

The main urban areas

+

o

1o

20

30 km

Zdroj: Ruiz, Ramon, 2000
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30 - Obr.: Znak a vlajka Baleárských ostrovů

Zdroj: www. illesbalears. es
přOoha

31- Obr.: Administrativní členění Mallorky na 53 "municipies"
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p.·

s....., .
( S.ts.tl.....
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Zdroj: www. mallorcaweb. com
Příloha 32 - Graf:

Vývoj odvětvové struktury zaměstnanosti na Baleárských ostrovech

1955-1998 (%)

1955-64

•

1964-75

1975-85

Agriculture • lndustry 0 ConstructJOn

1985-91'

1991-95

1595-98

°

Services

Zdroj: PlaBIT, (2000)
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33- Obr.:

Stupně

zákonné environmentální ochrany na Mallorce

a)

+
"

SaD
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b)

·~

1rou

~· ~obra ~s'UiotPia

,_ <J ni Plln11
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I'E1oala

~ 11 /
·~.

lladesConiDs O C.ooll er-e
81anqutr

~u

"-."_....}

c)

+

~ SPA's
O

ó 10 15 Km

Zdroj: Ruiz, Ramon, 2000

d) Tab.:

Chráněná území

pole působnosti
Ur:oveň AO Baleáry
ifroveň

státní

Baleár (data v ha)

Označení chráněného

území
ANEI
ARIP
N árodní park
Přírodní park
Přírodní rezervace
Přírodní památka
~ořskárezervace

-Uroveň

evropská

LIC
ZEPAs

Mallorca Menorca Pitiusy Baleáry

113.117
21.711
10.022
34.298
476
50
2.394
109.745
71.508

29.089
764

1.820
1.334

5.119
28.778
21.331

22.635 164.841
5.107
27.582
10.022
19.587 55.705
234
2.044
50
13.823 21.336
30.768 169.291
25.589 118.428

ZdroJ dat: El tunsme a les Illes Balears, 2002

Příl&ha

34- Obr.: Elektronické propagační materiály

·~ Hivern
o Mallorcd

-.-ll~ears

Zdroj: www.illesbalears.es
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35- Grafy a): Profil turistů na Baleárských ostrovech

zon~·visitades

Edat
Edad
Age

zqnas visitadas

Viirted areas

I
I
I

PALMA

11,3"

COSTA DE PONENT

18,9%
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8,9%

I
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1,2%

I

1,1%
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15,4%

PLAl"JA DE PALMA

I
I

I

I
I
I
I

11,7%

3,9%
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11,1"
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15,5%

23,8"
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43,3%

EIIW30T45
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Entra 46 i60

21,4"

i."::~ 1n160
611

Mllode60
Alb doSll

11,5"

0"'611

0,9%
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Motiu de I viatge

Prufessió
Profesión
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Motivo de/ viaje
Reason for trip

I
I
I
I
I
I

Profassionalltiberal
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4,6%

"b:~

J:g de.,."....ogcrente
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E·-

I
I

7,8%
38,1%

Em,-"..

M--·
-·
0o....

Jubllat
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4,3%

-
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eu....,

4,2%

0,4%
0.6%

r-.1

--=
-=

4,7%

~

Eatudla

0,1"

