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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. 

 

Keywords: tourism, alternative forms of tourism, institutional support for tourism, European union, 
Portugal, Norte region
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1 Úvod 

 
Cestovní ruch (CR) je jedním z nejd�ležit�jších a nejdynami�t�jších odv�tví 

sv�tového hospodá�ství. Významn� ovliv�uje nap�íklad zam�stnanost, platební bilanci 

nebo socioekonomický rozvoj region�, podílí se na tvorb� hrubého domácího produktu, 

má vliv na p�íjmy místních rozpo�t� a podporuje investi�ní aktivitu v regionech. Na 

druhou stranu cestovní ruch sám je ovlivn�n m�nící se spole�ností, r�stem její životní 

úrovn� a zv�tšováním fondu volného �asu. 

Nerovnom�rný socioekonomický vývoj má však své regionální a lokální dopady a 

vyvolává hledání nových regionálních strategií, které by pomohly problémovým 

oblastem obnovit ekonomický r�st a dosáhnout tak prosperity (Št�pánek, Kopa�ka, Šíp 

2001, s. 12). Cestovní ruch je možné považovat za jeden z alternativních nástroj� 

regionální politiky, jejímž cílem je dosáhnout optimálního rozvoje regionu (Št�pánek, 

Kopa�ka, Šíp 2001, s. 12).  

V mnoha zemích sv�ta p�edstavuje cestovní ruch velmi významnou �ást národního 

hospodá�ství, �asto jsou na n�m dokonce závislé celé regiony. Masový rozvoj 

cestovního ruchu a jeho p�ílišná koncentrace v n�kterých regionech nás nutí 

k zamyšlení nad udržitelností situace, k objevování nových destinací a k podpo�e 

alternativních forem cestovního ruchu. Nutnost minimalizovat negativní dopady CR na 

životní prost�edí je v sou�asné dob� již nesporná a principy trvale udržitelného 

cestovního ruchu se dostaly mezi priority všech subjekt� zabývajících se touto 

problematikou. 

Cestovní ruch je také nedílnou sou�ástí národního hospodá�ství Portugalska. Když 

se �ekne Portugalsko, v�tšina si nejspíš vybaví tradi�ní destinace CR jako je Algarve, 

Madeira a hlavní m�sto Lisabon, p�ípadn� i „hlavní m�sto severu“ - Porto. V posledních 

letech ale v rámci snahy o dekoncentraci cestovního ruchu dochází k postupnému 

objevování nových destinací a nových forem CR a také k jejich propagaci na domácím i 

zahrani�ním trhu. Tento proces je dob�e vid�t na p�íkladu severní �ásti 

Portugalska, regionu Norte, na který se v této diplomové práci zam��uji. 
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1.1 Cíle, hypotézy a struktura práce 

 

Cílem práce je analyzovat CR a zhodnotit jeho specifické formy v severním 

Portugalsku a nastínit formy institucionální podpory a propagace CR regionu v�etn� 

podpory ze strany Evropské unie, pokusit se odhalit skrytý potenciál a nastínit 

p�íležitosti rozvoje CR v mén� zatížených územích moderními formami CR.  

 Vzhledem k cíl�m práce byly stanoveny následující hypotézy: 

• I když oblast severního Portugalska nepat�í mezi tradi�ní turistické destinace 

v rámci státu, její obliba stále stoupá, p�edevším díky široké nabídce 

alternativních forem CR a nezatíženosti masivním CR. 

 

• V severním Portugalsku je cestovní ruch soust�ed�n p�evážn� na oblast m�sta 

Porto a dále pak na oblast Minho. Východní �ást není turisticky p�íliš 

využívána. 

 

•  Cestovní ruch v oblasti je cílen� podporován p�edevším širokou škálou 

organizací a sdružení, s aktivním využívání fond� EU. Hlavní je zam��ení na 

alternativní formy CR, p�edevším na rurální CR. 

 

Od výše uvedených cíl� a výzkumných otázek se odvíjí i celková struktura práce. 

Úvodní �ást se zabývá vymezením sledovaného území, rozborem literatury a dalších 

zdroj�, teoretickým zarámováním a vymezením základních pojm�, metodikou a 

použitými statistickými daty a ukazateli.  

Poté následuje stru�né zhodnocení jednotlivých složek potenciálu cestovního ruchu 

v Portugalsku, lokaliza�ní, selektivní a realiza�ní p�edpoklady, na které navazuje 

analýza cestovního ruchu v Portugalsku a jeho regionální diferenciace a p�edstavení 

jednotlivých forem CR, které jsou významné v regionu Norte, tedy cestovní ruch 

rurální, vina�ský, m�stský a kulturní a religiózní.  

Nejd�ležit�jší �ástí práce pak jsou kapitoly zabývající se institucionální podporou a 

propagací CR v regionech , v�etn� podpory ze strany EU a �erpání pen�z z evropských 

fond�. 

Na záv�r se pokusím nastínit vývoj do budoucna a p�íležitosti pro další výzkum 

v této oblasti. 



 13

1.2 Vymezení sledovaného území 

 

D�ležitou sou�ástí každé geografické práce je vymezení území, kterým se daná 

práce bude zabývat. Proto zde stru�n� nastíním základní administrativní �len�ní 

Portugalska, ze kterého ve své práci vycházím. 

Sou�asné administrativní �len�ní Portugalska je p�izp�sobeno �len�ní EU na 

statistické územní jednotky NUTS1. Na úrovni NUTS I je Portugalsko rozd�leno na 3 

oblasti – pevninské Portugalsko a dv� autonomní území Madeira a Azorské ostrovy. 

Na úrovni NUTS II je Portugalsko �len�no na 5 základních region� – Norte, Centro, 

Lisboa, Alentejo a Algarve, plus 2 regiony autonomních území (Obr. 1). Oblast 

severního Portugalska, na kterou je práce zam��ená, je tedy vymezena na základn� 

regionu NUTS II Norte.  

Ve vymezení region� NUTS II došlo n�kolikrát ke zm�nám, nejpodstatn�jší byla 

zm�na regionu Lisboa e Vale do Tejo na Lisboa (znázorn�no v P�íloze 1). Tyto zm�ny 

je nutné zohlednit p�i analýze statistických údaj�.  

Region Norte je dále roz�len�n na 8 region� NUTS III: 

• Alto Trás-os-Montes 

• Ave 

• Cávado 

• Douro 

• Entre Douro e Vouga 

• Grande Porto 

• Minho-Lima   

• Tâmega 

Z historického hlediska je pak Portugalsko rozd�leno na 18 distrikt�, které však 

stále mají sv�j význam. Region Norte se skládá z distrikt� Viana do Castelo, Braga, 

Porto, Vila Real a Bragança a z �ásti distrikt� Aveiro, Viseu a Guarda. N�které údaje o 

využití fond� na podporu CR jsou však k dispozici pouze podle distrikt�, a proto bylo 

nutné pro pot�eby této práce distrikty rozd�lit p�ibližn� do region� NUTS II (P�íloha 2) 

  

                                                 
1 NUTS (zkratka z francouzského Nomenclature des Unites Territoriales Statistique nebo anglického 
Nomenclature of Units for Territorial Statistics) = územní statistická jednotka, vytvo�ená pro území EU 
Eurostatem (statistický ú�ad EU) pro statistické ú�ely, sociální, demografické a ekonomické regionální 
analýzy, pro ucelené posuzování pot�eb regionu, realizaci politiky soudržnosti EU (Pásková, Zelenka 
2002, s. 196). 
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Obr. 1: Administrativní �len�ní Portugalska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Eurostat, upraveno autorka 
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2 Diskuze literatury, teoretické zarámování a metodické 

postupy 

 
2.1 Použitá literatura a další zdroje 

 
P�i psaní této práce byla využita celá �ada informa�ních zdroj�, a� už písemné 

zdroje i v elektronické podob�, statistické soubory nebo osobní zkušenosti. 

�eská odborná literatura ani studentské práce nejsou pro zpracování daného tématu 

p�íliš p�ínosné. V�tšina se jich zabývá cestovním ruchem pouze z obecného hlediska 

nebo se zam��ují na cestovní ruch v �eské republice a jejích regionech. 

P�ínosem pro teoretické zarámování z hlediska definic cestovního ruchu, jeho 

selektivních, lokaliza�ních a realiza�ních p�edpoklad� nebo forem byla nap�. Geografie 

cestovního ruchu S. Mirvalda a kol. (1996) nebo velmi kvalitní diplomové práce 

Drahošové (2002) �i Sta�kové (2005). 

Významným p�ínosem nejen pro studenty a pro tuto práci bylo vydání Výkladového 

slovníku cestovního ruchu (Pásková, Zelenka 2002), obsahující více než 3000 

odborných termín� z oblasti cestovního ruchu, které mají pomoci orientovat se 

v terminologii cestovního ruchu. Pro definování základních pojm� v této práci byla 

použita p�edevším tato kniha. 

Dobré teoretické základy v oblasti CR poskytuje také nová kniha Ekonomická a 

sociální geografie (Tou�ek, Kunc, Vystoupil a kol. 2008). Najdeme zde historický 

p�ehled vývoje geografie cestovního ruchu, �len�ní CR, p�edpoklady CR, p�ehled 

mezinárodního CR nebo problematiku udržitelného CR. 

Na územní rozvoj a cestovní ruch a na programy podpory cestovního ruchu 

Evropskou unií se mimo jiné zam��uje práce V. Martina (2002) Cestovní ruch a 

regionální rozvoj. 

Z hlediska postavení cestovního ruchu v integra�ních procesech Evropy, aktivit EU 

v oblasti CR, orgán� a kompetencí EU v oblasti CR a forem nep�ímé podpory rozvoje 

CR v EU byl p�ínosný sborník prací CR a EU V. Malé a kol. (2000). Mezi další 

publikace zabývající se politikami a fondy EU, kam spadá i problematika CR, pat�í 

Regionální a strukturální politika EU (Lukáš 2000), Výkladový slovník regionální a 
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strukturální politiky EU (Wokoun, Lukáš, Kou�ilová 2002) nebo Rozpo�et a politiky 

EU (König, Lacina a kol. 2004). 

V �eské literatu�e najdeme bohužel publikace zam��ené pouze na celé Portugalsko, 

p�ímo oblastí severního Portugalska se žádná nezabývá. Cestovním ruchem celého 

Portugalska z turistického hlediska se zabývá celá �ada pr�vodc� r�zných autor� a 

r�zných nakladatelství. Liší se jak svým rozsahem, tak i kvalitou poskytovaných 

informací. Obecnou problematikou pr�vodc� je však jejich aktuálnost a v�rohodnost. 

Na �eském trhu jsou asi nejdostupn�jší publikace od vydavatelství Freytag&Berndt, 

Ikar, Jota, Berlitz nebo Velký pr�vodce National Geographic vydavatelství Computer 

Press. Kvalitní informace tradi�n� nabízí pr�vodce z �ady Lonely Planet vydavatelství 

Svojtka.  

Portugalské d�jiny od starov�ku, p�es její dobytí arabskými vále�níky, reconquistu2 

a následnou emancipaci samostatného království, do�asné spojení se Špan�lskem až po 

svržení monarchie a poté i diktatury a zapojení do Evropské unie shrnuje kniha S. 

Binkové (2004) Stru�ná historie stát� – Portugalsko. Podrobný p�ehled portugalských 

d�jin nabízí kniha D�jiny Portugalska v datech od Jana Klímy (2007). 

Situace odborné �esky psané literatury je mnohem složit�jší. Velmi stru�né 

informace o Portugalsku najdeme v rámci publikace ur�ené pro studenty vysokých škol 

Geografie cestovního ruchu (Št�pánek, Kopa�ka, Šíp 2001) nebo Geografie cestovního 

ruchu: Evropa (Hamarnehová 2008). 

Obecn� se hlediskem fond� Evropské unie zabývá diplomová práce F. Šejvla (2006) 

Regionální a strukturální politika EU v Portugalsku, Špan�lsku a 	ecku. 

Na oblast alternativních forem CR i v konkrétních p�íkladech Portugalska se 

zam��uje kniha G. Richardse (2007) Cultural Tourism: Global and Local Perspectives, 

ze které bylo využito n�kolik odborných �lánk� týkajících se Portugalska. 

Pro zhodnocení lokaliza�ních p�edpoklad� CR byla použita Fyzická geografie 

Evropy (Votýpka 1994 a Král 1999), Geografie Evropy (Netopil, Bi�ík, Brinke 1988), 

elektronická publikace O Portugalsku (About Portugal, AICEP3 2007) a Portugalsko – 

základní data (Portugal – Basic data, AICEP 2008) a �áste�n� pr�vodci po Portugalsku. 

Pro selektivní a realiza�ní p�edpoklady pak navíc statistická ro�enka Portugalska. 

 

                                                 
2 znovudobytí Pyrenejského poloostrova evropskou civilizací 
3 Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal = agentura pro podporu investic a 
zahrani�ního obchodu v Portugalsku (www.icep.pt)  
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2.2 Teoretické zarámování a vymezení základních pojm� 

  

Portugalsko je po celou svoji historii ovliv�ováno periferní polohou v Evrop�, která 

je zjevná již p�i prvním pohledu na mapu Evropy. Problém periferií je však složit�jší a i 

v rámci Portugalska m�žeme vymezit jednotlivé periferní oblasti. Protože sledovaný 

region Norte pat�í mezi n� a protože perifernost ovliv�uje i cestovní ruch, považuji za 

p�ínosné tuto problematiku krátce nastínit. 

Vymezení periferních oblastí je velmi relativní a je ovlivn�no zvolenými p�ístupy a 

ukazateli. „Obecným cílem vymezení periferií je nalezení oblastí, které nedosahují 

ur�ité úrovn� funk�n�-prostorových a sociáln�-prostorových vztah�, p�i�emž r�zné 

aspekty (faktory), které perifernost ur�ují, mohou p�edur�ovat r�zné specifické druhy 

perifernosti“ (Havlí�ek, Chromý, Jan�ák, Marada 2005, s. 6). Jako hlavní faktory 

ur�ující postavení území v polarizovaném prostoru (jádro–periferie) auto�i Havlí�ek, 

Chromý, Jan�ák a Marada (2005) uvád�jí p�edevším polohu vn�jší (hlavn� 

makropolohové hledisko) i vnit�ní a objektivní i subjektivní faktory ur�ující vlastní 

perifernost území, p�i�emž na úrovni objektivní reality nalezneme celou �adu aspekt� 

perifernosti. 

Jedná se zejména o aspekty: 

• fyzickogeografické (�lenitost terénu, klima, nadmo�ská výška apod.) 

• geometrické (vzdálenost od centra, geografická poloha aj.) 

• ekonomické (HDP na obyvatele, nezam�stnanost, výše mezd apod.) 

• sociáln�-demografické (vzd�lání, v�k, pohlaví apod.) 

• ekologické (zne�išt�ní ŽP, emise, poškození les�, ztráta biodiverzity apod.) 

• kulturní (etnicita, zvyky aj.) 

• náboženské 

• politické (míra autonomie, závislosti, administrativní uspo�ádání apod.) 

Mezi subjektivními aspekty pak uvád�jí regionální identitu obyvatel nebo 

subjektivní vnímání perifernosti obyvatelstvem daného území. 

Za aspekty, které ur�ují perifernost severního Portugalska lze jednozna�n� ozna�it 

fyzickogeografické (nadmo�ská výška), geometrické (vzdálenost od centra) a 

ekonomické (HDP na obyv., struktura ekonomiky). 

Ozna�it celý region Norte za periferní by bylo ale p�íliš zjednodušené. I v rámci 

samotného regionu lze vy�lenit jádrové a periferní oblasti. To je možné nap�. na základ� 
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publikace Generálního �editelství EU pro Regionální politiku, kde je použit nový 

p�ístup vymezení vzdálených venkovských oblastí kombinující klasifikaci založenou na 

�ase dojíž
ky do nejbližšího m�sta a klasifikaci OECD rozd�lující regiony na p�evážn� 

m�stské, p�echodné a p�evážn� venkovské. 

Klasifikace OECD je založena na podílu obyvatelstva žijících v místních správních 

jednotkách (LAU 1 nebo 24) s hustotou zalidn�ní menší než 150 obyv./km2. Ve 

venkovských regionech je podíl v�tší než 50 %, v p�echodných mezi 15 a 50 % a 

v m�stských regionech mén� než 15 %. 

Tato klasifikace byla zkombinována s dobou dojíž
ky do nejbližšího m�sta. Region 

je ozna�en jako „blízko k m�stu“ pokud více než polovina obyvatel dojede do centra 

m�sta o velikosti nejmén� 50 tis. obyvatel do 45 min. Pokud naopak mén� než polovina 

obyvatel, region je ozna�en jako „vzdálený“. 

Souhrnná typologie tak vytvá�í celkem 5 t�íd region� NUTS 3: 

- p�evážn� m�stské regiony 

- p�echodné regiony blízko m�sta 

- p�echodné vzdálené regiony 

- p�evážn� venkovské regiony blízko m�sta 

- p�evážn� venkovské vzdálené regiony 

Klasifikaci podle dojíž
ky a souhrnnou typologii region� NUTS 3 v Portugalsku je 

názorn� vid�t na schématech na Obr. 2. Obecn� lze �íci, že m�stské (jádrové) regiony se 

soust�e
ují p�i pob�eží, dob�e z�etelné jsou i ob� m�stské metropolitní oblasti m�st 

Lisabon a Porto. V rámci regionu Norte lze rozlišit dv� �ásti a to západní p�evážn� 

m�stskou oblast a východní p�evážn� venkovskou oblast. 

 

                                                 
4 LAU je zkratka anglického Local Administrative Unit = místní správní jednotka, LAU 1 d�íve 
ozna�ováno jako NUTS 4 a LAU 2 jako NUTS 5 
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Obr. 2: Schéma dojíž�ky a souhrnné typologie region� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Remote Rural Regions, Generální �editelství EU pro Regionální politiku 2008 

 

Obdobn� region �lení i Opera�ní program Norte 2007 – 2013. A to na „m�stský 
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dále na „venkovské území“ pokrývající tém�� t�i �tvrtiny regionu a nakonec na 

„p�echodná území“. Celkovou situaci lze doplnit o schéma m�stského systému a 

vzájemných vztah� mezi sídly a úpln� jednoduchým schématem hustoty zalidn�ní na 

obrázku 3. I zde je velmi dob�e znatelná koncentrace na západní �ást regionu. 

 
Obr. 3: Schéma m�stského systému a vzájemných vztah� a hustota zalidn�ní 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zdroj: Programa Operacional do Norte 2007 – 2013, INE – Statistical Yearbook 2007 
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Severní Portugalsko nepat�í mezi tradi�ní velmi oblíbené destinace, ale jedná se o 

relativn� nov� objevenou turistickou destinaci. Každá turistická destinace prochází 

r�znými fázemi, proto je zde vhodné zmínit tzv. životní cyklus destinace. „Jedná se o 

aplikaci klasického ekonomického a marketingového modelu „životního cyklu 

produktu“ na složený produkt – destinaci, která se skládá z mnoha rozdílných produkt� 

s odlišným pr�b�hem a délkou životního cyklu“ (Pásková, Zelenka 2002, s. 336). Lze 

tak sledovat kvantitativní i kvalitativní zm�ny v destinaci vlivem CR.  

Nej�ast�ji se používá Butler�v životní cyklus destinace se šesti fázemi vývoje 

destinace (objevení, vtažení, rozvoj, konsolidace, stagnace a poststagnace). Výkladový 

slovník CR charakterizuje jednotlivé fáze následovn�: 

1. fáze – objevení: na trhu se p�edstavuje nová destinace, zatím navšt�vována 

nízkým po�tem návšt�vník�, neexistuje tém�� žádná suprastuktura5 

2. fáze – vtažení: místní iniciativa vzr�stá p�ímo úm�rn� zvyšujícím se nárok�m 

návšt�vník�, vytvá�í se CR s jeho podstatným atributem sezónností, dochází 

k rozvoji suprastruktury CR 

3. fáze – rozvoj: míra r�stu intenzity CR m��ená po�tem návšt�vník� dosahuje 

nejvyšších hodnot, v hlavní sezón� po�ty návšt�vník� p�evyšují po�et místních 

obyvatel, typická je masovost a diverzifikace nabídky, kontrola rozvoje p�echází 

do rukou zahrani�ních podnikatel�, stále se zvyšující nároky na standard služeb 

a vybavení vedou k importu „nezbytných“ surovin a materiál� 

4. fáze – konsolidace: zpomaluje se r�st návšt�vnosti, p�evažuje typ návšt�vníka 

bez zájmu o reálný život rezident�, který sm��uje do „turistického ráje“ – 

destinace prodávané cestovní kancelá�í 

5. fáze – stagnace: po�et návšt�vník� dosahuje vrcholu, dochází k nasycení únosné 

kapacity destinace, postupn� klesá její atraktivnost 

6. fáze – poststagnace: má v závislosti na p�edchozím vývoji 3 varianty: 

• nevratný úpadek 

• stabilizaci – jako výsledek promyšleného destina�ního 

managementu se zm�nou image destinace a zvýšením 

její únosné kapacity 

• oživení – jako nový životní cyklus destinace 

                                                 
5 Suprastruktura = specializovaná infrastruktura, �ást infrastruktury využívané ur�itým sektorem 
podnikání, v CR ji tvo�í ubytovací kapacity, stravovací za�ízení, cyklistické stezky, turistická informa�ní 
centra, lyža�ské vleky, nau�né stezky aj. (Pásková, Zelenka 2002, s. 282). 
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Obr. 4: Butler�v životní cyklus destinace 

 

Zdroj: Pásková, Zelenka 2002 

 

„Cestovní ruch vždy zahrnuje cestování, ale ne každé cestování je cestovním 

ruchem. Cestovní ruch zahrnuje rekreaci, ale ne každá rekreace je cestovním ruchem. 

Cestovní ruch se uskute��uje ve volném �ase, ale ne celý volný �as je v�nován 

cestovnímu ruchu.“ T�mito slovy je alespo� �áste�n� nazna�ena složitost systému CR a 

problemati�nost jeho vymezování. (Mill R.Ch., Morrison A.M. in Pásková, Zelenka 

2002, s. 6). Nej�ast�ji bývá uvád�na definice UNWTO, podle níž je cestovní ruch 

chápán jako „souhrn aktivit osob cestujících do míst mimo jejich obvyklé prost�edí 

nebo pobývajících v t�chto místech ne déle než jeden rok za ú�elem trávení volného 

�asu, podnikání �i jiným ú�elem“ (Pásková, Zelenka 2002, str. 6). Ve Výkladovém 

slovníku cestovního ruchu (Pásková, Zelenka 2002, str. 6) pak auto�i vycházejí z vlastní 

definice: Cestovní ruch je „komplexní, mnoha oblastmi a z mnoha hledisek se 

prolínající spole�enský jev bez jakýchkoliv pevn� stanovitelných hranic, který je 

synergickým souhrnem všech jev�, vztah� a dopad� v �asoprostorovém kontextu, 

souvisících s nar�stající mobilitou lidí, motivovanou uspokojováním jejich pot�eb 

v oblasti využití volného �asu, rekreace, cestování a poznání, dále v oblasti sociální, 

kulturní a v dalších oblastech. Jevovou náplní CR jsou p�edevším souhrnné aktivity jeho 

ú�astník�, procesy souvisící s budováním a provozováním za�ízení poskytujícím t�mto 

ú�astník�m služby, aktivity spojené s rozvojem a ochranou zdroj� pro jeho funkci, 

souhrn politických a ve�ejn�-správních aktivit (politika, propagace a regulace CR, 

mezinárodní spolupráce apod.) a sou�asn� i reakce místních komunit a ekosystém� na 

uvedené aktivity (zp�tná vazba)“.  
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V této práci se také zabývám p�edpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, proto 

jsou následující �ádky v�nované tomuto pojmu. Op�t uvádím definici Výkladové 

slovníku CR (Pásková, Zelenka 2002, s. 231 – 232): P�edpoklady CR = souhrn 

p�írodních a antropogenních aspekt� v�etn� jejich mnohoúrov�ových vazeb, které 

vytvá�ejí p�edpoklady pro realizaci CR. Podle funk�n�-chronologického �len�ní je lze 

�lenit (základní klasifikace) na lokaliza�ní, selektivní a realiza�ní p�edpoklady CR.  

