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VLIV TURISMU NA PAMÁTKY UNESCO ČESKÝ KRUMLOV A TELČ 

Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci pozitivních a negativních dopadů 

cestovního ruchu v historickém jádru Českého Krumlova a Telče po roce 1992, kdy byla 

města zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Zároveň analyzuje současný stav 

zapsaných památek. V první části práce je rozebírána odborná literatura zabývající se 

problematikou cestovního ruchu. V dalších kapitolách se práce zaměřuje na návštěvnost, 

demografické změny a řízení cestovního ruchu v jednotlivých destinacích. Za 

nejpřínosnější části práce mohou být považovány kapitoly analyzující turistické portály, 

ubytovací a restaurační zařízení. Dále pak kapitola terénního šetření a také řízené 

rozhovory s vybranými aktéry cestovního ruchu a veřejné správy.  

Klíčová slova: Český Krumlov, Telč, UNESCO, cestovní ruch, dopady, vývoj  

 

THE INFLUENCE OF TOURISM ON THE UNESCO SIGHTS ČESKÝ KRUMLOV AND TELČ 

Abstract 

My thesis is direct at identification of positive and negative effects of tourist industry in 

historical centre of Cesky Krumlov and Telc after 1992 when the cities were written on 

the World Heritage List of UNESCO. At the same time thesis analyzes current condition 

these historical sights. In the first part of thesis is analysing technical literature that is 

applying with problems of tourism. In the following chapters is thesis focused on 

attendance, demographical changes and the management of tourism in the individual 

destinations. The most beneficial part of this thesis may be considered chapters 

analysing tourist’s portals, accommodation and restaurant facilities. The next, chapter 

of field analyse of selected areas and controlled interviews with chosen participants of 

tourism and public administration. 

Key words: Cesky Krumlov, Telc, UNESCO, tourism, impact (effects), development 
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1. Úvod 

Cestovní ruch a turistika jsou pojmy, které většinou dobře známe. Všichni je máme 

spojeny zejména s volným časem, relaxací, navštěvováním nových krajin, poznáváním 

něčeho nového apod. S neustálým vývojem společnosti a s vývojem nových prostředků 

a technologií se ocitáme v moderní době, která nám poskytuje velké možnosti. Můžeme 

trávit dovolenou prakticky na všech místech zeměkoule, odpočívat na překrásných 

plážích, podnikat dobrodružné cesty kolem světa a podívat se i do vesmíru. I přesto se 

velká část z nás obrací k tradici. K tradici, která může být v tomto případě představována 

právě památkami zapsanými na Seznamu světového dědictví UNESCO.  

 Seznam světového dědictví představuje takovou značku, díky níž jsou jedinečné 

památky známé po celém světě a jsou velkým lákadlem pro turisty. Ačkoli má Seznam 

světového dědictví, resp. organizace OSN, která tento Seznam zastřešuje, primárně tyto 

památky chránit, velmi často dochází k jejich nechtěnému poškozování. Proto je důležité 

jejich sledování a vytvoření v destinaci takových podmínek, aby se těmto negativním 

projevům předešlo (Fialová, Nekolný 2015).  

 Poznávání nových krajin a památek nepředstavitelného historického významu 

je vždy velmi obohacující. Je tedy velkou výzvou zabývat se rozvojem alespoň některých 

památek zapsaných na Seznamu světového dědictví a zkoumat je, jako „organismus,“ 

který vznikl a neustále se vyvíjí. Každá památka má svoje jedinečné části, které fungují 

určitým způsobem a podle potřeby se neustále mění. Analýza změn jak z hlediska správy, 

návštěvnosti, počtu obyvatel aj., které ve vybraných památkách Českého Krumlova 

a Telče nastaly, bude také jedním z úkolů této diplomové práce.   

Český Krumlov a Telč jsou zajisté považovány za nejvýznamnější kulturní památky 

v Jihočeském kraji a v kraji Vysočina. Výběr těchto dvou vzácných památek pro tuto 

diplomovou práci je podmíněn hned několika faktory. Obě tyto lokality byly zařazeny 

na Seznam světového dědictví ve stejný rok a zároveň se u obou památek jedná 

o historické jádro města. I přesto, že v minulosti již byly a stále jsou zpracovávány studie 

a analýzy o těchto památkách, myslím, že bude zajímavé, zhodnotit a celkově i shrnout 

vývoj památky UNESCO, jejich rozdílné fungování, problémy a možnosti v současné době 

a tyto poznatky srovnat s již staršími díly zabývajícími se podobnou problematikou.  
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Hlavním cílem práce je identifikování pozitivních a negativní dopadů cestovního 

ruchu na rozvoj historického jádra Českého Krumlova a historického jádra Telče 

se zaměřením na jejich sociálně-prostorové, demografické a funkční změny nastalé 

v době po zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO a v současnosti. V souvislosti 

s tím bylo nutné vytyčení si dalších, vedlejších cílů práce: 

 Zjištění změn a opatření nutných pro zapsání památky na Seznam světového 

dědictví z obecného hlediska a následně porovnání s konkrétním případem  

 Analýza vývoje monitorovacích misí a problémů, kterým památka musela čelit 

a jaká byla jejich řešení 

 Grafické znázornění řízení a správy památek na různých regionálních úrovních 

o se zaměřením na management plán, jeho vznik, financování a následná 

aplikace v praxi 

 Analýza diskuzních webů a turistických portálů s důrazem na poznatky místních 

občanů a návštěvníků města 

 Analýza demografických a ekonomických změn, zejména: 

o vývoj počtu návštěvníků a přesuny rezidentů v jednotlivých letech 

o počet ubytovacích a stravovacích zařízení v rámci historického jádra města 

 Zmapování vybraných památek a lokalit pomocí terénního šetření a fotografické 

dokumentace, vyhledání starých fotografií (pohlednic) a použití metody 

srovnávací fotografie 

 Pomocí řízených rozhovorů s vybranými aktéry prohloubit a doplnit analyzované 

poznatky z předchozích částí  

Diplomová práce je rozdělena do jedenácti kapitol. V úvodu je možné se seznámit 

s důvody výběru tématu práce a konkrétních památek, hlavními a vedlejšími cíli a její 

