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Abstrakt
Práca sa zaoberá vidieckym cestovným ruchom, ktorý slúži ako nástroj možného
udržateľného

rozvoja

územia.

Cestovný

ruch

je

možnou

alternatívou

ku

poľnohospodárstvu a lesnému hospodárstvu. Práve v oblasti vidieckeho CR sa môžu
obyvatelia vidieka realizovať. Môže to byť oblasť tvorby nových pracovných miest a
vzdelávania. Udržateľnosť vidieka, resp. jeho rozvoj je problematika všetkých krajín EU.
Tieto krajiny riešia túto problematiku a prerozdeľujú pomoc prostredníctvom svojich
strategických a programových dokumentov. V tejto práci sú vybrané a porovnané
slovenské a české strategické a programové dokumenty v oblasti CR a vidieka. Obec
Čierny Balog je zvolená za príklad, ako je prepojená štátna a verejná správa a ako je
naviazaná samospráva na programové a strategické dokumenty Slovenskej republiky. Tiež
je v práci analyzovaný potenciál rozvoju vidieckeho CR. Na analýzu potenciálu nadväzuje
analýza stavu CR, ktorá sleduje či je tento potenciál správne využívaný. Na záver sú
porovnané dotazníkové výskumy z obce Čierny Balog a z DSO Šumavské podlesí.
Výsledky porovnania poukazujú na rozdielnu situáciu v CR, resp. vidieckom CR v oboch
oblastiach. Z tohto porovnania vychádzajú podnety pre ďalší rozvoj v obci Čierny Balog.

Kľúčové slová: cestovný ruch, vidiecky cestovný ruch, vidiek, udržateľný rozvoj, Čierny
Balog
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Abstract
The thesis is about rural tourism, which serves as a potential tool for sustainable
development of the territory. Tourism is an alternative to agriculture and forestry. The rural
residents may realize themselves in rural tourism. This may be an area of new jobs and
education. The sustainability of development, respectively its development is a problem for
all EU countries. These countries solve this problem by redistributing help through their
strategic and programming documents. In this work there are collected and compared
Czech and Slovak strategic and programming documents in the section of tourism and
development. The village Čierny Balog is chosen as an example. On this example is shown
as is related state and government and also as is related self-government to the strategic
and programming documents of the Slovak Republic. The potential of rural tourism is also
analyzed in this document. The analysis of potential follows up analysis of tourism, which
monitors, if this potential is properly used. At the end there are compared questionnaire
results from the village Čierny Balog and VUV (Voluntary union village) Šumavské
Podlesí. The results show a comparison of the different situation in the tourism,
respectively rural tourism in both areas. From this comparison based initiative for further
development in the village Čierny Balog.

Key words: tourism, rural tourism, country-side, sustainable development, Čierny Balog
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1.

Úvod
Slovensko je krajina hlavne rurálneho charakteru a pre cudzinca je stelesnením

prívlastkov zeleného, prírodného, ale na druhej strane zaostalého a chudobného. Krajina sa
sama prezentuje ako krajina hor, lúk a lesov, čiže ako krajina prírodných krás a pamiatok.
Už keď sama vyzdvihuje tieto svoje prednosti, je na nej vidieť, že sama seba berie ako
krajinu prevažne vidiecku. Práve lúky, lesy a polia sú súčasťou tohto štýlu života a sú
v protiklade ku kultúre miest, budov a chrámov. Ale na druhej strane, aj napriek uznaniu,
ktoré voči prírodným krásam a pamiatkam máme, sú pre nás stále také, lebo sú nedotknuté
a veľmi nezmenené ľudskou činnosťou. To ale znamená pre ľudí, ktorí tu žijú, že sa tu
nevytvára taká vysoká hospodárska aktivita, aby obyvateľom týchto miest umožnila taký
vysoký životný štandard ako ľudom z urbanizovanej krajiny. V urbanizovanej krajine sú
lokalizované priemyselné podniky, vyššie služby a finančný sektor. Tieto aspekty ľudskej
činnosti vytvárajú vysokú pridanú hodnotu a kumulujú bohatstvo. Ale aj ľudia žijúci na
vidieku nemôžu žiť len zo vzduchu. Potrebujú alternatívu ku zomierajúcemu
poľnohospodárstvu, ktoré po páde socialistického režimu už nie je v takej miere dotované.
Podniky zanikajú, tým aj pracovné miesta a ľudia buď z vidieka odchádzajú, alebo žijú
v chudobe. Práve preto môže pre nich vidiecky CR byť jednou z možných alternatív
záchrany a snáď až rozvoja ich územia.
Pochádzam zo slovenského vidieka, ale študujem v Česku, preto je pre mňa
zaujímavé porovnávať túto problematiku v oboch týchto krajinách. Naviac Slovensko má
s Českom určité paralely, napr. tú, že zdieľalo rovnakú historickú skúsenosť (Rakúsko Uhorsko, spoločný štát). Má spoločné paralely aj vo vidieku (rozdrobená sídelná štruktúra)
a preto si kladiem za jeden zo všeobecných cieľov práce porovnať dnešné strednodobé
strategické a programové dokumenty, ako nástroje na udržanie, resp. rozvoj
problémových vidieckych oblastí. Konkrétne ich možný rozvoj formou práve
vidieckeho CR.
Som zo slovenskej obce Čierny Balog. Je to vidiecka obec na strednom Slovensku,
kde je vysoká nezamestnanosť (obec - 14,4 %, Slovensko - 9,6 %, rok 2008 - podľa ŠU
SR). Hospodárska aktivita je utlmená vďaka krachu väčšiny zariadení v okolí (jediným
priemyselným závodom v okrese sú už len Železiarne Podbrezová) poskytujúcich
ekonomicky aktívnym prácu. Na druhej strane obec disponuje vysokým primárnym
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prírodným i kultúrnym potenciálom. Tento potenciál je podľa mňa vhodný, aby sa tu
rozvíjal vidiecky CR. Ten môže vytvoriť pracovné miesta a tým byť alternatívou ku
vysokej nezamestnanosti v oblasti. Aby som si overila svoj predpoklad, tak v práci budem
analyzovať možnosti vidieckeho CR v obci Čierny Balog, ako formu možného
udržateľného rozvoja územia.
Efektívnosť rozvoja môže byť podmienená správnym vytýčením rozvojových
aktivít a to nie len na úrovni národnej, ale aj na úrovniach samosprávy. Preto sa v práci
pokúsim analyzovať hlavný strategický dokument obce a jeho naviazanosť na strategické a
programové dokumenty Slovenskej republiky a Banskobystrického kraja. Keďže tieto
nadriadené dokumenty môžu byť významným zdrojom financií, porovnávanie týchto
rozvojových dokumentov je dôležité preto, aby sa prepojila teória s konkrétnym regiónom.
Aby sa overilo prepojenie štátnej, regionálnej aj lokálnej úrovne, efektívnosť stratégií,
vyťaženosť fondov, zázemie, podpora, klíma a naladenie kompetentných pre rozvoj a
hlavne spoluprácu.
V rámci analýzy stavu CR predpokladám, že obec Čierny Balog je v životnom
cykle destinácie vo svojich začiatočných fázach objavenia, resp. vtiahnutia. Toto
tvrdenie sa pokúsim svojim výskumom v tejto práci dokázať.
Keďže už porovnávam inštitucionálny rámec Českej a Slovenskej republiky, tak
som si vybrala aj konkrétnu vidiecku oblasť z Česka. Chcem porovnať stav cestovného,
resp. vidieckeho cestovného ruchu. Teda ďalším mojim cieľom je porovnať vybrané
oblasti v Slovenskej a v Českej republike a to konkrétne oblastí DSO Šumavské podlesí
s obcou Čierny Balog. Obidve porovnávané oblasti ležia v zázemí národných parkov.
Šumavské podlesí v zázemí Šumavy, Čierny Balog v zázemí Nízkych Tatier. Tieto oblasti
môžu byť nárazníkovým pásmom týchto národných parkov, rozptýliť turistov a tým
odľahčiť územie týchto národných parkov. Toto porovnanie môže mať aj prínos pre ďalší
možný rozvoj cestovného ruchu v Čiernom Balogu.
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2.

Vymedzenie

pojmov, diskusia

literatúry

a teoretické

koncepcie
2.1 Cestovný ruch
Jednotliví autori odborných publikácií, zaoberajúcich sa širokou problematikou CR
ho definujú nasledujúcimi spôsobmi. Podľa Kaspara (1995) je CR súhrn vzťahov a javov,
ktoré vyplývajú z cestovania alebo pobytu osôb, pričom miesto pobytu nie je hlavným ani
trvalým miestom bývania a zamestnania. Z tejto charakteristiky vychádza aj väčšina
slovenských pedagógov na vysokých školách zaoberajúcich sa CR (napr. Gúčik 2001).
Európska únia (ďalej len EÚ) a Svetová turistická organizácia (WTO) definujú CR ako
„aktivity osôb cestujúcich do miest mimo ich obvyklé prostredie alebo zotrvávajúcich
v týchto miestach, nie však dlhšie ako jeden rok (u domáceho CR nie dlhšie ako šesť
mesiacov), pričom hlavný účel cesty je iný než výkon zárobkovej činnosti“
(www.wto.org). Česká verzia európskej normy EN 13809:2003, ktorá ma aj status českej
technickej normy, definuje CR ako „činnosť ľudí, ktorí cestujú na miesta mimo svoje
bežné prostredie a pobývajú tu za účelom zábavy, pracovne alebo z iných dôvodov“
(Hesková 2006, s. 11). Podľa Páskovej (2008) patria medzi hlavné znaky CR pohyb a
pobyt mimo obvyklé prostredie a nastáva tak dočasná zmena geografického prostredia
človeka. Cestovný ruch je objektom skúmania niekoľkých vedných disciplín: ekonómie,
sociológie, psychológie, geografie a marketingu, čiže má interdisciplinárny charakter.
Prepojenie týchto odborov zaisťuje efektívne fungovanie CR ako celku (Štěpánek,
Kopačka, Šíp 2001).

Geografia CR skúma teritoriálne aspekty CR, interakciu medzi CR a krajinou
s cieľom určiť zákonitosti ich vývoja (Hesková 2006).

Základnou literatúrou na určenie si spôsobu spracovania predpokladov CR boli
učebné texty Geografie cestovního ruchu (Štepánek, Kopačka, Šíp 2001). Tie mi slúžili na
naštudovanie kategorizácie a členenia predpokladov CR na lokalizačné, selektívne a
realizačné.
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Lokalizačné predpoklady určujú miesto výskytu (lokalizáciu) CR. Vyjadrujú
spôsobilosť územia poskytnúť podmienky pre rozvoj CR (Štepánek, Kopačka, Šíp 2001).
Delíme ich na prírodné a kultúrno-historické predpoklady. Pri hodnotení prírodných
predpokladov krajiny pre rozvoj CR musíme poznať jednotlivé zložky (činitele)
prírodného prostredia: reliéf, klíma, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo. Tieto zložky
prírodného prostredia určujú kvalitu a vhodnosť prírodného prostredia na využívanie v CR.
Najvýznamnejšie oblasti CR vznikli na miestach, kde sa súčasne vyskytujú
najpriaznivejšie hodnoty viacerých zložiek prírodného prostredia. Kultúrno-historické
predpoklady sa svojím charakterom odlišujú od prírodných predpokladov. Vznikli
činnosťou človeka. Tieto predpoklady zahŕňajú tie atraktivity CR, ktoré svojou hodnotou
priťahujú určitý okruh návštevníkov. Sú teda významné pre rozvoj CR, najmä z aspektu
jeho výchovnej a kultúrno-poznávacej funkcie. Predstavujú zdroj poučenia, poznania
histórie a súčasnosti a slúžia taktiež i praktickým potrebám. Určujú schopnosť spoločnosti
zúčastniť sa na CR.
Selektívne predpoklady umožňujú vybrať (selektovať) z obyvateľov tých, ktorí
majú najväčší záujem o účasť na CR. Umožňujú podľa určitých kritérií vybrať podnety, na
ktoré najviac pôsobia na rozvoj CR.
Realizačné predpoklady tvorí infraštruktúra CR. Je to súbor zariadení a služieb,
nevyhnutných, aby sa mohol účastník CR ubytovať, stravovať, vykonávať rekreačné,
športové a kultúrne aktivity (Štepánek, Kopačka, Šíp 2001).
Toto členenie ďalej používam vo svojej práci. Na porovnanie som ešte naštudovala
členenia podľa učebných textov Cestovní ruch pro vyšší odborné školy a vysoké školy
(Hesková 2006). Táto publikácia člení predpoklady na primárne a sekundárne.

CR delíme podľa typológie na druhy CR a formy CR. O druhoch CR hovoríme
vtedy, keď uvažujeme o motivácii účastníkov. Najčastejšie sú to: rekreačný, športový,
kúpeľný, kongresový, náboženský, atď. Vidiecky CR ako druh je motivovaný pobytom na
vidieku a aktivitami špecifickými pre túto krajinu. O formách CR hovoríme, keď ako
základ CR vezmeme rôzne príčiny, ktoré ho ovplyvňujú a dôsledky, ktoré prináša
(Hesková 2006). Typológia foriem využíva viacero klasifikačných kritérií. Napr.
z geografického

hľadiska,

podľa

počtu

účastníkov,

veku

účastníkov,

spôsobu

organizovania, ročného obdobia, dĺžky účasti, prevažujúceho miesta pobytu, atď. Vidiecky
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CR ako forma CR spadá pod klasifikáciu podľa prevažujúceho miesta pobytu, kde
rozlišujeme mestský, prímestský, vidiecky, horský, vysokohorský a prímorský CR
(Hesková 2006). Samotný CR má tiež svoje formy ako agroturistiku, ekoagroturistiku,
ekoturistiku (Pásková 2008).

CR je tiež záujmom mnohých teórií. Jednou z nich je teória životného cyklu
destinácie, ktorá sa zaoberá rozvojom, progresom a rastom záujmu (do istej hranice) CR.
Tento koncept je zameraný na sledovanie dynamiky v destináciách a na zmeny spôsobené
primárne cestovným ruchom. Sledovanie tohto konceptu a jeho predvídanie je dôležité
napr.

pre

destinačný

manažment,

keďže

môže

ovplyvňovať

vývoj

destinácie

v požadovanom smere. Tento koncept leží na prieniku konceptu únosnej kapacity územia,
konceptu sociálnej zmeny a geografických konceptov (jadro - periféria) a synergicky
združuje ich kľúčové pojmy do jedného evolučného modelu (Pásková 2008). Model má
vysokú deskriptívnu a explanačnú hodnotu a je veľmi dobre nastavený na aplikovaný
výskum. Výskum, ktorý slúži na objasnenie konkrétneho destinačného vývoja a jeho príčin
a zohľadňuje aj bežné civilizačné procesy. Je dobre využiteľný v praxi pri riadení vývoja
destinácie a mal by byť jedným zo základných podkladov destinačného manažéra.
Trajektóriu životného cyklu (ďalej len ŽC) destinácie môžme vykresliť ako krivku,
ktorá podchycuje vývoj základných ukazovateľov vývoja potenciálu, stavu a efektov CR
v destinácii (Pásková 2008). Ide predovšetkým o tieto ukazovatele: vývoj hodnoty únosnej
kapacity územia, objem návštevnosti, segmentačná štruktúra hlavne z hľadiska vzorca
časopriestorového a spotrebného chovania návštevníka, Defertova funkcia, iritačný index,
veľkosť príjmu z CR, miera využitia ubytovacej kapacity, množstva odpadu atď. (Pásková
2008). Z hľadiska trajektórie vývoja destinácie sa rozlišuje „mäkký“ a „tvrdý“ masový CR.
Keďže predpokladám, že Čierny Balog chce rozvíjať práve „mäkký“ CR, budem sa
venovať popisu trajektórie, ktorá je chcená práve u tohto druhu CR. Rozvoj „mäkkého“ CR
je súbor dlhodobo zameraných aktivít hlavne individuálnou návštevnosťou a jej
endogénnym rozvojom. Tento CR by mal inklinovať skôr k plochej krivke destinačného
vývoja (Pásková 2008). Systém by mal byť stabilnejší a miestny obyvatelia by mali byť
zapojený výrazne do rozvoja destinácie. Čo je pre nás práve chcené, keď uvažujeme
o vidieckom CR ako o alternatíve obživy pre miestne obyvateľstvo.
Najčastejšie je používaný Butlerov koncept ŽC (viď obr. č.1). Tento koncept má 6
fáz: objavenie, vtiahnutie, rozvoj, konsolidácia, stagnácia, poststagnácia. Tento koncept je
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v mojej práci dôležitý, pretože môže slúžiť na predpoveď budúceho vývoja. Keď sa bude
vedieť správne použiť, tento vývoj môže byť rozvojom.

Obr. č.1 Životný cyklus destinácie

Zdroj: Pásková 2008
Poznámka: zvýraznené predpokladané umiestnenie obce Čierny Balog

Teórii životného cyklu sa dotýka aj teória sociálnej zmeny. Čím vyšší rozvoj, tým
viac návštevníkov a iný typ návštevníkov. Títo návštevníci sú v kontakte s miestnymi a
tvoria sa vzájomné vzťahy, ktoré majú vplyv na ďalší rozvoj destinácie. Zmeny spôsobené
CR majú často svoje príčiny v prijímaní rozvoja CR miestnymi obyvateľmi, v ich postoji
k CR a i k návštevníkom.
Teória hovorí, že rozvoj CR je podmienený vzájomnou výhodnosťou spoločenskej
zmeny medzi návštevníkmi a miestnymi obyvateľmi, obojstranne vyhľadávanou výmenou
určitých statkov a hodnôt. Zo strany návštevníkov ide o vyhľadávanie stabilizujúcich
momentov (odpočinok, hľadanie koreňov, rovnováhy) a na strane miestnych ide
o dynamizujúce momenty (ekonomický rozvoj, kontakty, inovácie) (Pásková 2008).
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Teória definuje typy návštevníkov a postoje miestnych. Čo sa týka návštevníkov
používa sa najčastejšie Cohenova typologizácia návštevníka, ktorá používa dve základne:
vzťah produktu CR a vzťah navštívenej destinácie ako miesta. Z hľadiska vývoja
destinácie dochádza ku zmene v miere jej príťažlivosti pre jednotlivé typy návštevníkov. Je
možné segmentovať návštevníkov podľa požadovanej miery bezpečia, komfortu a
doplnkovej infraštruktúry, vzťahujúcej sa k určitej vývojovej fáze destinácie.
Cohen definoval štyri základné typy návštevníkov (Pásková 2008):
•

Drifter, v období vzniku destinácie, neznámosť je najvyššia, rozvinutosť infraštruktúry
je najnižšia.

•

Objaviteľ, cestuje sám, mimo zavedené turistické trasy, ale vyhľadáva štandardné
ubytovanie a spoľahlivú dopravu.

•

Individuálny masový návštevník, čiastočne plánované, ale nie je viazaný na skupinu
osôb, je viazaný na svoj životný štandard, opúšťa ho iba v dobre popísanom prostredí.

•

Organizovaný masový návštevník, izoluje sa od navštíveného prostredia, tým že
požaduje prvky svojho štandardného prostredia, cez agentúru. Má málo priestoru pre
vlastnú iniciatívu, minimálny nárok na jedinečnosť a odlišnosť.

Typologizácii miestnych sa venoval Doxey (Pásková 2008) a to z hľadiska postoja
miestnych k návštevníkom a rozvoju CR ako takého. Tiež definoval štyri typy tohto
postoja, ktoré tiež korelujú so ŽC destinácie:
•

Eufória, návštevníci aj investori sú vítaní.

•

Apatia, samozrejmosť, kontakty sa stávajú formálnejšie a komerčnejšie.

•

Iritácia, znechutenie, znepokojenosť a pochybnosti nad vývojom, politici skôr
rozširujú infraštruktúru ako regulujú.

•

Antagonizmus, návštevník braný ako zdroj všetkých problémov, antagonizmus
prejavovaný verbálne i neverbálne.
Tento koncept je pre potreby tejto práce dôležitý hlavne preto, lebo chce rozvíjať

vidiecky CR hlavne ako formu obživy pre miestnych obyvateľov. Preto musia byť títo
obyvatelia otvorený a v kontakte s návštevníkmi. Aby to mohlo fungovať, miestny
obyvatelia nesmú byt nepriateľský voči návštevníkom. A aby obe strany z toho niečo mali,
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prostredie musí byť vytvorené priateľsky pre obe skupiny aktérov. Tak ako pre miestnych,
tak aj pre návštevníkov.

2.1.1

Vidiecky cestovný ruch
Vidiecky CR patrí medzi takzvané mäkké, alternatívne formy CR. Čiže také formy,

ktoré sú alternatívne k masovému a konzumnému CR, ktorý ma negatívne dopady na
sociálne, kultúrne ale aj životné prostredie. Jedná sa najčastejšie o CR v malých skupinách,
ktorý rešpektuje potreby a zvyklosti miestnej komunity a jej životné prostredie (Pásková
2008).
V zahraničnej literatúre sa ekoturizmu, zelenému turizmu, mäkkým a alternatívnym
formám CR venuje napr. poľská škola. Konkrétne sa formám udržateľného cestovného
ruchu venuje napr. autor Zareba v diele Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje (2000).
Z anglicky písanej literatúry je to zas The Encyclopedia of Ecotourism (Weaver 2001),
ktorá sa venuje všeobecnej problematike ekologického turizmu, ale aj prípadovým
regionálnym štúdiám. Ďalšou publikáciou venujúcou sa teoretickými prístupmi a
konceptmi v CR voľného času a rekreácie je The geography of tourism and recreation:
Environment, Place and Space (Hall, Page 1999). V tejto publikácií autori popisujú zmenu
motivácie účastníkov CR, kde je vidno posun od tradičných oblastí k oblastiam novým, to
znamená i vidieckym. Tieto definície a texty slúžili na uvedenie sa do problematiky,
objasnenie si rôznych pohľadov na udržateľný rozvoj a mäkký a zelený CR.
Aj u pojmu vidiecky CR sa stretávame s rôznymi vymedzeniami a členením.
Vidiecky CR je druh, ktorý sa zaraduje pod zelený (trvalo udržateľný) CR (Pourová
2002), t.j. CR vo voľnej krajine, ale i v mierne osídlených oblastiach (členenie zeleného
CR, viď obr. č. 2). Je charakteristický túžbou návštevníkov splynúť s prírodou i ľudským
prostredím, čiže zelený CR je CR s aktívnou náplňou, rešpektujúci a chrániaci prírodu.
Vo Výkladovém slovníku cestovního ruchu (Pásková, Zelenka 2002) je napr.
vidiecky (rurálny) CR súborné označenie pre CR s viacdenným pobytom na vidieku a
rekreačnými aktivitami na vidieku (prechádzky, pešia turistika, jazdenie na koni,
pozorovanie a starostlivosť o domáce zvieratá, konzumácia podomácky vyrobených
potravín), s ubytovaním na súkromí, eventuálne v menších ubytovacích zariadeniach.
Príťažlivosť rurálneho CR je založená na niektorých aspektoch vidieckeho spôsobu života;
rozsiahla, tichá, kľudná krajina, čistý vzduch, pracovné aktivity, zvyky a folklór. Rozvoj
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tohto CR súvisí s rozvojom vidieka, budovaním peších trás a cyklotrás, fariem
s alternatívnym

poľnohospodárstvom,

budovaním

miestnych

múzeí,

skanzenov,

obnovením tradičných remesiel, budovaním a obnovovaním menších ubytovacích a
stravovacích zariadení atď. (Pásková, Zelenka 2002). Zahrňuje rekreačné pobyty i mimo
vidiecke osídlenie (chatové lokality, samoty, malé mestečká) (Pourová 2002). Pre túto
prácu je táto definícia jedna zo základných, keďže hovorí o vidieckom CR ako o nástroji
pre rozvoj, respektíve o nástroji pre uchovanie života na vidieku.
Podľa Heskovej (2006) vidiecky CR zahrnuje súbor činností spojených
s cestovaním a pobytom ľudí vo vidieckom prostredí. Ide o činnosť spojenú s návratom
k prírode s možnosťou ubytovania na dedine, kde môže byť súčasťou ponuky i možnosť
zapojiť sa do rôznych činností spojených s dedinským životom. Cieľom rozvoja CR na
vidieku, podľa Heskovej, je zapojiť do poskytovania služieb miestne obyvateľstvo. Preto je
dôležité odborne pripraviť obyvateľstvo a naučiť ich komunikovať v cudzích jazykoch.
Súčasťou vidieckeho CR je aj agroturistika. Tá sa spojuje s pobytom na farme, alebo na
sedliackom dvore. Ide o poznávanie života a práce na hospodárstve, ale aj o rôzne remeslá
a tradície a tiež aj o aktívnu účasť na prácach. Agroturistika sa pokladá za formu
udržateľného CR. Podľa mňa je táto forma asi najlepšia pre udržateľný rozvoj vidieka ako
takého.

Obr. č.2 Členenie zeleného cestovného ruchu

Zdroj: Pourová 2000

Definícia vidieckeho CR samotného a agroturistiky sa hodne prekrýva a veľa ľudí
si substituuje jedno s druhým. Spoločnými menovateľmi agroturistiky a vidieckej turistiky
sú spätosť s vidieckym osídlením a to, že profitujú z prírodného a kultúrneho bohatstva
miestneho prostredia. Odlišnosti sa dajú vypozorovať v ubytovaní, rekreačných aktivitách i
charakterom života v období rekreačného pobytu na dedine.
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Agroturistika „zahrnuje turistické alebo rekreačné pobyty na vidieku alebo na
rodinných farmách, ktorých hlavnou náplňou je poznávanie alternatívneho spôsobu života
v blízkom kontaktu s prírodou, priama spoluúčasť na poľnohospodárskych činnostiach a
aktívny odpočinok, pešia turistika, cykloturistika, poznávanie pôvodných techník výroby
potravín, jazda na koni, chov hospodárskych zvierat, krotenie zvierat apod.“ (Pásková
2002, s. 14). Agroturistika je uskutočňovaná podnikateľmi v poľnohospodárskej
prvovýrobe ako vedľajšia doplnková činnosť slúžiaca k získaniu dodatočných finančných
prostriedkov s tím, že poľnohospodárska výroba by mala byť činnosťou dominantnou
(Pourová 2000).
Špecifickou formou agroturistiky alebo vidieckeho CR, podľa členenia, je
ekoagroturistika. Jedná sa o pobyty na ekologicky hospodáriacich farmách poskytujúce
bio-produkty, umiestnených v zdravotne priaznivom životnom prostredí. Podstatným
znakom je účasť na poľnohospodárskych prácach a konzumácia produktov ekologického
poľnohospodárstva (Pourová 2000).
Ekoturistika sa dá definovať ako „cestovný ruch zameraný na poznávanie prírody
a orientovaný predovšetkým na poznávanie prírodných rezervácií, národných parkov,
chránených krajinných oblastí a ďalších prírodných krás tak, aby neboli cestovným ruchom
narušované. Vyznačuje sa vysokou mierou zodpovednosti a ohľaduplnosti návštevníkov
voči prírode a jej ochrane“ (Pourová 2000, s. 16).
Produktom vidieckej turistiky môže byť aj lesná turistika, v ktorej hrá prioritu les a
jeho zázemie. Čo je v mojej sledovanej oblasti najtypickejší ráz krajiny a vidiek nie je len
o poľnohospodárstve ale aj o lesníctve. Laik si ako základnú formu lesníckeho CR
predstaví poľovníctvo, ale v tejto práci sa dozvieme, že to nie je len to. V podmienkach
strednej Európy ide o akési „európske safari“ (lovy bez zbraní) s príchuťou poľovníckej
romantiky, ale taktiež o dokonalejšie zoznámenie sa s lesom, jeho úlohou v ekosystéme
(Stříbrná 1997).

