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Abstrakt 
Cestovní ruch je jednou z nejd�ležit�jších sou�ástí portugalské ekonomiky. Významn� se podílí na 

tvorb� HDP i zam�stnanosti. Portugalsko, významná evropská destinace cestovního ruchu, si to 

uv�domuje, a proto v�nuje institucionální podpo�e rozvoje cestovního ruchu v jeho regionech velkou 

pozornost. 

S rozvojem principu udržitelného cestovního ruchu se v turistických destinacích uplat�ují více r�zné 

alternativní formy cestovního ruchu, jako je rurální, vina�ský, kulturní nebo religiózní cestovní ruch. 

Dobrým p�íkladem m�že být region severního Portugalska - Norte. Portugalský cestovní ruch se 

vyzna�uje výraznou koncentrací do n�kolika málo oblastí a i v regionu Norte je cestovní ruch soust�ed�n 

p�evážn� do západní �ásti. Práv� podpora alternativních forem cestovního ruchu m�že v budoucnu 

pomoci zmírnit p�ílišné zatížení n�kterých region� masivním cestovním ruchem. 

Institucionální podpora cestovního ruchu probíhá r�znými zp�soby a na r�zných úrovních. Práce je 

zam��ena na podporu jak ze strany Evropské unie a využívání jejích fond�, tak na národní a regionáln� 

nebo tématicky zam��ené organizace. Zvláštní pozornost je v�nována práv� regionu Norte. 

 

Klí�ová slova: cestovní ruch, alternativní formy cestovního ruchu, institucionální podpora cestovního 

ruchu, Evropská unie, Portugalsko, region Norte 

 

 

Abstract 
 Tourism is one of the most important sectors of the Portuguese economy. It significantly 

influences GDP or employment. Hence, Portugal, an important European tourism destination, pays 

special attention to the institutional support of tourism in all regions. 

Due to the sustainable tourism development, alternative forms of tourism can be distinguished in 

tourism destinations more often, e.g. rural tourism, enotourism, cultural tourism or religious tourism. The 

case of Norte region is a good example. Tourism in Portugal is markedly concentrated in several regions 

and also in Norte it is mainly concentrated to the western part of the region. It is particularly institutional 

support of alternative forms of tourism that can reduce negative effects of mass tourism in specific 

destinations in the future. 

Institutional support is implemented by various ways and at different levels. This thesis is focused on 

the support of the European Union and the exploitation of the European funds as well as on national and 

regional or thematically specialised organizations with attention to the Norte region in particular. 
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