studia
Nogods

0,3%

I *""
I

9,3%

13,2%

9ro{fJiflgand_al_

~~~

4,8%

79,6%
0,9%
0,1"

111/W

Slullm

14,4%

0/rN

Zdroj: El turisme a les llles Balears, 2003
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Grafb): Spokojenost turistů se

VisJt lo f.wHy or friends
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Zdroj: El turisme a les !!les Balears, 2003

příloha 36- Obr.: Územní rozčlenění Baleárských ostrovů pro statistické účely

1- Palru
8

2- Caa1;• da
3-

Q~ •t•

~n•m

ft .rr.",un 1orp111

4 -Jla.dlo de ~l•n'9-•

6 - Q.&e dlAJc;lidia

IBIZA

7- P~i•

de Pa~lrn...,.·Are.n&l
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B

Zdroj: El turisme a les !!les Balears, 2006

Př(loha 37- Kartogramy: Rozdílnost návštěvnosti destinací na Mallorce turistů různých
náťodností

(2006)

a)Němci

c) Španělé

b) Britové
MALLORCA

MAllORCA

Pr,ocentuální zastoupení(% se vztahují k celým Baleárským ostrovům)
25,9%

27,47%

33%

11,4%

7-10%

7-10%

4-7%

2 - 6,9%

1-6,9%

1-3,9%

0,5-1,9%

0,2-0,9%

<1%

<0,5%

<0,2%

nikdo

nikdo

nikdo
Zdroj: El turisme a les !!les Balears, 2006

rfíioba 38 - Obr.: Doprava

The road network
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Zdroj:Ruiz, Ramon, 2000, upraveno autor
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39 - Tab.:

Měsíční vývoj dostupnosti hotelů na Baleárských v letech 1998 - 2003

a) Baleárské ostrovy

Enero I January
Febr9r I Rlbrero I February
~ I MaiZo I MatCh
AMI I Abr111 Aprf1
Malg I Mayo I May
J~ITJ I Junlo I June
JUDo I/ JIJ/b I July
Agost I Agosto 1 August
~Tlbre I SeptJ«nbre I SeptemtJg
ottub re I OCtubre I OCtober
Novembre I NCN/embre I November
Desernbre 1 Dldembre I DeaemtJer
Gl.ii1St /

24,3
31,7
37,8
57.9
96,7
100
100
100
100
98,9
22,0
20,5

23,6
32,8
38,5
58,7
98,3
100
100
100
100
94,7
24.9
22,1

%

%

%

13,6

14,0

13,6

20,8

21.9

22,1

24.7

28.6

24,8

45.3

38.2

37,7

96,3

96.3

94.0

94,7

99,5
99.5
100

99,3

99.9

100

99.0
99,5

100

99,9

100

99,2

100
84,0

98,5

99,5

82,9

85.0

13,3

13,9

10.7

11,0

11,0

12,0
18.2
27.3
42.7

12,4
21,8
31,5
49,2
96,9
99,4
100
100
98,7
89,9
11,4
10,5

16,0
20.3
37,7
61,2
97.1
00,7
100
100
100
94.7
16.5
11,9

25,0
33,0
38,1
62.7
98,0
100
100
100
100
94,9
21,0
19,9

84,4
13.7
10,5

::,;.~1?

- .

100

8,0
-

-

jl

I

b) Mallorca

GCIO!Jr I Engro I January
F~ I Rlbrero / February
Mary I Marzo I Marc11
Abl111 Abr/1 I Aprll
Ma!g I Mayo I May
J\11)' I Junto 1 June
Jtrloi I JuJ/o 1 Ju/y
~st/ Agosto I AUgust
~smbre / septlemt:Jre 1 September
·Qcru001 I OclUbre 1 OctOOer
NOW:nbre 1 /lkNientJre 1 November
Jilesembre I IJiciemtJre 1 Decemoor

33,1
43,5
50,9
77,2
96.4
100
100
100
100
96.4
31,0
29,3

31,9
44,6

52,7
78,3
98,1
100
100
100
100
97,4
32,7
28,6

34,4
33,0
51,7
80,5
99,1
100
100
100
100
96,7
27,8

25.4

21.4
27,3
52.6
79,2
00,7
00,7
100
100
100
97,5
21,7
15,::<

16,0
29,3
43,0
64,6
96,6
99,2
100
100
98,2
89,6
15,0
13.4

15,5
24,9
37,6
59,2

97,5
00,7
00,9
100
99,6
89,4
18.5
14,8

---··
%
18,4
28.4
34,4
61,2
96,8
99,5
100
100
100
89.5
17.5
1,5,1

Zdroj:El Turisme a les flles Balears, 2003

%

%

19.1
29.0
38,2
52,1
98,1
99,6
99.8

18,8

99,8

99,6
90,2
18,3
15.2

29,3
32,9
48.9

96,6
99.9
100

100
99,8
91,3
12,9

10.1

doplněno

2006
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40- Graf:

Rozdělení

ubytovacích míst vzhledem k typu zařízení (Baleáry, 2006)

I

H

47,1%

HS

2,1%

AP

23,0%

fN

1,9%

RA

0,6%

HA

20A%

HR*

. 0,9%

HSR

2.1%

I

Atres

2,0%

Otnls
Olher

Zdroj: El turisme a les Illes Balears, 2006
vysv~tlivky

(dle

pořadí

zastoupení): H - hotel, AP - apartmán, HA - hotelový apartmán, HS -

hostel, HSR - hostelová residence, CV - prázdninová vesnice (holiday village), HR - venkovský
hotel (rurral hotel), RA- apartmánová residence

Pozn. 1: Podrobný popis jednotlivých kategorií (pravidla pro

počet pokojů,

stravování, doplňkové

služby atd.) viz El turisme a les llles Balears 2006, str. 70 - 71 . Pozn. 2: Mezi ostatní formy
ubytování (na obr. "altres")

Příloha

41 - Tab.:

Certifikát
zkratka

I

Ode ICTE
' ISO 9001:00

l

EMAS2

l iSO 14001:96

patří např.

Udělené

Stručný

agroturistická

zařízení,

kemp, ubytování v soukromí apod.

certifikáty kvality ubytovacích služeb, 2003
Počet

popis

udělených

Z toho Mallorca

certif. - Baleáry
Pravidla vyvinutá Spanělským institutem
pro kvalitu CR, která regulují kvalitativní
standardy produktů CR (výrobků,služeb) .
Mezinárodní
standardy
pro
kvalitní
management společností.
Evropské standardy pro environmentální
management společností (CE761/2001).
Mezinárodní
standardy
pro
environmentální management společností.

73

47

13

10

21

16

35

28

Zdroj dat: El turisme a les Illes Balears, 2003
Pozn.: Jedno ubytovací zařízení může vlastnit více certifikátů.

Příloha 42- Obr.: Doplňková zařízení CR
•tJr
~.ll

I 1

t ll

, ifV.O''".n t

\r

I

11

-~ 900 254 692 ':'~

Vodní radovánky

Ponorka Nemo

Zdravotnická služba
Zdroj: ing. Petr Machej
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43- Tab.: Indikátory udržitelnosti CR na Baleárských ostrovech

Rozsah

I

. . I
1.Demo

Tlak

~

.

Stav

I

Odpověď

rafie 1.1. Index lidského tla~u
1.2. Index turistického tlaku

.

--

Pfáce

. k'.
oc1a m a e k onom1c
e m ďk't
1 a ory
2.1. Vyváženost zaměstnání
2.2. Pracovní stabilita
2.3. Sezonalita zaměstnání
2.4. Aktivní populace a podíl
nezaměstnaných

2.5. Výy9j mezd
2.6. Rozdělení bohatství
2.7. Ceny bydlení
2.8. Dostupnost bydlení

jydleni
Investice
Soukromé
podniky

12. 9. Vnější vyváženost
2.10. EMSEnvironmental
Management System

Automobily ~.11 . Automobily _
2.12. Dostupnost sUniční sítě