Pre vidiecky CR a pre regionálny rozvoj je dôležitá teória jadro - periféria. Keďže
sa predpokladá, že vidiecke oblasti majú problémy s ekonomickým rozvojom a aktivitami.
Na druhej strane však ale to môže práve byť výhodou pre rozvoj CR, keďže tieto oblasti
majú zachovalé a atraktívne prírodné prostredie.
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Jadro - periféria je okruh, skupina teórii regionálneho rozvoja, kde je jadro
ekonomickým ťahúňom územia a priťahuje k sebe určité zázemie. Periféria je
v hospodárskej aktivite ďaleko za týmto jadrom a je na ňom hospodársky závislá.
Hlavnými teoretikmi sú G. Myrdal, A. Hirschman, J. Friedmann, D. North, F. Perroux.
Teórie jadro - periféria predstavujú relatívne homogénnu skupinu, medzi jednotlivými
teóriami a však samozrejme existujú rozdiely. Rozdielny náhľad majú jednotliví autori
paradoxne i na vzájomný pomer pozitívnych a negatívnych vplyvov vyspelých regiónov na
menej vyspelé, aj keď práve presvedčenie o dominancii negatívnych efektov nad
pozitívnymi všetky teórie spojuje (Blažek 2002). V praxi regionálneho rozvoja je práve CR
nástrojom na znižovanie nerovnomerností. CR sa totiž vyvíja v oblastiach, ktoré sú socioekonomickou činnosťou, čo najmenej poškodené, to znamená mimo jadra. Čo je pre
vidiecky CR správny predpoklad, keďže je to forma rekreačného CR. To znamená, že
paradoxne periférne územie sa v rámci štruktúry CR môže stať jadrom. Ako ale zdôrazňuje
Pásková, čo sa týka iných nových foriem, napr. kongresového CR to už neplatí. Tieto nové
formy potrebujú jadrové oblasti, lebo sú dostatočne napojené na infraštruktúru (Pásková
2008).
Pásková ďalej poukazuje na Friedmanov evolučne priestorový model ekonomiky,
ktorý bol inšpiratívny i pre aplikáciu životného cyklu destinácie (Miossec 1976 cit. v
Pásková 2008, s. 124). Friedmann rozlíšil štyri základné fázy vývoja: pred industriálnu
spoločnosť, potom polarizáciu ekonomiky v zmysle „jadro - periféria“, ďalej disperziu
ekonomických aktivít do periférie a nakoniec fázu integrovanej ekonomiky, kde prevláda
komplementárny charakter vzťahov nad vzťahom nadriadenosti a podriadenosti (Blažek,
Uhlíř 2002 cit. v Pásková 2008, s. 124). Tieto fázy sa dajú analogicky uplatniť i v CR.
Destinácie CR prechádzajú podobným vývojom, pričom ale je zo začiatku polarita jadro periféria samotným motorom destinačného vývoja. Od určitého stupňa začína byť ale
kontraproduktívna, preto je dôležité podporovať komplementárne vzťahy a stimulovať
znižovanie miery závislosti periférie na jadre. Takáto postupná zmena vzťahov medzi
jadrom a perifériou v destinačnom systéme predstavuje jednu zo základných podmienok
dlhodobo udržateľného rozvoja CR (Pásková 2008).
Teória jadro - periféria je pre mňa zaujímavá preto, lebo podľa môjho názoru
územie obce Čierny Balog, v zmysle ekonomickom patrí do periférie.
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2.2 Udržateľný rozvoj
Pojmu udržateľný rozvoj v spojení s cestovným ruchom sa venuje Pásková (2008)
v texte Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu. Keďže táto práca je o vidieckom CR ako
formy udržateľného rozvoja územia, i keď táto práca sa chce viac venovať sociálnej
udržateľnosti, sú dôležité jej pojmy ako stratégia udržateľného rozvoja, ktorá je dnes
bežnou formou rozvojového dokumentu, únosná kapacita, hlavne v ekologickej oblasti,
kultúrne dedičstvo a kultúrna identita.
Udržateľnosti rozvoja CR sa Pasková venuje v koncepte únosnej kapacity územia,
kde v rámci tohto konceptu hovorí; „základným ukazovateľom udržateľnosti vývoja
destinácie CR je vzťah aktivovaného potenciálu územia pre CR (kvalitatívne aj
kvantitatívne aspekty potenciálnej návštevnosti) v danej lokalite k hodnote únosnej
kapacity tohto územia z hľadiska rozvoja CR“ (Pásková 2008, s. 133).
Existuje mnoho definícii a na medzinárodnej úrovni sa k udržateľnému rozvoju
vedie mnoho diskusií a jednaní. Základný aspekt udržateľného rozvoja vystihuje napr.
definícia zo Správy pre Svetovú komisiu OSN pre životné prostredie a rozvoj (WCED)
nazvanej Naša spoločná budúcnosť, ktorá bola predložená v roku 1987. Trvalo udržateľný
rozvoj je spôsob rozvoja, ktorý uspokojuje potreby prítomnosti, bez toho aby oslaboval
možnosti budúcich generácii naplňovať ich možné vlastné potreby (www.cenia.cz
21.10.2009). Trvalo udržateľný rozvoj je komplexný súbor stratégií, ktoré umožňujú
pomocou ekonomických prostriedkov a technológií uspokojovať ľudské potreby
(materiálne, kultúrne i duchovné), pri plnom rešpektovaní environmentálnych limitov. Aby
to bolo v globálnom merítku súčasného sveta možné, je nutné redefinovať na lokálnej,
regionálnej i globálnej úrovni sociálne-politické inštitúcie a procesy (Rynda 2000). Cesta k
udržateľnému rozvoju je podľa vyššie uvedenej definície podmienená kvalitou verejnej
správy, ktorou sa na lokálnej a regionálnej úrovni zaoberá miestna Agenda 21 (dokument
z konferencie v Rio de Janeiru, rozpracúvajúci zásady realizácie udržateľného rozvoja).
Ten je rozdelený do štyroch základných častí: ochrana zdrojov a hospodárenie s nimi,
sociálne a ekonomické aspekty, finančné zdroje a úloha veľkých spoločností.
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2.3 Vidiek
Vidiek je všeobecne vymedzovaný ako riedko obývané, hlavne poľnohospodárske
územie. Kritérií na vymedzenie je niekoľko, napr. správne, vymedzenie podľa hustoty
obyvateľstva, podľa veľkosti sídla, podľa prevládajúcej ekonomickej aktivity (primér,
sekundér, tercier) a podľa urbanistickej štruktúry. Aj sama EU priznáva, že jednotná
definícia vidieka neexistuje. Definícia pojmu „vidiek“ vychádza predovšetkým z cieľa,
ktorý sleduje. Napr. sociológia vymedzuje vidiek a vidiecky priestor na základe odlišného
spôsobu života, vyplývajúceho z odlišných sociálnych väzieb na dedine a v meste. Ďalej je
to aj na základe aktivít obyvateľstva, kde na vidieku väčšina ekonomicky aktívneho
obyvateľstva pracuje v pôdohospodárstve, alebo odchádza za prácou (Fáziková 2009).
Geografia chápe vidiek ako územie, ktoré je tvorené súčtom plochy katastrov
sídiel, označených ako dediny. Dediny predstavujú zastavané územie s typickou rurálnou
štruktúrou a vidiecky priestor je tvorený zastavaným územím, ako aj kultúrnou krajinou v
okolí dediny (Perlín 2008).
Európske rozvojové dokumenty vidia vidiek ako oblasti, ktoré zahŕňajú ľudí, pôdu
a iné zdroje, v otvorenej krajine s malými obcami mimo bezprostredného ekonomického
vplyvu veľkých urbanizovaných centier. Vidiek je územie so špecifickým využívaním
krajiny. Zahŕňa prirodzenú krajinu s poľnohospodárskou pôdou, lesmi, dedinami a malými
mestami. Má rôznorodú a zložitú ekonomickú a sociálnu štruktúru: farmy, malé dielne a
podniky a malé a stredné podniky. Je miestom veľkého bohatstva prírodných zdrojov,
rastlinných a živočíšnych druhov a kultúrnych tradícií s rastúcim významom pre relaxáciu
a trávenie voľného času (Fáziková 2009).
Samozrejme vidiek je rozdielny v každej krajine. Je to na základe historického
vývoja a prírodných podmienok, ktoré bývajú rozdielne. Preto aj ja porovnám vymedzenie
českého a slovenského vidieka. V tomto mi bol nápomocný článok Radima Perlína (2008).
Z jeho textu som čerpala informácie o vymedzení českého vidieka a o metodikách
vymedzovania. Hlavne o metodike veľkosti sídla, ktorú Slovensko nepoužíva. Toto
porovnanie je v nasledujúcich kapitolách tejto práce. Porovnanie urobím na základe
programov rozvoja vidieka oboch krajín a zákonov o mestách a obciach.
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2.4 Regionálna literatúra, vysokoškolské práce a internetové zdroje
Pre rady a informácie bola cenná aj Metodická príručka pre podnikanie vo
vidieckom CR, ktorú vydal Banskobystrický samosprávny kraj v roku 2007. A ktorá ma
obyvateľom týchto obcí pomôcť ako sa zorientovať, čo je povinné v podnikaní v CR,
uľahčiť im legislatívu a pod.
Na vysvetlenie slovenskej rajonizácie CR som použila internetové stránky
Ministerstva hospodárstva SR (www.economy.gov.sk), kde je možné túto rajonizáciu
stiahnuť v elektronickej podobe.
Čo sa týka všeobecnej charakteristiky územia modelovej oblasti, použila som
monografie Čierny Balog, Partizánska obec v minulosti a dnes (1975) a Čierny Balog od
Ťažkého a Kováčika (2003).
Ďalšími dôležitými zdrojmi o obci boli Audit územia Mikroregiónu Čierny Hron,
v ktorom sa nachádza analýza daného stavu z roku 2004. Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Čierny Balog (2009), Marketingová stratégia Vydrovskej doliny
(2005), I. audit zdrojov územia Mikroregiónu Muránska planina (2005), ktoré mi poskytla
obec Čierny Balog a VYDRA, n.o.
Pre porovnanie som použila diplomové práce Lucie Polákovej „Marketingová
koncepcia rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne Čierny Hron“, Veroniky Dvorskej
„Marketingový mix územia Mikroregiónu Čierny Hron s cieľom rozvoja turistického
ruchu“. Obidve diplomové práce sú spracované na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Ďalej Malíkovej Anny (2006) „Agroturistika“ a Jany Langovej (2008) „Možnosti
rozvoje venkovského CR v podhůří Šumavy“. Táto práca slúžila na porovnanie oblasti DSO
Šumavské podlesí s obcou Čierny Balog.
Užitočnými zdrojmi informácií boli tiež webové stránky. Na vyhľadávanie
potrebných koncepcií a stratégií som použila stránky Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky (www.economy.gov.sk), Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(www.land.gov.sk), Ministerstva životného prostredia (www.enviro.gov.sk) a Slovenskej
agentúry životného prostredia (www.sazp.sk), z kadiaľ so čerpala informácie o
eurofondoch a o Stratégii rozvoja vidieka na roky 2007-2013. Pre získanie informácií o
Českej republike som použila stránky Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz) a
Ministerstva zemědělství (www.mze.cz). Ďalej som informácie hľadala aj stránke VUC
Banská Bystrica (www.vucbb.sk), z kadiaľ som stiahla dokument: „Koncepcia rozvoja
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cestovného ruchu Banskobystrického kraja pre roky 2007-2013“. Taktiež som ako zdroj
informácii použila aj internetové stránky obce Čierny Balog (www.ciernybalog.sk).
Elektronicky som vyhľadávala ponuky na ubytovanie v penziónoch, na súkromí atď.
(Aquarius, Zelený dom, …) a následne som spracovala informácie zverejnené na ich
internetových stránkach. Ďalšie zdroje, ktoré som použila, boli internetové stránky
neziskových organizácií v oblasti; VYDRA (www.vydra.sk, www.vydrovskadolina.sk),
ČHŽ (www.chz.sk) a štátneho podniku Lesy SR (www.lesy.sk). Ako ďalší zdroj som
použila stránku SACR (Slovenská agentúra cestovného ruchu), hlavne čo sa týka projektu
technickej infraštruktúry v okolí Urbanovho vrchu.
Dôležitým internetovým zdrojom v oblasti regionálneho rozvoja, tiež nadväznosti
tohto rozvoja na EU, bol pre mňa server EURACTIV (www.euractiv.sk). Čerpala som
z neho informácie o štrukturálnych fondoch, o problémoch s financovaním, problémoch
vidieka a pod. Tento server má viac záložiek, čo sa týkali tejto práce ako napr. verejná
správa, životné prostredie, sociálna politika. Štruktúra tohto servera je veľmi dobrá,
z konkrétneho článku, ktorý čítate, sa dostanete aj na relevantné odkazy v štruktúre štátnej
správy a samosprávy. Server sám v zdrojoch literatúry odkazuje aj na denník SME,
ktorého články som pre svoje potreby využila. Z tohto denného periodika som sa
dozvedela o zlučovaní ministerstiev na Slovensku. Podľa plánov bývalej vlády má
zaniknúť aj Ministerstvo ŽP a spojiť sa s Ministerstvom pôdohospodárstva a od 30.6. má
vzniknúť Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja.
Druhé dve zlučované ministerstvá sú Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
a Ministerstvo hospodárstva, z nich vznikne od 30.6. Ministerstvo hospodárstva a výstavby
(www.sme.sk ). Zlučované ministerstvá spravujú agendu, ktorá je aj náplňou tejto práce a
teda sa od dňa 30.6. výrazne zmenia ich kompetencie. Keďže ja spracúvam túto prácu pred
týmto dátum, pracujem s kompetenciami ministerstiev, ktoré k nemu platia. (21.7. vláda
Ivety Radičovej potvrdila, že ministerstvo ŽP sa znova obnoví).
Vidieku

sa

na

Slovensku

venuje

aj

Združenie

pre

rozvoj

vidieka

(rozvojvidieka.webnode.sk). V rámci ich serveru je dostupný článok z časopisu Farmár
(týždenník slovenského vidieka), ktorý sa venuje konkrétne propagácii obce Čierny Balog.
V tomto článku sa obec vykresľuje ako vhodná destinácia pre vidiecky CR, so
zachovanými folklórnymi tradíciami a bohatou lesníckou históriou. V článku sám starosta
obce pripúšťa, že Čierny Balog je zatiaľ len jednodňová destinácia a vníma to ako
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problém. Podľa neho je do budúcnosti žiaduce, aby sa vytvorili podmienky, ktoré by ľudí
udržali v obci dlhšie (files.rozvojvidieka.webnode.sk).

Prístupu Leader sa venuje príručka, ktorá je dostupná na portáli Európskej komisie
(ec.europa.eu). Leader je na Slovensku v tomto programovom období novinka a jej
prostredníctvom vznikajú Miestne akčné skupiny (MAS), ktoré sa zaujímajú aj o cestovný
ruch. Napríklad obec Čierny Balog sa v rámci Verejno-súkromného partnerstva Muránska
planina - Čierny Hron, snaží stať členom MASky. Táto MASka by mala ako jeden z
hlavných objektov záujmu práve cestovný ruch. Tomuto partnerstvu sa to ale nedarí.
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3.

Rajonizácia cestovného ruchu na Slovensku
Zákonom daná rajonizácia Slovenskej republiky neexistuje. V roku 2005 pre

Ministerstvo hospodárstva SR spracoval Ústav turizmu „Regionalizáciu cestovného
ruchu“, ktorá ale nie je záväzným dokumentom pre potreby štátnej a verejnej správy.
Vytvorenie tohto dokumentu sledovalo hlavne tieto dva ciele:
-

Navrhnúť regióny CR, tak aby pokrývali celé územie Slovenska.

-

Zhodnotiť potenciál jednotlivých regiónov CR a osobitne jeho najvýznamnejších
foriem.

Región predstavuje vymedzenú časť územia, ktorá sa vyznačuje relatívne
homogénnymi podmienkami pre rozvoj turizmu a možnosťami ich využitia. Pri ich
vymedzení sa brali do úvahy nasledovné kritériá:
•

Prírodné danosti - morfológia terénu (horstvá, údolia, nížiny, vodstvo, lesný kryt).

•

Civilizačné danosti - druh osídlenia, vzťah sídla k jeho záujmovému územiu, rôzne
členenia územia (historické, súčasné administratívno-správne, etnické), význačné
urbanistické a architektonické súbory, tradičná ťažba a výroba, civilizačné atraktivity.

•

Dosiahnutý stav turizmu v území a určitý minimálny podiel na výkonoch turizmu v SR
ako celku, dostatočná veľkosť (vyjadrená počtom lôžok) a význam územia pre
turizmus.

•

Spoločné znaky, jednotnosť a rovnorodosť ponuky, resp. vzájomné dopĺňanie sa jej
častí. Komplexnosť a rozsiahlosť ponuky ako celku, ale aj odlišnosť od iných regiónov,
identita - neprehliadnuteľná a nezameniteľná.

•

Spoločný dopyt - rovnaké trhy a segmenty pre celý región, resp. jeho časti.

•

Schopnosť regiónu samostatne oslovovať trhy a konkurovať iným regiónom.

•

Poloha turistických cieľov k sídelnej a dopravnej sieti.

•

Pôsobenie obecných samospráv a tvorba spontánnych regiónov.

•

Vzťah k zahraničiu, predovšetkým spolupráca cezhraničných regiónov.

•

Ľahko identifikovateľný názov, vychádzajúci približne buď historického členenia alebo
geografického celku.

•

Existencia prirodzeného centra.

•

Možnosť štatistického sledovania z oficiálnych zdrojov (aspoň približná).
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•

Vnútorné väzby v rámci regiónu v sektore turizmu, ktoré sú evidentne silnejšie ako
väzby k okoliu (mimo vlastný región).

•

Predpoklad stotožnenia sa z regiónom miestnymi / regionálnymi aktérmi.

•

Predpoklad akceptácie regiónu ako partnera pre štátnu správu a regionálnu
samosprávu.

•

V zásade rešpektovanie hraníc vyšších územných celkov (toto kritérium je nedodržané
vo zvláštnych prípadoch, kde hranica vyšších územných celkov tvorí výrazný predel
homogénneho regiónu alebo subregiónu turizmu).

•

Nedeliteľnosť katastrov obcí.
Na základe týchto kritérií je vymedzených týchto 21 regiónov CR: Bratislavský,

Podunajský, Záhorský, Dolnopovažský, Strednopovažský, Nitriansky, Hornonitriansky,
Severopovažský, Turčiansky, Oravský, Liptovský, Ipeľský, Gemerský,

Horehronský,

Pohronský, Tatranský, Spišský, Košický, Šarišský, Hornozemplínsky, Dolnozemplínsky
(mapka rajonizácie viď prílohy) (Rajonizácia cestovného ruchu SR 2005).

Čierny Balog v systéme rajonizácie CR
Čierny Balog sa nachádza v Horehronskom regióne CR. Tento región má v stredne
dlhom aj dlhodobom potenciály medzinárodný význam. Potenciálne formy turizmu sú:
zimný turizmus na horách - lyžovanie, letný turizmus na horách - pešia turistika,
poznávací, vidiecky, obchodný, kúpeľný (s liečebnou funkciou). Podiel Horehronského
regiónu na lôžkovej kapacite SR je cca 5,8 %. Tento typicky horský región je vyhľadávaný
najmä pre zimné lyžiarske športy. Zatiaľ je menej úspešný v letných formách CR. Citeľne
tu chýba voda, nie sú tu ani termálne pramene. Región potrebuje viac marketingovo
zvýrazniť svoje osobitosti: kombináciu hôr s kultúrnymi pamiatkami mestského a
vidieckeho typu, alebo priamo s prírodnými pamiatkami (banské pamiatky, lesná
železnica, stredoveký vodovod). Všetky časti regiónu sú dopravne dobre dostupné.
(Rajonizácia CR SR 2005)
Čierny Balog má ako destinácia CR národný význam. Je to podhorský región CR.
(Koncepcia rovoja CR Banskobystrického 2007)
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4.

Metodika
Na začiatku som si stanovila ciele práce, ktoré som sa pokúsila následným štúdiom

i výskumom naplniť. Najprv som naštudovala literatúru (je uvedená v zozname použitej
literatúry) všeobecne o problematike cestovného ruchu, vidieckeho CR, trvalo
udržateľného rozvoja, problémov vidieka, pešej turistiky a konkrétne danej lokality.
Nasledovalo navštívenie kancelárie VYDRY n.o. a konzultácia o téme diplomovej
práce, možnostiach pomoci, problémoch oblasti, možnostiach rozvoja.
Pre rozšírenie vedomostí nasledovali elektronické zdroje. Sledovala som, okrem
konkrétnych portálov venovaných Čiernemu Balogu, portály verejnej a štátnej správy. Pre
ich doplnenie som sledovala aj elektronické archívy periodík (SME, Pravda,), portály
záujmových skupín (karpaty.net, hiking.sk). Po preštudovaní tohto rozsiahleho materiálu
som si z presnila ciele práce a tzv. pracovné otázky, na ktoré budem chcieť v práci
zodpovedať. Aby sa prepojila teória s konkrétnym regiónom, musela som preskúmať
inštitucionálne usporiadanie CR na Slovensku. Štátnu, regionálnu aj lokálnu úroveň,
efektívnosť stratégií, vyťaženosť fondov, zázemie a podporu, klímu a naladenie
kompetentných pre rozvoj a hlavne spoluprácu.
Naštudovala a porovnala som aj základné stratégie a dotačné tituly v Českej
republike, keďže obe krajiny sú si veľmi kultúrne blízke, majú rovnakú historickú
skúsenosť, podobnú mentalitu a duch národa. I v systéme osídlenia a aj na vidieku je
možné vidieť určité paralely. Vidiek je periférne územie v oboch krajinách, má problém
s vysídľovaním, kvalitou vzdelania obyvateľstva a nemožnosťou sa zamestnať, keďže
ekonomická aktivita je v troskách. Porovnávala som konkrétne tieto dokumenty: Stratégiu
rozvoja CR a Štátnu politiku CR s Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR,
Program rozvoja vidieka s Programem rozvoje venkova a Program obnovy dediny s
Programem obnovy venkova, pod ktorými sú aj súťaže „Vesnice roku“, na Slovensku je to
„Dedina roka“. V rámci Slovenskej republiky, aby sa prepojili všetky tri geografické
úrovne, som ďalej naštudovala dokumenty na geograficky nižších úrovniach. Je to na
regionálnej úrovni Koncepcia rozvoja cestovného ruchu Banskobystrického kraja pre roky
2007-2013 a na lokálnej úrovni Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čierny
Balog. V práci som sa snažila priblížiť Rajonizáciu CR na Slovensku, ktorá bola v
minulosti iná.
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Navštívila som aj obecný úrad Čierny Balog, Odštepný závod - Lesy SR v Čiernom
Balogu a ČHŽ. Tieto tri organizácie sú hlavnými aktérmi rozvoja CR v danej lokalite.
S kompetentnými ľuďmi som viedla rozhovory o možnostiach, plánoch a problémoch. So
všetkými aktérmi som pomocou emailu udržiavala kontakt počas celého spracovania
diplomovej práce. Dôležitý bol hlavne obecný úrad, ktorého rozvojové dokumenty,
štatistiky, žiadosti o granty a programy boli významnými ukazovateľmi o situácii v obci.
Analyzovala som lokalizačné, realizačné a selektívne potenciály oblasti. V iných
literatúrach sa používa aj členenie na primárny, sekundárny a terciárny potenciál. Táto
práca sa pridržiava prvého zmieneného členenia. Urobila som tiež vlastnú SWOT analýzu,
ktorá sa stala základným podkladom pre ďalšie otázky a výskum. Analýza SWOT je
jednoduchá klasifikačná metóda, ktorá slúži k utriedeniu znalostí o vymedzenom regióne.
Jej cieľom je vytipovať súčasný i budúci potenciál danej lokality a zistiť, čo je potrebné
urobiť k jeho využitiu. Rozdeľujeme ju na štyri časti: silné stránky (Strengths), slabé
stránky (Weaknesses), príležitosti (Opportunities), hrozby (Threats).
V dňoch 27.7. až 7.8.2009 som absolvovala prax v neziskovej organizácii VYDRA
n.o. v ich turisticko-informačných kanceláriách. Prax bola využitá aj na to, aby som
strávila dostatočný čas v modelovej oblasti a aby som naviazala kontakt s miestnymi
obyvateľmi, návštevníkmi i kompetentnými osobami pre rozvoj. Podarilo sa mi tu
nadviazať na dotazníkový výskum VYDRY n.o. S použitým metódy štruktúrovaného
rozhovoru som rozvinula ich celosezónny výskum. Výsledky z neho sú použité ďalej
v práci. Otázok v mojom dotazníku bolo 12 a pre prax boli zamerané na to, aby sa vedelo
kam sa má smerovať reklama, osveta a kde a ako sa majú zlepšovať služby. Dotazník bol
spracovaný na základe rád z knihy Jána Hendla, Kvalitativní výzkum (2005). Autor sa
podrobne venuje analýze ako tvoriť otázky, pre dané situácie, ako ich správne
interpretovať a ako hľadať kauzality. Táto publikácia mi bola nápomocná pri tvorbe otázok
a následnom spracovaní výsledkov. Dotazníkov bolo vyplnených 18. Niekedy ale
respondenti odpovedali aj za priateľov, rodinu a pod. Výskum bol robený formou
štruktúrovaného rozhovoru s časti s otvorenými, s časti uzatvorenými otázkami. (Hendl
2005). Turistom sa kládli otázky z dotazníka a následne ich odpovede boli doňho
zaznamenané.
Štruktúrovaný