Lokaliza�ní p�edpoklady vyjad�ují schopnost krajiny poskytovat hodnoty vhodné 

pro jednotlivé formy CR (Mirvald 1996). Zahrnují obvykle p�írodní p�edpoklady 

(poloha, reliéf, p�írodní atraktivity, vodstvo, klima, fauna a flóra) a kulturn�-historické 

p�edpoklady (lidmi vytvo�ené atraktivity, kultura, architektura, folklór, lidová �emesla a 

tradice).  

Selektivní p�edpoklady CR vyjad�ují zp�sobilost spole�nosti dané oblasti podílet se 

na CR aktivn� i pasivn� (Drobná 2004). Zahrnují p�edpoklady demografické (hustota a 

v�ková struktura obyvatelstva), urbaniza�ní (hustota a velikostní struktura sídel), 

ekonomické (ekonomická aktivita, struktura hospodá�ství, zam�stnanosti) nebo 

ekologické (kvalita životního prost�edí, chrán�ná území). N�kdy se d�lí také na 

objektivní a subjektivní. 

Realiza�ní p�edpoklady zahrnují podmínky umož�ující realizovat cestovní ruch a 

využít lokaliza�ních a selektivních faktor� (Drahošová 2002). Umož�uje tedy realizaci 

vztah� mezi územím s výraznými selektivními p�edpoklady (odkud ú�astníci cestovního 

ruchu jezdí) a územím s p�íznivými lokaliza�ními p�edpoklady (kam jezdí) (Drahošová 

2002 dle Havrlant 1992). D�lí se na p�edpoklady komunika�ní (struktura komunika�ní 

sít�, dopravní dostupnost území) a materiáln� – technické (tzv. infrastruktura CR – 

ubytovací a stravovací za�ízení a jejich kapacita, kulturní, zábavní a sportovní za�ízení, 

informa�ní služby apod.).  

Souhrnnou hodnotu všech p�edpoklad� CR ocen�ných na základ� bodovací škály, 

sníženou o zápornou hodnotu negativních faktor� rozvoje CR – zejména o špatný stav 

složek životního prost�edí daného území, ozna�ujeme pojmem potenciál cestovního 

ruchu (Pásková, Zelenka 2002, s. 221). 
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Obr. 5: P�edpoklady pro CR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Zdroj: autorka; upraveno podle Pásková, Zelenka 2002, Sta�ková 2005 
 
Jednotlivé p�edpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v Portugalsku se zam��ením na 

oblast Severního Portugalska jsou zhodnoceny ve t�etí kapitole této práce. 

Vzhledem k povaze cestovního ruchu regionu Norte se v této práci budu zabývat 

tzv. m�kkým CR. Jedná se druh CR, který „minimalizuje vliv nežádoucích aktivit 

spojených s CR na místní komunitu a životní prost�edí, základními principy jsou 

maximální zapojení místních zdroj� (suroviny, lidé, know-how, tradice, kultura aj.) a 

malokapacitní CR“ (Pásková, Zelenka 2002, s. 173).  

S rostoucí koncentrací CR v regionech se do pop�edí zájmu dostala snaha o 

udržitelnost celé situace s ohledem na ochranu životního i sociálního prost�edí jeho 

uchování pro budoucí generace. Setkáváme se proto s pojmem udržitelný CR. Jedná se 

o takový CR, který dlouhodob� nenarušuje p�írodní, kulturní a sociální prost�edí.  

S rozvojem principu udržitelného CR také souvisí rozvoj celé �ady r�zných 

alternativních forem CR. „Pojem alternativní CR je obecné ozna�ení pro cestovní 

ruch alternativní k masovému CR s jeho negativními vlivy na sociální a kulturní 
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prost�edí obecn�, jedná se zpravidla o CR v malých skupinách, který respektuje pot�eby 

a zvyklosti místní komunity a její životní prost�edí“ (Pásková, Zelenka 2002, s. 17). 

Následuje stru�ný p�ehled jednotlivých alternativních podob CR podle definic 

Výkladového slovníku CR (Pásková, Zelenka 2002). 

Základní formou je venkovský CR, ozna�ován také jako rurální CR6. Jde o 

souborné ozna�ení pro druh CR s vícedenním pobytem a s rekrea�ními aktivitami na 

venkov�, s ubytováním v soukromí nebo v menších za�ízeních. P�itažlivost 

venkovského CR je založena na n�kterých aspektech skute�ného nebo fabulovaného 

venkovského zp�sobu života – klidná krajina, �istý vzduch, zvyky a folklór. Jeho rozvoj 

souvisí s rozvojem venkova, budováním p�ších tras a cyklotras, farem s alternativním 

zem�d�lstvím, revitalizací tradi�ních �emesel apod. Venkovský CR m�že mít r�zné 

formy – agroturismu, ekoturismus, ekoagroturismus, dobrodružný CR, kulturní CR. 

Venkovský CR má celou �adu podob a jeho jednotlivé formy se �áste�n� prolínají a 

jejich definice a vymezení se od sebe �asto více �i mén� liší. Zde jsou uvád�ny definice 

Výkladového slovníku CR (Pásková, Zelenka 2002). 

Asi nejtypi�t�jší podobou venkovského CR je agroturismus (též agrární CR). Jedná 

se o druh CR - turistické nebo rekrea�ní pobyty na venkov� na rodinných farmách, 

jejichž hlavní náplní je poznávání alternativního zp�sobu života v blízkém kontaktu s 

p�írodou, p�ímá spoluú�ast na zem�d�lských �innostech a aktivní odpo�inek, p�ší 

turistika a cykloturistika, poznávání p�vodních technik výroby potravin, jízda na koni, 

chov hospodá�ských zví�at apod. Je rozvíjen zejména v Evrop� jako ucelený program. 

Agroturismus je modelovým p�íkladem sm��ování k udržitelnému cestovnímu ruchu s 

aspekty ekologickým a socio-kulturním (není t�eba budování nové suprastruktury CR, 

využívá již existující zdroje a místní suroviny, typický je blízký sociální kontakt 

návšt�vník� s rezidenty a poznání místního životního stylu) a také ekonomickým 

(finan�ní p�ínos pro rezidenty).  

Další podobou venkovského CR je ekoturismus, forma CR, jejíž ú�astníci jsou 

motivováni využitím chrán�ných výtvor� p�írody, p�írodních rezervací, kulturních 

památek a akcí, národních park�, dalších p�írodních atraktivit, souhrnn� biosféry a 

antroposféry tak, aby nebyly cestovním ruchem nadm�rn� narušovány. Pro ekoturismus 

jsou typické ekoturistické aktivity – podle r�zné klasifikace více než 80 r�zných aktivit 

                                                 
6 z anglického rural tourism, portugalsky turismo rural 
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s relativn� malým vlivem na ekosystémy: nap�. p�ší turistika, jízda na kajaku, ú�ast na 

kulturních akcí, cykloturistika, pozorování ptactva aj.  

Dalším pojmem je ekoagroturismus, forma CR, jejíž ú�astníci jsou motivováni 

pobytem na rodinných farmách zabývajících se alternativním zem�d�lstvím. Mezi 

aktivity návšt�vník� pat�í zejména konzumace alternativn� p�stovaných a 

upravovaných potravin ze zdroj� farmy, práce na farm�, jízda na koni, blízký kontakt 

s p�írodou – p�ší turistika, cykloturistika, pozorování zví�at a pé�e o n�.  

Najdeme i �len�ní autor� Newsome, Moore, Dowling (2002) použité nap�. v práci 

Sta�kové (2005). Alternativní CR definují s pomocí citací dalších autor� jako CR, který 

klade d�raz na kontakt a pochopení mezi hostiteli a návšt�vníky stejn� jako na životní 

prost�edí (Smith & Eadington 1992 in Newsome, Moore, Dowling 2002), je v souladu 

s p�írodními a spole�enskými hodnotami a hodnotami místí komunity a umož�uje 

kladný vztah mezi místními a turisty (Wearing & Neil 1999 in Newsome, Moore, 

Dowling 2002) a zahrnuje malé spole�nosti ve vlastnictví místních obyvatel v dané 

destinaci (Cater 1993 in Newsome, Moore, Dowling 2002). 

Alternativní CR �lení na následující 4 skupiny: 

• p�írodní CR: CR v p�írod�, o p�írod� a/nebo pro zachování p�írody; zahrnuje 

nap�. dobrodružný CR a ekoturismus 

• kulturní CR: zahrnuje kontakt s kulturou a studium kultury; náleží sem nap�. 

venkovský CR, náboženský CR a etnický CR  

• události: CR spojený s prožíváním slavností typických pro danou oblast nebo 

s d�ležitými výro�ními událostmi; zahrnuje sportovní události, karnevaly nebo 

festivaly  

• ostatní: formy CR, které nelze zahrnout do p�edchozích skupin; dobrovolnické 

programy, vzd�lávací programy, pobyty na farmách apod.  
 

Zdroj: Newsome, Moore, Dowlin, 2002 in Sta�ková 2005, upraveno autorka  

 

V p�edchozí klasifikaci auto�i zmi�ují i další formy CR, které jsou d�ležitou 

sou�ástí CR v severním Portugalsku a kterými se v této práci také budu zabývat, proto 

zde uvedu jejich stru�né definice. 

Vzhledem k bohaté kultu�e a množství historických m�st Portugalska je t�eba zmínit 

kulturní a m�stský CR. Kulturní CR definuje Výkladový slovník CR (Pásková, 

Zelenka 2002, s. 150) jako „formu CR, jejíž ú�astníci jsou motivováni p�edevším 
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možností poznávání kulturního d�dictví a kultury dané zem� a jejích rezident�“. 

M�stský CR pak definuje (Pásková, Zelenka 2002, s. 174) jako „druh CR, jehož 

ú�astníci jsou motivováni návšt�vou m�st a jejich atraktivit a služeb (historické a 

kulturní atraktivity, nakupování, obchodní cesty aj.)“. 

Typickou sou�ástí portugalské kultury je náboženství, a proto i religiózní CR. 

Výkladový slovník CR (Pásková, Zelenka 2002, s. 250) vymezuje religiózní CR „za 1. 

v užším smyslu jako cestování, jehož hlavním d�vodem jsou náboženské ob�ady a 

pout�, a za 2. v širším smyslu jako formu CR, jejíž ú�astníci jsou motivováni 

návšt�vami a prohlídkami religiózních památek – kostel�, katedrál, h�bitov�, poutních 

míst aj“. 

Portugalsko je mimo jiné i vina�skou zemí, a proto zmíním ješt� v poslední dob� 

stále oblíben�jší vina�ský CR. Jedná se o „formu CR, jejíž ú�astníci jsou motivováni 

poznáváním zp�sobu p�stování vína v tradi�ních vina�ských oblastech, ochutnávkami 

vín, procít�ním atmosféry vinných sklípk�, vináren a vinoték, nákupem archivních i 

nových vín, moderním produktem pro jeho podporu jsou vina�ské stezky7“ (Pásková, 

Zelenka 2002, s. 311). Místo pojmu vina�ský CR se m�žeme také setkat s pojmem 

enoturismus8 (nap�. Kowalczyk 2003). 

 

Podstatná �ást práce je v�nována problematice podpory CR z fond� EU a dalších 

národních i regionálních organizací, proto zde krátce nastíním obecnou problematiku 

týkající se CR a Evropské unie. 

Aktivitami EU v oblasti cestovního ruchu se zabývá V. Malá (2000) v publikaci EU 

a CR, která posloužila jako zdroj pro následující stru�ný p�ehled vývoje postavení 

cestovního ruchu v Evropské unii.  

Ke konci 40. a v 50. letech 20. stol. se za�íná vytvá�et cílená politika cestovního 

ruchu, k výraznému rozvoji však dochází až pozd�ji, v letech osmdesátých (Malá 2000, 

s. 9). Jedním z prvních významných dokument� EU v oblasti CR bylo Doporu�ení 

Rady týkající se �innosti vlády na podporu cestovního ruchu z 20.7.1965, na které 

navázaly analýzy týkající se CR, zd�raz�ující jeho klady i zápory a ze kterých se 

pozd�ji vyvinula celá politika CR Evropského spole�enství (Malá 2000, s. 10).  

                                                 
7 Vina�ské stezky = tematické stezky, pro které je charakteristické propojení jednotlivých p�stitel� a 
poskytovatel� dalších služeb do uceleného produktu, motivací pro návšt�vníky se tak stává poznávání 
zp�sobu p�stování vína, ochutnávky vín ve sklípcích s typickou atmosférou, nákup archivních i nových 
vín (Pásková, Zelenka 2002, s. 311). 
8 angl. enotourism 
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Z roku 1982 pak pochází dokument První sm�ry politiky Evropského spole�enství 

v CR, který, jak uvádí Malá (2000, s. 11), obsahoval 6 prvo�adých úkol�: 

• širší �asové rozložení turistické sezóny  

• ochrana architektonických památek  

• rozvoj CR v mén� rozvinutých oblastech  

• podpora sociální turistiky  

• podpora kulturního CR 

• podpora venkovského CR 

Jak již bylo zmín�no výše, k výraznému rozvoji dochází až v 80. letech 20. stol. 

V b�eznu roku 1986 Komise vydává dokument Jednání EU na poli CR, jehož záv�ry 

pak vedou k výrazn�jším aktivitám Rady vztahujícím se k oblasti CR, a koncem roku 

jsou na celoevropské úrovni �ešeny 3 významné okruhy problém� ve vydaných 

dokumentech Rozhodnutí Rady zakládající postupy konzultací a spolupráce v oblasti 

CR, Rezoluce Rady o lepším sezónním a geografickém rozložení CR a Doporu�ení o 

jednotlivých informacích ve stávajících hotelích (Malá 2000, s. 12-13).  

Rok 1990 byl Radou vyhlášen za Evropský rok cestovního ruchu. Malá (2000, s. 

15) uvádí dva základní cíle, které sledoval: 

1. zd�raznit integra�ní roli CR v budoucím rozvoji Evropy 

2. zd�raznit ekonomický a spole�enský význam CR 

V �ervnu téhož roku také jednání Rady vyústilo v Protokol evropské politiky CR, 

který m�l udávat hlavní sm�ry p�ístupu EU k rozvoji CR i pro následující období (Malá 

2000, s. 17-18).  

Nejvýznamn�jší po�inem EU v tomto období, který vycházel ze zhodnocení vývoje 

CR, jeho významu pro Evropu a ze snahy o koordinaci aktivit EU v této oblasti, byl 

t�íletý Ak�ní plán EU na podporu CR, p�ijatý Radou v �ervenci 1992, zahrnující 

programy na období 1993 – 1995 (Malá 2000, s. 21). Jak Malá (2000, s. 21-23) dále 

uvádí, plán sledoval dva základní cíle, a to zd�razn�ní integra�ní úlohy CR v nové 

Evrop� a podporu specifických akcí sm��ujících k rozmanitosti produkt� CR a rozvoji 

nadnárodních akcí s cílem prezentace Evropy na sv�tových trzích jako homogenního 

celku, a zahrnoval �ešení celkem 11 skupin nejd�ležit�jších okruh� problém�. 

Úloha EU v rozvoji CR byla poprvé souborn� prezentována v Zelené knize Komise 

Role Unie v oblasti CR z 4.4.1995. V dokumentu se uvádí (Malá 2000, s. 25-27), že 

smyslem Zelené knihy o Roli Unie v oblasti CR je usnadnit a stimulovat myšlenku o 
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roli Unie v podpo�e CR a otev�ít širokou konzultaci o roli Unie v oblasti CR. Tato 

Zelená kniha se stala východiskem následných aktivit EU v oblasti CR. 

Jednou z d�ležitých aktivit byla realizace víceletého programu na podporu CR - 

Programu PHILOXENIA, který m�l za úkol stimulovat r�st kvality a 

konkurenceschopnosti evropského CR, jakož i zam�stnanosti v n�m v souladu 

s udržitelným rozvojem CR a v rámci kterého byly definovány 4 hlavní cíle (Malá 2000, 

s. 28-29):  

1. zlepšení informovanosti v CR 

2. zdokonalení legislativního a finan�ního prost�edí pro oblast CR 

3. zvýšení kvality evropského CR (s d�razem na propagaci udržitelného 

rozvoje CR) 

4. získání pro zem� EU v�tší po�et návšt�vník� ze t�etích (ne�lenských) zemí 

pomocí propagace Evropy jako turistické destinace 

V sou�asné dob� �adí orgány EU cestovní ruch mezi projekty, které se zabývají 

rozvojem region�, a proto se cestovnímu ruchu dostává pozornosti v rámci regionálních 

podp�rných program� (Kosmák 1999). 

Protože v rámci EU existují v�tší �i menší rozdíly mezi regiony v r�zných 

oblastech, snaží se je regionální politika (nazývaná též politika hospodá�ské a sociální 

soudržnosti) �ešit a podporovat tak rozvoj region�. Vývoj regionální politiky (RP) 

probíhal po jednotlivých obdobích, která se od sebe liší a mají svá specifika. Ve t�etím 

období (1989 – 1999) byla provád�na radikáln� reformovaná RP. Principem reformy 

byla integrace RP se sociální a �áste�n� zem�d�lskou politikou do tzv. strukturální 

politiky, v sou�asné dob� ozna�ovanou za politiku hospodá�ské a sociální soudržnosti. 

Hlavním d�vodem reformy RP byla nutnost reagovat na p�ijetí Špan�lska a Portugalska 

do EU v roce 1986. Jejich regiony m�ly odlišné regionální problémy, a proto byla 

pozornost RP odklon�na od do té doby p�evažující podpory strukturáln� postižených 

region� k podpo�e nejmén� rozvinutých region�. 

 Cíle a nástroje v jednotlivých programových období se od sebe odlišují. Porovnání 

posledních dvou období 2000 – 2006 a 2007 – 2013 názorn� ukazuje Obr. 6. Celý 

region Norte v obou obdobích mohl využívat finan�ní prost�edky z fond� a to v období 

2000 – 2006 z Cíle 1 a v dalším období 2007 – 2013 z Cíle Konvergence a 

konkurenceschopnost (podrobn� v P�íloze 3 a 4).  
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Obr. 6: Strukturální fondy EU - Cíle a nástroje 

Zdroj: Evropská unie region�m 
Poznámka: EFRR = Evropský fond pro regionální rozvoj, ESF = Evropský sociální fond, 
EZOZF = Evropský zem�d�lský asisten�ní a záru�ní fond, FNOR = Finan�ní nástroj pro 
orientaci rybolovu 
 

Základními nástroji, pomocí kterých je regionální politika v sou�asnosti napl�ována, 

jsou strukturální fondy a Fond soudržnosti. 

Strukturální fondy (SF) jsou ur�eny pro chudší nebo jinak znevýhodn�né regiony 

(nap�. venkovské a problémové m�stské oblasti, upadající pr�myslové oblasti, oblasti s 

geografickým nebo p�írodním znevýhodn�ním, jako nap�íklad ostrovy, hornaté oblasti, 

�ídce osídlené oblasti a pohrani�ní regiony). Strukturální fondy jsou celkem dva: 

� Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF9): podporovány jsou investi�ní 

(infrastrukturní) projekty, jako nap�. výstavba silnic a železnic, odstra�ování 

ekologických zát�ží, podpora za�ínajícím podnikatel�m, rozvoj a obnova 

sportovních areál� využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních 

památek, posilování spolupráce podnikatel� v p�íhrani�ních regionech apod. 

� Evropský sociální fond (ESF10): podporovány jsou neinvesti�ní 

(neinfrastrukturní) projekty, jako nap�. rekvalifikace nezam�stnaných, speciální 

programy pro osoby se zdravotním postižením, d�ti, mládež, etnické menšiny a 

další znevýhodn�né skupiny obyvatel, stáže student�, pedagog� a v�deckých 

pracovník� v soukromém a ve�ejném sektoru apod. 

                                                 
9 z angl. European Regional Development Fund 
10 z angl. European Social Fund 
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Fond soudržnosti (CF11) je na rozdíl od strukturálních fond� ur�ený na podporu 

rozvoje chudších stát�, nikoli region�. Podobn� jako u ERDF jsou z n�j podporovány 

investi�ní (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zam��ením na dopravní infrastrukturu 

v�tšího rozsahu a ochranu životního prost�edí.  

Z fond� EU jsou financovány nap�. následující projekty: 

• Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

• Ochrana životního prost�edí 

• Rozvoj m�st a obcí, p�eshrani�ní spolupráce 

• Rozvoj cestovního ruchu (nap�. rozvoj kapacit ubytovacích za�ízení, 

vybudování, rekonstrukce a obnova skanzen�, muzeí, budování cyklostezek 

a cyklotras s využitím pro CR, prezentace turistických destinací apod.) 

• Rozvoj lidských zdroj� 

• Zlepšování kvality služeb poskytovaných ve�ejnou správou a samosprávou  

• Podpora podnikání, v�dy a výzkumu 

Zdroj:Strukturální fondy - Informace o fondech EU  

Každá �lenská zem� musí mít vypracovaný základní programový dokument pro 

využívání fond� Evropské unie. V programovém období 2000 – 2006 to byl Rámec 

podpory Spole�enství (CSF/QCA12) a v sou�asném programovém období 2007 – 2013 

to je Národní strategický referen�ní rámec (NSRF/QREN13). 

Využitím evropských fond� na podporu cestovního ruchu v Portugalsku se 

podrobn�ji zabývá kapitola 4. 

 

 

2.3 Metodické postupy a zdroje dat 

 

Práce s internetovými zdroji je problematická, ale v sou�asné dob� již nevyhnutelná. 

Je pot�eba v�novat zvýšenou pozornost p�vodu získávaných informací a držet se pouze 

oficiálních internetových portál�. 

Statistická data pro analýzu vývoje a sou�asného stavu cestovního ruchu 

v Portugalsku byla získána z nejnov�jších publikací dostupných na oficiálních 

                                                 
11 z angl. Cohesion Fund 
12 z angl. Community Support Framework (CSF) nebo port. Quadro Comunitário de Apoio (QCA), v 
programovém období 2000 – 2006 nese ozna�ení QCA III 
13 z angl. National Strategic Reference Framework (NSFR) nebo port. Quadro de Referência Estratégico 
Nacional (QREN) 
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internetových stránkách Národního statistického ú�adu (Instituto Nacional de Estatística 

- INE) a na oficiálních stránkách portugalské centrály CR Turismo de Portugal (TP). 

Tyto publikace jsou zde voln� p�ístupné ve formátu .pdf a v p�ípad� INE i v anglické 

jazykové verzi. Jednalo se o statistické ro�enky obecn� za celé Portugalsko nebo díl�í 

regiony (Statistical Yearbook, Statistical Yearbook of the North Region, Historical 

Statistics) a o statistické ro�enky zam��ené p�ímo na cestovní ruch v Portugalsku 

(Tourism Statistics), vždy za p�íslušný rok. Na stránkách TP jsou ve formátu .pdf 

k dispozici podrobn�jší publikace o cestovním ruchu, až na pár výjimek však pouze 

v portugalské jazykové verzi. Nejd�ležit�jšími publikacemi pro tuto práci byly nap�. CR 

v roce… (Turismo em…), CR v �íslech (O Turismo em Números), Rurální CR (Turismo 

no Espaço Rural). Tyto publikace využívají také statistická data INE, proto byla možná 

jejich vzájemná kombinace. Data UNWTO nebo Eurostatu nebyla v této �ásti 

využívána pro trochu odlišná �ísla daná jinými metodologickými postupy. 

Dále je z  TP p�ístupný Národní strategický plán cestovního ruchu (Plano 

Estratégico Nacional do Turismo, dále jen PENT) a Ak�ní plán rozvoje cestovního 

ruchu severního Portugalska. PENT je k dispozici také v anglické jazykové verzi. Tyto 

plány poskytly podklady pro hodnocení propagace a organizace CR v Portugalsku. 

Krom� t�chto dokument� byly využity také oficiální internetové stránky TP nebo 

agentury na propagaci CR v severním Portugalsku ADETURN. 

Cestovní ruch byl hodnocen pomocí celé �ady r�zných ukazatel� b�žn� používaných 

pro analýzu vývoje a stavu CR v regionech. Vždy byla snaha získat co nejnov�jší data a 

co nejdelší �asové �ady pro poskytnutí obrázku o vývoji CR. 

Použity byly p�íjezdy zahrani�ních turist�, p�íjmy z CR, struktura a po�et 

ubytovacích za�ízení, po�et strávených nocí, hosté v ubytovacích za�ízeních, složení 

turist� podle zem� p�vodu, podle rozložení do jednotlivých region� nebo podíl 

domácích a zahrani�ních turist�. 