Lodě a
12.13.1 . Lodě a čluny pro volný 2.13.2. Dostupnost kotvišť
tluny
čas
Pléže
12.14.1. Skutečná a potenciální 2.14.2. Dostupnost pláží
!poptávka
,
,
, .
.
1 a ory
3 Env1ronmen t a Im 1ndkt
Uzemi
3.1 .1. "Land use"
3.1.2. Změny ve využití

2.15. Modré vlajky

zemědělské půdy

3.2.1 . Urbanizace
3.2.2. Výstavba
3.2.3. Městské osídlení
3.2.4. Osídlení pobfežních
měst

3.3. Infrastruktura silniční a
železniční sítě

3.4. Vysoké elektrické vedení
Přírodní

oblasti
Voda

..

Energie

-..

Odpad

Výstavba

Chráněné

3.5. Lesní požáry

3.6.

3.7. Spotfeba vody ve

pfírodní oblasti
3.9. Cištěnf vody

3.8. Vodní rovnováha

·městech

3.1 O. Hrubá

spotřeba

energie
elektrické

3.11. Spotřeba
energie
3.14. Ekologické stopy
spotřeb_y_ energie
3.15. C02
3.16. Produkce odpadu

3.12. Index energetické
intenzity

3.13. Obnovitelné
zdroje energie

3.17. Recyklace
odpadu
3.18. Spotřeba betonu

Zdroj: Murray, 2001

při1oba 44 - Klasifikace: Základní charakteristiky vybraných ukazatelů udržitelnosti

) demografické indikátory

Indikátor vzrostl za sledované obdob! o 1O %
860 000 lůžek v rece ·
. Hlavni přlčinou tohoto navýšen i je růst bydleni rezidentů (i
o) o 6,51 %. Žádoucr je stabilizace ukazatele a podpora obnovy bu,dov.
Ia..!:~~~~.!..!!::.:~~ (tlak): Je zřejmý výrazný nárůst v obdobf 1994-2000 (o 35,2 %). Snl:ženl
implikovat redukování tlaku na ostrovní zdroje.
Ulli~Ull§.!!!JlQ.<i!J. (tlak): Námořni doprava na ostr<>vy zažila rozmach zejména koncem 90. let

32,7 % ~ . Dlky svým nízkým depadúm na ŽP (ve smyslu
být proQagová a a wvažována s do ~avou leteckou.

s1e~mv:3ne období vzrostla o
lm~!!€~~1'J!Q§I~.QQ9r ;..;.;= ·:,~-J měla

o 40 %, v r. 2000 podll spoluúčasti O,75), €Ož pcdněcuje nestabilitu v zaměstnanosti.
a prúmysl dosahuji zádoucf urovně rovnováhy zaměstnamosti (0,02 a 0,09 v
Sektor stavebnictvl vykazuje vzrůstajicf trend dfky stavebnlmu boomu od roku 1995.
"'m ... m ...•..::• rozloženi zaměstnanosti v každém sektoru by vedlo k ekonomické diverzifikaci,
na oplátku posllila ekonomiku.
&oll=~~=.:..~=~~~ (sfav): Zaměstnanost je vyšší v letnfch měsících než na podzim a
byla stabilizace hodnot v průběhu eelého roku .
R!Lll§;~o§!!n§lDil~ (stav): Procento nezaměstnanosti klesá od roku 1993 (celkově o 38 %).
MA~~tn~~nnc:t žen (13 %) a mužú (6 %) však nenl v rovnováze. Počet praeujioich žen je stále
Úkolem je dosáhnout stability v zaměstl'lanosti.
: Platy v roce 2000 významně stouply (celkově o 12,9 %) , což umožnilo zmenšit
mezi platy ve $panělsku a na Baleárách . Stále jsou však baleárské platy o 10,3 % n·ižšl než
o.atostáltní průměr (funkční specializace ostrovů v sektorech služeb a stavebnictví s nižšfmi platy).
zvýšit průměrné platy na ostrovech tak, aby dosáhly stejné úrovně průměru $panělska .
~J2Y.!~Jl (stav): Cény bydleni v posledn!ch letech výrazně stouply a jsou negativním jevem
sociálního blahobytu (zvláště pro mlad§i). Průměrný ~oj cen nemovitostl stoupl
o 4,8 % (nárůst na Mallorce o 28,8 % a na lbize o 27,7 %, avšak výrazný pokles na
o 20 %). Cena memovitostl k pronájmu vzrostla o 73 %. Mělo by dojit ke sníženi cen
(na úroveň roku 1994) nebo zp~!stupnit bydleni jiným způsobem .
~~!W.r~Lru~m1J8!::! (stav): Nárůst cen bydleni byl pfičinou problémů jeho dostupnosti. Cena
se změnila z 62,76% podílu na rodinném pfljmu v roce 1998 na 90,7 % v roce 2000.
~ .. ~IUI,.;IIIIl trendem by bylo snfžit hodnoty na méně než 50%.
~~tm!l~!..lQ~~Tl ~tlak) : V~áženost tahrani~nfch ir:westic clo C'R na Baleáráoh byla po
I s výjimkou roku 1997. Pm samotn~ hotelový sektor je vyváŽenost fDOZitivni jel'l do roku
poté klesá - tzn. že od roku 1994 převažuji zahraniční společnosti nad místními. lndlk>átoli
o vysoké úrovni kapitělového pohybu ze zah~amič! r:1a Baleárské ost~o\ly . S ohledem na
rozvoj CR IJy m~ly být pro_pagovány spi~e lokálnr investmri než mezinárodní kapitál.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(odpověď):
Y·i
společnostech , chápané jako nástroj zmlrněnl rozsahu dopadů ekonomických aktivit,
Nárust o 48 % (846 auti1Q00 oli>yv. v roce 1999). Automobily na
počtu (1999) .
u:-;;~~~lilli~!.'!:!.l~~!:!.......,!,~~I:!.!..!::!~!!!..!.X~~ (tlak): Nárůst o 208 % (30 610 v roce 1999).
pripadě Mallorky byl nárůst nejmarkantnějšl- o 410 %. Tento počet však o více než~ přesahuje
lkovou kapacitu kotvišt' (pevných i pohyblivých).

4,6% z celkovéhm

.--------------------

Pod hranicí 7,5m2 zavedenou POOT- Pia d'Ordenació de l'Oferta Turística- Plán uspořádání nabídky CR

a to díky vyleji>šen·r ene:F!l}etické efekti vi~)- L'ad0uei by bylo ještě v fee ornezit spotřebu energie
doš'lo, ke snlženl produkce.
D:==:-=::--:::~.:.==~==--"=,_,_,--pověd'): liěheffl daneho 0bdobl vzrostl objem cbnovltefné
o '§0 %. Tento narůst však vzhledem k celkově spetfebě ener~ie nenl Výzr:lamný (0,6% podll
1989, 0,9% podrl v roc_e 2QOO), a tak Glbnevltelné zdreje energie na 6aleáráG:h .zatim
""'''"""v•m· významnot:J alfémaťi\lw S!DtJčasnémw modellll s~otřeby energie. Hlavni podrl
energie Aa ostrovech pocbázi z tliQmasy (78 %). Žádouct je, atily ten1o ukazatel stoupl
došiGl ke S!ilížéní SJilOtreey fosiln fch paliV a J!)rodukce er.nisf CQ2.
nejv!ee a
11&.,2::!.!="':.......:~'-€tlal<~: Bmise CG2 (subi'ndikátGl~ nezaytný k wytvofení rekologieké stop~): na,
rsk:ýelfl ostravech přeKmčily o 40,74 % ~r. 2000) povolené množshtí emisi udarné Kjóťským
lel1il pro roK 2.010 a stale rosto.u (celkově o 53,,6. %) . PochGlpítelným cílem je tedy redt:Jko'llat
..... ,..'7.,TV ·emisi a přil:)lfžit jej limitům Kjótsk:~ho protokólu.
k}: Jde e plochu pNrodni vegetace nezbytnou f!)ro
C02 vyprodwkolfaných spot~ebou energte na Baleárách V roce 2000 pr&vyšoval