strukturou. První kapitoly se věnují teoretickému zarámování. Opírají se o odbornou 

literaturu a vědecké články zabývající se obecnými definicemi, managementem, 

problematikou zapsání památky na SSD a dopady cestovního ruchu. Další zdroje 

se zaměřují na konkrétní destinace. Z některých z nich je možné čerpat data pro 

praktické části práce. V závěru teoretického zarámování jsou předloženy vzešlé 

předpoklady.  
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  Čtvrtá kapitola je zaměřena na metodiku výzkumu. Jsou zde vysvětleny postupy, 

které byly při zpracování jednotlivých kapitol používány. Poté následuje druhá část práce 

věnující se obecnému řízení cestovního ruchu, návštěvnosti a vývoji počtu obyvatel dle 

místních částí obou měst. Většina těchto kapitol je obohacena o grafické prvky (tabulky, 

obrázky, grafy, apod.). Poslední úsek poskytuje analýzu ubytovacích a restauračních 

zařízení jako jeden z významných ukazatelů rozvoje regionu. Zpětná vazba návštěvníků 

a obyvatel města je zkoumána v analýze turistických portálů. Nedílnou součástí jsou 

poznatky z terénního šetření, doplněné o fotografickou dokumentaci, a řízených 

rozhovorů. V závěru práce jsou shrnuty nalezené poznatky a vyvráceny nebo potvrzeny 

tvrzení vycházející z teoretické části práce.       
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2.  Teoretické zarámování a rešerše literatury 

Studium cestovního ruchu je pro mnohé velmi zajímavým tématem. V Česku i v zahraničí 

se setkáme s nepřeberným množstvím publikací. Proto je důležité definovat samotný 

pojem cestovního ruchu, tak, jak je chápán v české literatuře. Pásková, Zelenka (2012, 

s. 45) ho definují jako: „komplexní společenský jev a souhrn aktivit účastníků cestovního 

ruchu“, jinak řečeno, jedná se o „souhrn procesů budování a provozování zařízení se 

službami pro účastníky CR, včetně aktivit osob, které tyto služby nabízejí či využívají.“    

V závislosti na cíli práce bude teoretické zarámování rozděleno do několika 

kapitol, které budou reflektovat části analytické. První se bude zabývat obecnou definicí 

managementu cestovního ruchu, na kterou bude navazovat kapitola 5. Následovat bude 

část se základní literaturou. Ta bude složena z obecných, regionálních a historických 

publikací, potřebných zejména v kapitolách 8 a 9. Protože existuje celá řada 

kvalifikačních prací, které se věnují problematice cestovního ruchu nebo již přímo jeho 

dopadům, je vhodné tyto práce také zahrnout do obecného zarámování, případně využít 

jejich závěrů pro srovnání s vlastní případovou studií. Nedílnou součástí jsou také 

internetové zdroje, které v dnešní době podávají širokou škálu informací ve všech 

oblastech života společnosti.  

Považuji za důležité seznámit se alespoň se základními fakty týkající se organizace 

UNESCO. Zdroje a literaturu vztahující se k tomuto tématu nalezneme v kapitole 2.2, ale 

problematika celého zápisu a monitoringu je zpracována v rámci kapitoly 3. Práce 

hodnotí dopady cestovního ruchu na rozvoj památek UNESCO a východiskem je 

kapitola 2.3).  

 

2.1 Obecná definice managementu cestovního ruchu  

Jedním z vedlejších cílů práce je graficky ilustrovat řízení a správu památek na různých 

úrovních Česka. Proto považuji za vhodné umístit mezi teoretické části kapitolu 

s publikacemi, které se touto problematikou zabývají. Konkrétní řízení cestovního ruchu 

ve vybraných destinacích bude analyzováno v kapitole 5.    

Na pojem management cestovního ruchu nebo také destinační management jsou 

poměrně jednotné názory a definice pramenící zejména z Výkladového slovníku 
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cestovního ruchu (Pásková, Zelenka 2012). Zde je uvedeno, že: „management je systém 

teoretických a praktických řídících znalostí, dovedností a činností“ (Pásková, Zelenka 

2012, s. 182). Definice je doplněna tvrzením, že: „destinační management je soubor 

technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, 

komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci CR“ (Pásková, Zelenka 2012, s. 60). 

Je možné konstatovat, že pojem management CR a destinační management 

se dá označit za dva téměř shodné pojmy, které se dají odlišit především územím, 

na kterém vykonávají svoji činnost. Zatímco na managementu CR se podílí obecně 

veškeré instituce působící v rámci celého státu (např. ministerstva, regionální orgány, 

Česká centrála cestovního ruchu, komory, spolky a jiné) a tyto instituce vytvářejí právní 

normy, smlouvy, zajišťují výměnu informací, obstarávají metodickou podporu 

a koordinaci cestovního ruchu (Francová 2003), destinační management by měl být 

oproti tomu zaměřen pouze na řízení a organizaci konkrétní destinace. 

Kotíková, Schwartzhoffová (2014) doplňuje informace o organizaci a řízení CR 

na různých úrovních (viz tab. 1). Zde je nutné vyzdvihnout zejména fungování destinační 

agentury na regionální úrovni. Je potřeba vědět, kdo tuto agenturu zastřešuje, i když 

jedná jako samostatná organizace. Jak zmiňuje tato studie, destinační agentura je 

financována zejména členskými příspěvky z privátního sektoru, komerční činnosti, 

grantů obcí a krajů a dotací ze strany Evropské unie.   

Metelková (2005) k destinačnímu managementu říká, že se jedná o nejvyspělejší 

podobu, jak řídit cestovní ruch (dále CR) a mít možnost konkurenceschopnosti vůči 

ostatním destinacím. Jedná se o spolupráci mezi všemi aktéry (tzn. soukromým 

i veřejným sektorem) cestovního ruchu v destinaci.  