rozhovor

s otvorenými

otázkami

je

skupina

starostlivo

formulovaných otázok, na ktoré majú odpovedať jednotliví informanti. Tento typ
rozhovoru sa používa, keď je nutné minimalizovať variáciu otázok, kladených
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informantovi. Redukuje sa tak pravdepodobnosť, že rozsah získaných dát sa bude medzi
jednotlivými rozhovormi veľmi líšiť. Tiež má minimalizovať efekt spracúvateľa na kvalitu
rozhovoru. Dáta takéhoto interview sa ľahšie analyzujú, pretože jednotlivé témy sa ľahko
lokalizujú. Je taktiež umožnená replikácia celého výskumu v inom časovom okamžiku
(Hendl 2005).
Tento typ rozhovoru je ešte vhodný aj vtedy, keď máme možnosť urobiť rozhovor
len jeden krát a máme málo času sa informantovi venovať. Taktiež sa použije, keď sa
uvažuje vstupný a záverečný rozhovor v rámci nejakého programu a odpovede sa majú
zrovnávať. Tento typ rozhovoru obmedzuje možnosť vziať do úvahy individuálne
rozdielnosti a okolnosti. Zároveň tak obmedzuje varietu poskytovaných informácií.
Dotazníkov sa podarilo zozbierať iba 18. V prvom rade to bolo preto, lebo
dotazníky boli spracúvané náročnejšou metódou štruktúrovaného rozhovoru. A tiež preto,
že som mala na zber dotazníkov kratšie časove obdobie (obdobie dvoch týždňov), kým
VYDRA robila dotazníkový prieskum celú sezónu. Pre metódu štruktúrovaného rozhovoru
som sa rozhodla, lebo prináša mnoho pridanej hodnoty. Respondenti sa podelia o pocity,
vnemy, zážitky a skúsenosti. Vychádzala som z dotazníka VYDRY, ktorý bol robený aj
pre ich potreby. Otázok v ich dotazníku je 14 a sú si veľmi podobné s dotazníkom tejto
práce. Rozdiel je v jeho následnom spracúvaní. VYDRA zozbierala 77 vyplnených
dotazníkov. Ich dotazníky boli k dispozícií v TIKOCH v Čiernom Balogu a respondenti ho
vypĺňali sami a následne odovzdali. Výsledky oboch dotazníkov porovnám a vyhodnotím
v závere tejto práce. Pri spracúvaní výsledkov sa dá hovoriť o metodologickej triangulácii,
konkrétne triangulácií medzi metódami. Triangulácia je v prvom prípade „skúmanie
rovnakého javu rôznymi metódami“. Druhý prípad je, že „rôznymi metódami sa skúmajú
rôzne aspekty daného javu alebo dokonca rôzne javy daného prípadu“ (Hendl 2005).
V mojej práci ide o prvý prípad. Čo sa týka konkrétne metodologickej triangulácie medzi
metódami, sám Hendl ju definuje, ako napríklad kombináciu spôsobu získavania dát
pomocou pološtrukturovaného rozhovoru a pomocou dotazníka (Hendl, 2005).
Keďže v práci porovnávam slovenské a české strednodobé strategické dokumenty,
tak som sa následne rozhodla aj pre porovnanie konkrétnych oblasti v oboch krajinách.
Snahou bolo zistiť ako to funguje v praxi. So slovenskou oblasťou Čierneho Balogu som
porovnala českú spádovú oblasť Šumavy, konkrétne DSO Šumavské podlesí. DSO
Šumavské podlesí je čo do rozlohy takmer rovnaké územie a s porovnateľným počtom
obyvateľov. Jedná sa o dobrovoľné združenie 14 obcí. Je to vidiecke územie v blízkosti
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národného praku, tiež ako Čierny Balog. Porovnávala som aj dotazníkové výskumy, ktoré
sa uskutočnili v týchto oblastiach. Svoj výskum som porovnala s výskumom Jany
Langovej, ktorá ho spracúvala v rámci svojej diplomovej práce, Problematika podhůří
Šumavy. Táto práca bola obhajovaná v roku 2007.
Na konci práce je priložená fotodokumentácia, viď prílohy. Táto fotodokumentácia
má demonštrovať produkty CR, rozvoj a vidiecky kolorit sledovanej oblasti.
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5.

Vymedzenie slovenského a českého vidieka
V tejto kapitole sa budem venovať vymedzeniu vidieckych oblastí v oboch

republikách a ich vzájomnému porovnaniu čo do rozlohy i počtu obyvateľov. Je to
prínosné pre následné hlbšie zrovnanie tak ako aj rozvojových dokumentov, tak aj
regiónov porovnávaných v tejto práci.

5.1 Slovenský vidiek
Čo sa slovenského vidieka týka, kritériom vymedzenia vidieka je metodika OECD
(s týmto vymedzením sa stretávame na akademickej, ale aj na verejno-správnej pôde).
Podľa tejto metodiky je z 2891 obcí na Slovensku až 2581 vidieckych, čo je väčšina. Žije
v nich 2 177 825 obyvateľov, čo je 40,5 % populácie v SR. Čo sa rozlohy týka je to 85,7 %
rozlohy republiky (PRV SR 2007). To znamená, že Slovenská republika má prevažne
vidiecky ráz, presnejšie je to štvrtá najvidieckejšia krajina v EU (po Grécku, Slovinsku a
Rakúsku).

Podľa MP SR (metodika OECD) je vidiecke územie definované takto a definícia
vidieckosti územia znie:
•

prevažne vidiecke regióny – viac ako 50 % obyvateľstva regiónu žije vo vidieckych
obciach s hustotou osídlenia nižšou ako 150 obyvateľov na km2.

•

ostatné vidiecke regióny – vo vidieckych obciach žije 15 – 50 % obyvateľstva regiónu.

•

prevažne mestské regióny – menej ako 15 % obyvateľstva žije vo vidieckych obciach
(PRV SR 2007).
Čo sa týka regiónov NUTS II, tie sú na Slovensku štyri a to Bratislava, západné,

stredné a východné Slovensko. Podľa už zmienenej definície je v nich vidiek stanovený
takto. Tri oblasti patria do skupiny ostatných vidieckych regiónov, kde vo vidieckych
obciach žije 15 – 50 % obyvateľstva v poradí: stredné Slovensko (46,0 %), západné
Slovensko (44,7 %) a východné Slovensko (41,1 %). Bratislava nie je vidieckym
regiónom.
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Obr. č.3 Vidieckosť SR na úrovni NUTS III

Zdroj: PRV 2007-2013

Na úrovni NUTS III (viď obr. č.3) je prevažne mestským regiónom s menej ako
15 % obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach len Bratislavský kraj (13,4 %) (PRV
SR 2007). Modelová oblasť patrí do stredného Slovenska a konkrétne do
Banskobystrického kraja, resp. vyššieho územného celku (VUC). Banskobystrický kraj je
na úrovni NUTS III najvidieckejším slovenským regiónom s podielom 52,2 %.

5.2 Český vidiek
V Českej republike vymedzovanie nie je tak jednoznačné ako na Slovensku.
V štatistikách sa používa aj metodika podľa veľkosti sídla. Kde sídla do 2000 obyvateľov,
sú považované za vidiecke (Perlín 2008). Toto kritérium je používané najčastejšie, nie ako
na Slovensku medzinárodná metodika OECD. Samozrejme aj Česká Republika
prepočítava a používa medzinárodnú metodiku, aby boli vidiecke oblasti hlavne v rámci
EU porovnateľné a mohli čerpať finančnú pomoc. Prepočítavajú sa hlavne na limitné
hodnoty EUROSTATU, kde je limitnou hodnotou 100 ob./km2, ale aj na hodnoty OECD
150 ob./km2.
Aj v PRV oboch krajín je vidieť rozdiel, v metodike štatistík (viď tab. č.1).
Slovensko svoju vidieckosť prepočítava podľa metodiky OECD, zatiaľ čo Česko podľa
svojej metodiky veľkosti obce. Česko na porovnanie uvádza ešte metodiku OECD na
NUTS III, ktorá je ale skreslená. Spočítava dohromady prevažne vidiecke a ostatné
vidiecke regióny. Týmto chce poukázať, že to nie je pre nich najšťastnejšia metodika.
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Údaje za celú krajinu, kde sa každé sídlo prepočítava podľa metodiky OECD ale neuvádza,
čo je podľa mňa na veľkú škodu. Takto by boli obe krajiny ľahšie porovnateľné. Príkladom
pre rozdielne vymedzenie vidieka je aj napríklad vymenovanie obce na mesto, kde na
Slovensku musí mať obec 5000 obyvateľov (zákon č. 369/1990, Zb.), zatiaľ čo v ČR stačí
3000 obyvateľov (zákon č 128/2000 Sb.). Preto je napríklad v ČR viac typickejšie malé
mestečko s vidieckym rázom.

Tab. č.1 Porovnanie vymedzenia vidieka udané v PRV oboch krajín
Počet obcí
Obyvateľstvo
Rozloha

Slovensko
Česko
89,3 %
40,5 %
85,7 %

89,8 %
26,3 %
73,6 %

Poznámka: U SR je metodika spracovania podľa OECD, u CR je to veľkosť obce
Zdroj: autorka podľa PRV SR 2007-2013 PRV CR 2007-2013 a jún 2010

V tabuľke č.1 je porovnanie oboch krajín, sledujú sa tri kategórie, ktoré sa
používajú pre vymedzenie vidieka, výsledky sú uvedené v percentách. Z týchto hodnôt je
zrejmé, že počet vidieckych obcí je v oboch krajinách porovnateľný. Myslím, že je to
podobnou sídelnou štruktúrou. Na Slovensku v týchto obciach žije ale väčší podiel
obyvateľstva, tým možno povedať že SR je krajina s vidieckejším rázom.
V Českej republike sa vidiek vymedzuje ešte aj iným spôsobom. A to členením na
vidiek prímestský, medziľahlý a odľahlý (mapka viď prílohy). Za prímestský vidiek sa
dajú považovať: vidiecke obce v rámci mestských aglomerácií, resp. úzko vymedzených
urbanizovaných území (s viac ako 50 000 obyvateľmi). Odľahlý vidiek zahrnuje hlavne
tzv. periférne územia, to znamená územia s nepriaznivými sociálno-ekonomickými
charakteristikami obyvateľstva a osídlenia. Medziľahlý vidiek zahrnuje zostávajúce územie
ČR (PRV ČR 2006).
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6.

Inštitucionálny rámec CR v Slovenskej republike v kontexte

s Českou republikou
Na Slovensku má CR postavenie hospodárskeho odvetvia, ktoré napĺňa štátnu kasu,
čiže má prínos pre ekonomiku štátu. Je sektorom národného hospodárstva. Keďže má
prínos pri urýchlení ekonomického rozvoja, spadá pod Ministerstvo hospodárstva SR (MH
SR). V Českej Republike spadá CR pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Čo sa rozvoja
vidieka týka, na Slovensku patrí pod rezort poľnohospodárstva a životného prostredia.
V Česku je to tiež Ministerstvo místního rozvoje ale aj Ministerstvo zemědělství. Takže
problematika konkrétne vidieckeho CR je na Slovensku ako aj v Česku veľmi roztrieštená.
Na to aby tento sektor mohol efektívne fungovať, je dôležité, aby bola zohraná štátna
správa ale aj samospráva. Na Slovensku tak ako v Česku sa na riadení podieľajú štát,
vyššie územné celky (VUC) resp. kraje a samospráva obcí a miest. Čiže sú tri úrovne na
ktorých sa dá rozvíjať CR a konkrétne aj vidiecky CR (viď obr. č. 4). V geografickom
merítku je to štátna úroveň, regionálna úroveň a miestna (lokálna) úroveň. Na všetkých
týchto úrovniach sa dajú definovať problémy a rozpracúvať stratégie rozvoja územia,
konkrétne aj jednej možnej formy rozvoja a to vidieckeho CR.
Obr. č.4 Organizačno-inštitucionálne usporiadanie cestovného ruchu na Slovensku

Zdroj: Koncepcia rozvoja CR v Banskobystrickom kraji 2007-2013
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Na štátnej úrovni CR na Slovensku spadá už pod zmienené MH SR, ktoré
definovalo na národnej úrovni dôležitý rozvojový dokument a to: Stratégia rozvoja CR
Slovenskej republiky do roku 2013 prijatý uznesením vlády v auguste 2005. Na túto
stratégiu nadväzuje Štátna politika CR. Rozvoj vidieka spadá pod Ministerstvo
pôdohospodárstva SR (MP SR) a to definovalo: Národný strategický plán rozvoja vidieka,
na ktorý nadväzuje Program rozvoja vidieka SR 2007-2013. Tiež spadá aj pod
Ministerstvo životného prostredia, ktoré spravuje Program obnovy dediny.
V Čechách je to v oblasti cestovnom ruchu len jeden strategický dokument:
Koncepce státní politiky CR na roky 2007-2013. Problematika rozvoja vidieka je riešená v
strategickom dokumente: Národní strategický plán rozvoje venkova. Naň nadväzuje
programový dokument: Program rozvoje venkova 2007-2013, spadajúci pod Ministerstvo
zemědělství. Vidieku sa venuje aj dotačný program: Program obnovy venkova, spadajúci
pod Ministerstvo místního rozvoje.
V oboch krajinách je to tak, že cestovný ruch má spracované len strategické
dokumenty,

na

ktoré

žiaľ

ešte

nenadväzujú

vlastné

programové

dokumenty.

U problematiky vidieka sú strategické dokumenty úvodom k programovým dokumentom,
ktoré prerozdeľujú finančné prostriedky EU.

Tab. č.2 Dokumenty analyzované a porovnávané v práci
SLOVENSKO
Stratégia rozvoja CR
Štátna politika CR
Program rozvoja vidieka
Program obnovy dediny

ČESKO
Koncepci státní politiky cestovního
ruchu v ČR
Program rozvoje venkova
Podpora obnovy venkova
Strategie regionálního rozvoje pro
roky 2007-2013

Koncepcia rozvoja cestovného
ruchu Banskobystrického kraja pre
roky 2007-2013
Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Čierny
Balog
Zdroj: autorka, január 2010
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6.1 Stratégia rozvoja CR v SR a Koncepce státní politiky CR v ČR

Stratégia rozvoja CR v Slovenskej republike
Stratégia rozvoja CR je najdôležitejším a najvýznamnejším dokumentom v oblasti
koordinácie a samotného rozvoja CR na Slovensku. Vychádzajúc z vízie rozvoja
cestovného ruchu do roku 2013, predkladaný dokument ako strategický cieľ pre cestovný
ruch

v

strednodobom

časovom

horizonte

stanovuje:

zvyšovanie

jeho

konkurencieschopnosti pri lepšom využívaní potenciálu so zámerom vyrovnávania
regionálnych disparít a tvorby nových pracovných príležitostí (Stratégia rozvoja CR 2007).
V slovenskom programovom dokumente sú na základe zhodnotenia ponuky územia
a posúdenia tendencií dopytu definované ťažiskové formy CR, ktoré by sa mali prednostne
rozvíjať na celom území SR. Sú to tieto formy CR:
1)

Letná turistika a pobyty pri vode s ponukou horskej turistiky a celého radu
voľnočasových aktivít ako aquaparky, termálne kúpaliská.

2)

Kúpeľný a zdravotný CR s klasickou liečebnou podobou spolu s rozvíjaním
zdravotného CR (relax, fitness, prevencia, skrášľovanie, kondícia), ktorý začína
prudko rásť.

3)

Zimné horské športy, v rámci ktorých je kľúčové zjazdové lyžovanie a tiež
doplnkové športové, zábavné a relaxačné aktivity.

4)

Mestský a kultúrny CR, teda poznávacie formy orientované na históriu a kultúru
ale aj kongresový CR.

5)

Vidiecky CR a agroturistika, pobyty na vidieku, v rodinách na farmách,
spoznávanie tohto spôsobu života.

Popri nosných formách CR sa môžu rozvíjať aj doplnkové formy, hobby turizmus,
cykloturizmus, alternatívne, tzv. „soft“ formy CR, poľovnícky CR, na rôzne športy
orientovaný CR (Stratégia rozvoja CR 2007).
Ako je z predchádzajúceho textu zrejmé, vidiecky CR patrí medzi nosné formy CR
na Slovensku a je to forma, ktorá by mala byť podporovaná a rozvíjaná. Čo mi príde
vzhľadom ku štruktúre osídlenia a hospodárskej štruktúre krajiny samozrejmé. Na
Slovensku je väčšina územia vidieckeho charakteru, sú to štrukturálne postihnuté regióny
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s vysokou nezamestnanosťou a chýbajúcou alternatívou záchrany, resp. udržania kvality
života v týchto oblastiach.

Tab. č.3 Ťažiskové formy CR v Slovenskej a Českej republike
Slovensko

Česko

Letná turistika a pobyty pri vode Městský a kulturní cestovní ruch
Kúpeľný a zdravotný CR

Dovolená v přírodě

Zimné horské športy

Sportovní a aktivní dovolená

Mestský a kultúrny CR

Lázeňský cestovní ruch

Vidiecky CR a agroturistika

Kongresový a incentivní cestovní ruch

Zdroj: Stratégia rozvoja CR SR, Koncepce státní politiky CR ČR, január 2010

Koncepce státní politiky CR v Českej republike
V Českej republike uznesením č. 1239 zo 7.11. 2007 vláda ČR schválila Koncepci
státní politiky cestovního ruchu v ČR na obdobie 2007-2013. Strategické ciele českej
koncepcie rozvoja sú na rozdiel od slovenskej formované v štyroch prioritách:
Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního ruchu
Priorita 2: Rozšiřování a zkvalitnění infrastruktury a služeb cestovního ruchu
Priorita 3: Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů
Priorita 4: Vytváření organizační struktury cestovního ruchu (Koncepce státní politiky
CR ČR 2007)

Ťažiskové formy CR sú uvedené v tabuľke č.3 a ako je zrejmé, je z nej možno
vypozorovať, že vidiecky CR na Slovensku patrí na rozdiel od ČR k ťažiskovým a
prioritným formám CR. V českej stratégii je to širší pojem „Dovolenka v prírode“.
V Českej republike, nie je ešte vidiecky CR definovaný ako ťažiskový, ale ako jeden zo
základných problémov rozvoja CR.
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Tab. č.4 Špecifické ciele národných stratégií CR
Slovensko

Česko

Posilnenie postavenia odvetvia cestovného

Posílení postavení cestovního ruchu

ruchu v národnom hospodárstve

v národním hospodářství

Zvýšenie atraktívnosti Slovenska ako

Růst konkurenceschopnosti cestovního ruchu

dovolenkového cieľa

České republiky v evropském prostoru

Zvýšenie objemu pobytového cestovného

Růst objemu pobytového cestovního ruchu v

ruchu

České republice

Zlepšenie štruktúry zahraničných návštevníkov Zachování kvality přírodního prostředí a složek
Slovenska skvalitňovaním poskytovaných

životního prostředí

služieb
Podpora tvorby nových pracovných príležitostí
najmä v regiónoch s významným potenciálom
pre cestovný ruch
Zdroj: autorka, podľa Stratégia rozvoja CR SR 2007-2013, Koncepce státní politiky CR ČR 2007-2013,
december 2009

Keď si porovnám špecifické ciele stratégií CR oboch krajín (tab. č. 4), tak môžem
napísať, že ide o takmer tie isté ciele, teda nie je v nich markantná odlišnosť. V skratke
zhrnuté obe krajiny sa snažia o viac financií, ktoré sa dosiahnu vyšším počtom turistov o
roztočení ekonomiky, tým, že sa získané peniaze budú točiť v cestovnom ruchu
rozširovaním služieb. To znamená aj vytváraním pracovných miest. Líši sa len posledný
špecifický ciel, kde Česká republika už uvažuje „zelene“ a rieši otázku zachovania
prostredia pre budúce pokolenia, kým táto problematika sa do slovenských špecifických
cieľov nedostala.
Stratégia rozvoja CR v SR v rámci organizačného usporiadania CR na miestnej a
regionálnej úrovni hovorí aj o tom, aké ja dôležitá existencia miestnych združení
v turisticky významných miestach, ktoré sa môžu spájať do regionálnych združení.
Vystupujú v úlohe koordinátorov a administrátorov pri presadzovaní spoločného cieľa CR
v regióne, pri zabezpečení marketingových a informačných aktivít a pri plnení úloh
v oblasti kvality poskytovaných služieb. Čo je hlavne pre vidiecky CR veľmi dôležité,
spolupráca, komunikácia a vzájomná podpora je hlavne v týchto mikro-priestoroch
existenčne dôležitá.
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6.2 Štátna politika CR na Slovensku
Na Slovensku na stratégiu rozvoja CR nadväzuje aj Štátna politika cestovného
ruchu, ktorá definuje CR ako prierezový, preto aj na politickej úrovni realizácia rozvoja
CR spadá pod sféry vplyvu rôznych politík, ako napríklad:
•

hospodárska politika (menový kurz, cenová politika, daňová politika, colná politika,
dopravná politika),

•

sociálna politika (dĺžka pracovného času, dĺžka dovolenky, politika zamestnanosti,
sociálne a zdravotné zabezpečenie),

•

zahraničná politika (medzištátne dohody o vízovej povinnosti, medzištátne dohody o
uľahčení cestovania, uznávanie cestovných dokladov, liberalizácia cestovného styku),

•

vnútorná politika (politika vnútornej bezpečnosti, ochrana bezpečnosti turistov a ich
majetku, kvalita života, využívanie voľného času),

•

kultúrna politika (ochrana kultúrneho dedičstva, využívanie kultúrnych pamiatok v
cestovnom ruchu, regulovanie návštevnosti pamiatok, prihlasovanie pamiatok do
zoznamu UNESCO),

•

politika životného prostredia (ochrana prírodného dedičstva, návštevné poriadky v
národných parkoch, zonácia chráneného územia),

•

školská a vedecko-technická politika (príprava absolventov pre profesie v cestovnom
ruchu, zásady vedeckého výskumu),

•

politika štátu v oblasti propagácie krajiny, marketingová a propagačná politika
(propagácia CR SR, marketingové aktivity, koordinácia aktivít doma i v zahraničí).
Táto politika prerozdeľuje kompetencie na rôzne ministerstvá. Zámerom tejto

štátnej politiky cestovného ruchu je:
•

zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska a jeho trvalo udržateľný rozvoj,

•

rozvoj zamestnanosti a flexibilita pracovných trhov,

•

regionálny rozvoj a rozvoj podnikania,

•

prezentácia a propagácia Slovenska (Štátna politika CR SR 2007).
Pod tieto body, ďalej v politike nazývanými zásady, spadajú problematiky ako

napr. zavedenie eura, daňové zaťaženie, trvalo udržateľný rozvoj, podpora domáceho CR,
investície, satelitný účet, reforma odborného školstva, zákony a ich novelizácia,
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medziodvetvový koordinátor, zonácia územia, certifikácia služieb a pod. (Štátna politika
CR SR 2007). Následne tieto problematiky a ich riešenie prerozdeľuje na rôzne orgány,
ktoré za to zodpovedajú.

6.3 Program rozvoja vidieka v kontexte s Programem rozvoje venkova
Tieto programové dokumenty nadväzujú na strategické dokumenty, ktoré boli
prijaté v obidvoch krajinách. Ide o Národní strategický plán rozvoje venkova a Národný
strategický plán rozvoja vidieka. Tieto strategické dokumenty si obidva štáty vytýčili ako
prioritu vytvoriť programy, z ktorých sa budú financovať ciele týchto stratégií. Tieto
strategické a programové dokumenty majú štyri osi a pomocou prostriedkov pridelených
programom sa financujú ciele týchto stratégií.

Program rozvoja vidieka na Slovensku
4. decembra 2007 EK schválila Program rozvoja vidieka (PRV SR) pre programové
obdobie 2007 – 2013. K 1,969 mld. € z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka (EPFRV, EAFRD) pridá Slovenská republika 0,593 mld. € kofinancovaním
(www.zas.sk). V PRV SR je podpora realizovaná prostredníctvom štyroch osí zameraných
na zvýšenie konkurencieschopnosti, ochranu a zlepšenie kvality životného prostredia a
diverzifikáciu, či zvyšovanie kvality života na vidieku. Jedná sa o tieto štyri osi:
Os 1 – Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
Os 2 – Zlepšenie životného prostredia a krajiny,
Os 3 – Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva,
Os 4 – Realizácia prístupu LEADER (PRV SR 2007).
Podobne ako v minulom programovacom období, jednotlivé osi v sebe zahŕňajú konkrétne
opatrenia a pod opatrenia. Novinkou programu bude zaradenie prístupu LEADER.
LEADER je skratka pre „Linky akcií pre rozvoj vidieckej ekonomiky (Links between
actions of rural development). LEADER je integrovaný prístup k rozvoju vidieka, ktorý
umožňuje partnerstvám miestnych ľudí a hlavne subjektov (MAS- miestna akčná skupina)
identifikovať a riešiť problémy v území prostredníctvom zostavenia a realizácie stratégie
územia. Je to metóda mobilizácie a realizácie rozvoja vidieka v miestnych vidieckych
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spoločenstvách, než pevný súbor opatrení, ktoré treba zrealizovať. LEADER pomáha aj
sektorom a kategóriám príjemcov, ktoré často nedostávajú žiadnu pomoc alebo len
obmedzenú pomoc z iných programov fungujúcich vo vidieckych oblastiach, napr.
kultúrnym činnostiam, zlepšovaniu prírodného prostredia, obnove architektúry a
historických budov, vidieckej turistike, zlepšovaniu spojení medzi výrobcami a
spotrebiteľmi atď. (Prístup LEADER, základný sprievodca 2009).
Napr. Verejno-súkromné partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron, má ambície
stať sa MASkou a je to združenie pôsobiace hlavne v CR.