plocha potřebná ke vstl'ebáni těchto emisi 9,5x skutečnou rozlohu lesů na ostrovech.
bychom ji udávali v tzw. ek-vlvalentnich ostrovech, pfesaht~je trojnásobek mzlohy Baleér.
se jedná v průměru o 1,5 ha pNrodhl pl0chy na osobu, c.ož uka~uje, že spotrebni návyk
a turísťw na Mallorce jsol!J vice neudl'žitelné než na jiných ostrovech. Omezenfm emisi CO
ke snízeni ·jru:liKátorLI ekol0glcké stopy.
e:..~==~==~' lak) : Indikátor vykazuJe obrovský nartlst produkGe odpaGiu na Baleá~ách ,
stem lidského tlal<.!;J na územ.! ostrovů a na přírodní zd r.oje a konzumním Zf!lusobem
. Průměr:l"lý roční narůst' f!)rodukGe pevného městskéh0 odpadu (RSU) je 5,6% (1 ,5 kg/os./den
roce 1999). S cDhl.edem na udržitelný roz.vGlj by měla být pliOdukce odpadu mininii'alizo.vána na
úrovnfch- jak v osobní taR v masové produkci.
IIQ:ť!Q!~~· !Q§J~.~Qd
Obect'lě byl zaznarnettán r:~árůst trrťlěf!ého sběru I rec~ktaoe
, nicméně V1hle·d em k ceJkevé pr:edlllkci odpad hl nejcile 0 významm~ podíl (8 % v 1'0ce 2000) treba v souladu s ~adržitelným rozvojem zvýšit. ú~aj vztaž.emý na osobu za den lépe Vypovldá
spotfebnlch rtáv_ycleh- O,Q3 ~g na Pit~~secn , 0,06 kg, lila Malleree a 0,6 kg rra Men.enoe .
..._-=-=:..::;..::.=~==:..!-==--·stav) : V daném ·o bdobí stoupla o 32 % z ďů'V'odll rozmachl!! sektoru
1
.... '"''"'"""·'''1. Jejl znatelné Glmezení b~ svědč'ilo o snlžení stavební aktívity a re!dukci záboru pudy.

um

Zdroje: Blazquez, 2002, Murray, 2001, CITTIB, 2002, upraveno: autor

• konkretizace Rámcové dohody o klimatických změnách (z konference v Riu, 1992) - Kjóto, 1997:
Ptútn:yslové země slíbily snížit emise skleníkových plynů do let 2008-2012 alespoň o 5,2% oproti roku 1990

přílob.a 45 -Grafy: Údaje hrubé spotřeby/produkce na Baleárách u vybraných ukazatelů
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Zdroj dat: Blazquez, 2003

přiloba 46- Tab.:

,....
Graf

-

rok
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1

Údaje hrubé spotřeby I produkce na Baleárách u vybraných ukazatelů
(1989 - 2005)
2

3
4
5
spotřeba vody produkce urbanizovaný
ekologická stopa
spotřeba
(hm3)
odpadu {t) povrch (ha) (ekvivalentnf území) elektriny (MWh)
76970
345488
21285
5,93
2131663
77970
367227
21786
6,05
2243221
74410
6,05
2404698
22287
388966
76990
410705
2439814
22788
6
6,04
2426395
82010
432444
23290
6,69
2569721
85970
454183
23791
2684209
6,95
86500
475922
25575
85380
516207
24794
7,29
2856686
3055674
87790
531733
25295
7,85
3298256
95200
571628
25796
8,63
3661977
95000
608105
26297
9,39
3881302
92590
632739
27048
9,46
95000
617879
27300
9,12
3626680
96900
640223
27801
9,47
3776170
9,82
98800
662567
28303
3925660
10,17
4075150
100600
684911
28804
102500
10,52
4224640
707255
29805

Zdroj: Blazquez, 2003
Příloha

47
a) Tab.: Vývoj vybraných indikátorů udržitelnosti na jednotku HDP (1989- 2005)
spotřeba

rok

1989'
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

vody
(hm3/rokl
1000€HOP)

100
101
94,5
96,3
100
94,7
89,3
86,7
84,7
88,2
74,5
70,1
76,8
75,3
73,9
72,5
71,3

urbanizovaný
produkce odpadu
povrch
I(tlrok/1000€ HDP) 1(ha/1000€ HOP)

100
106
110
114,4
117,5
111,4
109,5
116,7
114,3
117,9
106,3
106,7
111,3
110,8
110,4
110
109,6

100
102,1
102,3
103
102,7
94,7
95,5
91
88,3
86,4
74,6
74,1
79,8
78,1
76,5
75,1
73,7

ekologická stopa
emisí C02
(ekviv. územ!/
1000€HOP)

100
101,8
101,2
97,3
95,6
95,6
93,1
96,1
98,3
103,8
95,6
92,9
95,7
95,5
95,3
95,1
J005
95
Pozn.: Hodnoty v kumulovaných četnostech (1989 = 100 %)

spotřeba
elektřiny

(MWh/
1000€ HOP)

lidský tlak
IPH/1 000€ HOP

100
105
110,2
110,2
106,8
102,2
100,1
104,7
106,5
110,3
103,7
106,1
105,9
106
106
106,1
106,1

100
99,9
92,4
93,5
96,4
90,6
84,7
81,3
78,8
78,7
68,3
67,7
70,7
68,9
67,2
65,6
64,2

Zdroj: Blazquez, 2003

b) Tab.: Vývoj vybraných indikátorů udržitelnosti na osobu (1989 - 2005)
-tzn. vztaženo k IPH

,..

spotřeba

vody produkce odpadu
.·(tuny/rok/osobu)
:
(hm3/rok/osobu)
rek
100
100
1989
101 ,1
106,1
Í990
102,2
119
.1991
103
122,4
1992
103,8
121 ,9
1993
104,4
122,9
1994
105,4
129,2
1995
106,6
143,6
1996
107,5
145
1997
112,1
149,9
1998
109,2
155,7
1999
103,5
157,6
2000
108,7
157,7
2001
109,4
161
2002
110
164,3
2003
110,5
167,6
2004
111,1
2005
170,8

ekolog:ická stopa
urbanizovaný
povrch
emisí C02
(ha/osobu)
(ekviv. území/osobu)
100
100
102,2
101 ,9
107,9
110,7
110,2
104,1
106,6
99,2
104,5
105,5
112,7
109,9
118,2
111,9
124,7
112
131,9
109,8
109,3
140
109,4
137,2
113
135,4
113,5
138,7
113,9
141,9
114,4
145
114,8
148

spotřeba
elektřiny

(MWh/osobu)
100
105,1
119,2
117,8
110,9
112,7
118,1
128,8
135,1
140,2
152
156,7
149,8
153,9
157,8
161,6
165,3

Pozn.: Hodnoty v kumulovaných četnostech (1989 = 100 %)
Zdroj: Blazquez, 2003
Pří1oha

48- Tab.: Hodnocení udržitelnosti pláží

ISAT =index dopravy+ (2x koeficient urbanizace litorální oblasti)+ 7,5 I index reálné poptávky

Index dopravy- měří motorizovanou dopravu
pohybuje se mezi O- 1
O= maximální udržitelnost dopravy,
1 = minimální udržitelnost dopravy
Koeficient urbanizace litorální oblasti -měří
urbanizovaný povrch pobřeží a přilehlé oblasti do
500m
k výpočtu ISAT se jeho hodnota
zdvojnásobuje pro jeho zásadní ekologické i
krajinné dopady
pohybuje se také na škále O- 1
O= oblasti bez urbanizace,
1 =totálně urbanizované oblasti
Index reálné poptávky ODR): m2/uživatele
měří udržitelnou hustotu zalidnění pláže
POOT stanovil jeho hranici na 7,5 m2/os.
k jeho konstrukci je třeba znát:
-povrch pláže: pouze užitný (neuvažuje se systém dun)
- max. počet uživatelů: v jeden okamžik
- celkový počet uživatelů: v průběhu celého dne
Zdroj: El Turisme a les Illes Balears, 2002

Hodnocená pláž
Es trenc