Pro data o celkové podpo�e CR v Portugalsku Evropskou unií byl využit oficiální 

informa�ní portál regionální politiky EU http://ec.europa.eu/regional_policy. Informace 

o jednotlivých programech pobídek na modernizaci portugalské ekonomiky v�etn� 

cestovního ruchu v rámci QCA III14 byly získány ze záv�re�ných zpráv nebo podrobn�ji 

s využitím vyhledávacího formulá�e na informa�ním portálu http://www.prime.min-

economia.pt. Výsledky n�kterých díl�ích program� je také možno získat p�ímo u TP. 

                                                 
14 z angl. Community Support Framework (CSF) nebo port. Quadro Comunitário de Apoio (QCA), v 
programovém období 2000 – 2006 nese ozna�ení QCA III 
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Data o podpo�e rurálního CR byla získána z Národní centrály venkovského CR 

(http://www.center.pt).  

P�ínosem p�i zpracovávání každé geografické práce je osobní znalost zkoumaného 

prost�edí. Seznámení s portugalským cestovním ruchem mi umožnil studijní pobyt 

Erasmus na Universidade do Minho v Guimarãesi v severním Portugalsku. B�hem 

tohoto pobytu jsem m�la možnost pracovat na projektu s dotazníkovým šet�ením pod 

vedením prof. J.Sarmenta týkající se cestovního ruchu ve m�st�, ale také poznat 

Portugalsko z pozice oby�ejného turisty. 
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3 Cestovní ruch v Portugalsku 

 
3.1 P�edpoklady CR v Portugalsku  

 

3.1.1 Lokaliza�ní p�edpoklady 

 

P�írodní p�edpoklady 

Portugalsko je nejjihozápadn�jším státem Evropy a zaujímá p�ibližn� jednu šestinu 

Pyrenejského poloostrova. Na severu a východ� sousedí se Špan�lskem, západní a jižní 

hranici tvo�í Atlantský oceán. Administrativn� k Portugalsku náleží také ostrov Madeira 

a souostroví Azory, nacházející se v Atlantském oceánu. 

Celková rozloha Portugalska je 92 090 km2, z toho 3123 km2 náleží na rozlohu 

ostrov�. Pob�eží je dlouhé 1410 km (INE 2007). 

Reliéf Portugalska je relativn� rozmanitý a r�znorodý. V�tšina území je nížinatá, 

hlavn� v pob�ežních oblastech a jižn� od �eky Tejo. Mezi �ekami Douro a Tejo do 

Portugalska zasahuje �ást geologické stavební jednotky Mesety. Nejvyšší poho�í 

pevninského Portugalska Serra da Estrela s nejvyšší horou Torre (1991 m n. m.) se 

nachází ve východní �ásti zem�. Nejvyšší hora Portugalska se ale nachází na Azorských 

ostrovech (sopka Mount Pico, 2351 m n. m.).  

Severní Portugalsko je jedním z nejrozmanit�jších region�. Od nížinatého 

atlantského pob�eží (Costa Verde) se reliéf postupn� sm�rem na východ zvedá do 

Severoportugalské hornatiny. Mezi nejvyšší poho�í zde pat�í nap�. Serra do Gerês (1556 

m), Serra do Mar�o (1415 m), Serra de Nogueira (1318 m) nebo Serra de Bornes (1200 

m) (P�íloha 5 a 6).  

Nejvýznamn�jšími �ekami Portugalska jsou Douro (p�ítoky Tâmega, Sábor a Coa), 

Tejo (p�ítok Zêzere) a Guadiana, která je jednou z mála �ek tekoucích v severojižním 

sm�ru. Všechny tyto v�tší �eky p�itékají do Portugalska ze Špan�lska a je na nich 

vybudováno množství p�ehrad (nap�. vodní nádrž Alcántara na �ece Tejo na 

portugalsko-špan�lských hranicích). Na severu te�e �eka Lima a Minho, které tvo�í 

�áste�n� hranici se Špan�lskem. V poho�í Serra da Estrela pramení �eka Mondego. 

Všechny portugalské �eky pat�í do úmo�í Atlantského oceánu. 
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Na jezera je Portugalsko velmi chudé. Pouze v centrálním Portugalsku v poho�í 

Serra da Estrela najdeme ledovcová jezírka a na jihu zem� pob�ežní laguny. 

Nejd�ležit�jší pro cestovní ruch Portugalska je samoz�ejm� poloha na pob�eží 

Atlantského oceánu a s tím spojené množství pláží. Pro cestovní ruch typu 

„sun&beach“15 je nejvhodn�jší jižní pob�eží Algarve. Teplota vody se zde pohybuje 

v �ervenci okolo 23 °C. Naopak východní atlantské pob�eží je vhodné a hojn� 

využívané pro r�zné druhy surfingu (windsurfing, kitesurfing) a ne tolik ke koupání, 

protože voda je zde o poznání chladn�jší, okolo 16 °C.  

Podnebné podmínky celého Iberského poloostrova jsou dány p�edevším polohou 

v jihozápadním cípu evropské pevniny. Zna�né rozdíly jsou mezi severem a jihem a 

mezi pob�ežími a vnitrozemskými oblastmi. Na portugalské klima má zna�ný vliv 

Atlantský oceán. Na severu a západ� je podnebí mírné oceánské, na jihu subtropické 

st�edomo�ské (suché horké léto a mírná vlhká zima). Pr�m�rná letní teplota vzduchu se 

pohybuje od 20 °C do 28 °C. Pr�m�rný ro�ní úhrn srážek klesá p�ibližn� ve sm�ru od 

severu k jihu. Pr�m�rná teplota na ostrovech je 18,5 °C a pr�m�rné srážky 650 mm. 

Srážek od severu k jihu výrazn� ubývá. Nejvíce srážek spadne v severním Portugalsku 

(stanice Caldas do Geres, 430 m n. m., ro�ní pr�m�r 3106 mm). Grafické znázorn�ní 

klimatických podmínek je uvedeno v P�ílohách 7 a 8. 

 

Kulturn� - historické p�edpoklady 

Portugalsko a zvlášt� pak severní region Norte se m�že pyšnit velmi rozsáhlými a 

r�znorodými kulturn�-historickými památkami. To vše díky množství r�zných 

civilizací, které se na území dnešního Portugalska vyst�ídaly a zanechaly po sob� stopy 

(mezi jinými nap�. Keltové, 	ímané a Arabové). 

Najdeme zde památky p�ipomínající dlouhou a bohatou historii zem�. Od 

archeologických nález� doby kamenné (skalní malby v údolí �eky Côa), doby keltské 

(Citânia dos Briteiros), p�es nadvládu 	íman� (množství akvadukt�). Ukázkou vrcholné 

gotiky je klášter Batalha, p�íkladem renesan�ní architektury je Klášterní komplex 

v Tomaru a zlatou éru velkých zámo�ských objev� p�ipomíná Klášter �ádu sv. Jeronýma 

a v�ž Belém v Lisabonu. V architektu�e najdeme také pro Portugalsko typický a 

unikátní tzv. manuelský sloh z 15. stol. ovlivn�ný práv� zámo�skými objevy a lo
mi. 

                                                 
15 Ekvivalentem je pojem 3S CR (z ang. sand, sea, sun) - ú�astníci této formy CR jsou motivováni 
zpravidla možností pasivního konzumu p�ímo�ského prost�edí (pláží a p�ilehlé infrastruktury) a sociálních 
kontakt� v této oblasti než touhou poznávat skute�né p�írodní a sociální prost�edí dané lokality (Pásková, 
Zelenka, 2002) 
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Typickou sou�ástí architektury jsou také tzv. azulejos – dekorativní, �asto ru�n� 

malované kachlíky. 

Na území Portugalska se nachází celkem 13 míst zapsaných na seznam Sv�tového 

kulturního a p�írodního d�dictví UNESCO (P�íloha 9 a 10). Pouze jedno místo pat�í 

mezi p�írodní památky (Vav�ínový les na ostrov� Madeira), ostatní jsou kulturní 

povahy. V regionu Norte se nacházejí celkem 4 památky:  

o Historické centrum Porta (1996) 

o Skalní malby v údolí �eky Côa (1998) 

o Historické centrum m�sta Guimarães (2001) 

o Vina�ská oblast Alto Douro (2001) 

D�ležitou sou�ástí portugalské kultury a života je náboženství a p�evážn� s ním pak 

souvisí neuv��itelné množství r�zných slavností, svátk� nebo poutí, které se konají 

pravideln� po celém Portugalsku.  

Z hlediska cestovního ruchu má v poslední dob� také velký význam typická 

portugalská gastronomie a vina�ství. V severním Portugalsku je nejznám�jší portské 

víno (Vinho do Porto), ale oblib� se t�ší i mladé, jemn� perlivé víno z oblasti Minho 

(Vinho Verde). 

 

 

3.1.2 Selektivní p�edpoklady 

  

Mezi objektivní p�edpoklady se �adí faktory demografické, urbaniza�ní, politické, 

ekonomické nebo ekologické. 

Celkový po�et obyvatel Portugalska je více než 10,6 mil., z toho více než t�etina žije 

v severním regionu (INE 2007). Hustota zalidn�ní je velmi r�znorodá, koncentrace 

obyvatel je p�i pob�eží, hlavn� v pásmu mezi m�sty Vianna do Castelo a Setúbal, a ve 

dvou metropolitních oblastech m�st Lisabon a Porto (P�íloha 11). Mezi další v�tší m�sta 

pat�í nap�. Faro, Coimbra nebo Braga. Obyvatelstvo je homogenní, mezi p�ist�hovalci 

dominují lidé z portugalsky mluvících zemí (Kapverdy, Brazílie nebo Angola). 

Náboženství je neodmyslitelnou sou�ástí Portugalska, 93 % obyvatelstva je 

�ímskokatolického vyznání (INE 2007).  

Politická a bezpe�ností situace je stabilní a nep�edstavuje pro p�ijížd�jící turisty 

žádnou hrozbu ani omezení. 
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Velmi výrazný pozitivní dopad na portugalské hospodá�ství a p�íliv zahrani�ních 

investic m�l vstup do Evropské unie. V sou�asné dob� je ekonomická struktura 

zam��ena na sektor služeb (71 % HDP a 58 % zam�stnaných), sekundér tvo�í 25 % 

HDP a 30 % zam�stnaných a nakonec primér tvo�í 4 % HDP a 12 % zam�stnaných 

(INE 2007).  

Za ochranu p�írody a správu chrán�ných území je zodpov�dný Institut ochrany 

p�írody ICN16. Ochrana p�írody probíhá na n�kolika stupních, rozlišují se národní 

parky, p�írodní parky, p�írodní rezervace, chrán�ná území a další. Status národního 

parku má v Portugalsku pouze jedno území na samém severu zem�. Jedná se o NP 

Peneda-Gerês založený v roce 1971. Podrobn� chrán�né oblasti znázor�uje P�íloha 12. 

Udržitelný rozvoj pláží a p�ístav� podporuje program Modrá vlajka17. Takto 

ozna�ená místa jsou známkou kvality a �istoty vody, pláží i vybavenosti. V Portugalsku 

se tímto ozna�ením m�že pyšnit celkem 225 pláží a 14 p�ístav�, v severním Portugalsku 

pak 43 pláží a 1 p�ístav18. 

 
 

3.1.3 Realiza�ní p�edpoklady 

   

Dopravní p�edpoklady 

Do dopravních p�edpoklad� zahrnujeme možnosti spojení s okolím i kvalitu a 

hustotu dopravní sít� uvnit� státu nebo regionu.  

Sí� letiš� je tvo�ena t�emi letišti na pevnin� (Lisabon, Porto a Faro) a jedenácti na 

ostrovech (INE 2008). Mezinárodní letišt� Francisco de Sá Carneiro v Portu má pro 

m�sto i celý region Norte velký význam a jeho d�ležitost stále stoupá, hlavn� od té 

doby, co prošlo kompletní renovací p�ed po�ádáním Mistrovství sv�ta ve fotbale EURO 

2004. Z hlediska po�tu pasažér� je sice zatím stále na t�etím míst� za letišt�m ve Faru 

v Algarve, ale dynamika je zde nejv�tší (Tab. 1), a z hlediska po�tu let� je na druhém 

míst� za mezinárodním letišt�m v hlavním m�st� Lisabonu. Velký význam na rozvoj 

letišt� má p�sobení nízkonákladové letecké spole�nosti Ryanair, která spojuje Porto se 

                                                 
16 z port. Instituto da Conservaç�o da Natureza 
17 The Blue Flag Programme (www.blueflag.org) 
18 Seznam na   
http://www.blueflag.org/Menu/Blue+Flag+beaches%2fmarinas/2009/Northern+Hemisphere/Portugal 
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sedmnácti evropskými m�sty. To má také výrazný vliv na oblibu tzv. city breaks19 

pobyt�. 

 

Tab. 1: Portugalská letišt� v roce 2007 

Letišt� Po�et let� Zm�na 2007/2004 
(v %) Po�et pasažér� Zm�na 2007/2004 

 (v %) 

Lisabon 139 519 14,2 13 392 069 25,1 

Porto 50 745 16,1 3 986 748 35,4 

Faro 40 253 23,6 5 470 472 17,8 

Azory 21 499 16,7 1 281 021 13,4 

Madeira 24 802 -15,3 2 564 243 5,1 

Celkem 276 818 12,4 269 694 553 22,1 

Zdroj: Statistical Yearbook 2007 

 

Sí� portugalských silnic a p�edevším dálnic je hustá a v dobrém stavu. Zásluhu na 

tom mají také fondy EU. Mohutné investice do rozvoje infrastruktury však nep�inesly 

o�ekávaný výsledek v podob� výrazného p�ílivu zahrani�ních investic. Z celkové délky 

12 902 km tvo�í dálnice 2 613 km (INE 2008).  

I železni�ní sí� v Portugalsku je relativn� hustá, tvo�í jí celkem 2 838 km tratí (INE 

2008). Spoje se d�lí na n�kolik úrovní, regionální, mezim�stské nebo suburbánní. Ta 

skv�le funguje nap�. v okolí Porta, odkud vede do vzdálen�jších okolních m�st (Aveira, 

Bragy, Guimarãse a Marco de Canaveses). Zajímavostí týkající se cestovního ruchu 

jsou staré úzkokolejné trat� podél �eky Douro s možností projíž
ky historickým 

vlakem.  

 

                                                 
19  krátké, dvou až t�ídenní, �asto víkendové pobyty ve m�stech, v �R se pro tyto pobyty �asto používá 
výraz Eurovíkend 
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Obr. 7: Silni�ní sí	 v Portugalsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.footiemap.com/country/portugal/maps/portugal.jpg  
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Ubytovací za�ízení 

D�ležit�jší sou�ástí infrastruktury cestovního ruchu jsou ubytovací za�ízení. Pro 

snazší orientaci v nabídce jsou pro turisty d�ležité r�zné klasifikace, které by ukazovaly 

kvalitu poskytovaných služeb a které by p�sobily také na jejich zkvalit�ování. 

Klasifikace ubytovacích za�ízení v sou�asné dob� existuje v rámci jednotlivých 

hotelových �et�zc�, provádí ji r�zné organizace cestovního ruchu (nap�. touroperáto�i) a 

nakonec se klasifikace r�zní i v rámci jednotlivých stát�. V�tšina stát� EU má 

zavedenou národní klasifikaci hotel�, ale existují i zem�, kde žádná oficiální klasifikace 

ubytovacích za�ízení zavedena není, jako nap�. ve Švédsku, Dánsku a Finsku (Malá 

2000). V rámci EU není zavedena jednotná terminologie a klasifikace, ale v�tšina stát� 

EU d�lí ubytovací za�ízení do 5 kategorií s ozna�ením *. Ubytování v soukromí �i 

v rámci agroturistiky je v jednotlivých zemích �ešeno r�zn� a �asto klasifikaci 

nepodléhá (Malá 2000). 

Podle Kategorizace a klasifikace ubytovacích za�ízení ve státech Evropské unie, 

uvád�jící p�ehled stavu hotelové klasifikace v zemích zastoupené v organizaci 

HOTREC20, je v Portugalsku klasifikace na národní úrovni oficiální a povinná, 

klasifika�ní systém vytvo�il a klasifika�ní certifikáty ud�luje portugalská centrála CR 

Turismo de Portugal (TP) a vzhledem ke kvantitativním kritériím je objektivní.  

V Portugalsku lze rozlišit n�kolik typ� ubytovacích za�ízeních, a� už klasických 

nebo pro Portugalsko typických. P�ehled ubytovacích za�ízení uvádí nap�. TP.  Hotely 

jsou t�íd�ny do 5 kategorií 1 – 5 * podle jejich polohy a za�ízení, „estalagens“ (hotely ve 

stylu místní architektury) 4 - 5 *, pensiony 2 – 4*, motely 2 – 3* a  hotelové apartmány 

do kategorií 2 – 5*.  

K dispozici jsou také kempy, které jsou rozd�leny do kategorií 1 – 4*, soukromé 

kempy pak ješt� nesou ozna�ení obsahující písmeno P a n�kdy mohou být využívány 

pouze �leny. 

Dále zde najdeme pro Portugalsko typické „pousadas“. Jedná se kláštery, zámky �i 

pevnosti, které byly zrekonstruovány a p�ebudovány na hotely ve stylu typickém pro 

danou oblast. D�íve byly provozovány státem, v roce 2003 však došlo k privatizaci.  

 
                                                 
20 HOTREC (Confederation of National Associations of Hotels, Restaurants, Cafés and Similar 
Establishments in the European Union and European Economic Area) = Konfederace národních asociací 
hotel�, restaurací, kaváren a obdobných za�ízení v EU a evropském ekonomickém prostoru, �leny je 34 
národních a profesních asociací z 19 zemí, cílem je reprezentace �len� v orgánech EU, dialog se 
sociálními partnery, komunikace s dalšími segmenty dodavatel� v odv�tví CR (Pásková, Zelenka 2002, s. 
349). 
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Pousadas jsou rozd�leny na 4 typy: 

• Charm Pousadas (ve stylu architektury zt�les�ující místní kulturu) 

• Nature Pousadas (lokalizované ve výjime�né p�írod�) 

• Historic Pousadas (p�vodem historické památky) 

• Historic Design Pousadas (zrestaurované v historickém stylu) 

 

Obr. 8: Pousadas v Portugalsku  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Pousadas of Portugal 2009 
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P�edevším v regionu severního Portugalska je oblíbenou formou ubytování na 

venkov�. R�zné druhy t�chto za�ízení budou podrobn�ji p�edstaveny v kapitole 

zabývající se rurálním cestovním ruchem. 

Ubytovací kapacity jsou v Portugalsku dostate�né a jak bylo nazna�eno výše, druhy 

ubytovacích za�ízení jsou rozmanité. Celkem zde najdeme p�es 2 tis. za�ízení a 

celkovou kapacitou p�es 260 tis. l�žek (Tab. 2).  

 

Tab. 2: Ubytovací za�ízení v Portugalsku 

 Po�et za�ízení Kapacita Obsazenost  (v %) 

Portugalsko 2 031 264 747 40,8 

Norte 461 36 421 30,1 

Centro 427 36 837 27,6 

Lisboa 306 49 654 46,4 

Alentejo 154 9 961 28,4 

Algarve 415 96 180 44,2 

Azory 81 8 397 39,3 

Madeira 187 27 297 54,8 

Zdroj: INE – Statistical Yearbook 2007 

 

Nejvíce za�ízení se nalézá v regionu Norte, nejvyšší ubytovací kapacity mají však 

tradi�ní destinace jako Lisboa a p�edevším Algarve. V tomto p�ípad� se jedná o 

velkokapacitní hotelové komplexy, zatímco práv� v regionu Norte jde spíše o menší 

za�ízení, �asto rodinného charakteru. Podíl jednotlivých portugalských region� názorn� 

ukazuje Obr. 9. 
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Obr. 9: Po�et a kapacita ubytovacích za�ízení podle NUTS II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: INE – Statistical Yearbook 2007, autorka 

 

V severním Portugalsku se podle Ak�ního plánu rozvoje CR v severním Portugalsku 

v roce 2006 koncentrovala tém�� polovina hotel� do regionu Porto a p�ibližn� t�etina do 

regionu Minho. Na region Douro p�ipadá pouze 8 % hotel� a na region Trás-os-Montes 

13,5 %. 

 

 

3.2 Stav a vývoj CR  

 

Portugalsko je tradi�ní oblíbenou evropskou destinací cestovního ruchu a to p�edevším 
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kulturn�-historických památek, sportovního vyžití, možností zábavy, výbornému vínu a 

gastronomii, portugalské pohostinnosti a moderní turistické infrastruktu�e. 

Cestovní ruch pat�í mezi d�ležité ekonomické sektory portugalského hospodá�ství a 

jeho d�ležitost stále roste jak z hlediska tvorby pracovních míst, tak podílu na tvorb� 

HDP. V roce 2007 tvo�il cestovní ruch 11 % z portugalského HDP (INE 2007). 

Ve sv�tovém m��ítku se Portugalsko v roce 2006 podle TP za�adilo na 19. místo 

podle po�tu p�íjezd� turist� a na 23. místo podle p�íjm� z CR (Tab. 3).  

 

Tab. 3: Hlavní sv�tové turistické destinace 

Podle p�íjezdu zahrani�ních turist� Podle p�íjm� z cestovního ruchu 

  2006 2005 rozdíl 
06/05   2006 2005 rozdíl 

06/05 

1. Francie 79,1 75,9 4,2 1. USA 68,9 65,7 4,9 

2. Špan�lsko 58,5 55,9 4,7 2. Špan�lsko 41,1 38,5 6,8 

3. USA 51,1 49,2 3,9 3. Francie 38,2 34,0 9,4 

4. �ína 49,6 16,8 6,0 4. Itálie 30,6 28,5 7,4 

5. Itálie 41,1 36,5 12,6 5. �ína 27,2 23,5 15,7 

6. VB 30,1 28,0 7,5 6. VB 26,9 24,7 8,9 

7. N�mecko 23,6 21,5 9,8 7. N�mecko 26,4 23,5 12,3 

8. Mexiko 21,4 21,9 -2,3 8. Austrálie 14,3 13,6 5,1 

9. Rakousko 20,3 20,0 1,5 9. Turecko 13,6 14,6 -6,8 

10. Rusko 20,2 19,9 1,5 10. Rakousko 13,4 12,5 7,2 

…     …     

19. Portugalsko 11,3 10,6 6,3 

 

23. Portugalsko 6,6 6,2 7,3 

Zdroj: Turismo em 2006 

 

Z tabulky 4  je pak vid�t, že na evropském trhu Portugalsko podle po�tu p�íjezd� 

turist� zaujímá 12. místo a podle p�íjm� 13. místo s pozitivním r�stem, stejn� jako další 

oblíbené turistické destinace pobytového CR u mo�e jižní a mediteránní Evropy (Itálie, 

	ecko, Špan�lsko).  
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Tab. 4: Hlavní evropské turistické destinace 

Podle p�íjezdu zahrani�ních turist� Podle p�íjm� z cestovního ruchu 
 

2005 2006 06/05 
v % 

podíl  
2006 

po�adí 
2006 2005 2006 podíl  

2006 
po�adí 
2006 

 v tis. v mil. EUR 
Evropa 438 743 460 835 

5,0 100  
288 332 309 586 

100  

      

 

    
Rakousko 19 952 20 261 1,5 4,4 6.  13 236 13 770 4,4 7. 
Belgie 6 747 6 995 3,7 1,5 18.  8 157 9 535 3,1 10. 
Bulharsko 4 837 5 158 6,6 1,1 20.  2 009 2 138 0,7 21. 
Chorvatsko 8 467 8 659 2,3 1,9 15.  6 169 6 532 2,1 13. 
�R 6 336 6 435 1,6 1,4 19.  3 859 4 139 1,3 17. 
Francie 75 908 79 083 4,2 17,2 1.  34 947 35 471 11,5 2. 
N�mecko 21 500 23 569 9,6 5,1 5.  24 115 27 081 8,7 5. 
�ecko 14 765 16 039 8,6 3,5 10.  11 351 11 787 3,8 8. 
Ma�arsko 9 979 9 259 -7,2 2,0 14.  3 531 3 736 1,2 18. 
Irsko 7 333 8 001 9,1 1,7 16.  3 922 4 333 1,4 16. 
Itálie 36 513 41 058 12,4 8,9 3.  29 261 31 519 10,2 3. 
Nizozemsko 10 012 10 739 7,3 2,3 13.  8 659 9 520 3,1 11. 
Norsko 3 824 3 945 3,2 0,9 21.  2 889 3 108 1,0 19. 
Polsko 15 200 15 670 3,1 3,4 11.  5 186 5 984 1,9 15. 
Portugalsko 10 612 11 282 6,3 2,4 12.  6 375 6 902 2,2 12. 
Rusko 19 940 20 199 1,3 4,4 7.  4 599 5 807 1,9 14. 
Špan�lsko 55 914 58 451 4,5 12,7 2.  39 654 42 253 13,6 1. 
Švýcarsko 7 229 7 863 8,8 1,7 17.  9 126 9 790 3,2 9. 
Turecko 20 273 18 916 -6,7 4,1 9.  15 005 13 931 4,5 6. 
Ukrajina 17 631 18 936 7,4 4,1 8.  2 583 2 881 0,9 20. 
VB 28 039 30 654 9,3 6,7 4.  25 357 27 853 9,0 4. 
Zdroj: Turismo em 2006 

 

Graf 1 nám ukazuje vývoj po�tu turist� již od 60. let 20.stol. Historicky zlomový 

rok 1974, kdy došlo k tzv. „Karafiátové revoluci“ a svržení Salazarova diktátorského 

režimu, nastartoval rozvoj Portugalska ve všech sférách. V grafu 1 je názorn� vid�t 

prudký rozvoj CR od 2. pol. 70. let 20. stol. na p�íkladu po�tu p�íjezdu turist�. P�i�emž 

nejv�tší dynamiku m�žeme zaznamenat v letech 1977 až 1980. 