Vidiecky CR patrí pod tretiu os. Kvalita života vo vidieckych oblastiach a
diverzifikácia vidieckeho hospodárstva a opatrenie má názvov: Podpora činností v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu (predmetné opatrenie nebolo v skrátenom programovacom
období 2004 - 2006 implementované prostredníctvom Sektorového operačného programu
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ale v rámci Operačného programu Priemysel a
služby). Zo všetkých financií je ale na toto opatrenie určených 67 344 000 EUR. Čo mi
príde málo, zdroje sa dajú získať z osi tri aj na vzdelávanie. Združenia operujúce vo
vidieckom CR, môžu založiť miestnu akčnú skupinu (MAS) a uchádzať sa aj o dotácie
v osi štyri LEADER. Ale aj na celú os štyri je zo všetkých zdrojov určených len 2,91 %
(PRV SR 2007). Vidiečan, ktorý chce podnikať vo vidieckom CR, si v programe rozvoja
vidieka na veľa peňazí nesiahne, čo mi príde ako veľká škoda. Väčšina prostriedkov je
určená na poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.

Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova na roky 2007 až 2013 bol schválený 23.5. 2007 Výborem
pro rozvoj venkova Evropské Komise a už v máji toho roku bol zahájený príjem žiadostí o
dotácie pre niektoré opatrenia osi II nasledovaný príjmom žiadostí v júli pre vybrané
opatrenia osí I a III. Riadiacim orgánom PRV je Ministerstvo zemědělství ČR. Základná
štruktúra programu má štyri osi a ich zameranie je nasledujúce:
Os 1 – je zameraná na zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva
a lesníctva.
Os 2 – má spoločný cieľ zvýšiť biologickú rozmanitosť, chrániť vodu a pôdu a zmierniť
klimatické zmeny.
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Os 3 – smeruje ku skvalitneniu života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácii
hospodárstva vidieka.
Os 4 – má pomôcť miestnym obyvateľom vidieckych mikroregiónov princípom „z dola nahor“ vypracovať vlastnú stratégiu rozvoja územia, v ktorom žijú a podporiť projekty pre
jeho rozvoj metódou LEADER (PRV ČR 2007).
V ČR je podpora vidieckeho turizmu taktiež pod treťou osou. Je to opatrenie III.1.3
Podpora CR. Je naň určených 12,5 % financií určených na os tri (PRV ČR 2007). Na toto
opatrenie je vyčlenených 144 764 994 (PRV ČR 2007). K veľkosti krajiny sa investujú
približne rovnaké prostriedky ako na Slovensku.

Tab. č.5 Objem finančných prostriedkov v PRV SR a PRV ČR na obdobie 2007 2013, v EUR
OS I
OS II
OS III
opatrenie 3.1.3
OS IV
Celkom všetky
osi

SR
ČR
1 457 937 962
1 359 215 934
1 206 843 258
1 945 738 851
498 437 349
1 042 537 466
67 344 000
144 764 994
72 376 115
236 881 544
3 288 112 500

4 602 393 036

Zdroj: PRV SR a PRV ČR
Poznámka: započítané sú všetky financie, EU, štátne aj súkromné

Z tabuľky č.5 sa dá vysledovať, že na Slovensku sa pomerne viac preinvestuje ako
v ČR. Netýka sa to ale mnou sledovaných osí. V ose tri je to porovnateľné k veľkosti
krajiny. Na Slovensku sa preinvestuje približne polovica prostriedkov ako v Česku. Čo sa
ale osi štyri týka, na Slovensku je to oveľa menej ako v Česku. LEADER na Slovensku
beží prvé programové obdobie. V Česku, s tým už majú dlhšie skúsenosti, majú LEADER
osvedčený a už naň vedeli nastaviť prostriedky. Na Slovensku ešte nie.

Ministerstvo zemědělství ČR zriadilo Celostátní síť pro venkov (ďalej len sieť) ako
komunikačnú platformu PRV. Činnosť siete bola oficiálne zahájená 11.11.2008 na jednaní
Monitorovacieho výboru PRV. Sieť plní úlohu „komunikačného mostu“ medzi Európskou
komisiou a členským štátom za účelom zefektívnenia spätnej väzby o dopadoch a
implementácii jednotlivých programov rozvoja vidieka. Takúto sieť má aj Slovensko,
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jedná sa o Národnú sieť rozvoja vidieka. Tieto siete fungujú aj na internete a ich adresy sú:
(ČR - http://eagri.cz/public/eagri/venkov/ a SR - www.nsrv.sk).

Tab. č.6 Osy Programu rozvoja vidieka a Programu rozvoje venkova
Slovensko

Česko

Zvýšenie konkurencieschopnosti

Zlepšení konkurenceschopnosti

poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva
Zlepšenie životného prostredia a krajiny

Les, Agroenvi, Natura, LFA

Kvalita života vo vidieckych oblastiach

Rozvoj venkova

a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
Leader

Leader

Zdroj: autorka, podľa Programu rozvoja vidieka a Programu rozvoje venkova

6.4 Program obnovy dediny a Podpora obnovy venkova

Program obnovy dediny
Patrí pod záštitu Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Hlavným
cieľom Programu obnovy dediny (POD) je udržať človeka na vidieku vytvorením
ekonomických, organizačných a odborných predpokladov podpory vidieckych komunít k
tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia,
zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne
vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia. V
obnove dediny je dôležitá spoluúčasť jej obyvateľov a spolupráca odborníkov smerovaná k
zachovaniu kultúrnej kontinuity, tradícií a charakteristického vzhľadu vidieckeho sídla
a krajiny. (SAŽP 2009)
POD je dotačným titulom pre vidiecke obce a mikroregióny, kde si môžu žiadatelia
podať žiadosť na dotovanie malých projektov v rámci vidieckeho života. Pre obce je to
max. 3500 € a pre mikroregiony je to max. 7000 €. Pre rok 2010 bol konečným dátumom
pre podanie žiadostí 31.10.2009 (SAŽP 2009).
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Predmetom podpory sú (vo väzbe na príslušnosť k rezortu životného prostredia, cez
ktorý je zabezpečovaný aj jeho financovanie) dotácie orientované na environmentálne
aspekty obnovy dediny a krajiny a na zvýšenie absorpčnej schopnosti vidieka pri čerpaní
štrukturálnej pomoci. V roku 2010 budú predmetom podpory nasledovné oblasti:
- Ochrana a tvorba krajín:
(protipovodňové aktivity, úpravy tokov, rybníky a malé vodné plochy, studničky a
pramene, zveľaďovanie biocentier a biokoridorov, historické krajinné štruktúry a
významné krajinné prvky, revitalizácia krajiny, ochrana charakteristického vzhľadu
krajiny, ...)
- Ochrana zložiek prírodného prostredia:
(sanácia nepovolených skládok odpadov, separovaný zber a kompostovanie, zberné
dvory, environmentálne záťaže, ochrana ovzdušia a obnoviteľné zdroje energie, ...)
- Obnova a tvorba verejných priestranstiev:
(centrum obce a ulice, aleje a sídelná zeleň, oddychové aktivity, skrášľovanie obce a
drobná architektúra, chodníky pre peších, ...)
- Zvyšovanie povedomia o hodnote vidieckej krajiny:
(náučné chodníky a tabule, výstavy a postery, publikácie a učebnice, múzejné expozície,
objekty ľudového staviteľstva,...)
- Environmentálna infraštruktúra:
(kanalizácia, vodovod, ČOV, malé domové čistiarne odpadových vôd, ...) (POD 2009)
Čierny Balog v rámci programu obnovy dediny postavil náučný chodník o histórii
obce, ktorý nadväzuje na Vydrovskú dolinu a končí v centre obce. Bola to alternatíva trasy
do Vydrovskej doliny, aby ľudia nemuseli ísť po štátnej ceste a bolo to pre nich
bezpečnejšie a zároveň, aby bola táto cca 2km dlhá vychádzka príjemnejšia a aj edukačná.

Program obnovy dediny každoročne vyhlasuje súťaž „Dedina roka“. Hlavným
organizátorom súťaže Dedina roka na Slovensku je Slovenská agentúra životného
prostredia pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR v spolupráci aj so Spolkom
pre obnovu dediny, Agentúrou pre rozvoj vidieka, Združením miest a obcí Slovenska,
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Vidieckym Parlamentom na Slovensku, DEXIA bankou Slovensko a Slovenskou
agentúrou cestovného ruchu (SACR). SACR je garantom hodnotenia kategórie „Dedina
ako hostiteľ“, ktorá je zameraná na rozsah a kvalitu služieb cestovného ruchu v danej obci
so zameraním na vnímanie dediny ako celku pohľadom návštevníka.

Podpora obnovy venkova
V Česku ide o dotačný program, ktorý má 5 dotačných titulov a spadá pod MMR.
Stretávame sa i s názvom Program obnovy venkova, čo je veľmi zavádzajúce, pretože
Program obnovy venkova je program v plnej správe krajov. Tento program nadväzuje na
Program obnovy vesnice, ktorý existoval od roku 1991 do 2002. A od roku 2002 je
financovaný prostredníctvom krajov (Perlín, 2008). Podpora obnovy venkova je v istom
zmysle tiež pokračovateľom tohto bývalého programu, ktorý ostal koordinovaný
celoplošne. Ostali rovnaké ideové princípy, aj keď podmienky sú iné.
Podpora obnovy venkova má päť dotačných titulov:
Dotačný titul č. 1 – Podpora víťazov súťaže Vesnice roku
Dotačný titul č. 2 – Podpora zapojení detí a mládeže do komunitného života v obci
Dotačný titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnove a rozvoji venkova
Dotačný titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálnych stavieb v obci
Dotačný titul č. 5 – Podpora zapojenia rómskej komunity do života obce a spoločnosti
(Podpora obnovy venkova 2009)

Nárok na čerpanie týchto dotačných titulov majú v prípade titulu č.1: obce, ktoré
získali stuhy buď v krajskom, alebo celorepublikovom kole súťaže Vesnice roku. Ostatné
dotačné tituly môžu čerpať obce do 3000 obyvateľov a zväzky obcí (len v tom prípade, že
akcia zasahuje do katastra viacerých obcí). Dotačný titul č.5 okrem podmienky počtu
obyvateľov, musí spĺňať aj podmienku, že v obci žije rómska komunita v zastúpení aspoň
4 % na celkovom počte obyvateľov. Ide o finančné čiastky v rozmedzí 50 až 500 tisíc Kč.
Najvyššie príspevky sú u dotačného titulu č.5. Spolufinancovanie je s podielom 80 % (u
dotačného titulu č.1), resp. 70 % u ostatných titulov (Podpora obnovy venkova 2009).
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V ČR sa tiež vyhlasuje súťaž „Vesnice roku“. Súťaž v tejto krajine vyhlasuje
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR
a Ministerstvo zemědělství ČR. Spolupracujúce úrady a organizácie sú Ministerstvo
životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Folklórní sdružení ČR.

Tab. č.7 Program obnovy dediny v porovnaní s Podporou obnovy venkova
Program obnovy dediny
Ochrana a tvorba krajiny
Ochrana zložiek prírodného prostredia

Podpora obnovy venkova
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního
života v obci

Obnova a tvorba verejných
priestranstiev

Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji
venkova

Zvyšovanie povedomia o hodnote
vidieckej krajiny

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb
v obci

Enviromentálna infraštruktúra

Podpora zapojení romské komunity do života
obce a společnosti

Zdroj: autorka, podľa POD a POV, jún 2010

Čo sa týka porovnania POD a Podpory obnovy vesnice, ide v podstate
o nezrovnateľné (viď tab. č. 7). Zrovnávať by sa dal bývalý Program obnovy vesnice, ktorý
už ale celoplošne od roku 2002 neexistuje. Spoločné majú tieto dva dotačné programy len
to, že sa jedná o malé dotačné celoplošné tituly. Objem finančnej podpory sa dá tiež
porovnať, ide rádovo o desiatky tisíc korún. U Slovenska je to menšia finančná čiastka, čo
je paradoxné, keďže pomoc je určená náročnejším projektom ako kanalizácia, verejné
osvetlenie, sanácia vodných tokov a pod. U Čiech sú to projekty ako obnova kaplniek,
krížov a pod. Najnáročnejšie projekty v rámci českej podpory sú projekty na obnovu a
údržbu verejnej zástavy (školy, úrady atď.).
V ČR je na viac pod MMR definovaná aj Strategie regionálního rozvoje pre roky
2007-2013, ktorá sa tiež dotýka vidieka. Vidiecky CR tu rieši v niekoľkých odstavcoch
programové opatrenie 8: Problémová území, konkrétne P 8.3: Podpora řešení
specifických problémů rozvoje venkova a periferních území a pod ním tieto opatrenia:
•

Obnova venkova a periferních území krajů, rehabilitace venkovského bydlení.

•

Rozvoj multifunkčního zemědělství a podpora jeho mimoprodukčních funkcí.
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•

Podpora diverzifikace ekonomických činností na venkově a v periferních územích
krajů (rozvoj ekofarem, údržba krajiny, péče o lokality Natura 2000, budování
středisek agroturistiky apod.).

•

Podpora

živnostenského

podnikání

na

venkově

zejména

v

oblasti

služeb

poskytovaných veřejnosti.
•

Podpora malých a středních podnikatelů na venkově, podpora obnovy tradičních
řemesel a produkčních odvětví.

(Strategie regionálního rozvoje 2006)
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7.

Inštitucionálny rámec CR Banskobystrického kraja
Táto kapitola je venovaná strategickým dokumentom na nižšej geografickej úrovni,

ktoré nadväzujú na už spomínané celoplošné stratégie, dotačné tituly a programy, ktoré sú
ich ďalšími článkami. Tieto dokumenty sú vypracované preto, aby boli schopné na základe
podmienok už vyššie zmienených, čerpať financie, ktoré celoplošné dotačné programy a
tituly prerozdeľujú v rámci politík a cieľov.
Na regionálnej úrovni sa venujem Banskobystrickému kraju, lebo obec Čierny
Balog je jeho súčasťou. Kraj má spracovaný programový dokument, Program sociálneho,
ekonomického a kultúrneho rozvoja. Tento dokument sa dotýka CR aj rozvoju vidieka.
Cestovnému ruchu sa ešte na viac venuje aj Koncepcia rozvoja CR Banskobystrického
kraja.

7.1 Program

sociálneho,

ekonomického

a

kultúrneho

rozvoja

Banskobystrického samosprávneho kraja
Ide o strednodobý programový dokument, ktorý bol vypracovaný v kraji, preto že
to je nariadené zákonom. Obsahuje najmä analýzu hospodárskeho, sociálneho a
environmentálneho rozvoja samosprávneho kraja a rozvoja kultúry na jeho území. Tiež
obsahuje určenie okresov, ktorých rozvoj je potrebné podporovať s ohľadom na potrebu
rovnováhy v rozvoji samosprávneho kraja. Na analýzu nadväzuje vlastná stratégia, ktorá sa
angažuje v rozvoji technickej a sociálnej infraštruktúry v starostlivosti o životné prostredie,
vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach v jeho pôsobnosti. Tento programový
dokument bol vypracovaný na obdobie 2007-2013. Jeho strategickým cieľom je zvýšenie
kvality života, konkurencieschopnosť, výkonnosť kraja konvergenciou jeho ekonomiky
k EU 15 cestou trvalo udržateľného rozvoja (Program sociálneho, ekonomického
a kultúrneho rozvoja BB SK 2007). Je rozdelený na sedem prioritných osí. Problematike
CR sa venuje os 3 a rozvoju vidieka os 7.
•

Prioritná os 1 – Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvality života obyvateľov.

•

Prioritná os 2 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti priemyslu.

•

Prioritná os 3 – Cestovný ruch.
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•

Prioritná os 4 – Doprava.

•

Prioritná os 5 – Informačná spoločnosť.

•

Prioritná os 6 – Životné prostredie.

•

Prioritná os 7 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka (Program
sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja BB SK 2007).
U prioritnej osi „Cestovný ruch“ sú priority rozvoja rozdelené na ekonomickú,

sociálnu a inštitucionálnu oblasť. Tento program sa venuje aj vidieckemu CR a to
pomocou cieľa 3.2.3. Tento cieľ je riešený pomocou piatich opatrení. Financie chce kraj
brať vo vlastnom rozpočte, Regionálnom operačnom programe, PRV SR a operačných
programoch týkajúcich sa tejto problematiky. Cestovný ruch mi príde riešený veľmi
podrobne, desiatkami opatrení. Oproti problematike vidieka mi to príde ale veľmi
neprehľadné. Majú definovaných príliš veľa cieľov. Stálo by za uváženie trošku dokument
zjednodušiť. Vidiecky CR mi príde riešený ale veľmi okrajovo. Je to tak aj v analýze aj
v strategickej časti. Na to, že sa jedná na úrovni NUTS III o najvidieckejší kraj Slovenskej
republiky (viď kapitola č. 5), príde mi v analýze jedna strana venovaná tejto problematike
málo. Neprepojili prírodný a kultúrny potenciál so životom na vidieku. Vidieky CR nie je
len o pobyte na farme, ale aj o spoznávaní prírody a pešej turistike.
Vidiek patrí pod prioritnú os 7 a cieľ 7.3 a 7.4. Financie budú čerpané hlavne
z PRV SR a rozpočtu BB SK. Ciele tejto stratégie nadväzujú na PRV SR a riešia rovnaké
otázky. Ide o problematiku zamestnanosti a vzdelanosti. Dokument sa venuje aj podpore
MASiek, ktoré sa v prostredí Slovenska stali novým nástrojom spolupráce. MASky ako
jediné môžem brať ako opatrenie zaoberajúce sa vidieckym CR.
V rámci tohto dokumentu si BB SK určil okresy s úrovňami potrebnej podpory.
Rozčlenil ich na päť kategórií. Prvá kategória, sú okresy kde je potrebná najvyššia miera
podpory od Banskobystrického kraja, posledná piata sú okresy schopné rozvoja bez
podpory. Okres Brezno, do ktorého patrí obec Čierny Balog patrí do tretej kategórie.

7.2 Koncepcia rozvoja CR Banskobystrického kraja
Koncepcia vychádza z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky,
nadväzuje na Národný program rozvoja cestovného ruchu v SR, Stratégiu rozvoja
cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013, Koncepciu rozvoja cestovného
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ruchu Slovenskej republiky na roky 2005 – 2006, Regionalizáciu cestovného ruchu v SR,
Regionálny operačný program SR, operačný program Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast, Diverzifikovanú regionálnu politiku Banskobystrického samosprávneho
kraja, Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj a ďalšie dokumenty.
Garantom koncepcie má byt Odbor cestovného ruchu BB SK.
Koncepcia má vrátane strategického cieľa aj štyri špecifické. Strategickým cieľom
je presadiť CR v kraji na Slovensku a stredoeurópskom regióne. Špecifické sú:
•

Zlepšenie systému koordinácie a marketingu cestovného ruchu v Banskobystrickom
kraji (BB SK).

•

Vybudovanie jednotného, integrovaného informačného systému cestovného ruchu
kraja s prepojením na národný informačný systém.

•

Zlepšenie infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu v kraji.

•

Zlepšenie legislatívneho a plánovacieho rámca pre podporu rozvoja cestovného ruchu
(Koncepcia rozvoja CR BB SK 2007).
Problematika rozvoja vidieckeho cestovného ruchu je súčasťou príloh tohto

dokumentu. Podľa koncepcie je ťažisko vidieckeho cestovného ruchu v prevažne agrárnej
strednej a južnej časti kraja. Jeho prírodné prostredie tvorí Krupinská planina, Javorie,
Ostrôžky, oblasť Podpoľania, Horehronia, Revúcka vrchovina a Cerová vrchovina. Za
potenciálne najperspektívnejšie regióny vidieckeho turizmu je možné považovať
Horehronie, Štiavnické vrchy, Stolické vrchy, Podpoľanie, Krupinská planina a Cerová
planina. Čierny Balog je definovaný ako oblasť s vysokým potenciálom pre vidiecky CR a
to vďaka svojej technickej pamiatke, železničke a svojej lesníckej histórií a rázu krajiny.
Táto koncepcia nie je veľmi rozsiahla, je to len pár stránok. Jej analýza, opatrenia a
ciele sú len nahrubo načrtnuté. Celkovo obsahuje deväť opatrení, ktoré majú napomôcť
rozvoju vidieckeho CR v kraji. Sú to:
•

Pokračovať v aktívnej spolupráci OCR BB SK so štyrmi vidieckymi regiónmi (Horný
Hron, Stredný Hron, Gemer, Novohrad), ktoré zastupujú 49 mikroregionálnych
vidieckych združení.

•

Iniciovať prijatie zákona NR SR, podľa ktorého by sa pri komerčnom využívaní
vidieckych domov do10 lôžok nevyžadoval živnostenský list.
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•

Vyčleniť primeraný objem finančných prostriedkov účelovo určených na vybrané
marketingové aktivity pre štyri vidiecke regióny.

•

Príprava manuálu vo forme brožúry o vidieckom cestovnom ruchu.

•

Aktívna pomoc OCR BB SK pri získavaní prostriedkov zo ŠF na rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu (najmä nových produktov, doplnkových služieb, skvalitnenie
prostredia) pre súkromný i verejný sektor.

•

Pravidelné organizovanie tlačových konferencií vo vybraných vidieckych regiónoch
pred otvorením letnej turistickej sezóny.

•

Iniciovať zaradenie predmetu vidiecky cestovný ruch, resp. „Podnikanie v cestovnom
ruchu“ do učebných osnov hotelových akadémií, resp. stredných škôl so zameraním na
hotelierstvo a gastronómiu.

•

Iniciovať dôsledné jednotné priestorové značenie zariadení vidieckeho cestovného
ruchu a zaradení medzinárodného symbolu do turistickej mapy, ktorú zabezpečuje
SACR.

•

Každoročne vyhodnotiť tri najlepšie zariadenia vidieckeho cestovného ruchu na území
BB SK s finančným i morálnym ocenením (Koncepcia rozvoja CR BB SK 2007).
Sú to opatrenia malého rozsahu, ktoré neriešia problém rozvoja vidieckeho CR, ale

mu napomáhajú. Je to vidieť aj v praxi, napr. v obci Čierny Balog BB SK podporil
kultúrne akcie, či budovanie cyklistického chodníka nižšou čiastkou (viď tab. č. 9).
V návrhu rozpočtu BB SK kraja na roky 2010-2012 je napr. CR venovaných
153 000 EUR (www.vucbb.sk) ročne, nie je to na pokrytie nejakej pomoci. BB SK tieto
prostriedky venuje na propagáciu kraja na výstavách CR. To je jediná pomoc, ktorú môže
poskytnúť.
Na regionálny rozvoj má vyčlenených 428 000 EUR. Z týchto prostriedkov
podporuje MASky, pomáha obciam s tvorbou stratégií. Na dotácie je vyčlenená cca
polovica, to je 240 000 EUR. Z tejto čiastky ale podporí 600 projektov (www.vucbb.sk).
Ide o finančnú pomoc menšieho rozsahu na konkrétne kultúrne alebo športové podujatia.
Z týchto čísel vyplýva, že aj kraj nemá nejaké významné prostriedky na granty.
Najvýznamnejšia je preto obce národná úroveň.

54

8.

Vidiecky CR v Čiernom Balogu
Čierny Balog je modelovou oblasťou pre potreby tejto práce. Je to vidiecka obec

v periférnej polohe (viď teória jadro - periféria, kapitola č. 2) ku oblastiam s vysokou
ekonomickou aktivitou. Obec sa nachádza v najvidieckejšom kraji SR. Na úrovni NUTS
III, je to práve Banská Bystrica s podielom 52,2 % vidieckeho obyvateľstva (PRV SR
2007) a hustotou obyvateľstva 69 ob/km2 (ŠU SR). Kraj Banská Bystrica je krajom
s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku až 18,8 % (ŠU SR 2009). V okrese
Brezno, v ktorom sa obec nachádza je len jedno sídlo mestského charakteru a to práve
mesto okresné. Hustota obyvateľstva v tomto okrese je 51 ob/km2, čo nie je ani len
polovica slovenského priemeru (110 ob/km2) (ŠU SR 2009). Pracovné miesta v tomto
okrese zabezpečuje len jeden podnik priemyselného charakteru – Železiarne Podbrezová.
Nie len v ekonomickej, ale ani v oblasti CR, nemôže byť podľa môjho názoru obec
Čierny Balog braná za jadrovú. Leží v spádovej oblasti Nízkych Tatier. Táto oblasť je
v rámci CR atraktívnejšia a vyhľadávanejšia. Je tu možné, že Balog láka aj návštevníkov
Nízkych Tatier. Ide však len o jednodenné výlety a návštevníci sa vracajú späť. Čierny
Balog ani nemá taký potenciál, aby mohol konkurovať Nízkym Tatrám ako destinácia pre
dlhodobejšie pobyty. Na druhej strane je to ale obec s bohatou, ešte živou lesníckou
tradíciou, vysokým primárnym kultúrnym i prírodným potenciálom. Tento potenciál sa
môže ďalej rozvíjať a Čierny Balog sa môže stať rozšíreným jadrom Nízkych Tatier.
Táto

kapitola

je

venovaná

analýze

potenciálu

CR

v

obci.

Následne

inštitucionálnemu rámcu a analýze stavu CR v obci a na koniec výsledkom výskumu, ktorý
má dotvoriť obraz o situácii v obci.

8.1 Rozvojové dokumenty v obci Čierny Balog
Obec má slabiny v prijímaní svojich hlavných rozvojových dokumentov. Stále
nemá schválený územný plán a to do veľkej miery brzdí možný ďalší rozvoj. Ako hlavný
rozvojový dokument je zatiaľ braný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
ktorý bol schválený až v roku 2009.
Rozvoju CR sa venujú neziskové organizácie a mikroregióny, ktoré si dali
spracovať marketingové stratégie rozvoja CR, či už v rámci diplomových prác (Dvorská
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2002, Poláková 1999). Na Muránsku planinu bol vypracovaný audit aj v rámci Technickej
pomoci SAPARD (Heretová 2005).
Ďalšia stratégia je vypracovaná konkrétne na oblasť Vydrovskej doliny (Droppová
2005). Sami kompetentní si v tejto marketingovej stratégii určili, že Vydrovská dolina je
určená na aktívny oddych, rekreačný šport, vzdelávanie, kultúru a k návratu k prírodným
hodnotám. Tým si sama sebe aj táto marketingová stratégia protirečí, keď je v kalendári
akcií Pretek automobilov do vrchu. To mi ako návrat k prírode nepripadá. Sami
kompetentní si nevedia určiť priority, nevedia, čo od CR očakávajú a aké by mali byť ich
ciele.