Pla~ja de Palma
CalaAguila
S'Amarador
Ses Fonts de n' Alis
Pla~ja d'Alcúdia
SaCanova
Cala Mesquida
SonBou
1Es Bot
Es Tancats
SaMesquida
Es Grau
Son Saura Nord
Platja d'en Bossa
Benirras
llletes
Migjom

ISAT
1,27
2,57
1,73
1,24
1,8
2,29
1,14
1,89
1,13
1,06
1,36
1,48
1,18
2,08
1,71
2,4
1,28
1,3

přílolta

49- Foto: Plán desezonalizace CR na Baleárách (logo)

Zdroj: foto autor

Příloha

50- Tab.: Progresivní charakter eko-taxy
ECO·TAX RATES BY
TYPE OF ESTABI.ISIHMENT AND CATEGORY

5-star hotels and aparthotels
4-star hotels and aparthotels
3-star hotels and aparthotels
2-star hotels and aparlhotels
1-star hotels and aparlhotels
4-key tourist apartments
3-key tourist apartments
2-key tourist aparlments
1-key tourist apartments

.. ............... ............... ......
........ ........................ .. ....
........ .......... ..•..... ... ... ......
......................................
......................................

.. ... .. .. .... .. ... ... ...... ..... .... ......
... ... .. ......... ... ...... ... ...... .. ... ..
...... ...... .. ... ............ ............ ...
............................................

Tourist holiday hornes ......... .. .... ... .. .. .. .. ... .. .... ... .. .........
Properlies let with addilional services ... ... .... .. ... .........
Tourist hcliday camps or camping sites ... ...... .............
Rural hotels ............ ... ... ... ... ...... ... ........ ... ...... ... .. ....... ..
lnland hotels ... ... ................. ..•.. ... ... .. .... ...... .. .. .... ... .. .....
Agrotourism ................................................................

2
1
1
0.5
0.5

2
1

1
0.5
1
1
0.75
1
1

025

Zdroj: Gómez, 2002, s. 22

příloha

51 - Grafy: Postoje k ekotaxe

a) postoj turistů

(německých) - 70 % Němců by nezměnilo vybranou destinaci kvůli

zavedení turistické taxy.
odpověď na otázku: Pokud by byla zavedena taxa 2 eur za noc ve vámi vybrané prázdninové
sestinaci, uvažovali byste o jiném místě?
Ves, definitely

Noanswer
1%

4%

No, definitely not

--

Ves, probably

I don't know

20%

46%

Odpověď na tvrzení: Taková daň je špatným opatřením, které poškodí image Baleárských ostrovů.
No answer

4,4%

31,5%

Odpověď na tvrzení: Ekotaxa je dobrým opatřením k zachování Baleárských ostrovů jako významné
destinace CR pro budoucí generace.
Noanswer

4,0%

Totally agree

44,1%

Totally disagree
9,5%

29,2%

b) postoj baleárských rezidentů -

silně

odpověď

opatřením.

tvrzení: Ekotaxa je dobrým

pozitivní
Totally disagree
8,4%
I

Totally agree
26,5%

I disagree
13,7%

---!!E!!B!!!!i!~E\

lndiferent
15,6%
I agree
35,7%

Zdroj: Serra Cantalops

Příloha

52- Obr.: Loga FDSB a Tarjeta verda

Zdroj: propagační letáky

Příloha

53- Obr.: Logo INESTUR a jeho jednotlivých složek

liOT
Zdroj: www. ine s tur. es

Přlloha 54- Schéma: Příklady projektů jednotlivých složek INESTUR

IQT:
kvality IQT: označení zařízení CR na Baleárách, která splňuji Plán neustálé
n;lodernizace (Permanent Modernisation Pian) zahrnutý v zákoně o CR (Liei 2/1999 z 24.3.)
zrskání tohoto ohodnocení je podmínkou k možnosti obdržení dalších a výhodnějších
systémů podpory (ISO 9001, ISO 14001, Q of ICTE, EFQM).
Produkty desezonalizace: s cílem diverzifikovat a specializovat nabídku CR byly vytvořeny
různé produkty podporující desezonalizaci a rozšiřující nabídku Baleárských ostrovů (mj .
různá specializovaná zařízení, gastronomické, umělecké a kulturnf stezky aj.)
Kvalitní destinace CR: hlavním cílem je začít proces regenerace a modernizace turistických
oblastí na základě principů udržitelného rozvoje a v souladu s globálním plánováním .
Evropské projekty: NAUTISMED (diverzifikovat strukturu CR v zemích Středomoří za účelem
najít kvalitní a environmentálně šetrnou formu CR odlišnou od tradičnlho masového typu CR
založeného na principu "sun & beach"); EQUIBAL (propagovat rovnost a zvýšen í účasti na
CR , zapojit do něj pracovní i rodinný život) ; FILOXENIA (předcházet a vymýtit rasismus a
xenofobii v pracovním prostředí v těch částech Baleárských ostrovů , kde k těmto jevům
dochézí; vyzdvihnout pozitivní prvky, kterými zahraničnl populace přispívá k vylepšení
pracovního i kulturního prostředí) ; CAPITAL BLAU (vytvořit strategii územního plánování a
urbanizačního rozvoje prooaouiící služby tzv. modrých sektorů : námořní a plavební) .
bDačky

C,ITTIB:
a propagační materiály: ročenka ,,CR na BaleársKých ostrovech" (EI Turfsme a les
llles Balears), měsíční publikace: P~íjezdy tur.istů na Baleáry; Přjjrny z CR na Baleárách; Mlra
obsazenosti zařízení CR; Zaměstnanost v sektoru CR; Produkty CR Aa Baleáráoh aj.
Soutěživé destinace: každomčně aktualizované informaGe o konkurujfcfch si oblasteoh CR na
Baleárách (údaje o pečtu tuťisťů, depravě, kapaeitě a chara~tefu turístic'kýeh zarlzenf atd.)
Program úspory elektrické energie pro hotelová zařízení: výpočet úspory elektřiny dlky pouhé
výměně žaro)Jek (minimum investic a J'lřesto významné zredukováni spotřeBované energie).
Avanthotel: rezef\Jačhf on-line systém (vyvinutý IBIT Foundation)
Postgraduální obor na.UIB: Ekonomika CR a ŽP (od akademického rroku 2004~2005) .
ič~~~~~~~transyersální f:)f.Gljekt tiSiiUjiei O vyt:voť,em·í prOJ:)Oj~néhO rfdfefho systémi!J pláži
•
ostravech.
~~~@Q!.QD..~~:B!l!eJ~!§m~:' intet'laKtiMni maP,a s katalogerm hotelů, který vypovldé
Kat4eoom wbytevaelho zarrzenJ a,obsahuje dalšf zerměpisAá data.
~R§!sU"'rr;l'lj§"!Js:'b: (spolufinancované s FEDER); MOBILMED ·(r:ozvoj udržítelných zpusobu
bylo umotněno zachováni kfehkýeh ostrov,r:~frch ekcsystému); MACIMED
~71\lhlnl a zkvalitněni současné nabldky cykloturistiky,).
Informační