Dalším zlomovým rokem byl vstup Portugalska do Evropské Unie v roce 1986, 

což m�lo za následek rychlý hospodá�ský rozvoj s možností �erpání finan�ních 

prost�edk� z fond� EU. V po�tu p�íjezdu turist� žádný výrazný skok v nár�stu po�tu 

turist� nepozorujeme, ale i nadále pokra�uje pozitivní trend nár�stu poštu turist� 

v pr�m�ru o 10 % ro�n� až do roku 2000. 
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Graf 1: Vývoj po�tu zahrani�ních turist� (v mil.) 

Zdroj: INE - Historical Statistics, Estatísticas do Turismo 2008 

 

Od roku 2000 si Portugalsko udržuje p�ibližn� vyrovnaný po�et p�ijížd�jících 

turist� okolo 12 mil. ro�n�. Po mírném poklesu v roce 2005, po roce 2004, kdy v �ervnu 

Portugalsko hostilo Mistrovství Evropy ve fotbale (EURO), je již op�t patrná vzestupná 

tendence. Otázkou z�stává, jak se na vývoji po�tu turist� projeví celosv�tová finan�ní 

krize. V roce 2008 byl nár�st malý, ale stále ješt� m�žeme mluvit o r�stu. Z�eteln� se 

však krize projeví pravd�podobn� až v roce 2009. 

 

Graf 2: Po�et zahrani�ních turist� v Portugalsku (v mil.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Turismo de Portugal, INE 
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P�estože v po�tu p�íjezd� turist� po roce 2001 došlu k mírnému poklesu a to i v roce 

EURA 2004 a p�edevším rok po n�m, z hlediska p�íjm� z cestovního ruchu byl vývoj 

pro Portugalsko ve znamení r�stu. V roce Mistrovství Evropy ve fotbale došlo op�t 

k výraznému nár�stu a stoupající trend vydržel i v dalších letech. V souvislosti s již 

zmín�nou celosv�tovou krizí však lze o�ekávat op�tovný pokles nebo stagnaci. 

 

Graf 3: P�íjmy ze zahrani�ního CR (v mil. Euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Turismo de Portugal, INE 

 

Cestovní ruch Portugalska se vyzna�uje závislostí na 4 národnostních skupinách 

zahrani�ních turist� (z Velké Británie, Špan�lska, N�mecka a Francie), výraznou 

sezónností a vysokou koncentrací do 3 region� (Algarve, Madeira a Lisboa). 

Národností diversifikaci zahrani�ních turist� dob�e ukazuje Graf 4. Je z n�j patrné, 

že 4 hlavní národnostní skupiny turist� se na celkových po�tech podílejí tém�� ze dvou 

t�etin (65,4 %). Dominantní roli hraje dle o�ekávání jediný soused Portugalska – 

Špan�lsko (tém�� 22 %). Dále je to Velká Británie, která se podílí nejvíce na p�íjmech 

z CR (25 % v roce 2005), Francie a také N�mecko. 
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Graf 4: Národnostní složení turist� v Portugalsku v roce 2007 (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: INE – Estatística do Turismo 2007 

 

Graf 5 ukazuje po�et host� v ubytovacích za�ízeních podle rozložení do 

jednotlivých m�síc�. Maxima dosahují tradi�n� letní prázdninové m�síce �ervenec a 

srpen, ovšem díky p�íznivému klimatu, p�edevším v destinacích Algarve a Madeira, je 

sezóna prodloužena do zá�í až �íjna. Relativn� dobré výsledky zaznamenávají i jarní 

m�síce. D�vod� m�žeme jmenovat hned n�kolik, jednak p�íznivé klima, Velikonoce a 

další množství r�zných svátk� a slavností, které se na ja�e konají po celém Portugalsku. 

 

Graf 5: Hosté v ubytovacích za�ízeních podle m�síc� v roce 2007 v Portugalsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: INE – Estatísticas do Turismo 2008 
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D�ležitou sou�ástí portugalského cestovního ruchu je i domácí cestovní ruch. 

Tabulka 5 ukazuje, kde Portugalci tráví svou dovolenou. Více než jedna �tvrtina 

obyvatel tráví svou dovolenou v Portugalsku (údaje z roku 2006) a necelých 10 % 

vyjíždí do zahrani�í. Rozdíl mezi lety 2005 a 2006 však ukazuje výrazný pokles zájmu 

o domácí dovolenou a naopak o r�st dovolené v zahrani�ních zemích. Sou�asná 

finan�ní krize však m�že tento trend obrátit a bude zajímavé sledovat, jak se projeví 

v zájmu o domácí cestovní ruch v Portugalsku. 

 

Tab. 5: Domácí cestovní ruch v Portugalsku 

  2006 Zm�na 06/05 Podíl (%) 

Populace celkem* 8 081 - 100 
trávící dovolenou 4 096 -9,5 50,7 

mimo místo bydlišt� 2 867 -7,8 35,5 
v zahrani�í 720 8,3 8,9 
v Portugalsku 2 147 -12,1 26,6 

v míst� bydlišt� 1 229 -13,5 15,2 
netrávící dovolenou 3 985 12,2 49,3 

* populace na kontinentu starší 15ti let (v tisících) 
Zdroj: Férias dos Portugueses 2006, Turismo de Portugal 
 

Jak bude ješt� popsáno dále, Algarve, Lisabon a Madeira pat�í mezi tradi�ní 

oblíbené destinace zahrani�ních turist� a spolu s Azorskými ostrovy zde podíl 

zahrani�ních turist� výrazn� p�evyšuje podíl turist� domácích. P�edevším na Madei�e je 

podíl markantní, zahrani�ní turisté zde tvo�í 86,5% podíl (Obr. 10). U Algarve a 

Lisabonu je to p�es 70 %. Ostatní regiony jsou naopak cílem domácích turist�. Nejvíce 

domácích turist�, celé t�i �tvrtiny, má Alentejo. V regionu Norte je podíl stále více 

vyrovnan�jší. Podle údaj� z roku 2008 byl podíl domácích turist� necelých 60 %, podle 

údaj� z roku 2002 to bylo ješt� tém�� 70 %. R�st významu zahrani�ních turist� 

v regionu je z�etelný i na rozvoji a zam��ení celkové propagace regionu (více k tématu 

v kapitole 4). 
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Obr. 10: Podíl domácích a zahrani�ních turist� v regionech NUTS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Estatísticas do Turismo 2008 
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Jak již bylo nazna�eno výše, cestovní ruch Portugalska je soust�ed�n do 3 hlavních 

turistických region�, což je znázorn�no v grafu 6. T�mi regiony jsou Algarve, hlavní 

m�sto Lisabon a ostrov Madeira. Na tyto t�i turistické regiony dohromady v roce 2008 

p�ipadlo tém�� t�i �tvrtiny p�enocování v hotelových za�ízeních. V roce 1999 to bylo 

však ješt� p�es 80 % díky podílu Algarve. Ten však klesá ve prosp�ch ostatních region�, 

zejména Norte a Centro. 

 

Graf 6: P�enocování podle region�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: INE – Estatística do Turismo 2008 

 

Na grafu 7 vývoje po�tu p�enocování od roku 1999 v regionech je patrné, že pozice 

jednotlivých oblastí na trhu cestovního ruchu Portugalska je stabilní. Pokles u regionu 

Algarve z d�vodu ztráty takového zájmu o tradi�ní dovolené u mo�e na pláži se poda�ilo 

�áste�n� odvrátit díky velkému rozmachu a propagaci golfového CR v regionu. Zvýšení 

zájmu o region hlavního m�sta lze p�i�ítat rozmachu nízkonákladových leteckých 

spole�ností a zájmu o City Breaks pobyty. V roce 2008 je zde však už patrný pokles a v 

dalším roce se dá o�ekávat i u ostatních region�. 

Na regiony m�žeme aplikovat v úvodu zmi�ovaný Butler�v životní cyklus 

destinace. Region Algarve m�že být p�íkladem destinace, které se z 5. fáze stagnace, 

kdy dochází k nasycení únosné kapacity destinace a postupn� klesá její atraktivnost, 

dostala do 6. fáze poststagnace. V tomto p�ípad� má fáze poststagnace podobu 

stabilizace, kdy díky promyšlenému destina�nímu managementu došlu k �áste�né 

zm�n� image díky zam��ení na golfový CR. 
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Naopak region Norte se v sou�asné dob� nachází ve 2. až 3. fázi. Dá se �íci, že 

východní �ást regionu se ješt� nachází ve 2. fázi vtažení, kdy vzr�stá místní iniciativa 

p�ímo úm�rn� zvyšujícím se nárok�m návšt�vník� a dochází k rozvoji suprastruktury 

CR. N�které oblasti v západní �ásti regionu se ale �áste�n� nacházejí již ve 3. fázi 

rozvoje, kdy míra r�stu intenzity CR m��ená po�tem návšt�vník� dosahuje nejvyšších 

hodnot, v hlavní sezón� po�ty návšt�vník� p�evyšují po�et místních obyvatel. Potenciál 

pro masový cestovní ruch v regionu ale není velký v porovnání nap�. s regionem 

Algarve, a proto se nedá p�edpokládat, že by se region posunul v p�íštích letech do fáze 

stagnace nebo úpadku ve smyslu Butlerova životního cyklu destinace. Celkové 

zpomalení r�stu CR lze však o�ekávat v souvislosti s finan�ní krizí. 

 

Graf 7: Vývoj po�tu p�enocování (v mil.) podle region� 

Zdroj: INE – Estatística do Turismo 2008, Historical Statistics 

 

Co se tý�e regionu Norte z hlediska vývoje po�tu p�enocování, tak po propadu po 

roce 2001, kdy po�et p�enocování v regionu klesal, se poda�ilo op�t cestovní ruch 

pozvednout. Od roku 2004, také díky po�ádání fotbalového mistrovství Evropy, op�t 

docházelo ke každoro�nímu r�stu. P�edevším rok 2006 a 2007 lze ozna�it jako velmi 

úsp�šné s ro�ním r�stem p�es 10 %. Tento pozitivní vývoj ovšem zastavil v roce 2008 

po�átek celosv�tové finan�ní krize. 
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Algarve i Madeira pat�í mezi klasické destinace pro pobytový cestovní ruch u mo�e, 

s plážemi a hotelovými komplexy. Proto se zde soust�e
ují hlavn� zahrani�ní turisté a 

podíl t�chto region� na celkovém po�tu p�enocování se tak p�i vylou�ení portugalských 

turist� ješt� výrazn� zvýší (Algarve 43 %, Madeira 19 %). Hlavními národnostmi, které 

zde najdeme jsou N�mci a Britové, kte�í dominují hlavn� v Algarve. 

Oproti tomu hlavní m�sto Lisabon se vyzna�uje heterogenní národnostní strukturou 

s vysokým podílem sousedních Špan�l� i domácích Portugalc�. 

Národnostní struktu�e regionu Norte výrazn� dominují sousední Špan�lé, jejich 

podíl mezi hosty v ubytovacích za�ízeních dosahuje jedné t�etiny. Podíl ostatních nám 

ukazuje Graf 8. Nejd�ležit�jší jsou turisté z Francie a Velké Británie a dále pak 

z N�mecka a Itálie. 

 

Graf 8: Hosté v ubyt. za�ízeních podle zem� p�vodu – region Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: INE – Statistical Year Book of Norte Region 2007 

 

Turisté se v severním Portugalsku koncentrují do region� p�i pob�eží Atlantského 

oceánu a p�evážn� do oblasti m�sta Porto. Nap�. z hlediska po�tu nocí strávených 

v ubytovacích za�ízeních jich více než polovina (56 %, to odpovídá 1858 nocím na 1000 

obyv.) p�ísluší na region m�sta Porto - Grande Porto a dohromady 28 % všech nocí v 

regionu Norte bylo stráveno v regionech Minho Lima, Cávado a Ave, tedy do oblasti 

nazývanou Minho. Celkem se tedy cestovní ruch z hlediska po�tu nocí v ubytovacích 

za�ízeních velmi výrazn� koncentruje pouze do t�chto �ty� oblastí. Z relativního 
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hlediska, vztaženo na 1000 obyvatel, se nám však intenzivn�ji jeví i oblasti Doura a 

Trás-os-Montes, díky tomu, že nejsou zdaleka tak hust� obydleny (Obr. 11). 

 

Obr. 11: Noci v ubytovacích za�ízeních v regionu Norte podle NUTS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autorka, INE – Statistical Year Book of Norte Region 2007 

 

Turisté se �asto ubytují v Portu a odtud pak vyrážejí spíše na jednodenní výlety do 

okolí. Cílem m�žou být m�sta jako Vianna do Castelo, Braga nebo Guimarães, relativn� 

snadno dostupný je z Porta i Národní park Peneda-Gêres. 

 

 

3.3 Formy CR  
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rozvoji už více než 20 let a je zde velmi intenzivn� podporován. Jako první se za�al 

rozvíjet v regionu Norte. Zde jsou pro tento CR velmi dobré podmínky a t�ší se zde 

stále v�tšímu zájmu turist�. V Portugalsku se rurální CR ozna�uje zkratkou TER 

(Turismo no Espaço Rural – CR ve venkovských oblastech). Na TER pamatuje i 

portugalská legislativa. Ta definuje TER jako soubor ubytovacích za�ízeních, zábavních 

aktivit a služeb poskytovaných turist�m ve venkovských oblastech za ur�itou cenu 

v rodinném prost�edí21.  

V Portugalsku se rozlišuje n�kolik druh� ubytovacích za�ízeních typu TER. 

Ubytování na venkov� m�že mít podobu starodávných palác� a záme�k�, farem nebo 

venkovských dom� s typickou architekturou. Podrobn�jší charakteristika jednotlivých 

typ� je uvedena v tabulce 6. 

 

Tab. 6: Charakteristika ubytovacích za�ízení typu TER 

Typy ubytovacích 
za�ízení Charakteristika 

Turismo de Habitação 

Soukromé starodávné domy (paláce, záme�ky, honosná sídla), 
které mohou svou architektonickou, historickou a um�leckou 

hodnotou reprezentovat ur�ité historické momenty. Dávají host�m 
možnost nahlédnout do života portugalské venkovské šlechty. 

Turismo Rural 
Venkovské domy, které svými znaky a použitým materiálem 
p�edstavují typickou regionální architekturu. P�ibližují zp�sob 

života oby�ejného obyvatelstva na venkov�. 

Agroturismo 

Typické farmy, na nichž jsou hosté pod vedením majitele nebo 
manažera vtahováni do r�zných aktivit a seznamují se tak s jejím 

fungováním a provozem. Hlavním cílem je zachování 
zem�d�lského zp�sobu života. 

Casas de Campo Soukromé domy na venkov� p�edstavují typickou regionální 
architekturu (nebydlí v nich majitelé) 

Turismo de Aldeida 
Ubytování na vesnici poskytované skupinov� nejmén� 5-ti 

domácnostmi (domy z tradi�ních materiál� odpovídají regionální 
architektu�e). 

Hotel Rural Hotely umíst�né na venkov�, tzn. mimo správní st�edisko o více 
jak 20 000 obyvatel (min. 10 pokoj�). 

Zdroj: Turismo no Espaço Rural, Mrázková 2009, upraveno autorka 

 

                                                 
21 zákon � 54/2002 z 11.b�ezna (Pardellas, Padín, Vareiro a Ribeiro 2004) 
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Jak názorn� ukazuje Graf 9, nej�ast�jším typem za�ízení je Turismo Rural (38 %) a 

dále Casas de Campo (23 %) a Turismo de Habitação (22 %). 

 

Graf 9: Ubytovací za�ízení typu TER 
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Zdroj: INE – Estatística do Turismo 2008 

 

TER je v Portugalsku podporován nap�. organizací TURIHAB22. Tato organizace 

vznikla už v roce 1983 a pod zna�kou Solares de Portugal23 spojuje vlastníky 

venkovských sídel, kte�í nabízejí ubytování v typickém venkovském prost�edí 

s rodinnou atmosférou. Mnoho t�chto sídel pochází již z 16. a 17. století a vláda 

podpo�ila jejich rekonstrukce, aby z�stala zachována a mohla být využita pro cestovní 

ruch. Sídla prezentující se pod touto zna�kou jsou navíc pravideln� kontrolována, zda 

dodržují stanovené standardy služeb. 

 

Tab. 7: Solares de Portugal – typy a jejich charakteristika 

Solares de Portugal Charakteristika Kapacita Po�et 

Casa Antigas      

(Turismo de Habitaçâo) 

Elegantní záme�ky a honosná 

venkovská sídla, �asto pocházejí ze 17. 

a 18. století, jsou vybavená typickým 

dobovým nábytkem. 

max. 10 pokoj�, 

každý s vlastní 

koupelnou 

45 

                                                 
22 Associação de Turismo de Habitação - Solares de Portugal 
23 www.solaresdeportugal.pt  
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Quintas e Herdades 

(Agroturismo) 

Stále fungující selské statky a 

zem�d�lské farmy, na jejichž budovách 

se odráží venkovská architektura, hosté 

zde mají možnost poznat atmosféru 

venkovského života. 

max. 10 pokoj�, 

min. 1 koupelna 

na 2 pokoje 

34 

Casas Rústicas   

(Turismo Rural) 

Venkovské domy, postavené z 

materiál� typických pro danou oblast, s 

jednoduchým architektonickým stylem, 

v�tšinou menší a skromn�jší stavby, 

nabízejí výbornou p�íležitost ocenit klid 

venkovského života. 

max. 10 pokoj�, 

min. 1 koupelna 

na 2 pokoje 

14 

Zdroj: Solares de Portugal, Mrázková 2009, upraveno autorka 

 

Další je asociace ATA24, jejímž hlavním cílem je �ízení CR a jeho podpora ve 

vesnicích v Portugalsku zapojených do sít� Aldeias de Portugal25. Turist�m se zde 

nabízí ubytování v typických domech a možností poznání místních tradic, gastronomie 

a zp�sobu života. ATA má také odpov�dnost za ochranu a obnovu venkovských oblastí 

a udržování tradic.  

V roce 2000 asociace TURIHAB a ATA spole�n� vytvo�ily Národní centrálu 

venkovského CR – CENTER26. Jedná se o centrální informa�ní a rezerva�ní systém 

rurálního cestovního ruchu. Úkolem organizace je propagace a zlepšování nabídky a 

úrovn� ubytování zna�ek Solares de Portugal a Aldeias de Portugal. Navíc CENTER 

propaguje i ubytování na venkov� typu Casas no Campo27. Informa�ní portál 

www.center.pt poskytuje informace o cenách ubytování, místní gastronomii, historii a 

zajímavostech a umož�uje on-line rezervace. Navíc propaguje množství r�zných 

tématických stezek a poskytuje informace i k ostatním formám cestovního ruchu. 

 

Národní statistický ú�ad eviduje ukazatele spojené s rurálním CR od roku 1984. Na 

grafu 10 je vid�t obrovský nár�st po�tu ubytovacích za�ízení typu TER v celém 

Portugalsku. V posledních letech už k žádnému dramatickému nár�stu po�tu 

                                                 
24 Associação de Turismo de Aldeia = Asociace CR na vesnicích 
25 www.aldeiasdeportugal.pt  
26 Central Nacional do Turismo no Espaço Rural 
27 www.casasnocampo.net  
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ubytovacích za�ízení nedochází, trh je nasycen a kapacity t�chto za�ízení jsou vzhledem 

k poptávce dostate�né. 

 

Graf 10: Vývoj po�tu ubytovacích za�ízení typu TER v Portugalsku 
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Zdroj: INE Turismo no Espaço Rural 1984 – 1999, Estatística do Turismo 2008 

 

Zajímav�jší pohled na vývoj po�tu ubytovacích za�ízení typu TER je podle 

jednotlivých region� NUTS II (Graf 11). Zde je vid�t velký rozdíl mezi regionem Norte 

a ostatními portugalskými regiony. Po�et ubytovacích za�ízení rostl v regionu Norte 

nejdynami�t�ji a i celkové po�ty za�ízení zde jsou o hodn� vyšší. V roce 2008 byl podíl 

regionu na celkovém po�tu ubytovacích za�ízení 43 %. Výrazn�ji po�ty rostly ješt� 

v regionech Centro a Alentejo. V t�chto p�ípadech i díky administrativní zm�n� 

v �len�ní region� v roce 2003. P�vodní region Lisboa e Vale do Tejo byl zm�n�n na 

Lisboa a v�tšina jeho p�vodního území p�ešla pod region Centro a Alentejo (P�íloha 1). 

Tato zm�na je v grafu názorn� vid�t. Po�et ubytovacích za�ízení v regionu Lisboa 

výrazn� poklesl a u dvou zmín�ných region� m�žeme ten samý rok zaznamenat 

výrazn�jší nár�st po�tu t�chto za�ízení. 
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Graf 11: Vývoj po�tu ubytovacích za�ízení typu TER v regionech NUTS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: TP - O Turismo no Espaço Rural 1984 – 1999, O Turismo em 2007, INE – Estatística do 

Turismo 2008 

 

Až do roku 2002 byl zaznamenán r�st po�tu p�enocování v ubytovacích za�ízeních 

typu TER, k nejvýrazn�jšímu nár�stu došlo po roce 1998 (Graf 12). Dvojnásobný nár�st 

po�tu p�enocování mezi lety 1998 a 1999 mohl být zp�soben také zm�nou metodologie, 

avšak informace z publikace statistického ú�adu O Turismo no Espaço Rural 1984 – 

1999 o tomto neinformují a také komentá� k tomuto vývoji zde není bohužel 

k dispozici. Po roce 2002 došlu k poklesu p�enocování, ale tento nep�íjemný vývoj se 

poda�ilo odvrátit a op�t došlo k nár�stu po�tu p�enocování. V roce 2008 z již výše 

jmenovaných d�vod� ale už došlo op�t k poklesu.   
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Graf 12: Vývoj po�tu p�enocování v ubyt. TER (v tis.)  
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Zdroj: TP - O Turismo no Espaço Rural 1984 – 1999, O Turismo em 2007, INE – Estatística do 

Turismo 2008 

 

Na region Norte p�ipadá také nejvíce p�enocování, tém�� jedna t�etina (Graf 13). 

Dalšími regiony jsou již výše zmín�né Centro a Alentejo, kde je rurální CR také 

významnou formou CR, i když kapacity ubytovacích za�ízení ani po�et p�enocování zde 

nedosahují podílu regionu Norte. 

 

Graf 13: TER - p�enocování podle region� NUTS II 
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Národnostní struktura ú�astník� rurálního CR v Portugalsku je velmi rozmanitá a i 

rozdíly mezi jednotlivými regionu jsou výrazné.  

P�i pohledu na situaci za celé Portugalsku (Graf 14) vidíme, že pom�r domácích a 

zahrani�ních host� v ubytovacích za�ízeních typu TER je tém�� vyrovnaný, jen 

s nepatrnou p�evahou domácích turist�. Mezi zahrani�ními hosty tvo�í nejv�tší podíl 

N�mci, dále sousední Špan�lé a Nizozemci. 