 

Tabulka 1: Úrovně řízení cestovního ruchu v České republice 

 

Evropská úroveň European Tourism Commission 

Národní úroveň MMR, CzechTourism, Asociace turistických 
regionů  

Krajská úroveň KÚ, odbory CR, Výbor pro rozvoj CR 

Regionální úroveň Destinační agentury (společnosti) 

Obecní úroveň Oddělení CR na obecních úřadech/ 
magistrátech a TIC 

Zdroj: Kotíková, Schwartzhoffová (2014); vlastní zpracování 
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První zmínky o spolupráci mezi subjekty je možné zmapovat ve vyspělých zemích 

již na počátku 50. let. V prvních fázích se aktéři zajímají obzvláště o propagaci. 

Až postupné zakládání spolků a sdružení v následujících desetiletích výrazně ovlivňuje 

další vývoj a startuje dráhu kvalitního servisu. Podstatným doplňkem jsou turistická 

informační centra pro návštěvníky destinací, jejichž návštěvnost dokumentuje 

kapitola 6.2.1. Každý region, který se zajímá o rozvoj cestovního ruchu, musí zvážit 

vytvoření instituce, která by obstarávala organizaci a řízení destinace. Mezi hlavní funkce 

těchto institucí pak patří plánování (vytváření strategií, cílů, spolupráce, atd.), vytváření 

nabídky (balíčky, produkty, služby, atd.), marketing (rezervační systémy, značka a image 

destinace, atd.) a zastupování zájmů cestovního ruchu (Metelková 2005). 

Veřejnou správou a turismem se zabývá publikace Tittlebachové (2011). Ta se 

snaží rozebrat tzv. politiku turismu, jež si každý stát buduje. Před rokem 1989 jí mělo 

na starosti Ministerstvo obchodu, na nižších řádovostních úrovních to byly odbory 

obchodu a turismu. Po roce 1989 následoval vznik specializované organizace tj. České 

centrály cestovního ruchu, v současnosti CzechTourism. Na krajské úrovni byly 

vytvořeny odbory a výbory turismu. Nově je vytvořená také regionální úroveň, na které 

se může vyvíjet již zmíněný destinační management či agentura. Poslední úrovní je 

úroveň obecní, zde mohou vznikat například turistická informační centra (TIC). 

Institucionální vývoj v Českém Krumlově a Telči řeší kapitola 5.1.  

Kladnou stránkou je současně kapitola, která hodnotí Český Krumlov jako 

vzorovou destinaci v rámci řízení a managementu. Strategií zdejšího managementu je 

zajištění celoročního kulturního vyžití. Publikace odkazuje na některé další zdroje dat 

a to např. z projektu dotazování obyvatel, které se koná každoročně nebo data 

o vytíženosti ubytovacích zařízení a parkovacích kapacit.   

 

2.2 Základní literatura a zdroje 

Do literatury, která vystihuje cestovní ruch z velmi širokého hlediska lze zařadit publikaci 

od Heskové a kol. (2006) a Štěpánka, Kopačky a Šípa (2001). Obě publikace mohou 

sloužit také jako kvalitní učební texty. První části obou knih se soustřeďují na podobná 

témata, jež můžeme považovat jako důležité pozadí studia geografie cestovního ruchu. 
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Lze zdůraznit, že je to například vývoj cestovního ruchu od starověku do současnosti, 

kde je možné sledovat proměny celkové motivace k cestování v čase. Zatímco 

pro minulost jsou typické obzvláště cesty z obchodních, politických nebo náboženských 

důvodů, v dnešní době je cestovní ruch spojen spíše s odpočinkem a využitím volného 

času. Štěpánek, Kopačka a Šíp (2001) zdůrazňuje mimo jiné také ekonomické aspekty 

rozvoje cestovního ruchu, kde je důležitá jak nabídka, tak poptávka. Jak pro cílové země, 

tak pro samotné podnikatele je zvyšující se návštěvnost a příjmy z cestovního ruchu 

podstatným zdrojem finančních prostředků a významně se podílí na tvorbě HDP.  

Štěpánek, Kopačka a Šíp (2001) ve své práci pokračuje profilem jednotlivých typů 

destinací, avšak charakteristika a statistické údaje jsou evidovány pouze do počátku 

nového tisíciletí. Hesková a kol. (2006) dále rozebírá různé dílčí části CR, jeho typologii, 

formy, druhy aj. Z hlediska mojí diplomové práce bych vyzdvihla kapitolu týkající 

destinačního managementu. Jak již ale bylo zmíněno, je nutné tyto publikace zařadit 

do literatury relativně staré, protože i v cestovním ruchu se neustále objevují nové 

formy a typy cestovního ruchu.  

Mezi literaturu zabývající se selektivními a realizačními faktory je možné zařadit 

Francovou (2003). Ve své publikaci vymezuje materiálně – technické zabezpečení 

destinace rozdělené na základní, doplňková a specifická zařízení. Nejdůležitější 

(základní) zařízení, které by neměly ve správné destinaci chybět, jsou ubytovací 

a stravovací zařízení a kvalitní dopravní infrastruktura. Tyto poznatky jsou důležité 

zejména pro kapitolu 8.  

Franková (2003) dále pokračuje ještě podrobnější kategorizací těchto podniků. 

Podle mého názoru je tato klasifikace příliš složitá, proto je lepší následně (v kap. 8.1) 

použít vyhlášku č. 501/2006 Sb. vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj (cit. Sbírka 

předpisů ČR 2006), podle které jsou ubytovací zařízení rozděleny na hotely, motely, 

penziony a ostatní ubytovací zařízení (ubytovny, koleje, internáty, kempy, chaty aj.).   

Kategorizace hostinských zařízení je přitom jednodušší. Je možno je rozdělit 

na restaurace, rychlá občerstvení, bary (zahrnující též pivnice), kavárny a vinárny a další 

příležitostné sezónní restaurační zařízení (kap. 8.2).  