IMET:
Sportovnf CR: Cykloturistika: od r. 2004, profekt k vylepšeni sportovní nabídky v rámci CR
na Baleárách, vytvářeni charakteristicky značené sftě eyklostE;!:z:ek; Pěší turistika: prejekt
•Trekking" vycházl z procházek a výletů po veřejných finkách (2 - 4 hodiny), cíl -zpřístupnit
šetrneu formou charakteristickou středomořskou krajinu a umožnit turistům poznat přírodní,
kulturní i etnologické dědictví dané oblasti; Jezdecký CR: vytvářeni stezek pro jfzdu r~a keni
podél veřejných cest (pláže, přírodní parky, lesy) se stejným cl!em jako u pěši turistiky.
Kulturní CR: Výlety s průvodcem : soubor kulturních výletů s prů'ltodcem (cca 2 hod, během
celého roku, komentář: šp., kat. , ang., něm.) , cll- umožnit návštěvníkům lépe poznat
historické a kulturní dědictví ostrovů ; CR pro všechny: výlety s průvodcem pro neslyšlcí
nebo špatně slyšíc! lidi, které zpřístupní kulturn·r nabídku Baleár i handicapovar:~ým ;
Informační tabule: nový produkt CR; zahrnuje různé druhy naučných stezek, cil- pedpořit
snahy o desezonalizaci a diverzifikovat nabídku aktivit CR na ostrovech ~přiblížit
náv~těvn[Kům podstatu přírodního a kwlturního dědictví Baleár, popsat rn·ejcennějši kulturní
památl<y, propagovat pěšf tt:Jristiku a cykleturistiku atd.)
Cisté pobřeži : od reku 20.04, kampaň za čištěni pobřežnlch '.lod Baleárských ostrov,u (akee
Vždy červen- záři) ; cíl- zlepšit k:italitu mořské ve>dy a propag·ovat větší citlivost uživatelů
směrem k ŽP a problémům spojeným s přeplněním a nevhodným využívánfm daných oblasti.
Plán JD": projekt zamezení ·vysoké sezónn-osti CR (Pia de desestacionalització) na Baleárách
(dekret 13/2004 z 6.2.), který mj. reguluje podll vlády Baleárských ostrovů na financováni jeho
dílčích programů (49 na Mallorce, 8 na Menorc.e a 6 na lbize a Fo~menteře) .