 

Graf 14: TER - p�enocování podle zem� p�vodu turist� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: INE – Estatística do Turismo 2008 

 

V rámci jednotlivých region� NUTS II se však situace v pom�ru mezi domácími a 

zahrani�ními ú�astníky rurálního CR významn� liší, jak je znázorn�no na grafu 15.  

Celkem ve �ty�ech regionech p�evládají domácí hosté a jen ve t�ech hosté zahrani�ní. 

Domácí hosté mají p�evahu v regionech Lisboa, Algarve, Azory a Madeira. Tedy 

v regionech s intenzivním cestovním ruchem a p�evahou zahrani�ních návšt�vník�, kte�í 

v t�chto regionech dávají p�ednost hotelovým komplex�m a ubytovací za�ízení typu 

TER zde najde uplatn�ní u domácích turist�, kte�í mají spíše tendenci se vyhnout 

zahrani�ními turisty p�epln�ným hotel�m a ubytovat se v klidu a soukromí. Naopak ve 

t�ech regionech, kde je nejvíce ubytovacích za�ízení typu TER a kde jsou pro tuto formu 

CR nejvhodn�jší podmínky, tedy v regionech Norte, Centro a Alentejo, p�evládají 

zahrani�ní turisté. Zejména v regionu Norte jsou podmínky velmi dobré a rurální CR je 

zde i cílen� propagován. Když už zahrani�ní turisté zamí�í do ne tak turisticky 

vytíženého regionu, mají tendenci vyzkoušet místní speciality a netradi�ní formy 
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ubytování a cestovního ruchu. Rozmanité typy ubytovacích za�ízení typu TER jsou 

zajímavou alternativou k hotel�m a hotelových komplex�m v ostatních �ástech 

Portugalska. 

Národnostní složení t�chto turist� v regionu Norte se skládá zejména ze �ty� 

hlavních skupin. Nejvíce zde najdeme turisty ze sousedního Špan�lska (21 %) a Velké 

Británie (17 %) a dále z Francie a N�mecka (po 14ti %). 

 

Graf 15: P�enocování TER podle NUTS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: INE – Estatística do Turismo 2008 
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se zabývá následující kapitola. 
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3.3.2 Vina�ský CR 

 

Portugalsko pat�í mezi nejv�tší producenty vína v Evrop� a zvlášt� region Norte se 

m�že pyšnit dlouholetou tradicí a sv�tovým v�hlasem místních vín. Nejznám�jší je 

„portské víno“ (Vinho do Porto), ale i mladé víno z oblasti Minho (Vinho Verde) se 

t�ší stále v�tší popularit�. V obou p�ípadech je podporováno spojení mezi vínem a 

cestovním ruchem k propagaci CR v regionu. Víno spolu s typickou gastronomií je i 

sou�ástí plán� rozvoje CR a jedním z klí�ových produkt� CR v regionu. Dostává se mu 

i podpory z fond� EU skrze programy regionálního nebo rurálního rozvoje, nap�. 

programu Leader. Nejviditeln�jším projevem vina�ského CR (enoturismu) jsou vina�ské 

stezky. Projekt vytvo�ení vina�ských stezek v Portugalsku se zrodil v roce 1993 spolu 

s ú�astí v podp�rném programu EU Dyonisios, s cílem podpory potenciálu CR 

v zú�astn�ných regionech (Simões 2008). 

S portským vínem jsou neodmysliteln� spjata dv� místa – oblast na �ece Douro, kde 

se víno p�stuje a m�sto Vila Nova de Gaia, sou�ást metropolitní oblasti Porto, kde jsou 

slavné sklady a sklepy, kde víno zraje. Jedná se zde o nejv�tší turistickou atrakci. Pro 

turisty jsou p�ipraveny prohlídky sklep� spojené s ochutnávkami, muzea nebo typické 

lod� na �ece Douro, na kterých se d�íve sudy vozili (P�íloha 13).  

Oblast kolem �eky Douro, kde se víno p�stuje, nabízí turist�m n�kolik vina�ských 

stezek (P�íloha 14), mohou poznat tradi�ní zp�sob p�stování a zpracování vína. Navíc je 

nabídka cestovního ruchu dopln�na o možnost plaveb po �ece nebo jízdy historických 

vlakem podél Doura. Rota do Vinho do Porto je organizace na podporu CR v oblasti 

Doura, založená v roce 1996. Dohlíží také na dodržování regula�ních a institucionálních 

stránek CR v této jedine�né oblasti. 

Druhým typickým vínem severního Portugalska je Vinho Verde z oblasti Minho. Na 

podporu a rozvoj potenciálu cestovního ruchu spojeného s vina�stvím v regionu byla 

v roce 1995 založena organizace A Rota dos Vinhos Verdes. Ta spolupracuje také 

s CCDRN28, Komisí vina�ství vinhna verde, ADETURN29 nebo organizacemi CR 

v regionech Alto Minho, Verde Minho a Serra do Mar�o. Pro turisty je k dispozici celá 

�ada stezek, na kterých turisté mají možnost individuáln� nebo v organizovaných 

výletech poznat vše co se týká p�stování a produkce vinha verde (P�íloha 15). 

                                                 
28 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte = Komise pro regionální rozvoj v 
severním Portugalsku 
29 Associação de Turismo do Norte de Portugal = Asociace CR v severním Portugalsku 
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3.3.3 M�stský a kulturní CR 

 

V p�ípad� m�stského a kulturního cestovního ruchu Portugalsko t�ží ze své dlouhé a 

bohaté historie, kulturního života nebo tradic a velkého množství kulturn�-historických 

památek, z nichž je mnoho zapsáno i na Seznamu sv�tového kulturního d�dictví 

UNESCO.  

Podpora a propagace m�st zapsaných na Seznamu sv�tového kulturního d�dictví 

UNESCO, v�etn� jejich cestovního ruchu probíhá také pomocí mezinárodní asociace 

v Atlantské oblasti, zejména v Portugalsku a severozápadním Špan�lsku, Atlantic Cities 

of UNESCO. V Portugalsku se projektu ú�astní m�sta Porto a Guimarães na severu, 

Évora v Alenteju a Angra do Heroísmo na Azorských ostrovech. 

D�ležitost t�chto forem CR si v Portugalsku uv�domují, a proto je kulturní CR a 

tzv. City Breaks sou�ástí strategických dokument� rozvoje CR v Portugalsku i 

v regionu Norte (viz. kapitola 4.2).  

Nejp�íhodn�jší podmínky pro tyto formy CR má v severním Portugalsku západní 

�ást regionu Norte. Nachází se zde historické m�sto Guimarães, které je považováno za 

kolébku portugalského národa, sousední Braga s poutním místem Bom Jesus, Viana do 

Castelo a samoz�ejm� samotné Porto (P�íloha 16). To je ideálním cílem pro City Breaks 

pobyty i díky letišti a nízkonákladovým leteckým spole�nostem. Navíc se turisté ve 

všech m�stech m�žou seznámit s místní kulturou a tradicemi prost�ednictvím velkého 

množství r�zných festival�, svátk� a slavností. Ty se týkají jak náboženských tradic, tak 

�emesel nebo gastronomii a vínu. 

Podpora kultury a tím i obecného pov�domí a p�ípadn� cestovního ruchu ve m�stech 

probíhá i ze strany Evropské unie. P�íkladem m�že být projekt Evropské hlavní m�sto 

kultury. Každý rok již od roku 1985 dostává jedno nebo více m�st šanci p�edstavit svoji 

typickou kulturu a kulturní život. V roce 2001 tuto šanci m�lo Porto a v roce 2012 

dostane p�íležitost Guimarães. Už nyní se m�sto na akce intenzivn� p�ipravuje a 

používá událost i v propagaci cestovního ruchu. 

 

 

3.3.4 Religiózní CR  

 

Jak již bylo zmín�no na po�átku této práce, náboženství je nedílnou sou�ástí 

portugalské kultury. Cestovní ruch spjatý s náboženskými místy, s kostely, katedrálami, 
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kláštery,  festivaly nebo poutními místy je dlouhodob� velmi d�ležitou sou�ástí celého 

trhu cestovního ruchu. V n�kterých m�stech a regionech m�že dokonce tvo�it hlavní a 

nejd�ležit�jší formu cestovního ruchu, tak jako v n�kterých místech v Portugalsku 

(nap�. poutní místo Fátima). 

Religiózní CR v severním Portugalsku bych zde ráda p�edstavila na základ� �lánku 

Religious Tourism in Northern Portugal autor� G. Richardse a C. Fernandeze. �lánek se 

zabývá definováním religiózního CR a p�edstavuje nám díl�í výsledky projektu 

Religiózní CR jako motor regionálního rozvoje: Potenciál pro religiózní CR v severním 

Portugalsku30. 

Stejn� jako Výkladový slovník CR (Pásková, Zelenka 2002, s. 250) vymezují 

religiózní CR jednak v užším smyslu (cestování, jehož hlavním d�vodem jsou 

náboženské ob�ady a pout�), tak také v širším smyslu (forma CR, jejíž ú�astníci jsou 

motivováni návšt�vami a prohlídkami religiózních památek – kostel�, katedrál, 

h�bitov�, poutních míst aj.), tak i v �lánku je diskutováno více možných definic nejen 

religiózního CR, ale i rozdíly mezi poutníky/poutí a turisty/turismem. Ne každá 

návšt�va náboženských míst je uskute��ována z náboženských d�vod� a nedá se proto 

považovat za náboženský CR. Religiózní CR bývá �asto sou�ástí kulturního CR a 

náboženská místa jsou zárove� d�ležitou sou�ástí kulturního CR. Po�et turist� 

cestujících výhradn� z náboženských d�vod� je relativn� malý.  

Dále auto�i zmi�ují klasifikaci poutních míst podle jejich d�ležitosti (Jackowski et 

al. 2002 in Richards, Fernandez 2007): 

• sv�tová centra: hlavní k�es�anská místa založená na historii a tradicích – 

Jeruzalém, 	ím nebo Atény nebo na specifické povaze místa (nap�. Fátima 

v Portugalsku) 

• mezinárodní centra: jejich rozsah nep�esahuje jeden kontinent 

• nadregionální centra: známá i mimo sv�j region, ale atraktivní jen pro malý 

po�et zahrani�ních turist� (nap�. Braga v severním Portugalsku) 

• regionální centra: významná pouze v daném regionu, nap�. Peneda v oblasti 

Alto Minho v severním Portugalsku 

Nedostate�n� využitý potenciál pro religiózní CR vedl obchodní komoru a diecézi 

v Braze  k iniciování projektu Religiózní cestovní ruch jako motor regionálního rozvoje: 

                                                 
30 Religious Tourism as a Motor for Regional Development: The Potential for Religious Tourism in the 
Northern Region   
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Potenciál pro religiózní CR v severním Portugalsku. Tento projekt byl spolufinancován 

Evropský fondem regionálního rozvoje (ERDF).  

Cílem projektu bylo efektivn�jší využití místních religiózních památek a d�dictví a 

zjišt�ní jakým zp�sobem mohou být za�len�ny na trh cestovního ruchu. Hlavní cíle 

výzkumu byly následující: 

- analyzovat nabídku a poptávku po religiózním CR v severním Portugalsku 

- vytvo�it databázi nabídky religiózního CR v severním Portugalsku 

- p�edstavit možnosti rozvoje religiózního CR v severním Portugalsku 

- ur�it mezinárodní potenciál pro religiózní CR v souladu s propaga�ní 

strategií vypracovanou pod zna�kou Porto a severní Portugalsko a dalšími 

strategiemi potenciáln� spolupracujících destinací 

Prvním krokem ve výzkumu bylo identifikovat „záchytné body“ - klí�ové lokality, 

okolo kterých m�že být produkt religiózního cestovního ruchu p�ipraven, zhodnocení 

d�ležitosti náboženských míst a událostí, proudy turist�, dostupný servis a 

infrastruktura apod.  

Na Obr. 13 vlevo m�žeme vid�t rozmíst�ní „záchytných bod�“ podle získaného 

celkového skóre31 podle religiózních památek a festival� a obrázek vpravo znázor�uje 

„záchytné body“ podle turistické nabídky, tedy podle kombinace kritérií týkajících se 

ubytování, stravovacích za�ízení, možností zábavy a dopl�kových služeb. Nejvyššího 

skóre dosáhla místa s nejv�tší koncentrací religiózních aktivit (Porto, Guimarães, Braga, 

Vila do Conde, Ponte de Lima a Lamego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
31 K m��ení stupn� d�ležitosti každé obce byla stanovena kritéria s fixním podílem z celkového skóre 
(religiózní památky a festivaly 40 %, turistická nabídka 20 %, turistická poptávka 20 %, „regionální 
d�ležitost“ zbývajících 20 %). Navíc bylo každému hlavnímu náboženskému místu nebo události v obci 
dáno 5 % navíc pro zd�razn�ní koncentrace událostí náboženského charakteru. Celkový index „potenciálu 
religiózního CR“ po�ítaný pro jednotlivé obce tak m�že p�esahovat 100 % v obcích s vysokým 
potenciálem a signifikantní koncentrací náboženských tradic. 
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Obr. 13: „Záchytné body“ religiózního CR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: Richards, Fernandez 2007, upraveno autorka   
Poznámka: tmavší barva indikuje vyšší skóre (Porto 186,3 bod�, Guimarães 152,2, Braga 
128,3, Vila do Conde 123,3, Ponte de Lima 119,3 a Lamego 114,7) 
 

Výsledky analýzy nabídky ukazují významný potenciál pro rozvoj religiózního CR 

v n�kolika oblastech severního Portugalska, zvlášt� pak v místech s kombinací bohaté 

nabídky náboženských památek a tradic a existující turistické infrastruktury (Obr.14). 

Jednozna�n� nejvyšší potenciál má Porto, ale i další oblasti jako Braga nebo Lamego 

mohou zaujmout religiózní turisty.  

 

Obr. 14: Dynamika potenciálu religiózního CR v severním Portugalsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Richards, Fernandez 2007, upraveno autorka 
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Záv�re�ná zpráva a zhodnocení významu projektu však nejsou k dispozici. Databáze 

všech památek a zvlášt� pak p�ehled religiózních festival� v jednotlivých oblastech v 

regionu Norte jsou k dispozici pouze na informa�ním portálu regionu 

www.visitportoenorte.com, který má za cíl propagovat cestovní ruch v regionu. Dále je 

religiózní CR na severním Portugalsku koordinován organizací Religiózní a kulturní CR 

TUREL32, která nap�. po�ádala v lo�ském roce Mezinárodní kongres kulturního a 

religiózního CR33 v Póvoa de Varazim. Organizace je také spolufinancována pomocí 

CCDRN34 a Evropských fond�. 

Religiózní CR bývá �asto sou�ástí kulturního CR. V Portugalsku, a v severním 

Portugalsku obzvláš�, má však siln�jší postavení, a proto je také jeho podpora v�tší a 

d�ležit�jší. 

                                                 
32 Turismo Cultural e Religioso 
33 www.congressoturel.org  
34 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte = Komise pro regionální rozvoj 
v severním Portugalsku 
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4 Institucionální podpora CR v Portugalsku 

 
P�edevším díky svému ekonomickému významu se dynamicky rozvíjející CR 

dostává i do pop�edí zájmu stát� a jejich politik. Cílená politika CR se v evropských 

zemích za�ala tvo�it na konci 40. a b�hem 50. let 20. stol., ale k jejímu výraznému 

rozvoji dochází až v letech osmdesátých (Malá 2000, s. 9).  

V sou�asné dob� je institucionální podpora cestovního ruchu v regionech nezbytná. 

A� už se jedná o podporu na nadnárodní úrovni, nap�. ze strany EU, nebo na úrovni 

jednotlivých stát� i jejich region�. Sou�asn� s podporou podnikatelských aktivit i 

místních obyvatel je t�eba nezapomínat na propagaci a dohled nad dodržováním 

princip� udržitelného rozvoje CR. 

Následující kapitola p�ináší p�ehled institucionální podpory CR na n�kolika 

úrovních se zam��ením na oblast severního Portugalska. 

 
4.1 Podpora Evropské unie 

 

Podpora Evropské unie hraje d�ležitou roli v mnoha odv�tvích a pro n�které státy 

byla a je její pomoc klí�ová. To je i p�ípad odv�tví cestovního ruchu a Portugalska. 

Evropská dota�ní pomoc v Portugalsku se koncentruje hlavn� na snížení rozdíl� 

mezi oblastí Porta a jeho okolím, protože, jak již by nazna�eno v úvodní �ásti práce, 

sever Portugalska lze rozd�lit na vysp�lou a hust� osídlenou oblast m�sta Porto a 

rozsáhlou, zdaleka ne tak vysp�lou, venkovskou východní �ást regionu. Zárove� je však 

podporována role Porta jako „vstupní brány“ do regionu. 

 

4.1.1 Programové období 2000 – 2006 

 

Celkov� se v programovém období 2000 – 2006 cestovnímu ruchu v Portugalsku 

dostalo finan�ní podpory ve výši tém�� 640 mil. Euro (Tab. 8). Jednalo se o hmotné i 

nehmotné investice, podporu služeb CR nebo propagaci CR Portugalska i jednotlivých 

region�. Významná je také podpora vzd�lávání. 
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Tab. 8: Finan�ní program CSF 2000 – 2006 v Portugalsku 

Kód Popis Podpora EU Podpora 
státu 

Soukromé 
investice Celkem 

170 Cestovní ruch 127 919 798 71 360 055 29 072 000 228 351 853 

171 Hmotné investice  138 425 779 67 620 146 10 271 384 216 317 309 

172 Nehmotné investice  55 983 634 26 572 116 5 051 301 87 607 050 

173 Služby CR (v�. propagace) 58 333 308 26 216 488 1 172 951 85 722 747 

174 Vzd�lávání v CR 13 335 677 6 369 409 114 797 19 819 883 

17 CR celkem 393 998 195 198 138 214 45 682 433 637 818 842 

Poznámka: v Euro v cenách r. 1999 

Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/objective1/portugal.xls 

 

Tém�� dv� t�etiny finan�ních prost�edk� poskytla na podporu cestovního ruchu 

Evropské unie, necelou t�etinou se podílelo samotné Portugalsko a zbylých 7 % 

pocházelo ze soukromých investic (Graf 16). 

 

Graf 16: Podpora CR podle zdroje podpory v programovém období 2000 – 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/objective1/portugal.xls 

 

Jedním z nejd�ležit�jších program� v rámci QCA III v programovém období 2000 – 

2006 byl Program pobídek na modernizaci ekonomiky - PRIME35. Za ú�elem posílení 

konkurenceschopnosti portugalské ekonomiky zahrnoval hlavní ekonomická odv�tví – 

                                                 
35 z port. Programa de Incentivos à Modernização da Economia 

62%

31%

7%

Podpora EU Podpora státu Soukromé investice
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pr�mysl, cestovní ruch, obchod, služby, dopravu a stavebnictví. Za celé období 

fungování programu byly ud�leny finan�ní pobídky ve výši 5 mld. Euro celkem tém�� 

16ti tisíc�m projekt�m, což p�isp�lo k celkovým investicím p�esahující 18 mld. Euro. 

Podíl jednotlivých sektor� ekonomiky znázor�uje Graf 17. Sektor cestovního ruchu 

tvo�il 14 % schválených projekt�, 12 % všech investic a 15 % všech daných pobídek. 

	adí se tak na druhou, resp. t�etí p�í�ku mezi ostatními podporovanými sektory. Je tedy 

patrné, že cestovní ruch je d�ležitou sou�ástí portugalské ekonomiky a jeho podpora 

není zanedbávána. 

 

Graf 17: Podpora PRIME podle sektor� ekonomiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PRIME 

 

Celkov� nejvíce podpory sm��ovalo do regionu Norte (tém�� 7 tis. projekt�, 

pobídky za 1,8 mld. Euro a investice ve výši 5,5 mld. Euro a vytvo�ení tém�� 27 tis. 

pracovních míst). Nejvíce pobídek v sektoru cestovního ruchu bylo schváleno v 

tradi�ních turistických regionech Algarve, Madeira a Azory. P�edevším v Algarve má 

cestovní ruch vzhledem k ostatním sektor�m drtivou p�evahu. V regionu Norte p�evládá 

pr�mysl, do cestovního ruchu šlo necelých 10 % (Graf  18). 

 

 

 

Po�et projekt�      Investice      Pobídky 

Ostatní/neklasifikováno 
 
Doprava 
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Graf 18: Pobídky podle region� a odv�tví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PRIME 

 

Cestovní ruch byl programem PRIME podporován v rámci n�kolika podprogram�. 

Jednalo se celkem o t�i podprogramy zam��ené p�ímo na cestovní ruch (SIVETUR36, 

PITER37 a Infrastruktura CR) a další, v rámci kterých bylo také možné získat podporu 

v tomto odv�tví (SIPIE38 a SIME39, SIED40, Asociativní infrastruktura41 nebo Profesní 

vzd�lávání). 

Program SIVETUR spadal pod Opat�ení 2: Podpora obchodních investic a šlo o 

plán pobídek na strategické produkty cestovního ruchu. Podporovány byly projekty 

týkající se historického d�dictví, udržitelného CR, sportovních a kulturních aktivit i 

obchodního CR. Koordinace projektu byla v kompetenci Portugalské Investi�ní 

Agentury API42 a portugalského Institutu cestovního ruchu ITP43. 

Vzhledem k tomu, že program SIVETUR není jediným pobídkovým programem pro 

cestovní ruch, byla snaha vybírat projekty s výrazným pozitivním efektem na r�st 

tohoto sektoru ekonomiky a se zam��ením na takové produkty, které vytvá�ejí kvalitní 

obraz celkové portugalské nabídky cestovního ruchu. 

 

                                                 
36 z port. Sistema de Incentivos a Produtos Turísticos de Vocação Estratégica 
37 z port. Programas Integrados Turísticos de Natureza Estruturante e Base Regional 
38 z port. Sistema de Incentivos a Pequenas Iniciativas Empresariais 
39 z port. Sistema de Incentivos à Modernização Empresarial 
40 z port. Sistema de Incentivos à Economia Digital 
41 Infra-Estruturas Associativas 
42 z port. Agência Portuguesa para o Investimento; (v p�ípad� projekt� s investicí více než 25 mil. Euro 
nebo p�edložených spole�ností s ro�ním obratem p�esahující 75 mil. Euro) 
43 z port. Instituto de Turismo de Portugal 

Ostatní 

 
Doprava 

 
Stavebnictví 

 
Obchod a služby 

 
Energetika 

 
Cestovní ruch 

 
Pr�mysl 
  Norte Centro Lisboa    Alentejo   Algarve Azory     Madeira 
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Podporované projekty byly rozd�leny na 4 typy: 

a) Projekty na obnovu, rekonstrukci nebo p�estavbu památek  

• hotely a podobná za�ízení  

• hotely v podmínkách agroturismu nebo rurálního CR  

• rodinné hotely  

• lázn�  

• restaurace a bary  

• ostatní za�ízení mající význam pro CR 

b) Projekty p�írodního CR 

• projekty MSP44 spojené s  ubytovacími a jinými za�ízeními, aktivitami nebo 

službami cestovního ruchu v chrán�ných oblastech 

c) Projekty udržitelného CR v  chrán�ných oblastech  

• hotely a podobná za�ízení  

• resorty/st�ediska/letoviska CR  

• CR ve venkovských oblastech  

• lázn�  

• restaurace a bary  

• ostatní významná ubytovací za�ízení  

• ve�ejné kempy  

d) Projekty turistické rekreace 

• golfová h�išt�  

• p�ístavišt� a kotvišt� lodí  

• kongresová centra  

• tématické parky  

• lázn�  

• centra vodních sport�, jízdárny, horolezecká centra  

 

Z celkového po�tu 320 podaných žádostí bylo schváleno 173 projekt� zahrnující 

celkové investice za více než 472 mil. Euro a pobídky ve výši 167 mil. Euro. Evropský 

fond regionální rozvoje p�isp�l na pobídky �ástkou 125 mil. Euro, Evropský sociální 

fond 96 tis. Euro a zbytek pocházel ze státních zdroj�.  

                                                 
44 MSP = malé a st�ední podniky 
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Nejvíce projekt� a nejv�tší investice putovaly na obnovu památek (99 projekt� 

s investicemi p�es 208 mil. euro), distribuci mezi ostatní projekty ukazuje Tab. 9. 