 Článek VanBlarcom, Kayahan (2011) poukazuje na to, že bez existence 

a fungování základních, příp. i doplňkových a specifických zařízení není cestovní ruch 
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možný. Podle mého názoru ale existují i místa (např. volně stojící rozhledny), které 

žádnými zařízeními nedisponují a přesto dochází k významnému cestovnímu ruchu. Ten 

je ovšem omezen pouze na krátkodobou návštěvu a do jisté míry je využit potenciál 

okolních destinací. Z toho vyplývá, že dobře rozvinuté zázemí regionu může motivovat 

turisty k návštěvě dané lokality i míst v okolí.   

Ubytováním z trochu jiného hlediska se zabývá článek Lee, Chhabra (2015). 

Ve své studii poukazuje na důležitost historických ubytovacích prostor, které mohou 

dotvářet správné autentické prostředí a domáckou atmosféru. Klade důraz na zachování 

a obnovu historických objektů a jako pozitivní hodnotí také transformaci starých budov 

na hotely, což podle něj pomůže k udržení a obnovení samotného dědictví a kulturní 

hodnoty.    

Podobnými tématy se zabývá Galvasová a kol. (2008). Kromě realizačních 

a selektivních faktorů je významným přínosem této publikace představení moderních 

trendů z oboru CR a možností pro rychlejší rozvoj destinace. Jedná se například 

o moderní způsoby dopravy (rozvíjející se od druhé poloviny 20. století), informační 

technologie a turistické portály (viz kap. 7). Publikace zmiňuje též národní informační 

a rezervační systém jako jednu z možností strategií destinací v oblasti cestovního ruchu. 

V Česku ale není na národní úrovni takový systém významně rozvinutý. Ve stručném 

pojetí jsou zde hodnoceny dopady cestovního ruchu a to jak na životní prostředí a život 

rezidentů, tak z ekonomického hlediska. Kniha přehledně a kvalitně informuje 

o organizaci, managementu a o veřejné správě v rámci oblasti cestovního ruchu.    

 Za velmi dobře zpracovanou, nicméně opět starší publikaci, považuji knihu 

od Hraly (1997). V ní jsou vcelku podrobně rozebrány faktory ovlivňující cestovní ruch. 

Kulturně--historické památky jak osamocené, tak koncentrované v historických jádrech 

měst jsou z hlediska hmotných památek pro společnost nejzajímavější a tedy 

nejpřínosnější. Samotná atraktivita, způsobená tím, že v oblasti „něco“ je, musí být 

doplněna odpovídajícím zázemím, což v důsledku působí tzv. multiplikační efekt CR. 

Je pak otázkou, do jaké míry má vznik potřebného zázemí (resp. základních zařízení) 

ještě význam a zda se v dané destinaci budování zázemí stále vyplácí. Od toho je 

následně nutné vytvořit správnou strategii pro rozvoj destinace 
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V knize logicky nejsou zaznamenány nové trendy moderního cestovního ruchu 

např. památky technické. Mezi ně jsou zařazovány památky vojenské historie, dobývání 

a těžby, dopravní a technické infrastruktury, průmyslu, podnikání, řemesla a stavby 

větrné a vodní energie (Oživlý svět technických památek 2012-2015). V kraji Vysočina 

a Jihočeském kraji je k nalezení poměrně velké množství tohoto typu památek. Jen 

v samotném Českém Krumlově se jedná o: 2 pivovary, Hamerský mlýn, Grafitový důl, 

Lazebnický most či dřevěná krytá lávka přes řeku Vltavu. V Telči nalezneme Parní mlýn. 

Technické památky, které jsou uzpůsobené pro potřeby turistů, jsou zajímavou 

atraktivitou, která může navýšit návštěvnost a zejména délku pobytu turistů. Tato práce 

se ale více technickými památkami zabývat nebude.       

V další části bych se chtěla věnovat regionální a historické literatuře a zdroji 

pojednávajícími o vývoji Českého Krumlova a Telče, které jsou dále využité v kapitole 9 

nebo při analýze vývoje počtu rezidentů a nerezidentů v kapitole 6. První, velmi kvalitně 

a pečlivě vytvořená kniha je napsána autory Gaži, Pavelec (2010). Jedná se o značně 

rozsáhlé dílo rozebírající velmi podrobně historii Českého Krumlova od samotného 

počátku hradu a města, přes jeho vývojové etapy až do konce 20. století. Podle této 

publikace byl v minulosti vnímán Český Krumlov jako jedno z nejdůležitějších sídel 

šlechticů. I přes velmi těžká období, kterými si Český Krumlov musel projít 

(např. vysídlení původních obyvatel a dosídlení nových) si zachoval jedinečnou 

autenticitu středověkého města. V knize jsou analyzovány jednotlivé části města včetně 

jejich architektonické minulosti, zahrady i samotná krajina Českého Krumlova.  

Značným přínosem jsou ty části knihy, které hodnotí Český Krumlov jako 

památku UNESCO. Jsou zde jen lehce vyjmenovány etapy, kterými Český Krumlov prošel 

od roku 1950. V r. 1963 zde byla vyhlášena Městská památková rezervace a v roce 1987 

ustanoveno ochranné pásmo. Kromě toho v Českém Krumlově bylo nutno dvakrát 

obnovit zchátralý stav budov – v 60. a 90. letech 20. století. O situaci okolo obnovy 

historických domů je psáno v kap. 6.1.  

  V díle se autoři věnují také monitoringu světového dědictví (v této práci je tato 

problematika řešena v kapitole 3.3. Nutno podotknout, že na příkladu Českého 

Krumlova se vytvářela celostátně platná metodika monitoringu památek na území 

Česka. Jak je možné vyčíst v této publikaci, opatření, která Český Krumlov zatím podniká, 
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jsou oceněny i ze strany Evropské unie. Český Krumlov získal např. již podruhé cenu 

Europa nostra. Myslím, že kniha je velkým přínosem pro ujasnění si historických 

souvislostí a faktů (vč. faktů o zapsání Českého Krumlova na SSD). Důležitou součástí je 

také fotografická dokumentace náměstí, ulic, obchodů atd.  

Doplňkovou knihou spíše encyklopedického charakteru je dílo Davida a Soukupa 

(2004), které stručně shrnuje historické i aktuální poznatky o městech 

a také o českokrumlovském divadle. Tyto poznatky jsou využity v kapitole 9.2.   