Zdroj: www. inestur. es, upraveno: autor

příloha

55- Obr.: Logo Foment del Turisme

100years
of tourism

in Mallorca
100 years
oftourism
inSpain

Mallorca
Touri.st Board
~......" IICK ·.1005

Zdroj: www. newsmallorca. com

Příloha

56- Foto: Realizace Plánu na odstranění budov v Calvia

Zdroj: Coccossis, 2002

Příloha 57- Obr.: Loga LA 21 v Calvia a Pia d'Excel.léncia Turística v Porto Cristo

§1~7 ~e l·lěnciaturística \

\

Zdroje: www. tourism-site. org

foto autor

fřOoha

58- Obr.:

Figun 13.1

Schéma případové studie Alcúdia v rámci studie
"The Walled Towns Friendship Circle European Study"

Trian~tíon of mteria..

indicators :md study elemetm

Zdroj: Bruce, Serra Cantalops, 1996
Příloha

59- Foto:

a) Výstražné oznámení zvýšené rizikovosti lesních požárů (Lluc)

CAU
- --- You.w
-

E,;jiERING
~N

AREA

IT 15 -

FORBIDDEN -lG LfGHT FIRES -

WIT~. AWGB
RISK OF

FO.RSSI F[RE
~~

~

,,." .,, .. ",., .-Hr

b) Protipožární opatření (Cala Agulla)

Zdroj: foto autor

příloha

60- Foto:

Příklady turistického značení

G

:ť"~

Zdroj: foto autor

Příloha

61 -Foto:

PřHdady

problémových úseků turistických cest

Zdroj: foto autor
Příloha

62 -Foto:

Doplňková vybavení

(nejen) podél turistických tras

.\REES RECREATIVES A MAllOIZC \

REFUG !S .-\

.\i .

Zdroj: foto autor (upraveno)
Příloha

63- Foto: Obnova úseku GR-221 (projekt Rady Mallorky)

Zdroj: foto autor

Příloha

64- Obr.:

Značené

cesty na Mallorce

a) Schématické rozdělení mapovaných oblastí
SECTOR ORIENTAL

I
!

SECTOR CENTRAL ll

seCTOR CENTRAL I

I
I
I

SECTOR OCCIDENTAL

Zdroj: www. conselldemallorca. netlmediambient

Pro následující mapy:
Výšková pásma:

•

0-200 m
200-400 m
400-600 m
600-800 m
800-1000 m
1000-1200

Vysvětlivky značení:

+ hotovo
připravuje

se

ó} JV oblast Serra de Tramuntana
;. sector occidental (Andratx, Estellencs, Banyalbufar, Esporles)
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CAHOitq;E

ESPORL.ES

· P'.HOt

\
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PUIGPUHYEHT

101. .1

SA DRRiiOt:IERR
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r ·

,_

_
• 1 .,._.

És

SRHT ELM

. , . A"DIPtATX·

~

-

o

.

- -----,

.

5un

~

1

.

CRLUIŘ

',<;.,

PORT D' 7TX •.

~

c!.'PDELLŘ

10 1; ! ! ' t [EGUERA

•'>~"' ?

'

ILLR DEL

TORO

... ·.-·
CRP DE CRLA

FIGUERA

1 Pas Vennell 2 Camí de Ia Trapa3 Camí de la Trapa al coll de sa Gramola 4 Camí de Calvia a Estellencs 5 Pas des Cossi +
6 Camí des coll des Carniceret +
7 Camí de ses Serveres +
8 Camí de Puigpunyent a Calvia +
9 Camí vell de Puigpunyent a Estellencs 1O Camí des Grau +
ll Camí de sa Campaneta +
12 Camí vell d'Andratx a Estellencs13 Camí vell d'Estellencs a Banyalbufar Camí des Rafal +
14 Camí des Correu +
15 Volta des General +
16 Camí des Pescadors +

Zdroj: http://idd02ucg. eresmas. net/trails. htm

c) Střední oblast Serra de Tramuntana
- sector centra! I (Valldemossa, Deia, Bunyola, Alaró)

...,

PORT DE
YRLLDEMDSSA

LLOSETR

'\p

"11

700 .l,

.
._\
COtiSELL~
.,
PALMANYOLA "'.'·~~2
•
SAtiTA MARIA Ci,' C.'

', I'M-i04

. ......

.·

o

1

2
3

4
5
6

7
8
9
10
ll

5km

Valldemosa - Deia
Camí vell de Deia a Valldemosa
+
Camí des Ribassos
+
Camí de sa Vinyeta
+
Camí de sa Pesta
+
Camí de Castelló
+
Camí des castell d'Alaró
+
Camí des Pouet
+
Camí de Coanegra
+
+
Camí des Grau
Camí de Son Ordines als Tossals Verds

+

Zdroj: http://iddO 2ucg. eresmas. ne titra i!s. htm

d) Oblast údolí Sólleru- sector central II

o

1

+

Camí de Castelló

l

3
4
5
6

7

8
9

10
11

12

13
14
15
1ó

17
18

19
20
21
22

23

Camí des Montrcals
+
Camí des Rost
+
Camí de Muleta
+
Camí de Muleta as far des Cap Gros
Camí de Binidorm
Camí de Son Sales
Camí vell des Port
Cam1 veil \_it: Fornalul."
+Camí de ses Ma~jades
+
Camí de sa ~osta d'en Flassada
r
Camí de sa Figuera
+
Camí vell de Balitx
+
Camí vell de na Cavallera
+
Camí de s'Alzina Fumadora
Camí de sa costa ďen Nico
Camí de sa Capelleta
Camí de l'horta de Biniaraix
Canu de Biniaraix.
Camí des Crcuer
Camí des portell de sa Costa

+
+
+
+
-+

Zdroj: http://idd02ucg. eresmas. netltrails. htm

e) Severní oblast Serra de Tramuntana - sector oriental (Pollen9a, Lluc)

POlJLEH9R

SR CRLÓBRR
CRLRTPEHT

CRMPRHET

.. -

'

MOSCRRI

~SELYR

"

•

SR POBLR

BÚGER

....··

MRKCOR

,.

.