 

Tab. 9: Program SIVETUR podle typ� projekt� (v tis. Euro) 

Žádosti Podpo�ené projekty 
Typ projektu 

po�et investice po�et investice pobídky 

Obnova památek 166 265 422 99 208 401 92 560 

P�írodní CR 84 28 370 43 17 417 8 267 

Udržitelný CR 43 135 996 16 43 633 17 828 

Rekrea�ní CR 27 288 844 15 202 719 48 659 

Celkem 320 718 632 173 472 169 167 314 

Zdroj: PRIME 

 

Podle portugalské klasifikace ekonomických aktivit (CAE45) pat�ila více než 

polovina projekt� (54 %) do skupiny rurálního cestovního ruchu, okolo 27 % projekt� 

bylo spojeno s obnovou nebo spoušt�ním ubytovacích za�ízení a p�ibližn� 15 % 

souviselo rozvojem rekrea�ních, kulturních nebo sportovních aktivit, hlavn� se stavbou 

golfových h�iš� nebo p�ístaviš� (p�edevším v regionu Algarve). 

Nejvíce projekt� (39 %) i pobídek (25 %) sm��ovalo do regionu Norte s investicemi 

v celkové výši 89 mil. Euro s pobídkami okolo 42 mil. Euro (Graf 19). 

 

Graf 19: Projekty a pobídky podle region� NUTS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PRIME      

                                                 
45 z port. Classificação das actividades económicas 
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Z pohledu pobídek vztažených na 1000 obyvatel v regionu už situace v pro Region 

Norte není tak p�íznivá jako v absolutním pohledu. Region Norte má nejvíce obyvatel46, 

ale p�estože zde bylo podpo�eno nejvíce projekt� a byly u�in�ny nejvyšší pobídky, 

vzhledem k po�tu obyvatel pat�í region Norte k t�m nejmén� úsp�šným. 

V rámci regionu Norte byly nejúsp�šn�jší regiony Vila Real a dále Viana do Castelo 

a Braga. 

 

Obr. 15: SIVETUR – pobídky na 1000 obyv. v regionech NUTS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PRIME, autor 

  

V severním Portugalsku se v rámci programu SIVETUR jednalo nejvíce o projekty 

typu TER a o ubytovací za�ízení. Podobnou strukturu schválených projekt� v regionu 

Norte má i region Centro a Alentejo. Naopak v regionu Lisboa dominují projekty 

                                                 
46 3 745 439 obyvatel k 31.12.2008 (INE) 
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zam��ené na ubytovací a stravovací za�ízení a na sportovní centra, p�edevším pak 

golfové parky, v regionu Algarve pak p�evažují projekty zam��ené na golf a jiné 

sportovní aktivity. Regiony Lisboa a p�edevším Algarve jsou nejd�ležit�jšími 

golfovými regiony v Portugalsku. 

 

Jako dopl�kový program fungoval PITER47, ur�ený p�edevším pro projekty 

zam��ené na samotnou koordinaci a p�ípravu žádostí o podporu, projekty, které 

nespl�ovaly podmínky ostatních výše zmi�ovaných program� (SIPIE, SIVETUR nebo 

SIME). Programy PITER se skládali ze škály dopl�kových  projekt� s cílem dosáhnout 

strukturálních zm�n v regionální i místní nabídce cestovního ruchu s významnými 

sociálními a ekonomickými dopady na území. Ve v�tšin� p�ípad� proto byly mezi 

žadateli organizace nebo asociace cestovního ruchu v r�zných regionech. Podporu 

získaly organizace i na v�tší po�et projekt�. V severním Portugalsku se jednalo nap�. o 

organizaci Region CR jižní Douro.  

Program probíhal v n�kolika kolech již od roku 1998. V druhém kole p�ihlášek 

z roku 2001 bylo podpo�eno celkem 355 projekt� a proinvestována byla �ástka tém�� 1 

mld. Euro (Tab. 10).  

 

Tab. 10: Projekty a investice programu PITER II podle NUTS II 

NUTS II Projekty Investice ve�ejné Investice soukromé Investice celkem 

Norte 115 47 034 165 156 741 348 203 775 513 

Centro 82 69 625 477 206 978 807 276 604 284 

Alentejo 53 30 616 776 219 556 958 250 173 734 

Algarve 12 20 531 289 21 201 303 41 732 592 

Azory 93 21 288 100 194 580 027 215 868 127 

Celkem 355 189 095 806 799 058 444 988 154 250 

Zdroj: ITP 

 

V regionu severního Portugalska Norte bylo podpo�eno celkem 155 projekt�, což 

p�edstavovalo celou jednu t�etinu všech projekt�, proinvestovaná �ástka p�es 150 mil. 

Euro však tvo�ila jen jednu p�tinu celkové �ástky (Graf 20).  

 

 

                                                 
47 z port. Programas Integrados Turísticos de Natureza Estruturante e Base Regional 
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Graf 20: Projekty a investice programu PITER II podle NUTS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ITP 

 

Zvláštní program Infrastruktura CR byl v�nován na podporu škol hotelnictví a 

cestovního ruchu INFTUR48. Celková výše investice dosáhla p�es 600 tis. Euro, 

pobídky byly ve výši p�es 450 tis. Euro. Tyto školy se nacházejí po celém Portugalsku 

(Porto, Estoril, Coimbra, Lisabon, Faro) i na Madei�e a Azorských ostrovech.   

Samostatný program Pousadas Históricas byl zam��en na zhodnocení kulturního 

historického d�dictví ve form� pro Portugalsko typického druhu ubytovacích za�ízení, 

tzv. pousadas. Cílem bylo vytvo�it sí� t�chto pousadas, zmodernizovat a p�ípadn� 

rozší�it již existující za�ízení, zvýšit nabídku ubytování a renovovat historicky a 

architektonicky cenné budovy pro budoucí vytvo�ení ubytování typu pousadas. 

P�íjemcem této podpory byla spole�nost ENATUR49, z�ízená státem práv� za ú�elem 

rekonstrukce památek a jiných budov a jejich p�ípadnou transformaci na ubytovací 

za�ízení. 

Z patnácti podpo�ených projekt� byly dva z regionu Norte. �ástkou 1,4 mil. Euro 

byla podpo�ena Pousada de São Teotónio ve m�st� Valença do Minho a �ástkou tém�� 

3,3 mil. Euro Pousada de Santa Marinha ve m�st� Guimarães. Investice v regionu Norte 

z celkové proinvestované �ástky tvo�ila p�ibližn� 10 %, v�tšina op�t plynula do 

turisticky nejvýznamn�jšího regionu Algarve. 

 

                                                 
48 z port. Instituto de Formação Turística  
49 z port. Empresa Nacional de Turismo 
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Tab. 11: Projekty programu Pousadas Históricas 

NUTS II Projekty Investice Pobídky 

Norte - Valença 1 1 405 113 1 405 113 

Norte - Guimarães 1 3 278 008 3 278 008 

Lisboa 1 1425614 231 163 

Alentejo 2 1 101 354 958 460 

Algarve 6 25 722 571 24 988 315 

Azory 4 11 196 454 10 972 152 

celkem 15 44 129 114 41 833 211 

Zdroj: PRIME 

 

Cestovnímu ruchu se dostalo podpory i z programu na podporu malých nov� 

vzniklých podnik� SIPIE. Program byl krom� CR zam��en na odv�tví pr�myslu, 

stavebnictví, obchodu, služeb a dopravy. B�hem fungování programu prob�hlo 8 kol 

p�ihlášek, ze kterých bylo podpo�eno více než 5 tis. projekt� s celkovou výší investic 81 

mil. Euro a pobídek 29 mil. Euro (z ERFD i státních zdroj�). Z celkového po�tu 

projekt� pat�ilo 11 % práv� odv�tví cestovního ruchu (Graf 21).  

 

Graf 21: Projekty programu SIPIE podle odv�tví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PRIME 

 

P�ímo v regionu Norte bylo schváleno a podpo�eno 179 projekt�. Drtivá v�tšina 

(150 projekt�) spadala do kategorie Ubytovací a stravovací za�ízení, p�i�emž ve v�tšin� 

p�ípad� se jednalo o za�ízení stravovací (restaurace, kavárny i bary). To je dáno i 

podstatou celého programu SIPIE, který byl ur�en nov� vznikajícím malým firmám. 
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Dalším programem z PRIME, v rámci kterého se dostalo podpory odv�tví 

cestovního ruchu, je schéma pobídek na modernizaci obchodu SIME. Do cestovního 

ruchu v Portugalsku v rámci tohoto programu sm��ovalo 12 % všech schválených 

projekt� (Graf 22), 12 % investic (tém�� 863 mil. Euro) a 15 % všech pobídek (ve výši 

273 mil. Euro).  

 

Graf 22: Projekty SIME podle odv�tví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PRIME 

 

Stejn� jako u ostatních výše zmi�ovaných podp�rných program�, i v tomto p�ípad� 

nejvíce projekt� a následných investic sm��ovalo do regionu Norte. V�tšina však do 

pr�myslu jako tradi�ního odv�tví na severu Portugalska, p�esto se cestovní ruch �adí 

hned na druhé místo ve výši investic (Tab. 12). Nejv�tší podpory cestovního ruchu se 

op�t dostalo turisticky oblíbeným region�m Algarve, Madeira a Azory. 

 

Tab. 12: Podpora programu SIME v regionu Norte 

 Po�et projekt� Investice Pobídky 

Cestovní ruch 48 116 598 38 930 

Pr�mysl 504 1 847 853 551 298 

Stavebnictví 33 100 792 26 379 

Obchod 57 70 476 24 287 

Služby 28 57 897 13 617 

Doprava 4 6 539 1 944 

Celkem 674 2 200 154 656 455 

Zdroj: PRIME 
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I tentokrát drtivá v�tšina z projekt� cestovního ruchu (44) sm��ovala do ubytovacích 

a stravovacích za�ízení, z velké �ásti však do typu TER50, tedy rurálního cestovního 

ruchu. 

Samotnému rurálnímu CR (TER) je v Portugalsku v�nována mnoho let relativn� 

velká pozornost. Již v programovém období 1994 – 1999 v rámci QCA II51 bylo 

podpo�eno 244 projekt� s celkovou výší investic tém�� 68 mil. Euro (Tab. 13). Podpora 

byla organizována pod záštitou dvou program� SIR52 (Regionální pobídkový systém 

pro malé a st�ední podniky) a SIFIT53 (Systém finan�ních pobídek pro investice 

v cestovním ruchu). 

V dalším programovém období v rámci QCA III bylo pod záštitou výše 

jmenovaných program� SIPIE, SIME a SIVETUR podpo�eno sice o více než polovinu 

projekt� mén�, ale s nezanedbatelnou proinvestovanou �ástkou p�es 47 mil. Euro. 

Nejv�tší podporu poskytl program SIVETUR, který byl na cestovní ruch 

specializovaný. 

 

Tab. 13: Podpora TER (v Eurech) 

Zdroj: Os Apoios financeiros para o TER, CENTER 2003 
 

Zajímavá je distribuce podpory mezi jednotlivými regiony NUTS II. Zde jasn� 

dominuje region Norte, který lze ozna�it za „kolébku“ portugalského rurálního 

cestovního ruchu. V programovém období 1994 – 1999 zde byla v rámci SIR podpo�ena 
                                                 
50 zkratka z port. Turismo no espaço rural 
51 Rámec podpory Spole�enství v programovém období 1994 - 1999 
52 z port. Sistema de Incentivos Regional 
53 z port. Sistema de Incentivos ao Financiamento do Investimento no Turismo 

 Po�et projekt� Investice Pobídky 

QCA II  

SIR 230 64 072 306 31 620 521 

SIFIT 14 3 916 576 1 466 620 

celkem 244 67 988 882 33 087 141 

QCA III  

SIPIE 21 2 292 458 896 956 

SIME 32 20 981 605 10 619 599 

SIVETUR 50 24 071 393 13 212 951 

celkem 103 47 345 456 24 729 507 

 

Celkem 347 115 334 338 57 816 648 
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více než polovina celkového po�tu projekt� a proinvestována polovina celkové �ástky 

(Tab. 14).  

 

Tab. 14: Podpora TER podle region� NUTS II 

 SIR QCA III 

 projekty investice pobídky projekty investice pobídky 

Norte 122 32 459 981 15 553 024 50 22 192 557 11 470 938 

Aveiro 5 1 571 667 786 194 3 1 748 737 852 511 

Braga 38 10 286 265 4 952 427 4 2 739 828 1 278 089 

Bragança 9 2 536 861 1 303 462 17 6 637 988 3 513 959 

Porto 20 5 178 225 2 457 404 8 3 693 714 1 984 882 

Viana do Castelo 27 7 534 143 3 479 729 13 4 770 019 2 423 205 

Vila Real 23 5 352 820 2 573 807 5 2 602 271 1 418 291 

Centro 64 18 446 723 9 477 103 17 7 296 800 4 010 663 

Lisboa 12 4 313 998 2 074 526 2 291 866 155 765 

Alentejo 30 8 427 380 4 315 531 25 11 700 384 5 919 700 

Algarve 2 424 223 200 337 6 2 693 019 1 474 364 

Madeira 0 0 0 2 1 373 281 715 233 

Azory 0 0 0 1 1 797 549 982 844 

Celkem 230 64 072 306 31 620 521 103 47 345 456 24 729 507 

Poznámka: �azení distrikt� pod regiony dle P�ílohy 2 

Zdroj: Os Apoios financeiros para o TER, CENTER 2003, upraveno autorkou 

 

V dalším programovém období sice podpora celkov� poklesla, ale podíl regionu 

Norte se snížil jen nepatrn� (Graf 23). V rámci regionu však došlo k p�esunu zájmu a 

finan�ní podpory i do odlehlého periferního regionu Bragança, kam v p�edchozím 

období putovala jen velmi malá podpora oproti ostatním region�m. V programovém 

období 2000 – 2006 však pouze zde došlo k nár�stu podpory, zatímco v ostatních 

distriktech podpora poklesla. V regionu Bragança není potenciál pro rozvoj cestovního 

ruchu p�íliš veliký a rurální CR je jednou z mála forem, která zde má potenciál vyšší. 

Navíc je nezbytná snaha zamezit p�ílišné koncentraci podpory jen do n�kolika mála 
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oblastí. Celkov� se region snaží maximáln� využívat sv�j potenciál pro rurální formy 

cestovního ruchu, který je v tomto regionu nejvyšší mezi všemi regiony Portugalska. 

 

Graf 23: Projekty SIR a QCA III podle region� NUTS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Os Apoios financeiros para o TER, CENTER 2003 , upraveno autorkou 
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V rámci programu SIED bylo možné získat podporu pro malé a st�ední podniky na 

posílení a modernizaci jejich technického a technologického zázemí a organiza�ní 

struktury a lidských zdroj�. To vše mimo jiné i v sektoru cestovního ruchu. Celkem 

byly proinvestovány tém�� 4 mil. Euro, s pobídkami p�es 1 mil. Euro (Tab. 15). Na 

pobídkách se ze 75 % podílel EFRD. 

 

Tab. 15: Projekty programu SIED 

Pobídky 
NUTS II Projekty Investice 

celkem EFRD stát 

Norte 6 697 516 208 648 156 486 52 162 

Centro 7 1 039 365 328 693 246 519 82 173 

Lisboa 6 1 402 333 389 873 292 405 97 468 

Alentejo 1 25 817 6 012 4 509 1 503 

Algarve 6 710 403 217 634 163 225 54 409 

Celkem 26 3 875 435 1 150 859 863 145 287 715 

Poznámka: �azení distrikt� pod regiony dle P�ílohy 2 

Zdroj: Turismo de Portugal   

 

Nejvíce investic, i když p�i shodném po�tu projekt�, sm��ovalo do regionu Lisboa a 

Centro, poté do regionu Algarve a Norte. Ten se na celkové proinvestované �ástce 

podílel 18ti % (Graf 24) a podpora se zde koncentrovala do oblasti m�sta Porto. Krom� 

regionu Lisboa sm��ovaly investované �ástky do oblasti hotelnictví a stravovacích 

za�ízení, v regionu Lisboa to bylo do cestovních kancelá�í. V obou p�ípadech investice 

pravd�podobn� sm��ovaly do r�zných po�íta�ových rezerva�ních systém�. 

 

Graf 24: Podíl investic podle NUTS II 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: : Turismo de Portugal 
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Na podporu národních, regionálních a r�znorod� sektorov� zam��ených organizací, 

asociací a podobných uskupení byl zam��en program Asociativní infrastruktura. 

V rámci tohoto programu se dostalo podpory celé �ad� regionálních agentur cestovního 

ruchu a informa�ních center a drtivé v�tšin� z nich opakovan�. Celkem bylo podpo�eno 

30 projekt� s celkovou výší investic p�es 12 mil. Euro (Tab. 16).  

 

Tab. 16: Podpora programu Asociativní infrastruktura  

Pobídky 
NUTS II Projekty Investice celkem EFRD stát 

Norte 12 4 080 192 1 657 471 1 243 103 414 367 
Porto 3 787 316 245 402 184 051 61 350 
Aveiro 4 1 480 840 694 101 520 576 173 525 
Viana do Castelo 2 928 460 402 804 302 103 100 701 
Vila Real 2 603 652 175 202 131 401 43 800 
Bragança 1 279 925 139 962 104 972 34 991 
Centro 5 1 620 016 523 275 392 456 130 819 
Lisboa 4 1 653 700 618 153 463 615 154 538 
Alentejo 6 1 912 146 834 811 626 109 208 703 
Algarve 3 2 766 501 897 193 672 895 224 298 
Celkem 30 12 032 555 4 530 903 3 398 178 1 132 725 
Poznámka: �azení distrikt� pod regiony dle P�ílohy 2 

Zdroj: Turismo de Portugal 

 

Tém�� polovina projekt� spadala pod region Norte a celkem se tu proinvestovala 

t�etina celé investované �ástky (Graf 25). Nejvíce projekt� bylo podpo�eno v distriktu 

Aveiro, je však t�eba poznamenat, že tento distrikt nepat�í celý pod NUTS II Norte. 

Odlehlý distrikt Bragança op�t zaznamenal nejmén� podpo�ených projekt� a nejnižší 

proinvestované �ástky.  

Finan�ní podporu v regionu Norte získala nap�. Asociace pro rozvoj stezek Vinho 

Verde, Agentura CR v regionu Alto-Minho, Alto Tâmega a Barroso nebo regionu 

Nordeste Transmontano. 
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Graf 25: Investice do programu Asociativní infrastruktura podle NUTS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Turismo de Portugal 

 

V sektoru cestovního ruchu bylo možné získat podporu také v oblasti lidských 

zdroj� v rámci programu Profesní vzd�lávání. Projekty byly zam��eny na nábor 

specializovaných pracovník� v oblasti obchodu, managementu a technologií dle 

p�íslušného sektoru. V cestovním ruchu se jednalo p�evážn� o oblast hotelnictví nebo 

cestovních kancelá�í. Celkem bylo pomocí tohoto programu v oblasti cestovního ruchu 

proinvestováno p�es 9 mil. Euro s finan�ními pobídkami p�es 6 mil Euro (Tab. 17). Na 

pobídkách se ze t�í �tvrtin podílel Evropský sociální fond, zbytek pocházel od státu. 

 

Tab. 17: Projekty CR programu Profesní vzd�lávání podle NUTS II 

Pobídky 
NUTS II Projekty Investice 

celkem ESF stát 

Norte 14 1 500 707 1 123 983 842 987 280 996 

Aveiro 1 37 400 27 600 20 700 6 900 

Braga 5 559 057 415 074 311 305 103 768 

Porto 7 843 924 655 375 491 531 163 844 

Viana do Castelo 1 60 325 25 934 19 451 6 484 

Centro 3 522 441 379 380 284 535 94 845 

Lisboa 5 2 350 998 1 429 979 1 072 484 357 495 

Alentejo 5 1 973 410 1 341 827 1 006 370 335 457 

Algarve 5 1 949 872 1 350 212 1 012 659 337 553 

Madeira 9 983 744 585 198 438 898 146 299 

Celkem 41 9 281 172 6 210 578 4 657 933 1 552 644 

Poznámka: �azení distrikt� pod regiony dle P�ílohy 2                        Zdroj: Turismo de Portugal                      
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V regionu Norte bylo z celkové �ástky proinvestováno pouze 16 %, nejvíce projekt� 

pocházelo z regionu hlavního m�sta. Perifernímu distriktu Bragança nebo Vila Real se 

v tomto programu nedostalo podpory v�bec, p�itom vzd�lávání je podstatnou sou�ástí 

rozvoje cestovního ruchu v regionech. 

I p�es relativn� malou proinvestovanou �ástku do regionu Norte p�íslušela více než 

t�etina podpo�ených projekt� (Graf 26). Jednalo se hlavn� o projekty z oblasti 

hotelnictví. 

 

Graf 26: Investice a projety programu Profesní vzd�lávání podle NUTS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Turismo de Portugal 

 

Na základ� dohody podepsané v �íjnu 1998 mezi portugalskou centrálou CR ITP54, 

Federací restaurací, kaváren, cukráren a podobných za�ízení FERECA55 s r�znými 

bankovními institucemi vznikl program PROREST, který m�l sloužit jako podpora na 

renovaci a modernizaci stravovacích za�ízení v Portugalsku. Program úsp�šn� 

pokra�oval celkem ve t�ech kolech PROREST I – III. Prost�edky z tohoto programu 

však nebyly ur�eny pro národní nebo mezinárodní �et�zce typu pizzerií, fast-food� 

apod., ale zam��ení bylo p�edevším na projekty podporující portugalské tradice.  

P�estože po�et podpo�ených projekt� postupn� klesal, investovaná �ástka se stále 

pohybovala okolo 7 mil. Euro (Tab. 18). Byly tedy podpo�eny spíše v�tší projekty 

vyžadující vyšší investice. 

                                                 
54 z port. Instituto de Turismo de Portugal 
55 z port. Federação da Restauração, Cafés, Pastelarias e Similares de Portugal 
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Tab. 18: Projekty a investice programu PROREST podle NUTS II 

PROREST I PROREST II PROREST III 
NUTS II 

projekty investice projekty investice projekty investice 

Norte 67 2 153 343 30 1 399 520 3 357 464 

Centro 22 681 133 5 183 007 1 161 611 

Lisboa 91 2 868 012 48 2 537 093 10 4 159 657 

Alentejo 37 1 021 471 6 301 493 4 987 620 

Algarve 32 904 479 22 1 175 273 3 1 445 102 

Madeira 3 68 441 2 110 729 - - 

Celkem 252 7 696 879 113 5 707 115 21 7 111 453 

Zdroj: Turismo de Portugal 

 

V prvních dvou kolech programu m�l region Norte silné zastoupení. Investice 

sm��ující do tohoto regionu tvo�ily p�ibližn� jednu �tvrtinu celkových investic (Graf 

27). V posledním kole však podíl regionu výrazn� klesl, byly podpo�eny pouze t�i 

projekty, které p�edstavovaly pouhých 5 % celkových investic (Graf  27).  

 

Graf 27: Investice programu PROREST podle NUTS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Turismo de Portugal 

 

Rozvoj venkova byl podporován také z Iniciativy Spole�enství LEADER, v rámci 

kterého se dostalo podpory i cestovnímu ruchu ve venkovských oblastech.  
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Implementaci programu mají na starosti jednotlivé Místní ak�ní skupiny (LAG56), 

kterých je v Portugalsku celkem 52. Mezi hlavní oblasti intervence programu 

LEADER+ na základ� schválených projekt� v roce 2004 pat�í hospodá�ství (14%), 

údržba a obnova kulturních památek (13 %), podpora cestovního ruchu (11%), podpora 

malých a st�edních podnik� (13%) a samotný administrativní chod skupin (Graf 28).  

 

Graf 28: Hlavní oblasti podpory programu LEADER+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: National Strategic Plan – Rural Development 2007 - 2013 

 

Podpora cestovního ruchu je samoz�ejm� zam��ena na formy rurálního CR a na 

principy udržitelného cestovního ruchu. Mezi p�íklady podpory pat�í nap�.: 

- zajišt�ní nových ubytovacích za�ízení 

- rekonstrukce starých farem na ubytovací za�ízení 

- spole�ný marketing a rozvoj místní nabídky cestovního ruchu a rekreace 

- projekty na podporu zvýšení kvality nabídky CR a celkové atraktivity regionu 

jako turistické destinace 

- snížení sezónnosti cestovního ruchu 

Zdroj: Making best use of structural funds: LEADER+ in support of Commerce and Tourism 

 

Podpory se cestovnímu ruchu dostalo i z další Iniciativy Spole�enství – 

INTERREG III. Cílem tohoto programu je podpora p�eshrani�ní (INTERREG IIIA), 

nadnárodní (INTERREG IIIB) a meziregionální (INTERREG IIIC) spolupráce. 