8.1.1

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Obec tento rok prijala prvý strategický dokument. Ten je spracovaný pre roky 2008

- 2015. Schválený a prijatý bol ale na až na jar v roku 2009. Venuje sa širokému spektru
oblastí a je v ňom zahrnutý aj rozvoj cestovného ruchu. Dúfam, že prijatie tohto
dokumentu naštartuje obec aj k prijatiu územného plánu, ktorý je stále v štádiu spracúvania
a tým brzdí rozvoj.
Potrebu Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja (PSHR) ustanovuje zákon č.
351/2004 Zb. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý ukladá obciam povinnosť spracovať
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako nástroja, pomocou ktorého sa
uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja. Pri spracovaní tohto dokumentu boli
rešpektované zásady regionálnej politiky, schválené vládou SR a ďalej princípy regionálnej
politiky Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 – nariadenie
o štrukturálnych fondoch. Vypracovaný dokument rešpektuje Národný strategický
referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013 a Program rozvoja vidieka, ktoré sú
programovacími dokumentmi na čerpanie finančných zdrojov z fondov EU. Tento
dokument je dôležitý aj pre získavanie iných externých zdrojov, napríklad zo štátneho
rozpočtu a pod. Nakoľko možnosť žiadať o nenávratný finančný príspevok z týchto
zdrojov je čoraz častejšie podmieňovaná súladom konkrétneho projektu s týmto
strategickým dokumentom. Financie na chod týchto opatrení chce obec brať
u Banskobystrického kraja, v Regionálnom operačnom programe a z celoplošného
operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast. Konkrétne navrhované
sumy viď prílohy.
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Tento dokument má jeden strategický a štyri všeobecné ciele. Pod všeobecné ciele
spadajú konkrétne špecifické ciele. Cestovný ruch je riešený pod všeobecným cieľom č.4:
Zlepšenie možností občanov zamestnať sa priamo v obci alebo v jej blízkom okolí. Pod
týmto všeobecným cieľom je to konkrétne štvrtý špecifický cieľ: Maximalizovať využitie
potenciálu obce pre rozvoj cestovného ruchu a konkrétne ďalej tri opatrenia (PHSR 2009):
Opatrenie

4.7.

Budovanie

komplexného

systému

doplnkových

služieb

pre

návštevníkov
Indikatívne aktivity opatrenia:
- analýza potrieb služieb pre návštevníkov
- tvorba komplexného systému služieb CR
- zriaďovanie doplnkových služieb
Opatrenie 4.8. Tvorba nových celoročných produktov cestovného ruchu
Indikatívne aktivity opatrenia:
- tvorba spoločných produkty CR
- spoločné projekty, aktivity subjektov CR
- sprístupnenie Dobročského pralesu
- budovanie cyklotrás
- vybudovanie obecného múzea
- vybudovanie centra tradičnej ľudovej kultúry
- využitie areálu bývalej píly Jánošovka pre služby CR
Opatrenie 4.9. Podpora propagácie a marketingu
Indikatívne aktivity opatrenia:
- vytvorenie miestneho združenia CR
- vydávanie propagačných a prezentačných materiálov
- účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách
- organizovanie prezentačných akcií (PHSR 2009)
Mne konkrétne v týchto opatreniach chýba zriadenie pozície destinačného
manažéra, ktorý by rozvoj CR v obci riadil a zastrešoval. Ten by bol pre subjekty
spojovateľom a článkom, ktorý by ich nútil spolupracovať. Keďže to je podľa mňa jeden
z najväčších problémov, ktoré brzdia rozvoj. Manažér by navrhoval stratégie, produkty,
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marketing a propagáciu. Usmerňoval by, ak by boli tendencie vybočiť z nastoleného
trendu. Ďalej ma zarazil jeden z cieľov, konkrétne „Sprístupnenie Dobročského pralesa“.
Dobročský prales je totiž prírodná rezervácia z najvyšším stupňom ochrany a už z tohto je
do nej v záujme jeho zachovania ďalším generáciám, prístup doň zakázaný. Dostupný je
však náučný chodník s povereným sprievodcom od lesného závodu po obvode pralesa.
Keď že sa doňho musia návštevníci objednať, tak sa tam dostanú len ľudia, ktorý majú
ozajstný záujem. Nedostanú sa tam však návštevníci typu „keď už môžme, tak poďme“,
ktorí tam zanechávajú po sebe spúšť. Podľa mňa je takýto spôsob prístupu do pralesa
dostatočný. Finančná stránka za sprievodcu mi nepríde veľmi prehnaná. Preto ma zarazilo,
že na obecnom úrade majú pocit, že prales nie je sprístupnený dostatočne. Dokonca až tak,
že to zahrnú do stratégie. Podľa mňa by si mali kompetentný uvedomiť, že to prináša
privysoké riziká, ktoré nebudú možno v budúcnosti vedieť eliminovať.

8.1.2

Projekty financované pomocou grantov v obci Čierny Balog
Obec Čierny Balog sa samozrejme svoje projekty snaží financovať prostredníctvom

fondov EU, grantových programov štátu i nadácií. Ako sa jej to darí je možné vidieť
v nasledujúcich tabuľkách (tab. č.8 a č.9).
V prílohách uvádzam projekty, ktoré spracovávali neziskové organizácie v obci.
Sú to projekty týkajúce sa CR, vidieckeho CR a kultúry vidieckeho života. Vynechávam
projekty týkajúce sa infraštruktúry, menším, zdravia atď. Prehľad je datovaný od roka
2002 do roku 2008 a jeho úlohou je načrtnúť schopnosť kompetentných čerpať financie
poskytované štátom, EU, či inými organizáciami. Obec v rámci cestovného ruchu riešila
v tomto období dva projekty, na ktoré boli poskytnuté financie aj inak ako z obecného
rozpočtu. Bol to projekt Urbanovho vrchu a Vydrovskej doliny (viď tab. č. 8).
Tab. č.8 Projekty obce Čierny Balog v oblasti CR, financované aj dotáciou do roku
2008
Projekt
Výstavba parkoviska vo Vydrove
Technická vybavenosť-Urbanov vrch
Chodník Históriou a tradíciami obce

Dotácia
Zdroje obce
200 000,214 909,34 999 883,- 15 918 631,170 000,20 000, -

Poskytovateľ
dotácie
Rok
Lesy SR 2003
SACR 2006
POD 2008

Zdroj: PHSR 2008 obec Čierny Balog, www.sazp.sk, júl 2010
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Na projekt budovania lyžiarskeho strediska Urbanovho vrchu bola schválené
vysoká dotácia. Bol to veľký úspech, čo sa finančného obnosu týka. Väčšinou obec získava
menšie čiastky. Projekt však ako celok úspešný nebol, tento rok nebol vlek celú zimnú
sezónu v prevádzke. Je to tým, že vlek patrí súkromnej firme a infraštruktúra okolia bola
financovaná obcou a už zmieneným projektom.
Projekty, na ktoré boli financie schválené po roku 2008, sú v nasledujúcej tabuľke.
Ide hlavne o projekty obce. Na jednom z nich participovala nezisková organizácia
VYDRA. Informácie o ostatných projektoch, ktoré podávali neziskové organizácie, ešte
nie sú dostupné.

Tab. č.9 Posledné projekty v oblasti CR, rok 2009
Poskytovateľ
grantu

Názov
Projektu

Požadovaná
suma v EUR

Výška
schváleného
príspevku
v EUR

Predpokladaný
termín realizácie
rok

Ekopolis – Zelené
oázy

Chodníkom
bezpečne,
príjemne
a náučne
Oddychová zóna
pod stromami
partnerstva
Spoznajme
Čiernobalocký
región na bicykli
Balocký
bačovský deň

2 909,00

2 909,00 (pre
OZ VYDRA)

projekt realizovaný
04/2009

500,00

500,00

projekt realizovaný
09/2009

500,00

500,00

projekt realizovaný
08-09/2009

500,00

500,00

projekt realizovaný
09/2009

Verejno-súkromné
partnerstvo
Muránska planina
BBSK – poslanci
BBSK – predseda

Zdroj: www.ciernybalog.sk, júl 2010

Z predchádzajúcej tabuľky (tab. č. 9) sa dá vysledovať, že obec Čierny Balog, sa
snaží nadväzovať a využívať programové a strategické dokumenty nadriadených inštitúcií.
V rámci BB SK čerpá nižšie čiastky na financovanie kultúrnych akcií i rozvoja CR. Zo
sledovaných celoplošných programov čerpala financie len v rámci POD a to v roku 2008
na Chodník históriou a tradíciami obce. Tento chodník mal aj iného spolufinancovateľa a
to nadáciu EKOPOLIS, ktorá dala čiastku 2909 EUR organizácii VYDRA, ktorá sa taktiež
podieľala na budovaní tohto náučného chodníka. V rámci POV však nebola úspešná.
Financie na chod MAS jej neboli schválené.
Obec zamestnáva projektového manažéra. Jeho úlohou je vypracovávať projekty a
predkladať ich konkrétnym ministerstvám, keď vyhlásia výzvy v rámci operačných
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programov. Tento človek sa má orientovať v strategických dokumentoch, sledovať dátumy
a administrovať podávané projekty. Obec však nie je veľmi úspešná v žiadostiach
týkajúcich sa vidieckeho CR. V roku 2010 obci nebol schválený projekt v rámci Programu
rozvoja vidieka. Verejno-súkromné partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron sa snaží
stať MASkou a byť týmto programom financovaná. Stále sa im to však nedarí. Obec má
inak šťastie, že sa veľký štátny podnik rozhodol v obci vybudovať na svoje náklady
lesnícky skanzen. Obec financovala parkovisko, aj to len čiastočne.

8.2 Predpoklady pre CR v obci Čierny Balog
Na úvod je zhodnotenie Čierneho Balogu ako destinácie pomocou predpokladov na
rozvoj CR. Použila som metodiku Štepánka, Kopačky, Šípa (Štepánek, Kopačka, Šíp 2001)
a potenciál analyzovala prostredníctvom delenia na lokalizačné, selektívne a realizačné
predpoklady.

8.2.1

Lokalizačné predpoklady
Lokalizačné predpoklady určujú miesto výskytu (lokalizáciu) CR. Vyjadrujú

spôsobilosť územia poskytnúť podmienky pre rozvoj CR (Štepánek, Kopačka, Šíp 2001).
Delíme ich na prírodné a kultúrno-historické predpoklady.
Obec Čierny Balog sa rozprestiera v Balockých vrchoch na severných úbočiach
Slovenského Rudohoria. Je súčasťou breznianskeho okresu a banskobystrického kraja, čiže
leží na Strednom Slovensku (viď obr. č. 5). Územie obce zaberá pramennú oblasť rieky
Čierny Hron aj s jeho prítokmi. Rieka Čierny Hron asymetricky delí územie na rozsiahlu
južnú a menšiu severnú časť. Rozkladá sa južne od mesta Brezna a Breznianskej kotliny.
Oddeľuje ho od nej chrbát Koreňovej a Chamarovej so sedlom Vrchdolinka, cez ktoré
vedie štátna cesta spojujúca Brezno s Čiernym Balogom (Kováčik 2003). Čierny Balog je
obec skladajúca sa z pôvodne trinástich drevorubačských osád „handľov“, ktoré zakladali
nemeckí drevorubači. Sú to tieto osady: Krám, Medveďovo, Dolina, Balog, Vydrovo,
Závodie, Jergov, Jánošovka, Fajtov, Komov, Latky, Pustô, Dobroč (Zemko 1975, Kováčik
2003).
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Obr. č.5 Poloha Čierneho Balogu v rámci Slovenskej republiky

Zdroj: PSHR 2009

Územie obce je rozsiahle a členité, najnižší bod sa nachádza na mieste zvanom
Svätý Ján v doline Čierneho Hrona pri jeho sútoku s Kamenistým potokom (494 m.n.m).
Najvyšším miestom je Klenovský Vepor, má výšku 1338 m.n.m. Chotár obce je veľmi
rozsiahly. Svojou rozlohou 14717 ha (147,17 km2) je Čierny Balog plošne najväčšou
obcou Breznianskeho okresu a jednou z najväčších na Slovensku. Veľká rozloha obce je
daná položením obce v horskom lesnatom masíve v povodí rieky Čierny Hron. Jeho
hranice sú zväčša prirodzené. Čierny Balog susedí na severe s Breznom, na západe
s Hroncom, na juhu s vrchárskymi obcami, Sihla, Drábsko a Lom nad Rimavicou.
V tesnom susedstve sú obce Valaská a Podbrezová. Okrajová poloha mimo hlavnej
dopravnej tepny Horehronia, veľká rozloha a zalesnenosť chotára, prevažne prirodzené
hranice a prirodzená aj hospodárska inklinácia dávajú obci špecifický charakter a odrazili
sa na mnohých stránkach jej života.
Obec je súčasťou dvoch mikroregiónov, mikroregiónu Muránska planina a
Čiernohronského mikroregiónu. Tieto dva mikroregióny vytvorili spolu Verejno-súkromné
partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron. Je to partnerstvo založené na báze
občianskeho združenia, ktoré vzniklo za účelom mobilizácie zdrojov územia a zapojenia
územia obcí do programu LEADER, čo je jeden zo spôsobov čerpania finančných
prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2007-2013.
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Geologická stavba a povrch
Územie patrí do Veporských vrchov, konkrétnejšie sú to Balocké vrchy. Tvar a
horninová skladba je pestrá. V katastri nájdeme horniny od najmladších - treťohorných
vulkanických andezitov a ryolitov, až po najstaršie - starohorné migmatity. Najčastejšie sa
vyskytujú fylity a svory, teplom a tlakom premenené, zbridničnatené horniny. Na týchto
pomerne odolných horninách sa vytvoril zložitý reliéf. Hraničný vrcholový chrbát tvoria,
v takmer rovnakej nadmorskej výške od 900 do 1100 m položené pomerne ploché vrcholy.
(Zemko 1975). Časť vrcholových rovní bola preto odlesnená a poľnohospodársky využitá
ako pasienky.
Veporské vrchy so svojimi tiahlymi dolinami, vznikli v druhohorách vrásnením,
s množstvom lomov. Súčasný vzhľad krajiny bol tvarovaný najmä v treťohorách. Sopka
Poľana v tomto období vychrlila množstvo lávy, ktorá zasiahla aj územie terajšej obce.
Zaoblenie hrebeňov balockých hôr bolo spôsobené eróznou činnosťou (Kováčik 2003).
Najnižšie časti územia Čierneho Balogu tvorí aluviálna niva Čierneho Hrona,
náplavové kužele jeho prítokov a riečne terasy. Niva je široká do 200 m a zväčša je
zastavaná alebo využitá na záhradky a lúky. Riečne terasy ležia vo výške 5 až 70 m nad
nivou a sú zväčša využité ako polia. Niva spolu s terasami a poriečnou rovňou, tvorí dolnú
hospodársku základňu (Zemko 1975, Kováčik 2003).

Podnebie a vodstvo
Podnebie Čierneho Balogu, podobne ako celého stredného Slovenska, sa vyznačuje
veľkou premenlivosťou. Tento stav je podmienený vplyvmi oceánskych a kontinentálnych
vzdušných más i členitosťou povrchu a nadmorskou výškou obce. Dedina leží podstatnou
časťou v miernej chladnej oblasti. Dolinu Čierneho Hrona zasahuje vplyv mierne teplej
oblasti. Vrcholové partie patria zasa do studenej oblasti. Priemerná januárová teplota je
okolo -6 °C, priemerná júlová teplota dosahuje 16 °C. Priemerné množstvo zrážok
dosahuje ročne 773 mm. Najviac zrážok pripadá na máj až júl. Vzhľadom na reliéf územia
Čierneho Balogu prevládajú západné a severozápadné vetry. Mierne chladné a vlhké
podnebie dovoľuje pestovať v chotári obce len na teplo menej náročné druhy
poľnohospodárskych kultúr.
Rieky svojimi tokmi sledujú dva základné smery tektonických zlomov, a to východ
- západ (potok Šaling, časť Čierneho Hrona) a juh - sever (potoky vo Veľkej doline,
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Vydrovo, Krížno) (Kováčik, 2003). V chotári obce pod Klenovským Veprom v Čiernej
doline, pramení Čierny Hron, hlavná riečna tepna územia. Priberá väčší počet prítokov,
z ktorých vodnatejšie sú ľavostranné prítoky: Kamenistý potok, Vydrovo, Krížno, atď.
Z pravostranných prítokov priberá len Kýčerný potok a Šaling. Sú to potoky prameniace
pod vrcholmi Veporského Rudohoria pretekajúce lesnatými masívmi, ktoré majú vplyv na
vyrovnanosť ich prietokov. Preto sa Čierny Hron stáva už na území obce relatívne
vodnatou riekou, ktorá sa v minulosti využívala aj s prítokmi na splavovanie dreva.
Najväčší prietok má v jarných mesiacoch a v období maxima dažďov.

Pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo
Územie obce je pokryté prevažne podzolovými pôdami. Hnedé lesné pôdy
pokrývajú najmä riečne terasy, nižšie úbočia a poriečne rovne. Na nižšie zarovnaných
častiach sú pomerne úrodné. Úrodnosť týchto pôd v minulosti zvyšovali terasovaním polí,
čo zabraňovalo najmä splavu humusu. Po založení roľníckeho družstva, dochádzalo
k intenzívnej erózii, zvlášť pri pestovaní zemiakov (Kováčik 2003). V súčasnosti je už
pestovanie zemiakov na ústupe. Svahy sú prevažne zatrávnené. Proces erózie je už na
ústupe.
Pôdy sú dobre vyvinuté aj pod lesmi, zvlášť v nižších polohách. S výškou a
strmosťou úbočí kvalita lesných pôd klesá. Najvyššie časti Veporských vrchov pokrývajú
typické horské podzoly. Na rovniach, najmä na miestach slabšie drenovaných sa vyskytujú
aj mačinové pôdy.
Rastlinnú pokrývku obce tvorí z vyše troch štvrtín les. Pôvodnú lesnú pokrývku
tvorili bukovo-jedľové lesy. Táto lesná pokrývka sa viac ako storočnou hospodárskou
činnosťou, ktorá bola nedostatočne regulovaná, zmenila. Dnes prevažujú väčšinou
smrekové monokultúry. Slabo je v nich zastúpená jedľa a hlavná listnatá drevina buk.
V niektorých častiach sa nájde aj vtrúsený smrekovec, borovica, javor, brest a iné.

Ochrana prírody a prírodne cenné oblasti
Na území Čierneho Balogu sa nachádza niekoľko vzácnych prírodných oblastí (viď
obr. č. 6). Do územia obce patrí národná prírodná rezervácia (NPR) Dobročský prales,
ktorý sa nachádza cca 6 km južne od čiernobalockej osady Dobroč (mapka viď prílohy).
NPR vznikla v roku 1913 a má rozlohu 57,42 ha. Je to jedno z najvzácnejších a najstarších
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pralesových oblastí strednej Európy. Najstaršie jedle majú 300 až 400 rokov.
Najmohutnejšia z nich, 56 m vysoká s obvodom 610 cm sa zlomila v roku 1964. Mala vek
450-500 rokov (Zemko 1975). Zaujímavosťou sú aj zvieratá. Vyskytuje sa tu medveď
hnedý, rys ostrovid, mačka divá, kuna a jelenia zver. Zo vtáctva je najzaujímavejší kuvičok
vrabčí. Je to malá sovička, ktorá dorastá do veľkosti 10 cm. Vstup do pralesa je však pre
jeho nesmiernu hodnotu zakázaný. Do vnútra sa smie len s povolením Lesov SR. Turisti
smú len na exkurzný chodník, ktorý vedie po obvode pralesa. V septembri 1998 udelila
Rada Európy NPR Dobročský prales Európsky diplom.
Ďalšou NPR je Klenovský Vepor (1338 m.n.m), ktorý je NPR od roku 1964, na
ploche 129,94 ha s ochranným pásmom 208,85 ha. Predmetom ochrany je zachovalý
komplex pralesovitých porastov smreka, buka a jedle (Kováčik 2003). Lokalita je
biotopom sov, rysa ostrovida, medveďa hnedého a hlucháňa obyčajného, ktorý je na
Slovensku vzácnym druhom.
Neďaleko Klenovského Vepra leží rašelinisko a tiež NPR Klenovské Blatá.
Nachádza sa v sedle medzi Klenovským Veprom a Rozsypkom vo výške 1050 m.n.m.
Zaujímavá je flóra bohatá na machorasty a rašeliníky. Fauna je zastúpená hrabošom
močiarnym, jaštericou živorodou, orešnicou perlavou. Je tu veľa poľovnej zvery, preto je
oblasť vhodná na poľovníctvo.
Do územia obce zasahuje aj východná časť CHKO Poľana, vyhlásená v roku 1981.
Dôvodom vyhlásenia je jedinečná geologicko - geomorfologická stavba, podmienená
sopečnou činnosťou. Poľana je stratovulkán, ktorý bol činný v mladších treťohorách
(Kováčik 2003). Za dobré enviromentálne podmienky môže pomerne malý antropogénny
zásah do územia. Poľana je aj známa svojou poľovnou zverou, ktorá má až trofejové
hodnoty.
Čo sa ochrany prírody na európskej úrovne týka, územie obce je v sústave
NATURA 2000, pod ktorú patria chránené vtáčie oblasti a územia osobitnej ochrany. Tie
sú v našej národnej legislatíve kategorizované ako územia európskeho významu – pred
vyhlásením, po vyhlásení sú zaradené do príslušnej národnej kategórie CHÚ. Obec patrí
pod chránenú vtáčiu oblasť Poľana a do kategórie územia európskeho významu boli
zaradené v území už existujúce chránené územia: Poľana, Dobročský prales, Klenovský
vepor, Klenovské Blatá (PHSR obce Čierny Balog 2009).
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Medzi Čiernym Balogom a Hroncom bol vybudovaný náučný chodník pre pešiu
turistiku. Na 11,5 km úseku môžu záujemcovia vidieť pozostatky lávových prúdov andezit, blokové zosuvy pôdy a vápencové krásy (výškový profil a mapka viď prílohy).

Obr. č.6 Prírodne cenné oblasti v Čiernom Balogu

Zdroj: PHSR obce Čierny Balog

Kultúrne - historické predpoklady
Región má bohatú drevársku a lesnícku tradíciu. Hlavnou atrakciou je zachovalá
časť pôvodne rozsiahlej lesnej železnice (znázornenie bývalého a súčasného stavu
v prílohách). Táto železnica má v súčasnosti nesmierny význam pre cestovný ruch. Je to
ojedinelá atraktivita v Európe. 1.5.1992 bola obnovená turistická prevádzka na
zostávajúcom úseku trate z Hronca do Čierneho Balogu a čiastočne do Vydrovskej doliny.
V roku 2003 slávnostne otvorili nový úsek z Hronca do Chvatimechu. V súčasnosti ČHŽ
premáva denne počas letnej turistickej sezóny od 1.5. do 15.9. Prevádzka je zabezpečovaná
na zrekonštruovanom úseku trate z Chvatimechu do Čierneho Balogu a do Vydrovskej
doliny (spolu 14 km). Mimoriadne jazdy je možné si objednať kedykoľvek. Vozový park
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pozostáva

z

dvoch

parných

lokomotív,

šiestich

motorových

lokomotív

a

zrekonštruovaného motorového vozňa M21 004 (ČHŽ 2009). Lokomotívy sú v prevádzke
spolu so súpravou historických osobných vozňov.
Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline je spojením múzea v prírode a okružného
náučného chodníka. Prístupný je v období od 1. mája do 30 septembra. Na
trojkilometrovom „Chodníku lesného času“ je v súčasnosti 66 zastávok, ktoré mnohými
zaujímavými exponátmi a predovšetkým prirodzenými lesnými stanovišťami, ponúknu
objavné pohľady na životodarné schopnosti lesa (možnosti trás skanzenom viď prílohy).
Určite sú však zaujímavé aj živé obrazy z histórie, súčasnosti a budúcnosti lesníctva.
Veľmi pôsobivým doplnením areálu sú prírodné diela medzinárodnej skupiny umelcov
Ekoartu.
Zaujímavé sú i ďalšie kultúrno-historické pamiatky a aj samotná história obce.
Obec tvorí komplex pôvodne drevorubačských handľov, do 19. storočia nazývaných
čiernohronský handel (Holzhandlung, Schwarzwasser). Tvorili ho bývalé osady, dnes časti
obce, Dobroč, Dolina, Fajtov, Jánošovka, Jergov, Látky, Komov, Krám, Medvedovo,
Pustô, Vydrovo, Závodie.
V obci sa nachádza klasicistický kostol Nanebovzatia Panny Márie z rokov 1797 1804. Nachádza sa v ňom hlavný oltár Panny Márie a kazateľnica, ktoré sú tirolskou
prácou z roku 1905, neskorobaroková krstiteľnica z konca 18. stor., poly chrómová
drevorezba „Ukrižovaný“ a neskorobaroková lavica z konca 18. stor. Na chóre sa nachádza
neskorobarokový obraz Korunovania Panny Márie z polovice 18 storočia.
Na budove Obecného úradu je umiestnená pamätná tabuľa na pamiatku
čiernobalockému štrajku lesných a piliarskych robotníkov z roku 1933. Pred budovou
úradu je pamätník padlým v prvej svetovej vojne. Ďalej je tu pamätník padlým v SNP,
pamätník padlých partizánov, bunker s Starej doline a v doline Brôtovo a pomník Jozefa
Dekréta Matejovie.
Z remesiel sa zachovalo kováčstvo, tkáčstvo, košikárstvo, drevorezbárstvo, výroba
ručných prác a maľovanie obrazov (viď tab. č. 10). O výrobky remeselníkov sa je možné
uchádzať vo Vydre n.o., u niektorých remeselníkov je možná aj exkurzia. Väčšina ľudí
ovládajúce nejaké remeslo sú už ale v dôchodkovom veku, preto je otázne, v akej podobe
ostanú remeslá v budúcnosti zachované. Pre týchto ľudí je to finančné prilepšenie ku
dôchodku, trávenie času so záľubou, aj pomáhanie vlastnej domácnosti. Rozvoj remesiel
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zabezpečuje aj Komunitné centrum n.o., ktoré organizuje tématické večery a učí
obyvateľov zručnosti týchto remesiel.