Další aktuální informace o městech je výhodnější hledat na internetových 

stránkách. Jedná se hlavně o oficiální stránky měst ckrumlov.info (2016) a telc.eu (2015) 

nebo z dalších portálů např. město-telc.cz (2015). Obecné informace a informace 

o ostatních českých a moravských památkách UNESCO je možné získat například 

ze stránek unesco-czech.cz (2015) nebo z projektu Poznej světové dědictví (Media-in 

2015).  

Obecně jsou internetové stránky dobrým a hlavně rychlým zdrojem informací, 

ze kterých je možno čerpat po celém světě. Při vyhledávání je třeba věnovat pozornost 

tomu, kdo je jejich autorem, zda jsou aktuální a zda jsou získané informace reálné. 

Celosvětová oficiální stránka Světové organizace UNESCO (UNESCO 2015) slouží všem 

zemím jako tzv. pomocná ruka, čili metodická podpora při řešení problematiky UNESCO 

ve vlastních zemích. Například je z ní možné stáhnout publikaci (UNESCO, ICCROM, 

OCOMOS, IUCN 2011), ve které jsou informace o nominační dokumentaci, nominačních 

týmech a současně také ukázky nominačních formulářů. Ještě podrobnější informace je 

nalezneme v obecných zásadách (OGIWHC 2012). Některé poznatky z těchto publikací 

byly použity v kapitole 3.2. Kromě toho ale stránka poskytuje historická i současná fakta 

o této organizaci a o Seznamu světového dědictví (viz kap. 3). Zároveň umožňuje 

nahlédnout do podrobných informací, zápisových listů, monitorovacích statistik, 

informací o dopadech cestovního ruchu a také o jednotlivých památkách zapsaných 

na Seznamu světového dědictví.  

Všeobecné informace o UNESCO zpracovávají také čeští autoři. Kučová (2009) si 

ve své práci klade za cíl seznámit čtenáře s celkovým fungováním, principy a závazky 

vyplývající ze spolupráce členského státu a organizace UNESCO. Publikace definuje 

orgány, rozdělení působnosti, mezinárodní dokumenty, zajímá se o spolupráci Česka 
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a UNESCO a v neposlední řadě shrnuje základní informace o procesu zápisu na SSD. 

Z této relativně nové publikace, která charakterizuje z velké části formální informace 

o organizaci UNESCO, je čerpáno především v kap. 3.        

Dále je možné profitovat zejména ze stránek Národního památkového ústavu 

(NPÚ 2015b), kde je přehled mezinárodních dokumentů týkajících se ochrany památek. 

Je zde vyvěšena celá Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 

a charakteristika všech lokalit zapsaných na SSD. 

Památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO jsou velkou atrakcí 

pro turisty a návštěvníky. Zároveň je o ně velký zájem i z výzkumného hlediska. I v Česku 

je možné najít mnoho různých kvalifikačních prací zabývajícími se českými i moravskými 

památkami UNESCO (přehled památek v kapitole 3). 

Jednou z nich je bakalářská práce Novákové (2006). Ta si klade za cíl zjistit 

pozitivní a negativní dopady CR a odlišnosti v jednotlivých lokalitách zapsaných na SSD 

v Česku, nicméně je ve velké míře zaměřena na samotný, spíše historický popis všech 

dvanácti památek UNESCO v Česku. Praktická část je pak omezena pouze na návštěvnost 

a názory Telče, Kroměříže a Litomyšle a ostatní památky opomíjí.  

Ačkoliv se v práci tvrdí, že není lehké nalézt důkazy o tom, že funkční změny 

ve městě byly vyvolány právě rozvojem cestovního ruchu, pomocí dotazníkového šetření 

došla práce k zajímavým zjištěním v těchto třech vybraných lokalitách. Názory obyvatel 

jsou různé, například v pohledu na infrastrukturu se shodují, že v sezóně dochází 

k nedostatku parkovacích míst nebo obyvatelé zaznamenávají turistickou inflaci. 

Problém nemají s hlučností, či kriminalitou a zároveň pozitivně hodnotí přínosy turistů 

pro město.  

Z roku 2006 pochází také diplomová práce Ludvíkové (2006), která vykresluje 

destinace Česka v mentálních mapách. Cílem bylo vytvořit propagační materiály 

pro všechny památky UNESCO, které se nacházejí na území České republiky. Tomu 

ale předcházelo šetření, ze kterého vyplývá, že nejvíce bude známá a propagovaná 

Praha, Český Krumlov a Telč. Z pohledu cizinců se tato města umístila do šestého místa, 

z pohledu českého obyvatelstva se Telč umístil až na osmém místě. Z toho vyplývá, že 

bude existovat velký rozdíl mezi městy jak z hlediska řízení (viz kap. 5), propagace 

(kap. 7) i návštěvnosti (kap. 6.2).   
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Bakalářská práce Novákové (2009) analyzuje propagaci památek v kraji Vysočina 

Krajským úřadem a také systém jejich financování. Kvalitně je zpracována jak teoretická, 

tak praktická část, která je systematicky rozdělena do několika kapitol. Přínosem jsou 

informace o příspěvkové organizaci Vysočina Tourism (dále zmiňovaná v kapitole 5.1), 

která funguje v kraji od roku 2008 a jež má na starosti nejen propagaci kraje, ale rovněž 

spravuje svůj webový portál, koordinuje informační centra a mnoho jiných činností 

(možno nalézt na portále Vysočina Tourism 2008). Jejím cílem je zejména trvale 

udržitelný rozvoj všech destinací v kraji. Je zde vyzdvižena myšlenka kraje, podle které 

je důležité propagovat a podporovat aktivity celého kraje, ne jen jednotlivých památek 

UNESCO. Z práce lze odvodit, že vzájemná spolupráce menších objektů může významně 

přispět k rozvoji cestovního ruchu. 