Do programu  INTERREG IIIA pat�í všechny portugalské regiony NUTS III na 

hranici se Špan�lskem. Mezi jednotlivými cíli najdeme i podporu malých a st�edních 
                                                 
56 z angl. Local Action Groups 
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podnik� v�etn� t�ch z oblasti cestovního ruchu. Dále je podpora cestovního ruchu 

uskute��ována také pomocí: 

- podpory rozvoje a nových turistických produkt� s d�razem na udržitelný CR, 

kulturní CR nebo CR na farmách 

- podpory informa�ních technologií a rezerva�ních systém� 

- podpory rozvoje podnikatelských aktivit a malých a st�edních podnik� zejména 

ve venkovských p�íhrani�ních oblastech 

- podpory obnovy a rozvoje historických center m�st 

- podpory a rozvoje vesnic a venkovských oblastí s cíle vytvo�it atraktivní 

turistické destinace 

Zdroj: Making best use of structural funds: INTERREG in support of Commerce and Tourism 

 

Program INTERREG IIIB je rozd�len na n�kolik díl�ích program�. Celé 

Portugalsko pat�í pod program Atlantic Area (P�íloha ). Podpora cestovního ruchu spadá 

pod Prioritu D: Upev�ování a propagování identity Atlantské oblasti v kontextu 

globalizace Opat�ení D-1: Propagace Atlantské kultury a d�dictví a Opat�ení D-2: 

Tvorba a propagace produkt� CR, jehož hlavním cílem je tvorba a zlepšení identity a 

atraktivity oblasti jako destinace cestovního ruchu. P�íkladem projektu, na kterém se 

spolu s Francií a Špan�lskem podílelo i Portugalsko (konkrétn� CCDR-N57, CVRVV58, 

IVDP59), je projekt na podporu a rozvoj enoturismu M�sta vína. Z celkového objemu 

2,3 mil. Euro bylo p�es 1,3 mil. Euro na projekt financováno z ERDF (INTERREG 

IIIB). 

Posledním je meziregionální spolupráce INTERREG IIIC. Celé Portugalsko zde 

pat�í spolu se Špan�lskem, �ástí Francie, Itálie a 	ecka do programu Jih (South). 

Prioritou programu je mimo jiné kooperace v oblasti výzkumu, technologií, životního 

prost�edí,  kultury nebo cestovního ruchu. 

�áste�n� je cestovní ruch podporován i z dalších dvou Iniciativ Spole�enství 

URBAN II (v severním Portugalsku podporu získalo Porto – Gondomar) a EQUAL. 

 

                                                 
57 z port. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte = Regionální rozvojová 
agentura regionu Norte 
58 z port. Comissão de Viticultura da Região os Vinhos Verdes = Vina�ský výbor region� Vinho Verde 
59 z port. Instituto dos Vinhos do Douro e Porto = Institut vína Douro a Porto 
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4.1.2 Programové období 2007 – 2013  

 

V programovém období 2007 – 2013 je cestovní ruch v EU podporován ze všech t�í 

cíl� Konvergence a konkurenceschopnost, Regionální konkurenceschopnost a 

zam�stnanost a Evropská územní spolupráce. V absolutních �ástkách nejvíce z cíle 

Konvergence a konkurenceschopnost (tém�� 5 mld. Euro), relativn� z cíle Evropská 

územní spolupráce, kde je podíl CR p�es 7 % z celkových finan�ních prost�edk� tohoto 

cíle (Tab. 19). Více než polovina prost�edk� je vy�len�na na zlepšení služeb CR. 

 

Tab. 19: Podpora CR podle Cíl� EU v programovém období 2007 - 2013 

Z toho cestovní ruch 

Z toho v % na: 
Cíl 

Celkem 
rozpo�et      

(v mil. Euro) v % v mil. 
Euro Propagaci 

Ochranu a 
rozvoj 

p�írodního 
d�dictví 

Zlepšení 
služeb 

CR 

Konvergence a 
konkurenceschopnost 281 141,3 1,8 4 936,4 17 21 62 

Regionální 
konkurenceschopnost 
a zam�stnanost 

55 054,10 1,5 837,8 21 31 48 

Evropská územní 
spolupráce 7 815,20 7,4 581,4 23 24 53 

Celkem 344 010,6 1,8 6 355,6 18 22 60 

Portugalsko 21 352,9 1,1 231,7 18 32 50 

Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/statistics/2007_tourism.pdf 

 

Pro podporu cestovního ruchu v Portugalsku je p�ipraven rozpo�et ve výši 231 mil. 

Euro, což p�edstavuje 1,1 % celkového rozpo�tu finan�ní podpory EU v rámci t�ech 

hlavních Cíl�. Polovina prost�edk� by m�la sm��ovat do zlepšení infrastruktury a služeb 

cestovního ruchu, necelá t�etina na ochranu a rozvoj p�írodního d�dictví a zbylé finance 

jsou vy�len�ny na propagaci Portugalska jako turistické destinace. 

V rámci NSRF si každá �lenská zem� dojednává s Evropskou komisí Opera�ní 

programy (OP), které jsou zprost�edkujícím mezistupn�m mezi t�emi hlavními 

evropskými fondy (EFRD, ESF, CF) a konkrétními p�íjemci finan�ní podpory v 

�lenských státech a regionech.  
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Portugalsko si na období 2007 – 2013 vyjednalo 14 opera�ních program� (OP). 

Z toho 3 tématické (Faktory konkurenceschopnosti, Lidský potenciál a Územní zlepšení 

– rozvoj území), 9 regionálních (OP Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve a po 2 

pro Madeiru a Azory) a 2 OP zam��ené na technickou pomoc.  

Regionální Opera�ní program Norte pro období 2007 – 2013 spadající pod Cíl 

Konvergence byl Evropskou komisí schválen 10. �íjna 2007 s celkovým rozpo�tem 

p�ibližn� 4,3 mld. Euro a skládá se ze 6 priorit, p�i�emž oblast cestovního ruchu spadá 

do Priority 2: Ekonomické posílení specifických zdroj�. Cílem je lepší využívání 

místních zdroj� a specifických výhod jako je krajina (cestovní ruch), mo�e (rybolov a 

p�idružený pr�mysl, cestovní ruch, stavitelství lodí) a kulturní a kreativní nadání (v 

oblastech módy, architektury a um�ní). 

Vytvá�ení a implementaci opera�ního programu Norte má v kompetenci Regionální 

rozvojová agentura regionu Norte (CCDR-N60) 

 

Formy rurálního a p�írodního CR jsou v tomto programovém období financovány 

také pomocí Politiky rozvoje venkova, která je postavena na zkušenostech s iniciativou 

LEADER z p�edchozích programových období. Zam��uje se na t�i spole�né cíle, kterým 

odpovídají jednotlivé tématické osy, které jsou dopln�ny o tzv. osu LEADER, 

zast�ešující tématické osy o p�ístupy a principy iniciativy LEADER. 

Jako p�íklad podpory zde uvádím hlavní oblasti podpory a výši investic v roce 2007. 

Podpora cestovního ruchu v rámci podpory venkova hraje d�ležitou roli. Mezi hlavní 

oblasti podpory pat�í podpora cestovního ruchu dokonce v rámci t�ech témat – 

Propagace turistických aktivit a CR hmotné a nehmotné investice. V roce 2007 bylo 

v Portugalsku podpo�eno tém�� 2000 projekt� z oblasti CR a objem investic dosáhl výše 

p�es 76 mil. Euro (Tab.  20). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 z port. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
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Tab. 20: Osa Leader - hlavní oblasti podpory v roce 2007 

Kód Hlavní oblasti podpory 
Po�et 

projekt� 

Investice              

(v Eurech) 

137 Propagace turistických aktivit 942 37 952 620 

161 Podpora malých a st�edních podnik� 617 31 327 565 

171 Cestovní ruch – hmotné investice 495 29 972 776 

134 Základní servis pro venkovskou ekonomiku a populaci 1027 26 242 152 

354 Obnova kulturních památek 770 20 185 229 

114 Zlepšení transformace a marketingu zem.  produkt� 316 17 120 884 

135 Obnova a rozvoj vesnic a venkovských památek 420 14 106 198 

360 Sociální a zdravotní infrastruktura 315 12 374 748 

353 Ochrana a obnova p�irozeného prost�edí 252 10 188 729 

172 Cestovní ruch – nehmotné investice 381 8 186 905 

Zdroj: Programa de Iniciativa Comunitária LEADER+, Relatório Anual de Execução, 2007 

 

Z celkového objemu investic sm��ovala do oblasti cestovního ruchu více než jedna 

�tvrtina (Graf 29), jedná se tak o opravdu významnou podporu. Cestovní ruch na 

venkovských oblastech je d�ležitou sou�ástí portugalského cestovního ruchu, p�edevším 

na severu zem�.  

 

Graf 29: Osa Leader - hlavní oblasti podpory – výše investic v roce 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: výše investic v mil. Euro; podíl hlavních oblastí na celku 

Zdroj: Programa de Iniciativa Comunitária LEADER+, Relatório Anual de Execução, 2007 
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Z d�vodu snížení administrativní zát�že byl také z�ízen nový a jediný Evropský 

zem�d�lský fond pro rozvoj venkova (EAFRD61), který už nepat�í mezi strukturální 

fondy EU a nespadá tak do politiky hospodá�ské a sociální soudržnosti, ale do spole�né 

zem�d�lské politiky EU. Z tohoto fondu je v Portugalsku spolufinancován program 

strategické a finan�ní podpory pro rozvoj venkova v Portugalsku PRODER62. 

Podpora rozvoje cestovního ruchu a volno�asových aktivit je p�ímo jednou z akcí 

z opat�ení Diversifikace hospodá�ství a tvorba pracovních míst z podprogramu Oživení 

venkovských oblastí. 

Rozsah podpory v rámci akce Rozvoj cestovního ruchu a volno�asových aktivit je 

relativn� široký. Skládá se z tvorby nebo rozvoje produkt� CR v�etn� ekoturismu, 

enoturismu, cestovního ruchu souvisejícího s lovem a ryba�ením, jezdectvím, 

náboženstvím, zdravím nebo kulturou, podpory infrastruktury CR a ubytovacích 

za�ízení malé velikosti v p�írod� nebo rurálních oblastech. 

Témata, kterých se podpora týká, jsou následující – agroturismus (podpora vzniku 

nebo rozvoje farem), p�írodní CR (na farmách i mimo n�), ekoturismus, enoturismus, 

lov a rybolov, jezdecký CR, náboženský CR, zdravotní CR, kulturní CR, malá 

ubytovací za�ízení.  

Cílem je rozvoj cestovního ruchu a ostatních volno�asových aktivit jako zp�sobu 

propagace využívání místních zdroj� v rurálních oblastech, zejména znovuobjevení 

místních produkt� a kulturního a p�írodního d�dictví, p�ispívajících k ekonomickému 

r�stu a tvorb� pracovních míst. 

 

 

4.2 Národní a regionální organizace 

 

Organizaci cestovního ruchu v Portugalsku má na starosti instituce s názvem 

Turismo de Portugal (d�íve Direcção Geral de Turismo – DGT), jejímž z�izovatelem 

je Ministerstvo hospodá�ství a inovací. Turismo de Portugal je zodpov�dné za 

propagaci, hodnocení a udržitelnost všech aktivit a projekt� cestovního ruchu 

v Portugalsku, jmenovit� poskytováním technické a finan�ní podpory ve�ejným i 

soukromým subjekt�m v sektoru CR a �ízením p�íslušných nástroj� finan�ní podpory. 

                                                 
61 z angl. European Agricultural Fund for Rural Development 
62 z port. Programa de Desenvolvimento Rural 
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Jeho hlavním cílem je podpora CR jako jednoho z klí�ových motor� portugalské 

ekonomiky. Mezi jednotlivé úkoly pat�í: 

- rozvoj turistické infrastruktury 

- vzd�lávání v oblasti CR 

- podpora investic do CR 

- koordinace propagace Portugalska jako turistické destinace 

- zprost�edkování komunikace mezi státním a soukromým sektorem 

Jednotlivé cíle udržitelného rozvoje portugalského cestovního ruchu, kterých chce 

v horizontu do roku 2015 Turismo de Portugal dosáhnout, jsou definovány v Národním 

strategickém plánu cestovního ruchu (PENT). Realizace Plánu je roz�len�ná do 5 

ak�ních plán� (Území, destinace a produkty; Zna�ky a trhy; Zkvalit�ování zdroj�; 

Distribuce a odbyt; Inovace a vzd�lávání), které vyžadují realizaci 11 projekt� (nap�. 

Produkty, destinace a póly rozvoje, Události, Letecká dostupnost, Zna�ka, propagace, 

distribuce nebo Efektivita ve vztazích ve�ejného a soukromého sektoru) 

PENT definuje celkem 10 klí�ových forem cestovního ruchu v Portugalsku: 

• Slunce a mo�e 

• Turistika 

• M�stský CR (City Breaks) 

• Kongresový CR 

• P�írodní CR 

• Golf 

• Vodní CR 

• Resorty – rezidentní CR 

• Zdraví a wellness 

• Gastronomie a víno 

Samoz�ejm� ne každý region má ideální podmínky pro všechny výše jmenované 

formy CR. Obr. 16 ukazuje jednotlivé formy a jejich d�ležitost a úrove� v jednotlivých 

regionech. Pro region Norte je st�žejní turistika, tzv. city breaks (hlavn� ve m�st� 

Porto), dále p�írodní CR, gastronomie a víno, v Portu pak kongresový CR a nakonec 

wellness. 
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Obr. 16: Produkty CR v regionech Portugalska 

 

Zdroj: PENT Síntese 2008 

 

Krom� region� na úrovni NUTS II bylo v PENT definováno i 7 pólu rozvoje 

cestovního ruchu v rámci jednotlivých region� - Douro, Serra da Estrela, Leiria-Fatima, 

Oeste, Alentejo Litoral and Alqueva (P�íloha 17). Cílem je v�tší diversifikace a omezení 

závislosti na t�ech hlavních turistických destinacích v Portugalsku. V p�ípad� severního 

Portugalska pak snížení koncentrace cestovního ruchu do oblasti Porta. Podporu a 

propagaci CR v této oblasti má v kompetenci instituce Turismo do Douro.  

Douro je významným turistickým regionem, dochází k jeho výraznému rozvoji a 

jeho význam už není pouze regionální v rámci regionu Norte, o �emž sv�d�í práv� i 

výše zmi�ované za�azení do pól� rozvoje CR v Portugalsku.  

 

Jedním z úkol� TP je i podpora investic do CR. V sou�asném období TP koordinuje 

finan�ní podporu na základ� p�ti hlavních skupin: 

1. Produkty, destinace a póly 

2. Inovace a konkurenceschopnost 

3. Události 

4. Finan�ní inovace 

5. Da�ové výhody 

První skupina zahrnuje finan�ní podporu projekt�m investi�ním nebo 

infrastrukturním v souladu s nov� definovanými póly rozvoje a strategickými 

1. stupe� 2. stupe� 3. stupe� 4. stupe� d�ležitosti 
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turistickými destinacemi. Cestovní ruch je posilován pomocí t�ech hlavních finan�ních 

mechanizm�: 

� Úv�ry na investice do CR – smlouvy s bankami (2007 – 2009) – na základ� 

partnerství TP s finan�ním sektorem na financování projekt� k docílení priorit 

rozvoje CR ustanovených v PENT  

� Interven�ní program CR – PIT63 (2007 – 2009) – nový vládní program na 

podporu portugalského CR a realizaci strategických plán� PENT, b�hem t�í let 

je k dispozici 100 mil. Euro na zlepšení turistické infrastruktury, obnovu 

destinací nebo podporu a organizaci r�zných velkých událostí k propagaci 

Portugalska jako destinace cestovního ruchu 

� Národní Strategický Referen�ní Rámec – NSRF/QREN (2007 – 2013) – 

integrovaný systém finan�ních pobídek z fond� EU v rámci jednotlivých 

Opera�ních program� použitelných i v sektoru cestovního ruchu 

Druhá skupina Inovace a konkurenceschopnost je zam��ená na podporu investic do 

inovací, v�dy a výzkumu, podnikání, konkurenceschopnosti nebo modernizace. Podpora 

je zajiš�ována pomocí t�chto mechanizm�: 

� Invests II / + Restore – podpora malých a st�edních podnik� na základ� smlouvy 

mezi NSFR (OP Konkurenceschopnost a regionální OP pro Lisabon a Algarve) 

a bankami 

� Invests III  - podpora MSP v oblasti ubytovacích za�ízení a rurálního CR (TER) 

s rozpo�tem 10 mil. Euro  

� Invests IV - nový program speciáln� vytvo�ený pro mikro a malé podniky 

p�sobící v oblasti cestovního ruchu  

� Národní Strategický Referen�ní Rámec  

Skupina Události podporuje po�ádání d�ležitých sportovních nebo kulturních 

událostí, i mezinárodního významu, s cílem propagace Portugalska jako turistické 

destinace a zlepšení celkové image destinace. Snahou je op�t zam��it se na nové póly 

rozvoje a strategické produkty definované v PENTu. Mechanizmem podpory je op�t 

Interven�ní program CR – PIT. 

Skupina Finan�ní inovace využívá jako podporující mechanizmus nap�. rizikový 

kapitál nebo realitní fondy a da�ové výhody jsou poskytovány celému spektru 

                                                 
63 z port. Programa de Intervenção Turística 
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ekonomických aktivit v�etn� cestovního ruchu v oblasti strategických investic, majících 

pozitivní vliv na portugalskou ekonomiku. 

TP také spolu s portugalskou vládou v roce 2007 spustilo rozsáhlou a velmi 

d�ležitou propaga�ní kampa�, do které bylo plánováno investovat 8,5 mil. Euro, což 

p�edstavuje dvojnásobnou investici, než v roce p�edtím. Cílem byla propagace 

Portugalska jako turistické destinace ve 13ti evropských zemích. Kampa� se zam��ila 

na nejd�ležit�jší zdrojové zem� pro portugalský cestovní ruch, jmenovit� na Velkou 

Británii, Špan�lsko, N�mecko a Francii a také na Itálii, Nizozemí a Belgii. A �áste�n� i 

na do budoucna potenciální trhy - Skandinávii a Rusko. (Euroweekly news). 

Národní centrála cestovního ruchu provozuje také oficiální webovou stránku na 

propagaci a podporu CR v Portugalsku www.visitportugal.com. Stránky poskytují velké 

množství informací podle jednotlivých forem CR a typ� dovolených i podle region�. 

Turisté zde naleznou i praktické informace o doprav�, ubytování nebo klimatu a 

p�írodních podmínkách. To vše v devíti jazykových mutacích – v portugalštin�, 

angli�tin�, špan�lštin�, n�m�in�, francouzštin�, italštin�, nizozemštin�, ruštin� a 

japonštin�.  

Zájem však není soust�ed�n pouze na propagaci mezinárodního cestovního ruchu, 

ale vzhledem k tomu, že domácí CR tvo�í významnou �ást celkového cestovního ruchu 

Portugalska, tak je podporován i tento druh. TP proto provozuje nap�. webový portál 

www.descubraportugal.pt. Propagace probíhá i pomocí billboard�, televize, radia nebo 

tisku. 

Ekvivalentem k celostátnímu PENTu jsou jednotlivé specifické regionální 

dokumenty, v p�ípad� regionu Norte se jedná o Ak�ní plán rozvoje cestovního ruchu 

severního Portugalska. Tento plán p�edstavuje cestovní ruch v regionu Norte, 

vymezuje základní produkty CR a další atraktivity i rozd�lení na jednotlivé regiony CR 

a p�edstavuje cíle, kterých chce v horizontu do roku 2015 dosáhnout. To vše v souladu 

s celonárodním dokumentem PENT. 

Plán rozd�luje region Norte pro pot�eby CR na 4 regiony – Porto, Minho, Douro a 

Trás-os-Montes (Obr. 17).   
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Obr. 17: Regiony CR v severním Portugalsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ak�ní plán rozvoje cestovního ruchu severního Portugalska 2008 

 

Dále v návaznosti na PENT a 10 klí�ových forem CR v Portugalsku vymezuje 

klí�ové produkty pro region Norte. Produkty jsou schématicky p�edstaveny na Obr. 18 

se zelen� vyzna�enými produkty, které jsou více �i mén� d�ležité pro jednotlivé regiony 

v rámci regionu Norte. 

 

Obr. 18: Klí�ové produkty CR v Portugalsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ak�ní plán rozvoje cestovního ruchu severního Portugalska 2008 

 

Navíc jsou zde pro každý ze �ty� turistických region� vymezeny podrobn�ji 

jednotlivé atraktivity, které do regionu lákají turisty (Tab. 21). Jedná se pouze o stru�ný 

a orienta�ní vý�et bez konkrétních p�íklad�.  
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Tab. 21: Hlavní atraktivity v turistických regionech severního Portugalska 

Zdroj: Ak�ní plán rozvoje cestovního ruchu severního Portugalska 2008; upraveno autorkou 

 

Ak�ní plán rozvoje cestovního ruchu severního Portugalska byl vytvo�en mimo jiné 

také proto, aby ustanovil cíle, kterých chce region Norte v oblasti cestovního ruchu 

dosáhnout v horizontu do roku 2015. Cíle se týkají zvýšení po�tu p�enocujících turist� a 

tím následn� i zvýšení p�íjm�. 

Nár�st po�tu p�enocování z p�ibližn� 4 mil. na 7 mil. v roce 2015 však vychází 

z p�edpokladu velmi p�íznivého ro�ního r�stu 10 % mezi lety 2007/2009 (Graf 30). Se 

sou�asnou situací celosv�tové ekonomické krize, která se významn� promítá i do oblasti 

cestovního ruchu, a to p�edevším v Evrop�, nelze p�edpokládat, že se stanovený cíl 

poda�í lehce, nebo v�bec, splnit. 

 

 

 

PORTO MINHO 

• historické centrum Porta na seznamu 

sv�tového kulturního d�dictví UNESCO 

• historicko-kulturní památky 

• sklepy s portským vínem 

• kultura 

• ekonomické a podnikatelské centrum 

• centrum kongres� 

• ústí �eky Douro 

• pob�eží oceánu 

• historické a religiózní památky 

(historické centrum m�sta Guimarães 

na seznamu UNESCO) 

• rozmanitost m�st a historických vesnic 

• údolí Lima 

• pob�eží oceánu 

• p�írodní parky 

• svátky, festivaly, procesí 

• gastronomie a vinho verde 

• typické vesni�ky 

DOURO TRÁS-OS-MONTES 

• vina�ská oblast Alto Douro na seznamu 

sv�tového kulturního d�dictví UNESCO 

• �eka Douro 

• vina�ské vesnice a statky 

• gastronomie a víno 

• historicko-kulturní památky 

• Skalní malby v údolí Côa na seznamu 

sv�tového kulturního d�dictví UNESCO 

• p�írodní ráz 

• historicko-kulturní památky 

• lázn� 

• lov a rybolov 

• typické vesni�ky  

• gastronomie 

• místní produkty 

• �emeslná výroba 
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Graf 30: Cíle regionu Norte – po�et p�enocování (v mil. nocí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ak�ní plán rozvoje cestovního ruchu severního Portugalska 2008 

 

Obdobná je situace i v p�ípad� druhého cíle zvýšení p�íjm� z p�enocování 

v ubytovacích za�ízeních. Zde se po�ítalo s pr�m�rným ro�ním r�stem 13 % mezi lety 

2007 a 2009 a p�edpokladem bylo zvýšení p�íjm� z necelých 200 mld. Euro na více než 

500 mld. Euro (Graf 31).  

 

Graf 31: Cíle regionu Norte – p�íjmy z hotel� (v mil. Euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ak�ní plán rozvoje cestovního ruchu severního Portugalska 2008 

 

Pod TP spadají jednotlivé regionální agentury na podporu CR v regionu a propagaci 

regionu jako turistické destinace.  

Pr�m�rný ro�ní r�st 

2007/2009 10 % 

zahrani�ní domácí celkem 

Pr�m�rný ro�ní r�st 

2007/2009 13 % 
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Koordinaci CR v severním Portugalsku má v kompetenci organizace ERT-PNP64 a 

propagace probíhá pod asociací ADETURN (Associação de Turismo do Norte de 

Portugal). ADETURN je oficiální regionální agentura pov��ená institucemi Turismo de 

Portugal a Konfederací portugalského CR propagací cestovního ruchu v Portu a 

severním Portugalsku. Agentura spolupracuje s ve�ejným i se soukromým sektorem. 