Tab. č.10

Remeslá v obci Čierny Balog

Zdroj: PHSR 2009

Zaujímavý je kroj (ľudový odev), ten svojim strihom a základnými časťami patrí
k detvianskemu typu, ale niektoré časti skôr k horehronskému: košeľa so širokými
rukávmi, súkenné nohavice (súkenáky) a tkané zápastky. Ženský odev pozostáva z košele
alebo oplecka, plátennej sukne z modrotlače (kikľa), zástery (šata) a šatky na hrdlo
(Kováčik 2003).
Ku kultúre obce nepochybne patria aj ľudové tradície. Tie sú živené v obci napr. aj
folklórnymi festivalmi. Konajú sa tu dva: Katarínske dni čiernobalockej ľudovej kultúry a
fašiangový festival „Už sa fašiang kráti,…“. Katarínske dni sú menšou akciou, určenou
hlavne pre baločanov, ale určite majú potenciál ako atrakcia CR do budúcnosti. V jeho
rámci boli napr. vystúpenia detí z materských škôlok Čierneho Balogu, výstava fotografií,
súťaž o najlepšiu balockú pálenku, víno, likér a lekvár, remeselnícky jarmok a samozrejme
zábava a folklórne vystúpenia. Fašiangový festival už v dnešnej dobe naberá masovejší
charakter, tohto roku sa konal už 15. ročník. Zahrňuje v sebe bursovníctvo (v podstate sa
jedná o masopustový sprievod), folklórne vystúpenia v kultúrnom dome, remeselnícky
jarmok, pochovávanie basy (čo je posledná zábava pred pôstom), aj posledný fašiangový
ples, súťaž vo varení trhancov.
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Čo sa ďalších podujatí týka, ktoré sú pripravované na území obce jedná sa o:
•

Otvorenie sezóny lesníckeho skanzenu a železničky (1.5.)

•

Preteky automobilov do vrchu

•

Deň stromu (v polovici júla)

•

Pochod vďaky- výstup na Klenovský Vepor (koniec augusta, výročie SNP)

•

Preteky krnohov

•

Bačovské dni

Tab. č.11

Kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych

pamiatok, v katastri Čierneho Balogu
Adresné údaje

Názov pamiatky

Bližšie určenie
objektu

Vznik

Dátum
vyhlásenia

Na Skalici

cintorín
s pomníkom

padlí partizáni20

1951

26.6.1963

Tlstý javor

cintorín
s pomníkom

padlí partizáni34

1959

26.6.1963

Dobroč-za obcou

Pomník

Zavraždení
partizáni

1959

26.6.1963

Pri dome kultúry

Pomník

padlí partizáni

1951

26.6.1963

Dobroč

Bunker-partizánsky

SNP

1944

26.6.1963

Dolina Vydrovo

Železnica

Úzkorozchodná

1908

26.3.1982

Před
Obrubovanskou

Železnica

Úzkorozchodná

26.3.1982

Dolina Vydrovo

Železnica

Úzkorozchodná

26.3.1982

lok.Sv.Ján

Železnica

Úzkorozchodná

1948

26.3.1982

Osada Nový Krám

Železnica

Úzkorozchodná

1908

26.3.1982

lok.Sv.Ján

Železnica

Úzkorozchodná

1923

26.3.1982

lok.Sv.Ján

Železnica

Úzkorozchodná

1923

26.3.1982

lok.Sv.Ján

Železnica

Úzkorozchodná

1923

26.3.1982

Železnica

Úzkorozchodná

1920

26.3.1982

Horný hajc

Železnica

Úzkorozchodná

1908

26.3.1982

Dolný hajc

Železnica

Úzkorozchodná

10.roky
20.stor

26.3.1982

Kostol

r.k.Nanebovzatia 1797-1804
P.M

26.6.1963

ľudový dom

Zrubový

26.6.1963

Pusté

zdroj: Audit územia a zdroj Mikroregiónu Čierny Hron, 2004
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8.2.2

Realizačné predpoklady
Tvorí ich infraštruktúra CR. Je to súbor zariadení a služieb, nevyhnutných, aby sa

mohol účastník CR ubytovať, stravovať, vykonávať rekreačné, športové a kultúrne aktivity
(Štepánek, Kopačka, Šíp 2001).
V obci

sa

nachádza

turistická

informačná

kancelária

(TIK),

ktorej

prevádzkovateľom je VYDRA n.o. Tá poskytuje informácie o ČHŽ, jej premávke,
lesníckom skanzene, turistických možnostiach regiónu, autobusových spojoch, o
možnostiach ubytovania, zaoberá sa predajom suvenírov, pohľadníc, propagačných
materiálov. Pobočky TIKU sú priamo na stanici ČHŽ na Čiernom Balogu (kde TIK
prevádzkuje aj múzeum ČHŽ), vo Vydrovskej doline (pri vstupe do skanzenu) a na
nástupnej zastávke ČHŽ na Chvatimechu.
V súčasnosti prevádzkujú Lesy SR na Čiernom Balogu Lesnícke informačné
kancelárie (LIK). Sú to tri na Čiernom Balogu: v odštepnom závode na Balogu a lesných
správach na Dobroči a Kráme. Ešte jednu LIK prevádzkuje odštepný závod Čierny Balog
na správe vo Valaskej. Zamestnanci lesov v nich poskytujú informácie o lesníckych,
turistických, prírodných, kultúrnych a historických pozoruhodnostiach regiónu.

Obr. č.7 Poloha Čierneho Balogu v rámci cestnej siete

Zdroj: www.vydrovskadolina.sk, jún 2010
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Doprava
Dopraviť sa do regiónu je možné po štátnej ceste č. 66 z Banskej Bystrice do Košíc
a štátnej ceste č. 72 z Vysokých Tatier. Do Čierneho Balogu po štátnej ceste Brezno Hriňová. Z okresného mesta Brezna premáva pravidelná autobusová doprava. Počas
sezóny ČHŽ stojí na Chvatimechu rýchlik, s napojením na Čiernohronskú železničku
(Poláková 1999).

Ubytovacie kapacity
Ubytovanie v Čiernom Balogu sprostredkuje záujemcom VYDRA n.o., keď že
kapacita priamo v obci nie je uspokojivá, kontaktuje aj hotely a penzióny v okolí.

Obr. č.8 Ubytovanie v obci Čierny Balog

Zdroj: autorka, podľa PHSR 2009 a katalógu VYDRA, n.o, máj 2010
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Formy ubytovania v obci sú penzióny a ubytovanie na súkromí. V rámci rozvoja
oblasti Urbanovho vrchu, boli obcou rozparcelované a rozpredané pozemky, na ktorých
majú stáť nové penzióny. V obci zatiaľ chýba kemp, ktorý by bol veľkou výhodou. Oblasť
má totiž veľký potenciál pre rozvoj pešej turistiky, cykloturistiky a ľudia s týmto štýlom
života, vyhľadávajú spánok pod „holým nebom“. Ubytovanie poskytujú aj Lesy SR a
odštepný závod Čierny Balog, ktoré prenajímajú horské chaty, v okolitých lesoch. Ich
ponuka sa dá nájsť na internete. Tiež tam nájdete fotografie, popis vybavenia, cenník,
priemernú obsadenosť, dátumy kedy sú už chaty rezervované. Objednávať sa dá cez
internet, majú rezervačný systém. Rezervovať sa dá za pomoci internetu, telefonicky alebo
dodaním žiadosti na OZ. Hotel sa priamo v obci nenachádza. Túto formu ubytovania, však
poskytujú hotely v okolí.
Z obrázku (č. 8) sa dá vysledovať koncentrácia ubytovaní na dolnom konci obce,
blízko lyžiarskeho strediska Urbanov vrch. Čo je podľa mňa prekvapujúce, čakala by som
viac objektov v centre obce. Lyžiarske stredisko pravdepodobne priláka viac nocujúcich
ako železnička so skanzenom. Na tieto dve atrakcie je jeden deň postačujúci, na lyžovačku
sa chodí aspoň na víkend.
Zoznam ubytovacích kapacít bol upravený, najväčší penzión zanikol, čiže bol
z celkového počtu vylúčený (v obrázku č. 8 je však zaznačený). Podľa obecného úradu sa v
obci nachádza 201 lôžok. Väčšina z nich je ubytovanie na súkromí (30 ubytovateľov, čiže
majitelia nemusia byť živnostníci a tento spôsob príjmu je doplnkom, prilepšením k ich
domácim rozpočtom). Podľa VYDRY n.o. je počet lôžok v obci cca 290. Čo obec vníma
ako nedostatok, že neexistuje ubytovacia kapacita v obci, ktorá by bola schopná ubytovať
cca 40 až 45 ľudí (autobus ľudí, čo je väčšinou jeden zájazd). Otázka ale je, či by sa
dokázal takýto podnik v obci uživiť. A ak má obec ako koncepciu vidiecky CR, väčšie
ubytovacie zariadenia by ani nemali byť vítané, keďže by to zaťažovalo prírodné
prostredie.

Stravovanie
Reštaurácie sú v obci dve: na staničke ČHŽ a Koliba pod Urbanovým vrchom. Vo
Vydrovskej doline je ešte cez sezónu otvorený bufet, kde sa dajú zakúpiť nenáročné jedlá
ako klobásy, langoše, hranolky a pod. Pohostinstiev je v obci o poznanie viac, je ich až
desať. Na objednanie sa poskytuje produkt „vatričkový kráľ“, pri jazde vláčikom na
zastávke Sv. Ján pre hostí ugrilujú mäso, navaria guláš a podobné jedlá.
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Obr. č.9 Reštauračné zariadenia v obci Čierny Balog

Zdroj: autorka, podľa PHSR 2009 a katalógu VYDRA, n.o, máj 2010

Z týchto stravovacích zariadení je v prevádzke celý rok nepretržite iba reštaurácia
Železnička, kde ale majiteľke vypršala nájomná zmluva a obec jej ju nepredĺžila
a vyhlásila konkurz na prevádzkovateľa a reštaurácia KOLIBA, ktorá sa nachádza pod
vlekom.
Reštaurácia Vlčie diery bola podnikom len príležitostným, na objednávky, väčšinou
slúžila len na zábavy a diskotéky. Aj na ňu je vyhlásený konkurz, takže je otázne, ako bude
prevádzkovaná v budúcnosti.
Tak isto príležitostným podnikom je aj reštaurácia Veľké obloky, ktorá sa využíva
na oslavy svadby a plesy, čiže nie je dostupná pre bežného návštevníka. Bufet je
v prevádzke iba počas letnej sezóny. Varia sa tu klasické slovenské jedlá ako halušky,
pirohy, polievky a pečie sa mäso, čiže nie je to klasický bufet. Z 310 - 370 miest je
žiaľbohu bežnému návštevníkovi v letnej sezóne dostupných len 160 miest, celoročne 100
miest.
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Všeobecná infraštruktúra
Čo sa týka obchodov s potravinami, každá miestna časť má aspoň jeden. V obci sa
nájdu aj butiky, kvetinárstvo, kaderníctva, kozmetika, stávkové kancelárie. Pečivom a
chlebom obec a okolie zásobí vlastná pekáreň. Zriadená je aj výrobňa studenej kuchyne.
Väčšina potravín poskytuje nedeľný predaj, ale večerný predaj chýba.
K dispozícii turistom je aj pošta, pri obecnom úrade sa nachádza bankomat.
Bankomat patrí Dexia banke, je to jedna z menších bánk na Slovensku. Väčšie banky
odmietli v obci postaviť bankomat, že to nie je pre nich rentabilné. Turistom dovtedy
bankomat chýbal, keďže najbližší bol až v Brezne. V obci sa nachádza zdravotné stredisko,
pri ktorom je aj lekáreň. Pohotovostná služba je k dispozícii v neďalekom Brezne.
Samozrejmosťou sú aj telefónne automaty, ktoré sú na pošte, na stanici ČHŽ, aj
v miestnych častiach. Napr. požičovňa bicyklov je v penzióne Zelený dom.

8.2.3

Selektívne predpoklady
Určujú schopnosť spoločnosti zúčastniť sa na CR. Umožňujú vybrať (selektovať) z

obyvateľov tých, ktorí majú najväčší záujem o účasť na CR. Umožňujú podľa určitých
kritérií vybrať podnety, ktoré najviac pôsobia na rozvoj CR (Štepánek, Kopačka, Šíp
2001).
V tejto kapitole sa budem venovať ľudským zdrojom. To zahŕňa štruktúru
obyvateľstva nezamestnanosť, ekonomicky aktívnych, skladbu zamestnanosti (viď obr. č.
10, tab. č. 12 a tab. č. 13). Organizácia, ktorá má v obci napomáhať profesnému rozvoju je
Komunitné centrum n.o. Organizácia dostáva ročne od obce na chod programov 150 tisíc
korún, resp. 5 tisíc eur. Čo sa týka programov, ktoré má Komunitné centrum na starosti,
nie je to také dokonalé ako by to malo byť. Vzdelávanie občanov, čiže kurzy nie sú až tak
časté. Myslím si, že je to nedostatkom financií ale i záujmu občanov. Internetové stránky
centra sú neaktualizované už rok. Domnievam sa, že centrum stagnuje. Na druhej strane
ale večery na rozvoj tradícii a remesiel fungujú, maľujú sa vajíčka, aranžujú kvetiny. Nie je
finančne náročné zabezpečiť takýto druh akcie a aj takto sa dá rozvoju vidieckeho CR
pomôcť. Centrum sa žiaľbohu nevenuje rozvoju kvalifikácie vo veľkej miere, častejšie sú
akcie pre seniorov a terénna sociálna práca.
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Obr. č.10

Veková štruktúra v obci podľa pohlavia

Zdroj: PHSR 2009

Veková štruktúra obyvateľstva je stacionárna (viď obr. č. 10), podobný tvar má
veková štruktúra celej slovenskej populácie. Najväčšími problémami vidieka majú byť,
odsun vzdelaných, mladých a ekonomicky aktívnych osôb, starnutie obyvateľstva a jeho
následné vymieranie. Od predpokladu, že bude štruktúra posunutá k vymieraniu
obyvateľstva a najsilnejšie budú staršie ročníky (regresívna pyramída), sa obec odkláňa.
Nie je na tom v demografickom ohľade tak zle, ako sa u vidieckeho obyvateľstva
predpokladá. Najsilnejšia je stále produktívna zložka obyvateľstva, aj keď mladý
odchádzajú, avšak nie až v takej miere. Otázkou ale stále ostáva, či ten odsun z vidieka
obec ešte nečaká. Jeden takýto sa už uskutočnil v 80 rokoch, keď v obci klesol počet
obyvateľov cca o 1000 obyvateľov. Obec samozrejme do počtu ekonomicky aktívnych
ľudí má dostatočný potenciál pre rozvoj služieb. Je to ale hlavne o vzdelávaní tohto
obyvateľstva.
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Tab. č.12

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo a nezamestnanosť k 31.5 2008

Zdroj: PHSR 2009

Podiel EA na obyvateľstve je takmer polovičný, zatiaľ je to dostatočná kapacita
pracovnej sily, ktorá by sa mohla podieľať na rozvoji služieb. Nezamestnanosť je vysoká,
čo je pre vidiecke obce, ktoré nie sú v zázemí veľkého hospodárskeho centra typické.
Vysoký je aj podiel dlhodobo nezamestnaných, nad 12 mesiacov to je 47,9 % a nad 24
mesiacov 32,6 %. Problematická je samozrejme aj rómska komunita, keď že Rómovia
nemajú pracovné návyky a nemajú veľa krát ukončené ani základné vzdelanie. Toto
vysoké percento znamená, že ak by sa vidiecky CR rozvíjal, mal by kde čerpať pracovnú
silu, samozrejme ak by bola dostatočne preškolená. Práve pre túto skupinu
nezamestnaných môže byť CR jednou z možných alternatív, ako sám seba zamestnať,
alebo si pri nezamestnanosti privyrobiť na zlepšenie rodinného rozpočtu. Môžu na začiatok
podnikať bez živnostenského listu, keďže napr. na ubytovanie u seba doma, toto
oprávnenie za určitých podmienok nepotrebujú.

Tab. č.13

Zamestnanosť v obci podľa odvetvovej skladby

Odvetvie
Zariadenia a podniky odvetvia poľnohospodárstva
Agroslužby
Prevádzky odvetvia výroby sekundárneho sektoru
Prevádzky a zariadenia so skladovacou činnosťou
Zariadenia dopravy
Prevádzky odpadového hospodárstva
Prevádzky výrobných, opravárenských a remeselných služeb
Zariadenia občianskej vybavenosti – obchodno-obslužné,
Školstvo, zdravotníctvo, kultúra, verejná administratíva a správa
Celkom

Počet
občanov
42
0
14
0
12
0
102
103
111
384

Zdroj: autorka, podľa PHSR, 2009
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Ako je možné vysledovať z predchádzajúcej tabuľky v obci je vytvorených 384
pracovných miest, EA osôb je 2320. To znamená, že na jedno pracovné miesto je 6 EA
osôb. Väčšina obyvateľov musí za prácou dochádzať, hlavne do miestneho okresu Brezno.
CR sa týkajú kategórie agroslužby, prevádzky výrobných, opravárenských a remeselných
služieb, obchodno-obslužné zariadenia. Agroslužby sa bohužiaľ v obci nenachádzajú, tento
produkt CR je dostupný vo vedľajších obciach, prevádzkovatelia služieb CR spolupracujú
s týmito objektmi, a ak majú záujem o tieto služby, je im to sprostredkované. V obci síce
agroslužby chýbajú, ale salaše, ktoré sa v obci nachádzajú, sú návštevníkom dostupné.
Predpokladám, že v tabuľke nie sú zahrnutí pracovníci salašov. Majitelia sú živnostníci a
spadajú pod poľnohospodárstvo. Valasi sú z väčšiny nezamestnaní, ktorí si tak prilepšujú a
na úradoch pritom nie sú hlásení. Aj niektoré remeselné služby sú atraktívne pre CR (viď
tab. č. 13). Na týchto remeselníkov sa dá nakontaktovať vo Vydre n.o. Nie všetci sú
zahrnutý v tabuľke zamestnanosti, keď že sú to aj starší ľudia, ktorý sú na dôchodku.
Obchodno-obslužné služby sa CR týkajú do počtu ľudí najviac, ide o zamestnancov
v obchodoch, pohostinstvách a reštauráciách. Do kontaktu ale návštevníci obce prídu
najčastejšie s brigádnikmi, ktorí sa na letnú sezónu najímajú. Sú to väčšinou vysokoškoláci
z obce, čo majú cez leto prázdniny a majú kvalifikačné predpoklady pre túto prácu,
ovládajú jazyky, mieste podmienky, zaujímajú sa o históriu a tradície. Tieto osoby ale
v týchto tabuľkách nie sú zahrnuté, jedná sa o sezóne práce, ktoré v obci nie sú ojedinelé.
V lete vždy klesá nezamestnanosť, keďže poľnohospodárstvo aj lesníctvo má najvyššiu
vyťaženosť hlavne v lete.
Pre rozvoj CR sú dôležití aktéri, ktorí majú tieto aktivity v kompetencii, a ktorí
majú v tejto oblasti svoje záujmy, napr. hospodárske (súkromníci), sociálne - tvorba
pracovných miest (verejná správa, neziskové organizácie, ...) a tým sa o rozvoj, stratégie,
koncepcie a propagáciu starajú. V oblasti Čierneho Balogu sú to tieto organizácie:

VYDRA, n.o.
Vydra je mimovládna nezisková organizácia - dobrovoľné občianske združenie.
Vznikla v roku 1997 z Ekocentra Stromu života. Nadväzuje na 15-ročnú históriu
mládežníckeho hnutia na záchranu Čiernohronskej železnice. Poslaním organizácie je
prostredníctvom dobrovoľných aktivít zachovať tradičné, kultúrne a prírodné hodnoty,
trvalú spoluprácu s ČHŽ a podporovať rozvoj vidieckeho regiónu Muránska planina Čierny Hron. Vydra organizuje letné tábory, dobrovoľné brigády na pomoc ČHŽ, taktiež
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organizuje školenia pre pracovníkov s deťmi a mládežou. Po spustení prevádzky ČHŽ
prevzala prevádzku Múzea ČHŽ (teraz si ho prevádzkuje ČHŽ samo) a turisticko informačnej kancelárie, vydávanie propagačných a informačných materiálov, vzdelávanie
ubytovateľov na súkromí, sprostredkovanie predaja miestnych remeselných výrobkov,
odborné sprievody k prírodným zaujímavostiam regiónu a tvorbu produktov pre turistov
pod názvom Vrchárske putovanie a destinácie Vydrovská dolina. Pre deti sa poskytujú
letné tábory. Deti spávajú v stanoch v symbióze s prírodou. Tábory sú tematické, napr.
s témou Harryho Pottera, Mayovia, atď. Existuje aj jeden mládežnícky tábor, ktorý
nadväzuje na tábory Stromu života, ktorý zachraňoval železničku. Taktiež sprostredkúva
ubytovanie na Čiernom Balogu.
K týmto aktivitám sa pridal program Komunitného rozvoja obce Čierny Balog a
v roku 2002 založili spolu s obcou Čierny Balog neziskovú organizáciu Komunitné
centrum, n.o. Okrem týchto aktivít poskytuje Vydra poradenstvo a informácie pre občanov
obce v oblasti, účasti verejnosti na rozhodovaní, v malom podnikaní, v tvorbe projektov
a v získavaním grantov z nadačného sektora.

Komunitné centrum n.o.
V januári 2002 Komunitné centrum, n.o. založila Obec Čierny Balog a VYDRA za
účelom osamostatnenia komunitných programov Vydry realizovaných v obci od roku 1998
a ich rozšírenia o sociálne služby. Poslaním tohto centra je poskytovať občanom obce
Čierny Balog tieto služby:
•

sociálnu pomoc a humanitnú starostlivosť,

•

služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

•

programy na podporu zdravia, ľudských práv a základných slobôd,

•

programy tvorby, rozvoja, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt,

•

kultúrne a spoločenské podujatia, informačné služby. (www.ciernybalog.sk)

To znamená, že organizuje vzdelávacie programy pre dospelých ako jazykové a
počítačové kurzy. Ďalej sú to jednodňové alebo večerné stretnutia zamerané na
aranžovanie z kvetín, výrobky zo slaného cesta, maľovanie veľkonočných kraslíc,
zachovávanie remesiel a pod.
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Komunitné centrum sa tiež angažuje ako spoluorganizátor kultúrno-spoločenských
akcií ako Katarínske dni čiernobalockej kultúry, fašiangový remeselnícky festival - v rámci
fašiangového festivalu.
Občanom by tiež centrum malo pomáhať a poskytovať poradenstvo a drobné
služby (prístup na internet, poradenstvo pri písaní projektov a podobne) a spolupracovať na
príprave a realizácii projektov MVO, škôl, záujmových združení, prípadne neformálnych
občianskych iniciatív z obce, regiónu.

ČHŽ, n.o.
Nezisková organizácia ČHŽ, n.o. bola založená v roku 2001 na záchranu a obnovu
Čiernohronskej železnice. Prevádzkuje Čiernohronskú železnicu a zabezpečuje turistickú
prevádzku a údržbu trate.

Obec Čierny Balog
Obecný úrad Čierny Balog zabezpečuje rozvoj CR v oblasti budovania a údržby
infraštruktúry. Napr. v roku 2006 sa dokončil projekt, ktorý spolufinancovala EU na
budovanie technickej infraštruktúry pod Urbanovým vrchom (lyžiarske stredisko v obci).
Budovala sa prístupová cesta, parkovisko, osvetlenie, kanalizácia atď. Jednalo sa o
príspevok v hodnote 35 mil. Sk, v rámci ŠF (štrukturálnych fondov), konkrétne SOP PS
2.1 (Sektorový operačný program priemysel a služby, opatrenie „Podpora budovania a
rekonštrukcie infraštruktúry v CR). Išlo o výzvu z 6.5.2004. Do Vydrovskej doliny sa
vybudoval náučný chodník o histórii obce, ktorý začína v centre obce. Jedným z dôvodov
výstavby bolo, aby sa odľahčilo štátnej ceste, ktorá je veľmi frekventovaná. Otvorený bol
v letnej sezóne 2009. Zabezpečuje tiež v rámci verejnoprospešných prác úpravu a stráženie
okolia a tiež zabezpečuje automobilové preteky do vrchu.

Lesy SR, odštepný závod Čierny Balog
Lesy SR v oblasti CR v oblasti majú dôležitú úlohu, prevádzkuje Lesnícky skanzen
vo Vydrovskej doline, ktorý sa za krátku dobu stal významnou atrakciou CR. Tento
skanzen má však aj vzdelávať laickú verejnosť o lese a približovať históriu, súčasnosť aj
budúcnosť regiónu. Prenajíma horské chaty vo svojej správe a stará sa o svoje chránené
lokality. Taktiež organizuje odborné lesnícke konferencie, má na starosti rybársky a
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poľovnícky revír. Čo sa týka poľovníctva, ten zabezpečuje ako plný servis aj
s ubytovaním, stravovaním a sprievodcom na samotnom love. Klientela je už relatívne
stála, ktorá dostatočne pokrýva kapacitné možnosti. Väčšinou sa jedná o rakúskych,
nemeckých a českých poľovníkov.

Verejno-súkromné partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron
Verejno-súkromné partnerstvo (ďalej len VSP) vzniklo spojením dvoch
mikroregiónov a to Muránska planina a Čiernohronský mikroregión. Táto spolupráca sa
datuje od roku 2007, keď pristúpili obce Čiernohronského mikroregiónu. Spojujúcim
článkom je práve obec Čierny Balog, ktorá bola prizvaná do mikroregiónu Muránska
planina už v roku 2005 (kvôli programu LEADER) a stala sa tak členom oboch
mikroregónov. VSP je partnerstvo založené na báze občianskeho združenia, ktoré vzniklo
za účelom mobilizácie zdrojov územia a zapojenia územia obcí do programu LEADER, čo
je jeden zo spôsobom čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2007 2013. VSP bolo vybrané už v roku 2004, aby sa pripravovalo na realizáciu projektu
prípravy územia na program LEADER, ktorá bola financovaná vtedy ešte z Technickej
pomoci SAPARD. Práve preto bola prizvaná obec Čierny Balog, aby územie spĺňalo
podmienky na vytvorenie MASky.