K vzájemné spolupráci by významně přispěla destinační agentura či destinační 

management (viz také kap. 2.1). To vyplývá z práce Havlíčkové (2013), která se zabývá 

výhodami, které by destinační management přinesl celému mikroregionu Telčsko. 

Podotýká, že v současnosti má veškeré pravomoci odbor kultury. Řízení CR je podrobněji 

analyzováno v kapitole 5.1.      

Mezi kvalifikační práce zabývající se regionem Telče je možno zařadit dílo 

Němcové (2014). Podle Němcové (2014) je kooperace podnikatelů v Telči a kooperace 

podnikatelů se státní správou minimální a může ohrozit rozvoj cestovního ruchu 

ve městě. Podobně jako Havlíčková (2013) prosazuje vytvoření destinačního 

managementu památky. Jedním z cílů je i analýza a současný stav cestovního ruchu 

ve městě Telč. Přínosem je poté analytická část, ze které je možné využít některé 

myšlenky a závěry například ohledně návštěvnosti města (viz kap. 6.2) a jednotlivých 

památek. Návštěvnost Telče se jeví jako druhá největší v kraji, v samotném městě je 

nejnavštěvovanější státní zámek. Podle této BP samotné město Telč nevykazuje velký 

počet hromadných ubytovacích zařízení či počet lůžek. Toto tvrzení je podloženo pouze 

absolutními čísly, proto považuji za vhodné v kapitole 8.1 použít tzv. Defertovu funkci, 

díky níž se vypočítá míra turistické aktivity. Výpočet Defertovy funkce je možné nalézt 

v metodice práce v kapitole 4.   

Ripperová (2009) si klade za cíl zhodnotit kulturně-historické podmínky Telčska. 

Z práce mimo jiné vyplývá, že Telč a Telčsko (které je vymezeno Telčí a nejbližším okolím) 
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má poměrně vysoký přírodní i kulturně-historický potenciál. Ripperová (2009) se 

shoduje s Němcovou (2014), že v tomto regionu je nedostatečně rozvinutá nabídka 

služeb, zejména pohostinských, příp. ubytovacích a dalších.  

Profil návštěvníka Telče definovala Beránková (2012). Na základě dotazníkového 

šetření mezi tuzemskými návštěvníky bylo vydedukováno, že Telč je oblíbená hlavně 

od obyvatel domácího Kraje Vysočina nebo od návštěvníků z krajů s dobrou dopravní 

dostupností. V práci byla detailně rozebírána návštěvnost SZ Telč od roku 1982. Data 

z této práce byla následně použita v kapitole 6.2.2. 

Přínosy a dopady cestovního ruchu po zapsání památky na Seznam světového 

dědictví UNESCO se zabývá případová studie v rámci diplomové práce Peřinové (2014). 

Součástí jsou velmi podrobné informace týkající se procesu před, během a po zápisu 

zámku Litomyšle na SSD. Samotné přínosy a dopady jsou zjišťovány pomocí 

dotazníkového šetření a řízených rozhovorů s vybranými aktéry. Řízené rozhovory jsou 

taktéž jednou z metod této diplomové práce, která s nimi pracuje v kapitole 10.  

Dotazníkové šetření zjišťovalo názory veřejnosti ohledně dopadů CR na město 

Litomyšl po zapsání památky na SSD. Respondenti nejkladněji hodnotili ekonomická 

pozitiva (32 %), na druhém místě vyšší prestiž města (25 %), dále lepší stav památek 

(21 %), kulturní pozitiva (20 %) a jiná (2 %). Podobné šetření bylo zpracováno v rámci 

majitelů ubytovacích a restauračních zařízení v kap. 8.2. Na základě řízených rozhovorů 

byly sledovány další dopady CR, např. vývoj návštěvnosti turistického centra 

a návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení. S těmito údaji tato diplomová práce 

na příkladu města Český Krumlov a Telč také pracuje (viz kap. 6.2.1). Z řízených 

rozhovorů vyplývá, že největší dopady v Litomyšli jsou ekonomické.  

Zhodnocení procesu koncentrace cestovního ruchu na Českokrumlovsku 

zpracovává ve své diplomové práci Zárubová (2010). Ta byla vypracována metodou 

dotazníkového šetření a řízených rozhovorů a přínosem jsou zejména její závěry. Z nich 

vyplývá výrazná koncentrace turistů v rámci Jihočeského kraje v Českém Krumlově 

a výrazná koncentraci ubytovacích kapacit v jádru města (viz kap. 8.1). Jako negativní 

uvádí slabou nabídku levnějšího ubytování. Potvrzuje, že do Českého Krumlova jezdí 

podstatně více zahraničních turistů než domácích (na to navazuje kapitola 6.2) a jedná 

se o návštěvy krátkodobé.         
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Souvislost mezi cestovním ruchem a geografickým prostředím zkoumá disertační 

práce Páskové (2003). Na příkladu Českého Krumlova hodnotí dopady cestovního ruchu. 

Konstatuje, že přínosy zápisu města na SSD přináší jak ekonomická pozitiva, tak hrozby 

v podobě turistifikace (kap. 2.3), vysoké komercionalizace aktivit, komodifikace zboží 

nebo slavností apod. Myslím, že tyto problémy by mohly být zřetelné zejména díky 

zpětné vazbě návštěvníků a turistů v kapitole 7.  

Z práce jsou využitelné poznatky o intenzitě turistické aktivity v Českém 

Krumlově (kap. 8.1). Stejně tak jako z díla Dumbrovské (2013), která se zabývala vývojem 

postavení Prahy a hodnota Defertovy funkce, která zde byla počítána, může být využita 

pro srovnání s ostatními městy v Česku. 