BIHIRMAR
"'IHCR

o

1
2

3

4
5

.,6
8
9

10

11
12
13
14

; - - - - - · · . ·- ··-,

5km

Camí de l'Ofre
+
Pas Llis
Camí d'Alaró
+
Camí de sa Coma
+
Camí de Mancor a Almallutx
+
Camí de sa font des Noguer al coll des Coloms
Camí de sa coma des Prat
+
Ses voltes ďen Galileu
+
Camí de s'Alzina des Set Cimals
+
Camí de Son Amer
Camí vell de Lluc
+
Camí des coll Pelat
+
Camí vell de Pollen9a Carretera vella de Pollen9a
Camí de sa Costera
+

+

+

Zdroj: http://idd02ucg. eresmas. net/trails. htm

1
2
3
4

Camí d'en Mondoi +
Camí des Soldats
+
Camí de la Curia Vella a l'emlita de Betlem +
Camí de Betlem a l'ermita de Betlem
+
Zdroj: http://idd02ucg. eresmas. net/trails. htm

Příloha

65- Obr: Ruta de la Pedra en Sec (GR-221)

Zdroj: www. conselldemallorca. net/mediambient

Příloha

66- Foto:

Technika suchých kamenných zdí a výstavní úsek GR-221:
Barranc de Biniaraix

Zdroj: http://idd02ucg. eresmas. netltrails. htm

Příloha

67- Foto: GR-221 a GR-222- refugi funkční I ve výstavbě

-

RUTA DE PEDRA EN SEC GR·22.1

-

RUTA D'ARTA A LLUC GR-222

- - CARRETERA
N

O·E-·-

a_
a_

REF!JGI EN FUNC10NAMENT
REFUGI EN OBRES

Zdroj: foto autor (upraveno)

Příloha

68 -Foto:

Bývalá policejní stanice "Es quarter des Carabiners" na pašerácké
stezce okolo Puig Roig

Zdroj: foto autor
Příloha

69- Obr.:

Značené

cyklotrasy na Mallorce

a)

Mallorca
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••-
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Mar- P;;guera- E1 Ca;xléla • AncJratx

Zdroj: El Turisme a les Jlles Balears, 2006, upraveno: autor
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Zdroj: www.illesbalears.es, upraveno: autor
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70- Foto:

Příklady značeni

cyklotras

Zdroj: http://idd02ucg. eresmas. netlbike. htm
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71 -Foto a obr.: Vybraná chráněná území Mallorky

NP Cabrera
Zdroj: http://idd02ucg. eresmas. net/protect. htm

PP Mondragó
ocenění Modrou vlajkou
Zdroje: http://idd02ucg. eresmas. net/protect. htm a foto
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Projekt obnovy písečných dun (PP Mongragó)

Zdroj: foto autor

PP Llevant
2001-2004

Torre ď Albarca
od ledna 2004
Zdroje: http://idd02ucg.eresmas.net/protect.htm afoto autor

s'Albufera

Torrent de Pareis

Zdroj: foto autor

(\

Fonts Ufanes

Zdroj: http://idd02ucg. eresmas. net/protect. htm

Příloha

72- Obr.: Logo G.O.B.

Zdroj: http://idd02ucg. eresmas. net/protect. htm
Příloha

73- Foto:

Označení

agroturistického

zařízení

Zdroj: foto autor
Příloha

74- Tab:

Nabídka ubytovacích zařízení venkovského CR na jednotlivých
ostrovech (2002)
Mallorca

druh
A roturistické
Vnitřní CR
CELKEM

zařízení

Menorca

Baleá

Piti usy

zařízení

místa

zařízení

místa

zařízení

místa

15
105
23
143

567
1305
294
2166

3
10
1
14

91
101
16
208

2
9

48
111

zařízení

celkem
místa

20
706
124
1517
o
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75- Obr. a tab.:

a kotviště pro nekomerční lodě (Mallorca, 2006)
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Zdroj: El turisme a les !!les Balears, 2006
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76- Obr.: Ukázka nákresu tří vybraných golfových hřišť na Mallorce

Son Vida

SonAntem

Bendinat
Zdroj: www. mallorcawebsite. com/htmls/golfhtm
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77- Obr.: Golfová hřiště na Mallorce a jejich charakteristika
p.,

MALLORCA

\D
i 11
~

t

f:
i

Son \I'Kia Gooa

18

71

SonMtr~t"""'Gclf

18

72

Real Golt de BendNt

18

71

18

72

Gel Som Ponsa I

18

72

Gel S.m Ponsa I M

18

I

Gel de

Pooiont~

;
15

'

72
30

Gel Sorta Poma ll
Gel de Andratx

18

Gel Son Termens

18

72
70

GciP<i!Of1<..1

9

35

CI.Jb de G<>ll Alcanad.1

18

72

10

Capdepo<a Golt

18

72

11

C.any3n...tGoU

18

73

12

Puto Golt

18

i2

9

13

C.klb de G<~ Son SeMn (1

14

La Re<..er"" RWlflo Gdt ii

15

Val d'Or Golt

18

71

16

Marrion's Golt Son Altem Ea.t

18

72

18

72

74

36

16

Marriotf~ Goft Son

17

Gel Pai< Pll'ltió

18

71

18

GoiSon Paro

18

69

19

CI.Jb de Golt roa I

18

72

19

CI.Jb de Gcllliza ll

Altom West

71

OWplt•!CU>_.-!1>-~

Zdroj: El turisme a les flles Balears, 2006

78- Foto:
Pirátské věže na Mallorce
Příloha

Zdroj: foto autor
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79 -Obr.: Druhy mlýnů na Mallorce

větrné mlýny
vodní mlýny
mlýny poháněné tažnou silou
zvířat (tzv. "krvavé mlýny")
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Zdroj: www. conselldemallorca. ne t/mediambientlmolins
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Zdroj: www. conselldemallorca. net/mediambient/molins
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81 - Grafy: Postoj obyvatel Baleár k CR a zahraničním turistům

a) Co znamená pro místní obyvatele CR?
Převážila negativní synonyma- peníze a přeplněnost; dále kultura, cizinec, vítání I útočiště, přizpůsobivost.
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Zdroj: López-Bravo Palomino, 2003, str. 58

b) Co pro místního obyvatele znamená turista?
Nejvíce: klient (24 %), zdroj příjmů (13 %); dále: člověk, který si užívá Mallorku (17 %); alarmující je: špína,
zloděj, skandály (10 %) a něco špatného (8 %); i většina ostatních kategorií je negativních.
V porovnání s předchozím grafem vyplyne: turista = obchod.
Tourists are for you ...
6%

24%

4%

10%-

13%

• cllents
• source of incomes
D peopte who enjoy Majorca

o something bad
• sun,beach and beer
o rats,animals
• dirty,thieves.scandalous
O german tourists lhink the istand is their possession
• consumers of sefVices,lhey cause disorder and disturbances

ll the main reason for cultural and environmental degradation of the island

o different !han years before

Zdroj: López-Bravo Palomino, 2003, str. 62