Obr. č.11

Poloha obce v rámci členstva v mikroregiónoch

Zdroj: PSHR 2009
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8.3 Analýza stavu CR v obci
Táto časť práce je venovaná analýze stavu CR. Následne po analýze vytvorím
odporučenia. Informácie potrebné k analýze poskytol obecný úrad Čierny Balog a iné boli
získané vlastným výskumom.
Z rozpočtu obce som zistila, že na CR je venovaných ročne len 70 000 SKK (2009)
na roky 2010 a 2011 je to 2000 EUR, jedná sa o bežné výdavky. Na kapitálové nie je
schválený žiaden finančný príspevok. Táto čiastka mi príde až smiešna. Za takú sumu sa
nedá spraviť takmer nič.

SWOT analýza
Na základe svojho výskumu v teréne, rozhovormi s aktérmi rozvoja obce a
študovania literatúry som pri spracúvaní diplomovej práce zhotovila aj SWOT analýzu. Je
to kvalitatívna analýza stavu a slúži na definovanie silných a slabých stránok a na hľadanie
príležitostí pre rozvoj, ale na druhej strane aj na uvedomenie si možných ohrození.
Silné stránky:









Kvalitné prírodné prostredie,
čisté ovzdušie, chránené oblasti
ČHŽ a s nou spojené lesnícka a
drevorubačská história
Lesnícky skanzen
Tradičný folklór
Blízkosť Tatier
Dobrovoľníctvo
Detské tábory s dlhou tradíciou

Slabé stránky:









Príležitosti:







Vytvorenie destinácie Vydrovská
dolina
Využívanie chátrajúceho
domového fondu na rekreačné
účely
predpoklady pre cykloturistiku a
turistiku a bežkárske trasy
Udržiavanie folkórnych tradicii
Spolupráca už so zabehnutým
mikroregiónom Muránska
planina

Nekvalifikovaná pracovná sila,
neznalosŤ cudzích jazykov a
odchod mladých a vzdelaných
ludí
Alkoholizmus
Nezáujem miestnych
Slabá ponuka služieb v oblasti
stravovania
Zlá kvalita pitnej vody
Slabá infraštruktúra-kanalizácia
Absencia územného a
strategického plánu

Ohrozenia:








Predimenzovaná návštevnosť
niektorých podujatí a následné
zníženie pohody návštevníkov
a kvality podujatia
Slabá spolupráca subjektov
Preteky do vrchu- ohrozenie jako
zelenej, vidieckej destinácie
Nejasná definícia, čo čakajú od
CR, nepochopenie významu
agroturistika
vysoká cena lístkov na ČHŽ

Zdroj: autorka, máj 2009
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Sezónnosť
Obec má dve sezóny letnú a zimnú. Letná je dominantná aj napriek prírodným
podmienkam. Za letnou sezónu stoja, železnička, skanzen, ktoré sú otvorené od mája do
septembra. Za zimnou stojí lyžiarsky vlek a možnosť bežeckého lyžovania.
Dominantnejšia je letná sezóna, ako som už zmienila z dôvodu väčšej propagácie a väčšej
jedinečnosti produktov v letnej sezóne. V okolí sa dá lyžovať takmer všade a
nízkotatranským strediskám sa veľmi ťažko konkuruje. V zime 2009 až 2010 sa v obci
nelyžovalo, tým sa o zimnej sezóne ani len nedá hovoriť. Mimo túto sezónnosť je
poľovnícka sezóna. Táto forma cestovného ruchu je v obci tiež veľmi perspektívna. Obec
má až 7 poľovníckych revírov. Servis vrátane sprievodu a ubytovania zabezpečujú Lesy
SR.

Návštevnosť
Počet návštevníkov sa podľa kompetentných, tak ako na ČHŽ, tak aj v skanzene
zvyšuje. Tieto atraktivity sa dostávajú viac do povedomia a lákajú viac ľudí. Aj keď sa
u oboch hlavných atraktivít počet návštevníkov zvyšuje, viac láka návštevníkov skanzen
ako železnička (viď tab. č.14 a graf č.1). Predpokladám, že je to aj cenovou politikou ČHŽ.
Na slovenské pomery je dosť drahá (cenník viď prílohy), preto sa väčšine postačí zviezť
len raz. Do skanzenu idú návštevníci aj viackrát, keďže sa skanzen každoročne rozširuje a
tým láka aj ľudí, čo ho už videli.
Graf č.1

Vývoj počtu návštevníkov lesníckeho skanzenu 2003-2009

Zdroj: www.lesy.sk, jún 2010
Poznámka: v tomto grafe sú uvedený návštevníci, ktorý uhradili vstupné. To by ste zaplatiť mali, ale územie
skanzenu nie je oplotené, čiže vstup do neho nie je nijak obmedzený
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Tab. č.14

Vývoj počtu návštevníkov na ČHŽ

Zdroj: PHSR 2009

Druhé bývanie
Na obecnom úrade obce Čierny Balog som zistila, že z domov, ktoré v štatistikách
nie sú uvedené ako trvalo obývané, je 130 určených na rekreáciu (viď tab. č. 15). Nejde
všetko o objekty druhého bývania. Sú to objekty, v ktorých nie je nikto prihlásený
k trvalému pobytu, čiže v tomto čísle figurujú aj penzióny. Presné číslo počtu domov, ktoré
ako druhé bývanie slúžia sa mi nepodarilo zistiť, kompetentný tento fenomén nijak zvlášť
nesledujú, ani si ho neuvedomujú.

Tab. č.15

Základné údaje o domovom a bytovom fonde v obci Čierny Balog za

rok 2008

Zdroj: Obecný úrad Čierny Balog

8.4 Možnosti rozvoja obce Čierny Balog na základe dotazníkového
výskumu
Dotazníkový výskum slúžil na analýzu stavu CR v obci. Táto analýza je vhodná aj
na vytvorenie doporučení pre kompetentných, kam by mal smerovať rozvoj destinácie.
Ako som to už zmienila (viď kapitola č. 2). Predpokladám, že obec je v rámci životného
cyklu destinácie v úvodných fázach. Ide ešte o mladú destináciu, ktorá sa prudšie začala
rozvíjať po otvorení skanzenu vo Vydrovskej doline (2003) a vytvorení produktu CR
Vydrovská dolina. Tým, že je ešte len v začiatočných fázach, vývoj tejto destinácie sa dá
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značne ovplyvniť. A dá sa vyvarovať problémom, ktorým už destinácie vo vyšších fázach
museli čeliť. Svoje tvrdenia a zaradení obce do konceptu životného cyklu doložím tiež
týmto dotazníkovým výskumom.
Dotazníkový výskum bol spracúvaný v dňoch 27.7. až 7.8.2009 v priestoroch
TIKov v obci Čierny Balog a vo Vydrovskej doline. Spracovaný bol spoločne s Vydrou,
n.o., aby bol prínosný aj pre nich do praxe a nadväzuje na ich vlastné dotazníkové
výskumy. Otázok v dotazníku je 12 a pre prax sú zamerané na to, aby sa vedelo kam sa má
smerovať reklama, osveta, kde a ako sa majú zlepšovať služby.
Dotazníkov bolo vyplnených 18, s tým, že niekedy respondenti odpovedali aj za
priateľov, rodinnú a pod. Výskum bol robený formou štruktúrovaného rozhovoru, kde boli
turistom pokladané otázky z dotazníka a následne boli zaznamenávané do dotazníka.
Dotazníkov je len 18 preto, lebo je ťažšie viesť rozhovory, hlavne je to náročnejšie na čas.
Pre porovnanie budem uvádzať aj výsledky VYDRY n.o., ktorá spracúvala takmer totožný
dotazník (otázok mala 14, niektoré výsledky z nich sú spracované inak ako tie moje).
VYDRA zbierala dotazníky celú sezónu 2009 a vyzbierala 77 vyplnených dotazníkov
(dotazník viď prílohy). Získavanie údajov a pýtanie sa bolo urobené iným spôsobom.
Turisti si ho vypĺňali samostatne a odovzdávali ho do pripravených schránok. Niektoré
výsledky sú takmer totožné, iné sa líšia, preto bude zaujímavé ich vzájomné porovnanie.

Výsledky výskumu
Dotazovaných respondentov bolo 18. Ich priemerný vek bol 42 rokov. Dajú sa
vysledovať dve vekové skupiny cca 30, ktorý navštevujú Balog v pároch, s priateľmi,
mladšie rodiny, individuálne a druhá skupina starší ako 50, čo prišli s rodinnou, vnúčatami,
s partnerom. Dotazovaných bolo 11 žien a 7 mužov. Ženy boli viac hovornejšie a aj v
rámci páru, rodiny hovorili ony. Z 18-tich opýtaných boli traja z Českej Republiky, ostatní
boli zo Slovenska. 13-ti boli na jednodennom výlete, 5-ti boli na dlhšom pobyte, z toho
dvaja na cca mesačnom, jednalo sa o návštevu príbuzných a dobrovoľníctvo. Priemerná
dĺžka pobytu bola päť dni. Hodne to skreslili tie dlhé pobyty, bez nich by to boli dva dni.
U 12-tich návštevníkov sa jednalo o prvú návštevu, ostatní 6-ti už na Balog predtým
zavítali. Čo sa priemerného čísla týka tak je 7 návštev na turistu s tým ale, že číslo je
skreslené už zmienenými dobrovoľníkmi, pre ktorých je Balog miesto, kde trávia
každoročne dovolenku. 13-ti z opýtaných sa na Balog znova vráti, len jeden odpovedal nie.
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Ako dôvoď uviedol, že to už videl. Štyria sa nevyjadrili (to sú tie dotazníky od ľudí, ktorí
len prišli a ešte nevedeli situáciu posúdiť). Čo sa týka prostriedku, akým sa o Balogu
dozvedeli až 10 respondentov odpovedalo, že od známych. Môžem teda povedať, že
Čierny Balog je destinácia, ktorá si svoje meno robí dobrou skúsenosťou, ktorá sa potom
sprostredkuje ďalej. Druhým najčastejším spôsobom je internet a papierové periodiká.
Spokojnosť so službami bola u všetkých opýtaných veľmi dobrá, ak niečo turistom
chýbalo, tak stravovacie zariadenie. Že by sa mohla rozšíriť ponuka, označili štyria turisti.
V mojom dotazníku, som sa v rámci jednej otázky pokúsila turistov opýtať, ako by služby
ohodnotili od 1 až po 5. S týmto údajom sa však nedá ďalej pracovať, keďže horšiu
známku ako 2 sa v dotazníku neobjavila. Preto tento údaj nie je pre ďalšie štatistické
spracovanie vhodný. Čo sa ďalších podnetov na zlepšovanie služieb týka, tak sa vyskytol
dopyt po stravovaní a tradičných výrobkoch. Tradičné výrobky v obci ale dostupné sú, keď
by sa turista spýtal vo Vydre n.o., alebo v bufete vo Vydrovskej doline. Ako forma
ubytovania chýba nenáročnejšie ubytovanie vo forme kempu, ako sa vyjadril jeden
z opýtaných.
Dôvodom návštevy bolo hlavne navštíviť lesnícky skanzen a čiernohronskú
železničku. Tieto objekty navštevovali hlavne jednodenní turisti. Keď sa jednalo
o viacdenné pobyty, pridružil sa k dôvodom aj pobyt v prírode, či spoznávanie ľudových
tradícií. Čo je pre túto prácu jeden z najdôležitejších poznatkov. Keďže chcem v práci
rozvinúť práve vidiecke a lokálne genius loci ako jeden z možných prístupov dlhodobo
udržateľného rozvoja. Žiaľbohu turistov, ktorí strávia v obci viac ako jeden deň je oproti
jednodenných veľmi málo, konkrétne na mojom vzorku to je 5:13. Realita je však ešte
oveľa viac v prospech jednodenných turistov.
Čo sa Dobročského pralesa týka dopyt sa zvyšuje, turisti sa pýtajú ako sa k nemu
dostať, na sprievod a podobne. Keď že je to ale pamiatka s najvyšším stupňom ochrany a
v záujme kompetentných je obmedzovanie počtu návštevníkov, tak sa síce návštevníci
nedostanú dnu do pralesa, ale môžu sa prejsť po exkurznom chodníku po jeho obvode.
Vstup do pralesa je však povolený len s certifikovaným sprievodcom, ktorý sa musí aspoň
deň dopredu objednať, a tým väčšina jednodenných návštevníkov odpadá.
Jedna z možných atrakcií, ktoré sa dali zaškrtnúť ako dôvoď návštevy bol aj
chodník o tradíciách obce, ten žiaľbohu zatiaľ nezaškrtol nikto, lenže chodník bol v tom
čase otvorený len dva mesiace a ľudia ešte nevedeli, že niečo také sa v obci nachádza.
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Na žiadosť Vydry n.o. bola do dotazníka zaradená otázka, či videli všetko za čím
prišli. Predpokladám, že očakávaná odpoveď bola nasledovná: „ak niečo obišli, tak
železničku, lebo majú dosť vysoké ceny“. Lenže turisti, ak za železničkou prišli, tak sa ňou
už zviezli, aj keď na kratšej dvojkilometrovej trase. Z dotazníka vyznelo, že ak nejakú
atrakciu nevyužili, tak to bol už spomínaný Dobročský prales a to z hlavne už aj s vyššie
zmieneného dôvodu.
Vydrovský dotazník nespracúval otázku, kde sú ubytovaní hostia. V mojom táto
otázka zaznela. Z tých, čo pobudli v obci viac dní, boli štyria ubytovaní v obci a jeden
v obci vedľajšej. Z toho vyplýva, že keď už niekto chcel využiť viac atraktivít obce, tak sa
aj v obci zdržal. Do vedľajšej obce sa išiel ubytovať respondent, čo tam mal rodinu.
Čo sa dotazníka pre ďalšiu prácu týka, urobený bol preto, aby sa zistilo, či je vôbec
perspektíva rozvoja služieb, atrakcií pre turistu, či je dopyt po ďalšej návšteve a či je
dostatočný, aby to mohlo rozvinúť hospodársku aktivitu, ktorá by niekoho uživila. Rozvoj
služieb v cestovnom ruchu je hlavne vo vidieckych oblastiach dosť diskutabilný.
Málokomu sa podarí, že ho iba táto aktivita uživí. Väčšinou je to doplnkový zdroj obživy a
tak by sa k tomu aj malo pristupovať. Nie že nás cestovný ruch spasí, ale že nám pomôže.
Z rozhovoru s turistami bola snaha vypozorovať, či si uvedomujú, že sa pohybujú
vo vidieckej oblasti a neprišli, len napríklad za vláčikom. Tento predpoklad sa naplnil.
Väčšina prišla práve za prírodou, prechádzkou a edukáciou svojich detí nenáročnou
formou v čase prázdnin. Turisti boli nenáročný. Vedeli v akom prostredí sa pohybujú a
preto im aj vyhovovalo, že na nich z každého rohu nečíha nejaký stánok. Ďalej, že na
náučnom chodníku majú svoj kľud a netlačia sa tam s inými záujemcami. A tiež, že videli,
čo už do ich bežného života nepatrí, pretože doba sa zmenila a mohli svoje deti poučiť, čo
všetko pre nás znamená les.

Vzájomné porovnanie dotazníkových prieskumov
V tejto časti kapitoly budem porovnávať výsledky svojho a dotazníkového
výskumu VYDRY n.o. Ak sa dalo, výsledky sú uvedené v koláčových diagramoch. Pre
vzájomné porovnanie sú vedľa seba, kde v ľavo (označené písmenom A) sú výsledky
VYDRY n.o. a v pravo (označené písmenom B) sú moje. Nie všetky otázky sa dajú
porovnávať. VYDRA ich má 14 a v mojom dotazníku je ich 12. VYDRA má otázky
navyše zamerané na služby, s čím sú respondenti nespokojní a s čím práve spokojný. Tieto
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otázky som ja upravila a zjednodušila. Ich dotazník je viac zameraný na marketing ako ten
môj. VYDRA vo výsledkoch neuvádza vek, pohlavie a miesto pôvodu. Výsledky sú
zamerané viac na sponzorov, podľa môjho názoru. V tejto časti kapitoly budem
porovnávať len rovnaké otázky, ktorých bolo 9.
Graf č.2

Odkiaľ ste sa dozvedeli o Čiernom Balogu?

A

B

Vysvetlivky: A- výsledky VYDRA n.o, B- vlastný výskum
Zdroj: autorka, vlastný výskum a výsledky dotazníkového výskumu VYDRA n.o, letná sezóna 2009

Z obidvoch výsledkov výskumu vyplýva, že respondenti sa najčastejšie o Čiernom
Balogu dozvedajú od známych (graf č. 2). To znamená, že destináciu najviac predáva
meno aké si u ľudí urobí. Ak sú návštevníci spokojný, odporučia obec k návšteve.
V mojich výsledkoch sa vôbec neobjavilo zastúpenie letákov, ktoré naopak boli výrazne
zastúpené u VYDRY. Rozdiel vidím hlavne v tom, že letáky sú buď prílohou časopisu,
alebo sa rozdávajú na výstavách, a tým ich moji respondenti neoznačili a označili primárnu
možnosť.
Graf č.3

Koľký krát ste v obci Čierny Balog a vo Vydrovskej doline

A

B

Vysvetlivky: A- výsledky VYDRA n.o, B- vlastný výskum
Zdroj: autorka, vlastný výskum a výsledky dotazníkového výskumu VYDRA n.o, letná sezóna 2009
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Výsledky na túto otázku sú paradoxne odlišné takmer zrkadlovo (graf č. 3). Môže
to byť tým, že ja som robila svoj výskum cez prázdniny, keď je čas dovoleniek, vtedy sa
spoznávajú aj nové miesta. Robila som to v bežné dni, keď nebola v oblasti žiadna
hromadná akcia, ktorá by priťahovala stále sa na svoju akciu vracajúcich ľudí. Oproti
VYDRE, ktorá to má rozložené na celú sezónu, kde si myslím, že dotazník vypĺňali na
veľkých hromadných akciách ľudia, ktorí sa na ne každý rok vracajú. Spôsobené to môže
byť aj tým, že ja som oslovovala ľudí náhodne, kým dobrovoľne dotazník, vypĺňali asi tí,
ktorí už majú k tomuto miestu vzťah.
Graf č.4

Aký čas tu plánujete stráviť?

A

B

Vysvetlivky: A- výsledky VYDRA n.o, B- vlastný výskum
Zdroj: autorka, vlastný výskum a výsledky dotazníkového výskumu VYDRA n.o, letná sezóna 2009

Tieto grafy (graf č. 4) majú takmer rovnaké výsledky. Cca ¾ návštevníkov sa
v obci zdrží 1 deň. Tento výsledok potvrdzuje aj to že, obec je v životnom cykle destinácie
v druhej fáze, vo fáze vtiahnutia. Kde jeden zo základných indikátorov je, že ľudia sa
v destinácii zdržia len práve jeden deň. Služby ešte nie sú na takej úrovni, aby udržali
turistov dlhšie. Pozrú si hlavnú atraktivitu a vrátia sa buď do miesta svojho ubytovania (ak
sú na dovolenke), alebo domov.
Graf č.5

S kým ste navštívili obec Čierny Balog?

A

B

Vysvetlivky: A- výsledky VYDRA n.o, B- vlastný výskum
Zdroj: autorka, vlastný výskum a výsledky dotazníkového výskumu VYDRA n.o, letná sezóna 2009
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V spracovaní dotazníkov u tejto otázky je už viditeľný rozdiel (graf č. 5).
V dotazníkoch nebola možnosť pre jednotlivca. U samostatne spracovaného dotazníka sa
vo výsledkoch ani neobjavuje, netuším, či to nikto nezaškrtol, alebo neboli tieto odpovede
zobraté do úvahy. V mojom, keďže som sa s ľuďmi bavila osobne, tento prípad nastal a bol
zobratý do úvahy pri spracúvaní výsledkov. Preto môžem tvrdiť, že existuje určité percento
populácie, ktoré cestuje samo. Najčastejšou skupinou navštevujúcou obec Čierny Balog sú
rodiny, potvrdzujú to oba výskumy. V mojom výskume je omnoho nižší podiel skupín, ale
na dobu, keď som spracúvala dotazník je to pochopiteľné. Letná sezóna na Čiernom
Balogu je oficiálne od 1.5. do 30.9. a hlavne v máji a júni navštevujú obec školské a
dôchodcovské zájazdy, čiže skupiny. V období letných prázdnin je to o poznanie menej, čo
je aj môj prípad.

Graf č.6

Čo je dôvodom návštevy obce Čierny Balog

A

B

Vysvetlivky: A- výsledky VYDRA n.o, B- vlastný výskum
Zdroj: autorka, vlastný výskum a výsledky dotazníkového výskumu VYDRA n.o, letná sezóna 2009

Najhlavnejšími dôvodmi ku návšteve obce Čierny Balog sú, ako sa dalo
predpokladať, čiernohronská železnička a lesnícky skanzen (graf č. 6). Sú to aj
najvýznamnejšie atraktivity obce i čiernohronského mikroregiónu. Nasleduje ich relax a
turistika v prírode, čo ak vezmeme do úvahy prírodný potenciál oblasti, nie je
prekvapujúce. Z mojich výsledkov vypadli možnosti história obce a zábavné hry ale na
druhú stranu sa vyskytla možnosť iné. Ako iný dôvoď bol zmienený čistý vzduch, resp.
kvalita prostredia a tradície oblasti. Podľa môjho názoru sa ale tradície a história obce,
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môžu dať do paralely podľa toho, ako si respondenti vysvetlili tieto pojmy. Môže teda ísť o
efekt iného spracovania.

Ako na vás zapôsobila návšteva Čierneho Balogu?
Aj keď ja som sa pokúsila o odlišnú (ako VYDRA) známkovaciu metódu, nevyšlo
to. Všetci, až na jedného, priradili maximálnu známku. Jeden neznámkoval. V dotazníku
VYDRY tiež vyšlo, že návštevu vnímajú 100 % pozitívne. Mňa osobne mrzí, že dotazník
nevyplnil ani jeden nespokojný turista, mohlo to byť podnetné.
Služby, ktoré chýbajú na Čiernom Balogu?
V mojom dotazníku nebol dostatočný počet respondentov, ktorí sa k tejto otázke
vyjadrili, aby bolo možné urobiť koláčový diagram. Ale z 9 respondentov, ktorý na túto
otázku odpovedali, až 5 chýbali stravovacie zariadenia, resp. nepovažovali ponuku v obci
za dostačujúcu. Na rozdiel od VYDRY, kde najviac chýbajúcim prvkom boli tradičné
výrobky (graf č. 7).
Graf č.7

Služby, ktoré chýbajú na Čiernom Balogu. (výsledky VYDRY n.o)

Zdroj: VYDRA, n.o

Prídete navštíviť Vydrovskú dolinu a obec Čierny Balog?
Aj pri spracúvaní tejto otázky sa prejavilo odlišné spracúvanie. VYDRA pri
spracúvaní odpovede odporučím známym, túto odpoveď v rámci koláčového grafu
kvantifikovala a priradila hodnotu (graf č. 8). Čo u mňa nešlo. Všetci, čo sa rozhodli obec
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znovu navštíviť, ju odporučia aj známym, dokonca známym odporučí aj ten, čo už
návštevu neplánuje.

Graf č.8

Prídete navštíviť Vydrovskú dolinu a obec Čierny Balog? (výsledky

VYDRY n.o)

Zdroj: VYDRA n.o

Podľa môjho názoru je tento graf vo VYDRE spracovaní zle. Nedala by som tieto
odpovede do jedného grafu, ľudia odpovedali buď áno, alebo nie a z obidvoch skupín
mohli odporučiť známym. Takto vyzerá graf zmätočne.

Na čo sme sa neopýtali a chcete nám odkázať?
Toto bol priestor na vyjadrenie vlastných názorov, resp. možnosť doplniť do
dotazníka, to čo respondentom chýbalo. Tu sa u mňa nevyskytla žiadna poznámka, čo si
myslím je práve tým rozhovorom, poznámky boli uvádzané ku konkrétnym otázkam a na
konci rozhovoru si už respondenti nespomínali, čo by bolo treba ešte podľa nich doplniť.
U VYDRY sa vyskytli nasledujúce poznámky:
-

srdečne pozdravujeme zamestnancov, organizátorov a správcov tohto krásneho
kraja

-

chceli by sme sa niekde v kľude najesť, nevieme kde, chýbali nám reštaurácie

-

chcem vyjadriť úctu k vašej práci a povzbudiť do budúcna

-

na faunu a flóru – podrobne, život v horách

-

nabízet návštevníkúm sáčky na odpadky

-

keď budem mať deti určite ich sem vezmem aspoň 10 krát, nech sa poučia vážiť si
prírodu
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Ďalší poznatok vyplývajúci z dotazníkov sa týka teoretických konceptov, ktorými
je práca zarámovaná. Podľa výsledkov šetrenia patrí obec v životnom cykle destinácie do
druhej fáze, do fázy vtiahnutia, tá je typická týmito indikátormi, ktoré sa na Balogu dajú
vysledovať. Ide o rastúci počet návštevníkov, prehlbujúca sa sezónnosť, ešte len
jednodenný návštevníci, ktorý už ale vyžadujú istý komfort, zvyšujúca sa propagácia a
implementácia CR do rozvojových dokumentov.

V koncepte sociálnej zmeny je Čierny Balog v nasledujúcich fázach:
Návštevník: objaviteľ cestuje sám, mimo zavedené turistické trasy, ale vyhľadáva
štandardné ubytovanie a spoľahlivú dopravu. Toto presne platí, aj pre Balog. Ešte nie je
v ponuke cestovných kancelárií, ale už priťahuje návštevníkov, ktorý potrebujú určitý
komfort.
Doxeyho iritačný index: apatia, samozrejmosť, kontakty sa stávajú formálnejšie a
komerčnejšie. V minulosti, keď zavítal turista napríklad na salaš, bol hneď pohostený a
vyspovedaný, teda privítaný veľmi vrelo. Nemôžem povedať, že dnes sa k nemu
nesprávajú milo, ale tých návštevníkov je už viac, takže už nie sú pre tých ľudí takým
spestrením. Už sa bežne stáva, že za pohostenie sa platí. Predtým sa platilo, len za to, čo sa
odnášalo so sebou.
Ako možnosti ďalšieho rozvoja vidím, viac propagovať remeslá v obci, ktoré sú tu
stále živé a je po nich dopyt. Nie len v rámci veľkých akcii, ale aj napr. cez víkendy.
V skanzene umožniť návštevníkom vidieť tvorbu tkaných kobercov, drevorezbu. Dopyt je
aj po potravinárskych produktoch, ako sú syry a med. Aj tieto produkty sa v obci
produkujú a nie sú dostupné pre návštevníka. Stálo by za úvahu týmto malým producentom
pomôcť s legislatívou, aby produkty mohli isť viac do obehu.