   

2.3 Dopady cestovního ruchu  

Cestování bylo a vždy bude nedílnou součástí života každé společnosti. Zatímco dříve 

lidé museli překonávat množství překážek (např. co se týče dopravy), v současnosti je 

cestování mnohem jednodušší. I proto se intenzita cestovního ruchu značně zvyšuje 

především ve vyspělých zemích. Velký zájem je obzvláště o známé památky, které se 

mohou pyšnit různými druhy označení. Značkám (tzv. branding), jejich přitažlivosti 

a problémům se věnuje Kašková, Chromý (2015). Problém dle Kaškové (2015) 

představuje například neochota místních obyvatel přijmout označení, ztížené využívání 

některých území nebo podcenění významu procesu brandingu. To podle mého názoru 

může zapříčinit reakci, při které obyvatelé lokalitu opouštějí a přenechávají ji k dispozici 

návštěvníkům a turistům (viz. kap. 6). Současně s rostoucím cestovním ruchem přichází 

i budování služeb pro cestovní ruch (viz. kap. 8.)       

Stejný pohled na problematiku značky UNESCO má článek Fialová, Nekolný 

(2015). Značka UNESCO je považována za velmi kvalitní, tradiční a dlouhodobou. Navíc 

významně ovlivňuje rozhodování turistů. Z článku taktéž vyplývá, že jsou neméně 

důležité také ostatní realizační, lokalizační, administrativní aj. faktory. Podstatná je 

mediální pozornost a propagace. K udržitelnosti destinace je nutné vytvořit takovou 

rovnováhu mezi cestovním ruchem a obyčejným životem obyvatel, aby nebyli zbytečně 
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znechuceni, nebyly ohroženy samotné památky, ale cestovní ruch se mohl plynule 

systematicky rozvíjet.  

Základní členění dopadů cestovního ruchu je možné rozdělit z územního hlediska 

na globální/ národní/ regionální/ a lokální. Také na dopady krátkodobé, které budou 

zřejmě dočasné s možností navrácení se do původního stavu a dlouhodobé, které již 

nelze vrátit zpět. Další, více praktické rozdělení dopadů CR je dělené na ekonomické, 

sociální a environmentální. Podle intenzity a závažnosti dopadů CR na památky UNESCO 

se může tato památka ze SSD v nejhorším případě vyřadit. 

Jednou z výchozích prací zabývající se udržitelným CR a dopady CR je publikace 

(Pásková 2009), kterou lze rozčlenit na část teoretickou a na příklady vybraných 

destinací. První část je nadmíru rozsáhlá a jsou v ní většinou všeobecně platné informace 

o cestovním ruchu. Tzn. například vlivy cestovního ruchu na environmentální, 

sociokulturní a ekonomické prostředí. V publikaci se také můžeme blíže seznámit 

s různorodými sociálními, kulturními, etnickými a urbanistickými efekty jako například 

turistifikace (viz kap. 6.1), komodifikace, kongesce veřejných prostor (viz kap. 9), 

turistická inflace a podobně.  

Přínosem práce Páskové (2009) jsou zejména poznatky o dopadech na památky 

zapsané na Seznamu světového dědictví. Jedním z nich je zvýšení pozitivních 

podnikatelských aktivit na daném území (to se snaží prokázat kapitola 8) a negativních 

dopadů na místní obyvatele. K tomu je nutné dodat, že se vždy nejedná jen o aktivity 

podnikatelské, ale i o zvýšený počet kulturních událostí, veletrhů apod. Dalším dopadem 

pro město je také mnohonásobné zvýšení návštěvnosti po zařazení památky na SSD. 

S tím souvisí také únosná kapacita území (viz. kap. 6.2.1), tj. maximální zátěž, kterou 

může daná destinace snést, ať už fyzicky, sociálně nebo ekonomicky a nedojde 

k poškození destinace (Pásková, Zelenka 2012).   

Poslední díl práce se stručně věnuje cestovnímu ruchu v Českém Krumlově. Již 

v roce 2009 se Pásková zmiňuje o negativních dopadech cestovního ruchu. Jedná se 

například o turistickou inflaci projevující se na běžných potravinách, ztrátě identity 

obyvatelstva, sezónnosti návštěvníků (viz kap. 6.2), špatné komunikaci mezi institucemi 

a o fázi stagnace této destinace. Z těchto poznatků je možné také částečně vycházet 

v rámci této práce. 
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Za velmi významné dílo je možné považovat studii Cupalové (2011), v níž jsou 

shrnuty především ekonomické dopady na světové dědictví UNESCO v Německu, Velké 

Británii a Česku vycházející ze šetření v daných zemích. Každá země tak přichází 

s vlastními zkušenostmi a problémy, které se po zařazení památky projevily. Zásadním 

poznatkem u všech třech zemí je, že existuje souvislost mezi navýšením cestovního 

ruchu (jako počet návštěvníků a noclehů) a zařazením památky na SSD. Z toho také 

vychází jeden z předpokladů a věnuje se tomu kapitola 6.1. Studie dodává, že budou 

existovat rozdíly mezi jednotlivými městy v závislosti na dalších socioekonomických 

faktorech. Německo a Velká Británie dospívají k podobnému stanovisku. Česko navíc 

poukazuje na pozitivní zvýšení příjmů. Na příkladu města Telče studie zaznamenává 

zvýšení počtu podnikatelských subjektů (ubytovacích a stravovacích zařízení) a zvýšení 

zaměstnanosti v terciéru. To představuje pozitivní změny na ekonomický rozvoj regionu. 

Na druhé straně často dochází ke změně funkčního využití domů (viz kap. 9), které 

nemusí být notně v souladu se všemi skupinami obyvatel.  

Ekonomickým dopadům se podrobněji věnoval VanBlarcom, Kayahan (2011). 

Hlavním cílem bylo zjistit dopady po zařazení památky na SSD ve vybraných lokalitách 

v Kanadě. V této studii je použita statistická metoda regresní analýzy, při které byla 

odhadována potenciální návštěvnost památky Nova Scotia, která se chystá zařadit 

na SSD. Samotná návštěvnost památek je v práci velmi diskutována a opírá se 

např. o tvrzení Halla (2006, cit. v VanBlarcom, Kayahan 2011, s. 145), že zvýšení 

návštěvnosti památky není ovlivněno jen označením značkou UNESCO. Značka pouze 

výrazně přispívá k nárůstu počtu turistů a zároveň k výraznému zvýšení příjmů.  

Průzkum Novákové (2006) se opírá spíše o negativní ekonomické jevy, jako je 

nárůst výdajů na financování kulturních aktivit apod. Jako příklad uvádí město Litomyšl. 