Mezi hlavní �innosti pat�í propagace Porta a severního Portugalska jako turistické 

destinace, rozvoj turistických produkt� a podpora vzd�lávání odborných pracovník� 

v CR. 

Pro tyto pot�eby nechala asociace ADETURN vypracovat Marketingový plán Porto 

a severní Portugalsko 2004/2006. Byly zde definovány kompetence, strategické cíle, 

produkty a trhy a ro�ní plán investic: 

� Kompetence 

• Propagace regionu jako turistické destinace pod zna�kou Porto a severní 

Portugalsko spolu s p�idruženými produkty 

• Propagace regionu jako centra kongres�, veletrh� a podobných událostí a 

jako destinaci incentivního CR 

• Tvorba a rozvoj produkt� CR 

• Vytvo�ení dob�e dostupného informa�ního servisu pro turisty 

• Organizace veletrh�, výstav a kongres� 

� Strategické cíle 

• Zvýšit ziskovost a konkurenceschopnost cestovního ruchu v regionu  

• Upevnit vztahy mezi soukromým a ve�ejným sektorem v oblasti CR 

• Dodržovat principy udržitelného rozvoje p�i rozvoji destinace 

• Zvýšit proslulost Porta a severního Portugalska 

• Zvýšit pov�domí turist� o zna�ce Porto a severní Portugalsko 

• Dosáhnout nového postavení založeného na modernosti, kvalit� a 

výjime�nosti 

Vzhledem ke strategii rozvoje ADETURN zvolil 4 hlavní produkty CR pro 

zahrani�ní turisty v regionu Porto a severní Portugalsko: tzv. City breaks, MICE65, 

turistika a sportovní CR.  

Celková výše ro�ních investic do produkt� CR je cca 2,25 mil. Euro (Tab. 22), ze 

kterých se nejvyšší podpory dostává na turistiku (35 %) a City Breaks (30 %). 

                                                 
64 Z port. Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal 
65 MICE = zkratka anglického Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions = kongresový CR 
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Zarážející však je, že zde není samostatn� definován jako klí�ový produkt rurální 

cestovní ruch, i když se m�žeme domnívat, že je zahrnut pod turistikou. Tento 

jednozna�n� strategický produkt CR severního Portugalska by m�l být 

v marketingovém plánu regionu samostatn� definován. 

 

Tab. 22: Ro�ní investice do produkt� CR (v Eurech) 

 Ro�ní investice Podíl v % 

Celkem 2 249 500 100 

Turistika 787 500 35 

City Breaks 675 000 30 

MICE 450 000 20 

Sportovní CR 225 000 10 

Ostatní 112 000 5 
Zdroj: Marketingový plán Porto a severní Portugalsko 2004/2006 

 

Podpora sm��uje ze 40ti % do turistického regionu Porto, ze 30ti % do regionu 

Minho a po 15ti % do region� Douro a Trás-os-Montes (Tab. 23). Op�t se zde projevuje 

koncentrace podpory do m�sta Porto a celkov� na západní �ást regionu Norte. Dochází 

však k dynamickému rozvoji regionu Douro, proto lze o�ekávat v blízké budoucnosti 

výrazné navýšení podp�rných prost�edk� práv� do tohoto regionu. 

Turistika je podporována ve všech regionech rovnom�rn� (Tab. 23), protože 

podmínky pro ní jsou více mén� shodné. Naopak tzv. City Breaks jsou logicky 

podporovány nejvíce v regionu m�sta Porto, které je i díky nízkonákladovým 

dopravc�m ideální destinací. Mén� jsou City Breaks podporovány v regionu Minho, kde 

se jedná hlavn� o m�sta Braga, Guimarães nebo Vianna do Castelo. Všechna t�ží 

z polohy v blízkém zázemí Porta. Regiony Douro a Trás-os-Montes nemají žádné m�sto 

s mezinárodním letišt�m a vzdálenost od Porta je pro City Breaks již moc velká, proto 

sem ani žádná podpora na tento produkt nesm��uje. Obdobný je p�ípad s podporou 

MICE, tento produkt je nejvíce podporován v regionu m�sta Porto, v ostatních jen 

okrajov�. Ale vzhledem k stále lepší dopravní dostupnosti Porta, by m�la být v�tší 

snaha o zmírn�ní koncentrace kongres� a podobných událostí z Porta i do jiných m�st. 
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Tab. 23: Rozložení investic do produkt� CR (v %) 

 Turistika City 
Breaks MICE Sportovní 

CR Ostatní Celkem 

Porto 8.8  18.8  11.3  - 2.0  40  

Minho 8.8  12.0  4.5  3.8  1.0  30  

Douro 8.8  - 2.3  3.0  1.0  15  

Trás-os-Montes 8.8  - 2.0  3.3  1.0  15  

PORTO e NORTE 35  30  20  10  5  100 

Zdroj: Marketingový plán Porto a severní Portugalsko 2004/2006 

 

Strategickým trhem s nejv�tšími p�íjmy pro region Porto a severní Portugalsko je 

sousední Špan�lsko, které je zárove� zdrojem nejv�tšího po�tu turist� do regionu. Proto 

je mu také v�nován nejv�tší podíl z ro�ních investic do propagace (30 % - Tab. 24). 

Mezi prioritní trhy pak pat�í Velká Británie, N�mecko, Francie a Itálie a výhledov� 

podstatné trhy jsou Nizozemsko a Brazílie. 

 

Tab. 24: Investice na propagaci podle trh� (v Eurech) 

 Ro�ní investice % 

Celkem na propagaci 2 250 000 100 

Hlavní trhy 1 800 000 80 

Špan�lsko 675 000 30 

Velká Británie 337 500 15 

N�mecko 281 250 13 

Francie 281 250 13 

Itálie 225 000 10 

Budoucí trhy 450 000 20 

Nizozemsko 112 500 5 

Brazílie 112 500 5 

ostatní 225 000 10 

Zdroj: Marketingový plán Porto a severní Portugalsko 2004/2006 

 

Na celkových 2,25 mil. Euro ur�ených na propagaci cestovního ruchu v regionu 

Norte se ze dvou t�etin podílela agentura podporující investice v Portugalsku AICEP66 

                                                 
66 z port. Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, d�íve ICEP Portugal - 
Investimento, Comercio e Turismo = Portugalská investi�ní agentura 
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(Tab. 25). Stejným podílem necelých 17 % se ú�astnili podpory regiony CR a m�sta a 

soukromý sektor. 

 

Tab. 25: Investice na propagaci CR (v Eurech) 

 Ro�ní investice Podíl v % 

Podíl AICEP 1 500 000 66,6 

Podíl region� CR a m�st 375 000 16,6 

Podíl soukromého sektoru 375 000 16,6 

Celkem 2 250 000 100 

Zdroj: Marketingový plán Porto a severní Portugalsko 2004/2006 

 

Propagace probíhá nap�íklad pomocí nový webových stránek ADETURN 

www.visitportoandnorth.pt. Zde návšt�vníci najdou podrobný p�ehled všech typ� 

ubytování, možnosti stravování, p�ehled atrakcí, zajímavostí nebo událostí, informace o 

dopravní dostupnosti nebo p�ehled a typy na r�zné tématické stezky a r�zné formy 

cestovního ruchu v regionech severního Portugalska. To vše však pouze ve t�ech 

jazykových verzích – v portugalštin�, špan�lštin� a v angli�tin�. Vzhledem k výše 

definovaným strategickým i budoucím zahrani�ním trh�m, je nezbytné rozší�ení 

jazykových verzí informa�ního portálu. 

Na za�átku roku 2009 byla navíc p�edstavena nová koncepce prezentace a 

propagace severního Portugalska jako turistické destinace. Cílem je dosažení t�etí 

pozice mezi portugalskými regiony cestovního ruchu. Podstatou je prezentace regionu 

jako celku, v designu �erno-šedých odstín�. 6 základních strategických produkt� pak 

bude propagováno v barevných verzích – gastronomie a víno (�ervená), turistika a 

kultura (žlutá), obchodní CR (šedá), City Breaks (oranžová), zdraví a wellness (modrá) 

a p�írodní CR (zelená). D�ležité je, že prezentace bude probíhat v souladu s již 

zavedeným designem propagace celostátního cestovního ruchu prost�ednictvím Turismo 

de Portugal. Vzhledem k tomu, že se jedná o úpln� novou koncepci propagace, nejsou 

zatím k dispozici podrobn�jší informace a p�ípadné hodnocení celého projektu a jeho 

p�ínosu pro cestovní ruch v regionu Norte bude možné až za n�kolik let. V sou�asné 

dob� probíhají nejprve organiza�ní v�ci spojené se samotným chodem instituce a 

startem celého projektu a dochází k postupnému p�ipojování jednotlivých obcí regionu 

k této organizaci. 
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Podpora a propagace cestovního ruchu v severním Portugalsku probíhá i pomocí 

celé �ady dalších regionáln� zam��ených organizací, nap�. již zmi�ované Turismo do 

Douro. N�které mají i dlouholetou tradici, nap�. organizace v oblasti Alto Minho 

(Região de Turismo do Alto Minho) byla založena již v roce 1980. P�sobnost 

organizací je však r�zná a p�íliš nekoresponduje s jednotlivými regiony CR, tak jak jsou 

vymezeny v Ak�ním plánu rozvoje cestovního ruchu severního Portugalska. P�ínosná 

by byla jist� i ucelená prezentace se základním jednotným designem. 

 

 

4.3 Shrnutí  

 

Podpora Evropské unie hrála d�ležitou roli v rozvoji portugalského hospodá�ství. 

Význam m�la a stále má i na pomoc v rozvoji cestovního ruchu v Portugalsku.  

Rámec podpory Spole�enství v programovém období 2000 – 2006 znamenal pro 

portugalský cestovní ruch významnou finan�ní podporu v oblastech hmotných investic, 

rozvoje služeb, podpory propagace nebo vzd�lávání. Celkov� se jednalo o finan�ní 

podporu více než 600 mil. Euro, na které se z více než 60ti % podílela práv� Evropská 

unie a p�ibližn� 30 % tvo�ila státní podpora. 

Zásadním podp�rným programem byl Program pobídek na modernizaci ekonomiky 

PRIME. Po pr�myslu a doprav� sm��ovalo nejvíce investic (12 %) práv� do cestovního 

ruchu. Z hlediska regionální diferenciace projekty na podporu cestovního ruchu m�ly 

drtivou p�evahu v tradi�ních turistických regionech Algarve, Madeira nebo Azorské 

ostrovy, v ostatních regionech p�evládal pr�mysl. V regionu Norte bylo na cestovní 

ruch ur�eno 10 % pobídek. Nejd�ležit�jšími podprogramy podporující cestovní ruch 

byly SIVETUR, SIPIE nebo SIME.  

P�edevším plán pobídek na strategické produkty cestovního ruchu SIVETUR 

poskytl významnou podporu. Více než polovina projekt� se týkala rurálního cestovního 

ruchu (TER) a tém�� t�etina projekt� podpo�ila ubytovací za�ízení. Nejvíce nabízenou 

podporu využil region severního Portugalska Norte, ale ne vzhledem k po�tu obyvatel. 

Z program� SIPIE a SIME putovalo do oblasti cestovního ruchu okolo 12 % 

podpo�ených projekt�. Region Norte využil hlavn� podporu ubytovacích za�ízení typu 

TER. 

Cestovnímu ruchu v rurálních oblastech, tzv. TER byla v�nována zvláštní pozornost 

již v programovém období 1994 – 1999 (QCA II) s více než 200 projekty a podporou 
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100 mil. Euro. V období 2000 – 2006 (QCA III) po�et projekt� poklesl o polovinu a  

celková finan�ní podpora poklesla na 80 mil. Euro. V obou obdobích podporu nejvíce 

využil region Norte, který je kolébkou portugalského rurálního cestovního ruchu. 

Sm��ovala sem v obou obdobích polovina projekt� i polovina všech investic. V druhém 

období se na rozdíl od prvního období navíc významná �ást podpory dostala i do 

odlehlého regionu Bragança. P�edtím podpora sm��ovala hlavn� do západní polovina 

regionu Norte – do oblastí Porto, Braga nebo Viana do Castelo. 

Problém s koncentrací podpory více do západní �ásti byl patrný i u dalších 

podp�rných program�. Nap�. u programu Profesní vzd�lávání se periferním region�m 

Bragança a Vila Real nedostalo podpory v�bec a v rámci programu Asociativní 

infrastruktura na podporu agentur CR a informa�ních center byla podpora v této oblasti 

minimální. Problém m�že být z�ásti zp�soben i nedostatkem lidského kapitálu, který by 

byl schopen projekty vytvá�et a získat pro n� podporu.  

P�edpokládaná podpora cestovního ruchu v Portugalsku z jednotlivých cíl� 

Evropské unie v programovém období 2007 – 2013 je 230 mil. Euro, tedy tém�� o 

polovinu mén� než v p�edchozím programovém období. Finan�ní podpora bude 

sm��ovat p�edevším do zlepšení infrastruktury a služeb, na ochranu a rozvoj p�írodního 

d�dictví a také na propagaci Portugalska jako turistické destinace. Významná podpora 

rurálního cestovního ruchu pokra�uje i v tomto období nap�. pod Osou Leader nebo 

v rámci programu rozvoje venkova PRODER. Hodnotit podporu v rámci všech projekt� 

a jednotlivé její dopady bude možné ale až po sko�ení programového období.  

Základním orgánem, který koordinuje cestovní ruch Portugalska, jeho rozvoj, 

propagaci nebo podporu investic je centrála CR Portugalska Turismo de Portugal. 

Jednotlivé cíle rozvoje CR do roku 2015 jsou definovány v základním 

dokumentu Národní strategický plán cestovního ruchu (PENT). Dobrým krokem je 

vytvo�ení a podpora tzv. pól� rozvoje cestovního ruchu z d�vodu omezení p�ílišné 

koncentrace do n�kterých region�. V regionu Norte byl za ú�elem snížení koncentrace 

cestovního ruchu v oblasti Porta vytvo�en pól Douro. Tato oblast má vysoký potenciál 

jak p�írodní, tak kulturní.  

Strategické dokumenty rozvoje cestovního ruchu, národní PENT nebo regionáln� 

zam��ený Ak�ní plán rozvoje cestovního ruchu severního Portugalska, by však pro lepší 

hodnocení a provázanost mohly mít rozsah shodný s programovým obdobím Evropské 

unie. Také mi v Ak�ním plánu rozvoje cestovního ruchu severního Portugalska chybí 

samostatné definování strategie rozvoje a podpory rurálního cestovního ruchu jakožto 
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jedné z klí�ových forem CR v regionu. Z�ejm� bude nutné v nejbližší dob� strategické 

dokumenty p�epracovat vzhledem k trvající celosv�tové finan�ní krizi. Plány rozvoje 

cestovního ruchu po�ítaly s velmi p�íznivým vývojem na základ� velmi dobrých 

výsledk� z posledních let. Situace se však zm�nila a portugalské regiony budou muset 

na tuto nov� vzniklou situaci reagovat a p�ipravit aktualizované verze t�chto plán�. 

Za velmi pozitivní lze ozna�it snahu propagace pod jednotnou zna�kou Porto a 

severní Portugalsko, jak už bylo nazna�eno v Marketingovém plánu Porto a severní 

Portugalsko 2004/2006 a dále je rozvinuto v nov� oznámené propaga�ní strategii 

organizace ERT-PNP. 

Propagace je stále soust�ed�na p�evážn� na m�sto Porto a jeho okolí, hlavn� pak na 

region Minho. Ostatní regiony jsou podporovány daleko mén�. S vytvo�ení pólu rozvoje 

se situace výrazn� zlepšuje v regionu Douro. Porto už samo o sob� má silnou pozici na 

trhu cestovního ruchu v severním i celém Portugalsku. Propagace by se m�la zam��it i 

na ostatní a odlehlejší �ásti regionu a využít p�i tom pozici Porta jako jakési „vstupní 

brány“ do regionu.  

Nelze jednozna�n� �íci, který region získal nejvíce, absolutn� nebo relativn�, 

vzhledem k množství program� a jejich zam��ení a také k dostupným dat�m za 

jednotlivé regiony. P�edevším regionu Bragança ale chybí siln�jší a podporyschopné 

institucionální zázemí, pomocí kterého by bylo i využívání r�zných fond� k podpo�e 

cestovního ruchu v regionu efektivn�jší. Region Bragança využil nejvíce podporu 

v oblasti rurálního CR, což je st�žejní produkt CR v tomto regionu. Ale naopak 

v programech na podporu lidských zdroj� a vzd�lávání nebo podporu organizací 

zabývající se cestovním ruchem byla podpora žádná nebo minimální. Bylo by to 

budoucna užite�né v každém regionu zhodnotit využitou podporu, kam a jak sm��ovala 

a pokusit se v dalším období podporu využít efektivn�ji a v klí�ových odv�tvích. 

Podpora CR v Portugalsku je masivní, ale v programovém období ješt� zna�n� 

rozt�íšt�ná do velkého množství r�zných fond�, program� a organizací. �áste�n� je to 

zp�sobeno širokým spektrem oblastí, do kterých CR p�ímo i nep�ímo zasahuje. 

Problematika CR souvisí s ubytovacími a stravovacími za�ízeními, infrastrukturou, 

ochranou památek a kulturního i p�írodního bohatství, reklamou a propagací nebo 

podporou MSP. Zdá se však, že nové programové období p�ichází s jednodušším, 

p�ehledn�jším a systemati�t�jším p�ístupem. 
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5 Záv�r 

 
Tato práce si kladla za cíl zhodnotit vývoj i stav cestovního ruchu v Portugalsku, 

p�iblížit jeho specifické formy a nastínit zp�sob propagace a institucionální podpory 

t�chto forem i celého cestovního ruchu na r�zných úrovních, od Evropské unie až po 

jednotlivé regiony. Práce se zam��ovala p�edevším na oblast severního Portugalska, 

region Norte, a jeho jednotlivé subregiony. 

 

Výsledky práce se nyní pokusím zhodnotit vzhledem ke stanoveným hypotézám 

z úvodu práce. 

• I když oblast severního Portugalska nepat�í mezi tradi�ní turistické destinace v 

rámci Portugalska, její obliba stále stoupá, p�edevším díky široké nabídce 

alternativních forem CR a nezatíženosti masivním CR. 

Lze potvrdit, že region Norte dlouhodob� nepat�í mezi tradi�ní a nejvíce oblíbené 

turistické destinace v Portugalsku, a to na p�íkladu po�tu p�enocování v jednotlivých 

oblastech. Region si udržuje stabilní pozici za regiony Algarve, Lisboa a Madeira. Od 

roku 2004 region zaznamenal významný r�st, ten byl však zastaven ekonomickou krizí. 

Jak nazna�ují ak�ní plány rozvoje regionu nebo marketingová strategie, hlavními 

produkty cestovního ruchu, které lákají turisty do regionu je p�írodní CR, resp. rurální 

CR, gastronomie a vina�ský CR nebo v p�ípad� regionu Porto tzv. city breaks. 

Vzhledem k p�edpoklad�m CR je region ušet�en masového CR v podob� pobytového 

CR na plážích u mo�e. 

• V severním Portugalsku je cestovní ruch soust�ed�n p�evážn� na oblast m�sta Porto 

a dále pak na oblast Minho. Východní �ást není turisticky p�íliš využívána  

Op�t pomocí ukazatele po�tu strávených nocí v ubytovacích za�ízení lze doložit, že 

cestovní ruch je soust�ed�n do oblasti Porta a Minho. Více než polovina je 

koncentrována do oblasti m�sta Porto a necelá t�etina do region� NUTS III Minho 

Lima, Cávado a Ave, které tvo�í oblast Minho na severozápad� Portugalska (Obr. 10). 

Cestovní ruch ve východní �ásti sice není tak intenzivní jako na západ�, ale 

p�edpoklady pro rozvoj cestovního ruchu (hlavn� rurálního a vina�ského) jsou zde 

dobré, a vzhledem k nízké hustot� zalidn�ní je zde  relativn� vysoký. Ukázalo se, že 

nejmén� jsou turisty využívané regiony Tâmega a Entre Douro e Vouga. Je zde 
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nejmenší podíl po�tu p�enocování na regionu Norte celkem i vztaženo na po�et 

obyvatel. 

• Cestovní ruch v oblasti je cílen� podporován p�edevším širokou škálou organizací a 

sdružení, s aktivním využívání fond� EU. Hlavní je zam��ení na alternativní formy 

CR, p�edevším na rurální CR  

Tuto hypotézu lze na základ� zjišt�ných informací potvrdit. Na podporu cestovního 

ruchu v Portugalsku jsou vynakládány nemalé �ástky s výrazným p�isp�ním Evropské 

unie. Finan�ní prost�edky byly rozd�lovány pomocí Rámce podpory Spole�enství nebo 

Národního strategického referen�ního rámce. Podporu bylo možné získat v rámci celé 

�ady r�zných program�, z nichž n�které byly vytvo�eny p�ímo pouze pro projekty 

z oblasti cestovního ruchu. Nejvíce projekt� se týkalo ubytovacích za�ízení a podpory 

rurálního cestovního ruchu, kterému byla v rámci jednotlivých program� v�nována 

zvláštní pozornost. Region Norte byl ve využívání t�chto finan�ních prost�edk� 

úsp�šný. Krom� t�chto program� je pro rozvoj cestovního ruchu st�žejní podpora 

centrální organizace Turismo de Portugal a v p�ípad� regionu Norte ješt� organizace 

ADETURN. Celkovou podporu dopl�uje celá �ada regionáln� p�sobících agentur a 

organizací. Význam jejich podpory je ale �asto zanedbatelný a spíše symbolický. Dále 

zde p�sobí škála tématicky zam��ených organizací podporující jednotlivé formy 

cestovního ruchu a to zejména rurální CR a dále také vina�ský nebo religiózní.  

Celkov� �ada program�, fond� a r�zných institucí a organizací p�sobí trochu 

rozt�íšt�ným dojmem. Redukce a zp�ehledn�ní by jist� prosp�lo k lepší orientaci 

v možnostech využití finan�ních prost�edk�. Cestovní ruch bývá �asto považován za 

jakýsi „všelék“ na regionální rozvoj, a proto vzniká velké množství regionálních 

organizací na podporu cestovního ruchu, jejichž efekt však nebývá �asto moc velký. 

Podobnou situaci krom� Portugalska m�žeme �áste�n� pozorovat i v �eské republice. 

P�ínosem ke zlepšení situace by mohla být v�tší aktivita a spolupráce s centrální 

agenturou cestovního ruchu (obdobou portugalského Turismo de Portugal je v �eské 

republice agentura Czech Tourism). 

 

V budoucnosti by se pozornost m�la zam��it p�edevším na východní �ást regionu, 

kde je potenciál rozvoje alternativních forem cestovního ruchu, zvlášt� rurálního a 

vina�ského. Chybí zde pro to p�edevším silné institucionální zázemí založené na 

intenzivní spolupráci s organizacemi ADETURN nebo Turismo de Portugal. V oblasti 
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Douro je situace p�ízniv�jší a zkušenosti by m�ly být využity i oblasti Trás-os-Montes. 

P�i rozvoji cestovního by se však nem�lo zapomínat na zásady udržitelného rozvoje. 

 

 N�která témata zpracovávána v této diplomové práci jsou zajímavá a zasloužila by 

si v budoucnu podrobn�jší prozkoumání, které však vzhledem k rozsahu práce nebylo 

možné. Jedná se nap�. o tyto nám�ty: 

- budoucí vývoj portugalského cestovního ruchu v dob� celosv�tové finan�ní 

krize a její vliv na jednotlivé regiony Portugalska 

- rozvoj nové strategie propagace a podpory regionu severního Portugalska a její 

efektivita a vliv na po�et návšt�vník� v regionu 

- zhodnocení podpory cestovního ruchu v Portugalsku v programovém období 

2007- 2013, její rozsah a zam��ení na jednotlivé formy cestovního ruchu a na 

jednotlivé regiony 

- srovnání využívání fond� Evropské unie na podporu cestovního ruchu s jinými 

státy (nap�. Špan�lsko, 	ecko nebo �eská republika) 

 

Hodnocením podpory cestovního ruchu pomocí fond� Evropské unie a r�zných 

organizací v regionech stát� Evropy se dosud žádná práce nezabývala, a proto doufám, 

že tato diplomová práce poslouží jako inspirace pro další zkoumání této problematiky. 
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