8.5 Čierny Balog ako produkt vidieckeho CR
Na národnej úrovni sa o propagáciu produktov turistického ruchu na Slovensku
stará Slovenská agentúra cestovného ruchu, ďalej len SACR (www.sacr.sk). Táto agentúra
napr. spolupracuje na súťaži „Dedina roka“. SACR je garantom hodnotenia kategórie
„Dedina ako hostiteľ“, ktorá je zameraná na rozsah a kvalitu služieb cestovného ruchu v
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danej obci so zameraním na vnímanie dediny ako celku pohľadom návštevníka.
Prevádzkovateľom portálu, ktorý propaguje Slovensko ako destináciu cestovného ruchu je
samozrejme SACR. Ide o Národný portál cestovného ruchu Slovenskej republiky
www.slovakia.travel. Vidiecky CR je dôležitý aj pre tento portál, lebo sa naň narazí skoro
pod každou záložkou. Má aj samostatnú záložku pobyty na vidieku, no týka sa ho aj
väčšina ostatných záložiek, ako napr. folklór a tradície, príroda a krajina, pamiatky a
kultúra a pod. Propagujú sa remeslá (ovčiarstvo, rezbárstvo, tkáčstvo), spôsoby typického
vidieckeho života (salašníctvo, vinohradníctvo, lesníctvo), farmy a agrofarmy.
Žiaľ Čierny Balog nie je propagovaný na portáli www.slovakia.travel ako ucelená
destinácia. Dá sa nájsť čiastočne pod záložkami, podľa konkrétnych atraktivít. Nie je
propagovaný ako produkt vidieckeho CR. No ako sa dá vysledovať z kalendára podujatí,
propagujú sa najčastejšie folklórne podujatia, ktoré sú nositeľmi tradícií. Toto môžeme
považovať za vidiecky CR. Ako sa dalo vysledovať v archíve portálu, obec inzerovala
v minulosti svoje akcie častejšie ako je to dnes, čo mi príde veľká škoda. Na tomto portáli
je Čierny Balog propagovaný pod záložkami:
• Dobročský prales: príroda a krajina, prírodné zaujímavosti
• Čiernohronská železnička: kultúra a pamiatky, technické pamiatky
• Lesnícky skanzen: pamiatky a kultúra, technické pamiatky
Ďalej v kalendári podujatí (sledované boli, len aktuálne podujatia (rok 2009),
v minulosti sa propagovalo viac balockých podujatí):
• športové podujatie: Balockie krnohe (tradičné sane, ktoré sa používali na zvážanie
dreva), vždy v zime (ak to snehové podmienky dovolia)
• festival, folklórne podujatie, trh jarmok: Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti
(každoročne fašiangový čas, to je čas pred 40 dnovým postom, väčšinou február)
• folklórne podujatie, gastronomické podujatie, trh, jarmok: Balocké bačovské dni,
každoročne v septembri
Ďalšie produkty cestovného ruchu - Vrchárske putovanie, Vulkán Poľana
Jedná sa o konkrétny produkt CR, na ktorom sa spolupodieľajú VYDRA
z Čierneho Balogu, HUCUL klub z Lomu nad Rimavicou, Cykloklub Detva a
VOSPOLOK Ponická Huta.
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Produkt, ktorý zmenil názov z Vrchárskeho putovania, sa dnes nazýva "Vulkán
Poľana". Je to komplexná celoročná ponuka služieb pre individuálnych a skupinových
návštevníkov Stredného Slovenska. Ide o oblasť Podpoľania, Vrchov a Čierneho Balogu.
Jedná sa o produkt, ktorého cieľom je spoločnými silami využiť možnosti potenciálu tohto
územia pre rozvoj vidieka. Zámerom je zachovať a prispieť k väčšej ochrane prírodného
prostredia. Viesť ľudí k uvedomeniu si potreby chrániť prírodné a kultúrne dedičstvo u
návštevníkov, ako aj obyvateľov regiónu. Prostredníctvom ekologicky šetrných foriem
turistiky ponúkajú príťažlivé a zaujímavé pozoruhodnosti. Jedná sa o možnosti turistiky,
cykloturistiky, pobyt napr. na ekofarme, splavovanie, ryžovanie zlata, lezenie po skalách,
hranie ekohier v prírode. Produkt je určený rodinám z deťmi, firemným kolektívom a aj
pre individuálnu turistiku. Program sa dá prispôsobiť na mieru danému záujemcovi
(www.vulkanpolana.sk).
Čierny Balog sa dostal do povedomia verejnosti ako typická slovenská dedina, vo
filme Pokoj v duši (2009). Občania sa stretávajú z chudobou, nezamestnanosťou,
alkoholizmom, čo sú typické problémy dnešnej slovenskej dediny. Na druhej strane film
poukázal aj na lesy, poľovníctvo a lesníctvo v tejto obci a na nádherné scenérie v okolí.
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9.

Vidiecky CR v Šumavskem podhůří v porovnaní s Čiernym

Balogom
V tejto kapitole budem porovnávať obec Čierny Balog s podhorím Šumavy. Túto
štúdiu spracovala vo svojej diplomovej práci v roku 2007 Jana Langová. Podľa nej by bolo
vhodné vytvoriť z predhoria Šumavy nárazníkové pásmo, ktoré by bránilo prílišnej
akumulácii

turistov

v oblasti

samotnej

Šumavy.

Keďže

Šumava

samotná

má

environmentálne problémy a pomocou vytvoreného nárazníkového pásma by sa jej mohlo
pomôcť. Týmto sa to dá dať do paralely s čiernohronským mikroregiónom, ktorý leží
v podlesí Nízkych Tatier. Čiernohronský mikroregión by tiež mohol pomôcť s rozptýlením
turistov a tým odľahčiť Nízke Tatry.
Obr. č.12

Poloha DSO Šumavského podlesí v rámci okresu Strakonice

Zdroj: www.sumavskepodlesi.cz, jún 2010
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Región Pošumaví sa nachádza na území dvoch oblastí. Prevažná časť leží v oblasti
Šumava – východ, okrajovo zasahuje do Južných Čiech. Región Pošumaví sa skladá z 98
obcí (25 v okresu Klatovy, 51 v okresu Prachatice a 22 v okresu Strakonice). Pri
vymedzovaní regiónu kolegyňa Langová vychádzala z hraníc dobrovoľných zväzkov obcí
a mikroregiónov, ktoré sa v tejto oblasti vyskytujú. Sú to DSO Peklov, Šumavské podlesí,
Prachaticko, Věnec, mikroregión Lhenicko, Netolicko, Šumavské podhůří, Vlachovo Březí
a Sdružení obcí Sušicka (Zájmové sdružení právnických osob).
Keďže by bolo metodicky nesprávne porovnávať také veľké územie s tak malým,
na porovnávanie som vybrala oblasť, v ktorej Jana Langová uskutočnila dotazníkové
šetrenie a to DOS Šumavské podlesí. Tento Zväzok sa skladá z 14 obcí (viď tab. č. 16).
Nachádza sa v blízkosti rieky Volyňky a potoka Peklov. Jeho centrom je obec Čestice, kde
sídlia i zástupcovia tohto združenia. Najväčšou obcou je však mesto Volyně ležiace vo
východnej časti modelového územia. DSO vzniklo v roku 2002 za účelom regionálneho
rozvoja. V dobe keď Jana Langová spracúvala diplomovú prácu, bolo obcí 12. Sú to
Čestice, Drážov, Dřešín, Hoslovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves,
Přechovice, Úlehle, Volyně. Preto aj ja na týchto 12 obcí budem aplikovať svoje
porovnávanie výsledkov dotazníkového výskumu.

Tab. č.16

Základné údaje obcí DSO Šumavské podlesí

Počet
obyvateľov
Obec
výmera/km2
Čestice
942
23,2
Drážov
263
12,31
Drešín
294
8,91
Hoslovice
180
10,77
Němčice
111
2,75
Němetice
112
3,69
Nihošovice
297
8,93
Nišovice
220
6,25
Nová Ves
88
8,52
Přechovice
106
3,94
Úlehle
104
6,55
Vacovice
71
2,59
Volyně
3180
20,58
Zahorčice
71
3,62
Celkom
6039
122,61
Zdroj: autorka, podľa www.sumavskepodlesi.cz , jún 2010
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V nasledujúcej tabuľke (tab. č. 17) je porovnanie mojej modelovej oblasti obce
Čierny Balog s DSO Šumavské podlesí. Toto DSO je svojou celkovou rozlohou stále
menšie ako obec Čierny Balog a to v tomto DSO je aj jedno mesto a mestys. Počtom
obyvateľov DSO prevyšuje obec Čierny Balog o takmer tisíc obyvateľov. Tieto hodnoty sú
navzájom porovnateľné a preto považujem za relevantné tieto oblasti ďalej porovnávať.

Tab. č.17

Počet obyvateľov a katastrálna výmera obce Čierny Balog a DSO

Šumavské podlesí
Počet obyvateľov Výmera/km2
5155
147,104

Čierny Balog
DSO Šumavské
6039
122,61
podlesí
Zdroj: autorka, podľa www.ciernybalog.sk, www.sumavskepodlesi.cz, jún 2010

Predpoklady pre CR v Šumavskom podlesí
Turistická atraktivita Šumavského podhůří a tým aj podlesí je daná predovšetkým
zachovaným človekom málo ovplyvneným prírodným prostredím, ktoré poskytuje
možnosti využitia v letnom i v zimnom období. Pre zimu je typické zjazdové lyžovanie,
výlety na bežkách, v lete aktívna pešia turistika, cykloturistika alebo hipoturistika.
V oblasti však nájdeme i cenné kultúrno-historické pamiatky. Pozornosť turistov priťahujú
i početné kultúrne a folklórne akcie, ktoré sa konajú v obciach na území regiónu. Dôležitý
je i potenciál, ktorý poskytujú vodné plochy a toky (Langová 2008).
Aj čo sa týka kultúrnych predpokladov, môžem dať obidve územia do paralely.
V obidvoch oblastiach boli v poslednom desaťročí otvorené skanzeny. Sú to nositelia
ľudovej kultúry, na Balogu lesníckej, v Hosloviciach mlynárskej. Tieto skanzeny sa rýchlo
stávajú hlavnými atraktivitami území a priťahujú veľké počty návštevníkov (viď graf. č. 1
u Čierneho Balogu).

Porovnávanie dotazníkových výskumov
Jana Langová spracovala svoj dotazníkový výskum v období od polovice augusta
2006 do polovice apríla 2007. Snažila sa zmapovať všetky ročné obdobia. Bolo
dotazovaných 100 respondentov, ktorí sa v tomto období zdržovali na zmienenom území.
Keďže mala svoj výskum realizovaný v rozmedzí týchto mesiacov, tak má samozrejme aj
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väčší zozbieraný súbor výsledkov. Na druhej strane sa ale výskumu Jany Langovej,
zúčastnilo 22 rezidentov z oblasti a týchto ľudí je diskutabilné považovať za turistov. V
Porovnaní jej výskum s výskumom VYDRY n.o. VYDRA spracúvala svoj výskum celú
letnú sezónu 2009 a má vyšší počet respondentov, preto je vhodnejší ako môj. Zimná
sezóna v zime 2009/2010 na Čiernom Balogu nebola. Vlek nebol v prevádzke a preto sa
nemohol uskutočniť žiadny dotazníkový výskum.
Graf č.9

Porovnanie otázky ďalšej návštevy v DSO Šumavské podlesí (v

nasledujúcom roku) s ďalšou možnou návštevou obce Čierny Balog
A

B

Zdroj: autorka, podľa diplomovej práce Jany Langovej, 2007 a výsledkov výskumu VYDRY n.o, júl 2010
Poznámka: A- výsledky výskumu VYDRY n.o, B- výsledky výskumu Jany Langovej

Jana Langová postavila svoju otázku inak. Pýtala sa konkrétne na budúci rok.
Otázka VYDRY znela, či sa plánujú vrátiť. O časovom horizonte sa tento dotazník
nezmieňoval. Výsledky boli podobné (graf č. 9). Aj jej vyšlo, že ľudia sa chcú do oblasti
vracať.
Graf č.10

Počet návštev Šumavského polesí v porovnaní s Čiernym Balogom
A

B

Zdroj: autorka, podľa diplomovej práce Jany Langovej, 2007 a výsledkov výskumu VYDRY n.o, júl 2010
Poznámka: A- výsledky výskumu VYDRY n.o, B- výsledky výskumu Jany Langovej
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Z grafu č. 10 je čitateľné, že do DSO Šumavské polesí sa väčšina respondentov
pravidelne vracia, čo je spôsobené tým, že tam majú objekty druhého bývania. Je to
fenomén, ktorý je typický v Českej Republike. Na Čiernom Balogu nie je druhé bývanie
také rozšírené. V dotazníkoch sa taký respondenti ani nevyskytli. Taktiež sem miera podľa
Langovej za príbuznými. Aj na Čierny Balog sa respondenti vracajú, je to ale z dôvodu
návštevy atraktivít a prírody. Boli to zväčša jednodenní návštevníci.

Graf č.11

Porovnanie inšpirácie pre návštevu Šumavského polesí a Čierneho

Balogu
A

B

Zdroj: autorka, podľa diplomovej práce Jany Langovej, 2007 a výsledkov výskumu VYDRY n.o, júl 2010
Poznámka: A- výsledky výskumu VYDRY n.o, B- výsledky výskumu Jany Langovej

Táto otázka vlastne znamená, odkiaľ sa návštevníci o podlesí dozvedeli. Jana
Langová tu má vysoký podiel u odpovedi vlastná skúsenosť. U mňa by bola takáto
možnosť bezpredmetná. Sú to ľudia, ktorý sa sem pravidelné vracajú do svojich chát a
chalúp. Títo ľudia tu pravdepodobne zdedili tieto nehnuteľnosti, to znamená, že odtiaľto
pochádzajú. Čiže ich vlastná skúsenosť je vyrastanie v tejto oblasti. U Čierneho Balogu sa
vôbec nedá o niečom takom hovoriť. Významný je, u oboch oblastí, podiel odporučenia od
známych. Tieto destinácie si svoje meno budujú hlavne pozitívnou skúsenosťou
návštevníkov (graf č. 11).

Graf č.12 nemôžem porovnať s výsledkami z Čierneho Balogu, keďže tam sa
v zime výskum nekonal. Sezóna v zime 2009/2010 nebola zahájená, aj keď boli vhodné
klimatické podmienky, majitelia vlekov sa nedohodli. Môžem však tvrdiť, že tak ako aj u
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Jany Langovej je dominantná letná sezóna. Ona zmienila, že to môže byť tým, že v období
spracovania práce bola slabá zima.

Graf č.12

Sezónnosť návštev Šumavského polesí
21%
42%

36%

1%

jen v létě
jen v zimě
v zimě i létě
častěji

Zdroj: diplomová práca Jany Langovej, 2007

Graf č.13

Dôvod pobytu v DSO Šumavské podlesí a v obci Čierny Balog

A

B

Zdroj: autorka, podľa diplomovej práce Jany Langovej, 2007 a výsledkov výskumu VYDRY n.o, júl 2010
Poznámka: A - výsledky výskumu VYDRY n.o., B - výsledky výskumu Jany Langovej

V grafe č. 13 Jany Langovej je to dosť pestré. Turisti vyhľadávajú od každého
rožku trocha. Najviac vyčnieva rekreačná turistika, čo Langová špecifikovala ako
prechádzky prírodou, zbieraním húb, ležaním u vody alebo aktívnejšie jazdou na bicykli a

hraním loptových hier (Langová 2007). Hlavne tie prechádzky po prírode a zbieranie
lesných plodov, môžme spojiť aj s vidieckou turistikou. Tá v jej grafe nie je vôbec
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viditeľná, žiaden respondent ju nezaškrtol. Týmito zmienenými aktivitami jej filozofiu aj
títo respondenti vyznávajú.

Graf č.14

Dĺžka pobytu v DSO Šumavské podlesí a v obci Čierny Balog

A

B

Zdroj: autorka, podľa diplomovej práce Jany Langovej, 2007 a výsledkov výskumu VYDRY n.o., júl 2010
Poznámka: A - výsledky výskumu Jany Langovej, B - výsledky výskumu VYDRY n.o.

Viac ako polovica opýtaných tu strávi dlhšie ako 2 dni, čo je ako som už zmienila
fenoménom druhého bývania. Je to iné ako na Čiernom Balogu, kde ide stále o jednodňové
návštevy.

Graf č.15

Najčastejšie turistické aktivity v DSO Šumavské podlesí

Zdroj: diplomová práca Jany Langovej, 2007

Tento graf som do práce zaradila preto, aby som mohla porovnať situáciu v oboch
regiónoch. Aktivity sa vo Vydráckom dotazníku riešili spolu s dôvodom návštevy. Preto
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nemôžem tieto grafy porovnať. Môžem však z neho vyčítať situáciu v DSO Šumavské
podlesí a porovnať ju z Čiernym Balogom.
V týchto grafoch, kde Jana Langová člení na turistov a rezidentov, sa ja budem
zameriavať len na turistov, to je skupina, ktorá je pre moje porovnávanie podstatná.
Z grafu č. 15 vyplýva, že najčastejšími turistickými aktivitami sú pešia turistika
a cykloturistika. Sú to aktivity, ktoré sa aj stotožňujú s pobytom na vidieku. Sú to aktivity,
ktoré sú kľúčové aj pre vidiecky CR. Keďže sa účastníci týchto aktivít chovajú
zodpovedne, jedná sa o formy, ktoré sú mäkké. Dá sa nimi sledovať a spoznávať vidiecky
život. Týmto to môžem dať do paralely aj s Čiernym Balogom. Ide o formy, ktoré by boli
viac vítané a napomáhali by rozvoju vidieckeho CR. Na Čierny Balog chodia turisti ešte
hlavne za najvýznamnejšími atraktivitami, tým je to iné ako v DSO Šumavské polesí. Ale
je namieste zmieniť, že aj v tejto oblasti sa otvoril skanzen, ktorý sa podľa môjho názoru
stane tiež významnou atraktivitou. V dobe spracovania diplomovej práce Langovej ešte
nebol sprevádzkovaný.

Ako je už zo vzájomného porovnania zrejmé. Oblasti sú dosť rozdielne. Spája ich
to, že sú vidiecke, pričom ale každá oblasť priťahuje iný okruh návštevníkov. U DSO
Šumavské podlesí je to viac rozptýlené, čo mi príde pre potreby vidieckeho CR vhodnejšie.
Nie je to taká záťaž pre územie. Pre obec Čierny Balog by tiež bolo žiaduce, aby sa viac
rozvinulo druhé bývanie, tak ako je to v DSO Šumavské podlesí. Sú to ľudia, ktorý sa sem
pravidelne vracajú a udržiavajú územie, aby tak nepustlo. Títo ľudia majú nároky na
služby a tým sa môžu viac rozvíjať a teda byť prospešné všetkým.
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10. Záver
Práca sa zaoberá vidieckym CR ako formou udržateľného rozvoja územia. Aby sa
mohol tento CR v dnešnej dobe rozvíjať, musí byť jeho problematika zakotvená aj
v rozvojových dokumentoch. Táto práca si dala za jeden z cieľov porovnať tieto
dokumenty na Slovensku a v Česku. Porovnávanie týchto dokumentov dopadlo
nasledovne:
Dokumenty sú si navzájom podobné, keďže obidve krajiny sú v EU a čerpajú tie
isté fondy, nie je to prekvapujúce. Tieto dokumenty sú nastavené na programové obdobie
2007 - 2013.
Čo sa rozvoja CR týka, na Slovensku sú dva programové dokumenty, v ČR len
jeden. V ČR je to stále len koncepcia, tak sa aj volá dokument. Na Slovensku je už
definovaná aj štátna politika CR. Do paralely v oboch krajinách môžem dať Stratégiu
rozvoja CR a Koncepci státní politiky CR. Špecifické ciele sú si navzájom podobné, kde na
Slovensku je ich päť v Česku štyri. Obidve krajiny riešia konkurencieschopnosť,
atraktivitu a rozvoj. Česká republika ale navyše uvažuje aj o životnom prostredí, čo je
hlavne pre vidiecky CR veľmi dôležité. Obidva dokumenty majú definované päť
ťažiskových foriem CR. Na rozdiel od Česka je na Slovensku vidiecky CR a agroturistika
medzi týmito ťažiskovými formami.
U programov rozvoja vidieka, resp. venkova ide o dva takmer rovnaké dokumenty.
Obidva majú štyri osi, ktoré riešia tie isté problematiky. Je to programový dokument pre
čerpanie zdrojov EU. Rozdiel je len v pomere pridelených financií, kde ČR na Leader dáva
viac prostriedkov ako SR.
Odlišná situácia je u malých dotačných programov. V Českej republike, taký ako je
ešte známy na Slovensku (POD), zanikol a prešiel pod kraje. Celoplošným sa stala
Podpora obnovy venkova, ktorá má s predchádzajúcim Programom obnovy venkova,
rovnakú len skratku. Tento nový titul je už so slovenským POD ťažko porovnateľný.
Rovnakým prvkom v obidvoch krajinách zostala menšia dotácia a súťaž Dedina, resp.
Vesnice roku.
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U vybranej obce Čierny Balog je cestovný ruch jednou z hospodárskych aktivít
obce. Obec vyvíja v tejto oblasti aktivity, spolupracuje na projektoch rozvoja CR.
Zamestnanosť a rekvalifikácia občanov v tomto smere ešte trochu zaostáva. Obec je
typicky vidiecka, ešte so zachovalým štýlom života. Ale ako produkt CR sa to propaguje
málo. Propagujú sa hlavné atraktivity ako skanzen a železnička. Klienti tu netrávia viac
dní, ako je pre vidiecky CR chcené. Koncentrujú sa v miestach hlavných atraktivít, čo je
záťaž pre územie. Na druhej strane ale sú propagované tradičné remeslá a folklór, čo sú
prvky vidieckeho CR. Preto moje odporučenie pre obec, resp. VYDRU (ako vidiecku
rozvojovú aktivitu) je: zriadenie funkcie destinačného manažéra. Tento človek definuje
ciele pre rozvoj vidieckeho CR a bude kompetentný nájsť a uplatňovať nástroje pre tento
rozvoj.

Ďalším výsledkom mojej práce je overenie si nasledujúcej hypotézy: „Čierny Balog
je v systéme životného cyklu destinácie v úvodných fázach. To znamená objavenia, resp.
vtiahnutia.“
Podľa výsledkov šetrenia patrí obec v životnom cykle destinácie do druhej fáze, do
fázy vtiahnutia, tá je typická týmito indikátormi, ktoré sa na Balogu dajú vysledovať:
rastúci počet návštevníkov, prehlbujúca sa sezónnosť, ešte len jednodenný návštevníci,
ktorý už ale vyžadujú istý komfort, zvyšujúca sa propagácia a implementácia CR do
rozvojových dokumentov.
Podľa ďalších teoretických konceptov, ktorými je práca zarámovaná, patrí Čierny
Balog do nasledujúcich fáz. V koncepte sociálnej zmeny je Čierny Balog v nasledujúcich
fázach:
Návštevník: objaviteľ cestuje sám, mimo zavedené turistické trasy, ale vyhľadáva
štandardné ubytovanie a spoľahlivú dopravu. Toto presne platí aj pre Čierny Balog. Ešte
nie je v ponuke cestovných kancelárií, ale už priťahuje návštevníkov, ktorý vyžadujú určitý
komfort, ktorý sa už v určitých službách rozvíja a v určitých ešte nie.
Doxeyho iritačný index: apatia, samozrejmosť, kontakty sa stávajú formálnejšie a
komerčnejšie. V minulosti, keď zavítal turista napríklad na salaš, bol hneď pohostený
a vyspovedaný. Bol privítaný veľmi vrelo. Nemôžem povedať, že dnes sa k nemu nespráva
milo, ale tých návštevníkov je už viac, tak už nie sú pre tých ľudí takým spestrením. Bežne
sa už stáva, že za pohostenie sa platí. Predtým sa platilo len za to, čo sa odnášalo zo sebou.
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Naviazanie obce Čierny Balog na nadriadené strategické a programové dokumenty
je

celkom

uspokojivé.

Obec

svoj

hlavný

strategický

dokument

vypracovala

s naviazanosťou na ne. Snaží sa čerpať finančné prostriedky z dostupných programov.
Úspešnejšia je ale v malých dotačných programoch, ako POD a financie BB SK. V PRV
úspešná ešte obec nebola.
Čo sa vzájomného porovnávania DSO Šumavské polesí a obce Čierny Balog týka,
plynú z neho nasledujúce závery. Typický návštevník je rozdielny. U Šumavského polesí
je to v lokalite vlastniaci objekt druhého bývania. Tým, že tu vlastní nehnuteľnosť, trávi tu
v priemere viac dní a dominantnejšie sú relaxačné aktivity. U obce Čierny Balog je to
v prevahe jednodenný návštevník, ktorý príde za hlavnými atraktivitami, ide o poznávací
turizmus. Myslím si, že aj pre Čierny Balog by bolo žiaduce, aby sa viac rozvinulo druhé
bývanie. Udržiaval by sa domový fond a rozvíjali služby. Je to typ návštevníkov, ktorý je
žiaduci. Pristupujú k územiu zodpovedne a zveľaďujú ho.

U dokumentov na národnej úrovni bolo by zaujímavé po skončení programového
obdobia porovnať ich úspešnosť. Či sa využili všetky financie, ktoré boli k dispozícii, aké
projekty boli podporené a či to napomohlo rozvoju vidieka, resp. vidieckeho CR v Českej i
Slovenskej republike
Ako možnosť ďalšieho výskumu v obci Čierny Balog, vidím hlavne v sledovaní
vývojových zmien, ku ktorým môže v nasledujúcich rokoch na území obce dôjsť. Bolo by
vhodné sa pozrieť, či im vyvíjané aktivity prinesú v budúcnosti úspech. Či sa vydajú na
cestu vidieckeho CR a nie na rozvoj masovému turizmu, ku ktorému to má niekedy
tendencie sa prikláňať. Či dôjde ku zvýšeniu návštevnosti, prílivu peňazí do obecného
rozpočtu z CR. Kam sa posunie obec v životnom cykle destinácie, ako sa zmení postoj
miestnych k CR. Aký typ návštevníkov do obce zavíta.
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