Dodává, že může souběžně docházet k rozvoji města i poklesu služeb zejména pro místní 

obyvatele. Kromě toho může často docházet v nejvíce využívaných místech 

k tzv. turistickou inflaci a zabírání veřejných prostor (kongesce, viz Pásková 2009 výše) 

především restauračními zařízeními a maloobchody se specializovaným zbožím pro 

turisty.    

Dalším typem jsou sociální dopady. Ty jsou často špatně měřitelné a mnohdy 

nejsou viditelné na první pohled. Příkladem mohou být postoje místních obyvatel 



26 
 

k návštěvníkům města nebo koncentrace nerezidentů v určitých oblastech, které nejsou 

turistifikovány. To znamená, že jádrové oblasti jsou přenechány turistům, místní 

obyvatelé mění své bydliště a dochází ke změně funkcí domů. Nejdrastičtější formou je 

vytváření turistických ghett v hlavních jádrech měst. Borg, Costa, Gotti (1996) 

ve výzkumu sedmi vybraných evropských měst hodnotí otázku dopadů jako stále 

důležitější. Kromě změny funkce jader dochází v jeho zkoumaných městech k přetížení 

infrastruktury, parkovacím problémům, vandalismu a trestné činnosti. Města také 

zaznamenávají zvýšenou poptávku po ubytování a obecně větší zájem o města. Autoři 

upozorňují na důležitost monitorování památek, které umožní předcházet nežádoucím 

změnám, které by památku ohrozily.  

McKercher, Wang, Park (2014) při zkoumání sociálních dopadů poukazuje 

na proměnlivost názorů rezidentů na turisty. Jednou z možností, jak se vyhnout 

konfliktům mezi rezidenty a nerezidenty je vymezení různých zón ve městě 

- např. (1) zóna, kde se turisté nacházejí, (2) zóna určená výhradně pro místní obyvatele 

a (3) společné prostory, kde se střetávají turisté s rezidenty. Z toho vyplývá, zda budou 

mít turisté o takové specifické místo, kterému upadá jeho genius loci, stále zájem. 

Další zajímavý článek Li, Wu, Cai (2008) říká, že se zařazením památky na SSD 

dochází v destinaci k dilematu mezi rozvojem CR a snaze o ochranu památky, což je 

i primárním cílem organizace UNESCO. Článek operuje s třemi hlavními zdroji hrozeb: 

populačním tlakem, nedostatkem finanční podpory a problémem v místních politikách. 

Otázkou tak zůstává, zda by finanční podpora konkrétních památek organizací UNESCO 

nebyla vhodná jako prostředek proti přetěžování památky např. ze strany návštěvníků. 

Podobné problémy řeší i případová studie (Hede 2008), zkoumající památky 

v Austrálii a Novém Zélandu. Zásadní je podle této studie sladění rozdílných potřeb 

světového dědictví a cestovního ruchu. Další případová studie ze Švédska a Finska (Svels 

2015) také analyzuje vliv světového dědictví na rozvoj CR a především postoje místních 

obyvatel. Výsledky naznačují, že většina obyvatel vnímá CR jako pozitivní, a že přispívá 

k lepším pracovním příležitostem.       



27 
 

3. Základní informace o UNESCO 

Organizace pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) je celý název organizace, jenž se snaží udržovat mír a to na základě 

morální a intelektuální solidarity lidstva (UNESCO 2015). Zároveň usiluje o rozvoj 

vzájemné spolupráce v oblastech výchovy, vědy a kultury na mezinárodní úrovni. Zdroje 

informací, ze kterých tato kapitola čerpá, jsou rozebrány v kapitole 2.2. Jelikož se jedná 

o velice významnou organizaci fungující na celém světě, myslím, že je důležité uvést 

a definovat alespoň základní informace o ní a o základních dokumentech. Zejména pak 

o Úmluvě o ochraně světového a kulturního dědictví UNESCO (kap. 3.1.1) a o Seznamu 

světového dědictví UNESCO (kap. 3.1.2), na kterém je celá práce založena.  

 Co předcházelo zapsání historických center Českého Krumlova a Telče v roce 

1992 na SSD a obecně i všech ostatních památek je zkoumáno v kap. 3.2. Nejvýznamnější 

částí je však kapitola 3.3 zabývající se monitoringem památek. Především tzv. reaktivní 

monitorování, na kterém mohly být postaveny některé otázky v řízených rozhovorech 

(viz metodika práce v kapitole 4).  

  Organizace UNESCO je součástí Organizace Spojených národů (dále OSN) 

na základě Ústavy UNESCO dojednané v roce 1945, kdy se datuje i vznik OSN v Londýně. 

Mezi prvními dvaceti členskými státy, kteří tuto Ústavu podepsali, figurovala 

i Československá republika. V roce 1972 vstoupila v platnost Úmluva o světovém 

kulturním a přírodním dědictví UNESCO (viz obrázek 2). Zajištěním dokumentace byl 

pověřen Státní ústav památkové péče v Praze a v roce 1994 byla zřízena Česká komise 

pro UNESCO, která má zajišťovat komunikaci UNESCO a České republiky a plnit úkoly 

vyplývající z členství v UNESCO. Ministerstvo kultury později pověřilo Národní 

památkový ústav ke koordinaci přípravy památek k nominaci a obstarávání metodické 

podpory pro subjekty, které se chtějí zapsat do Seznamu světového dědictví. O procesu 

zápisu památky na Seznam světového dědictví pojednává více kapitola 3.2.  

V současnosti se na Seznamu světového dědictví nachází již dvanáct českých 

památek, které jsou shrnuty v tab. 2. Zdroje týkající se jejich obecné charakteristiky jsou 

uvedeny v rešerši práce (kap. 2.2), proto nepovažuji za nutné jejich další popis.      
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Tabulka 2: České památky UNESCO (2015) 

 

3.1 Přehled mezinárodních dokumentů UNESCO  

Důležitou součástí pro fungování a naplňování cílů Úmluvy je vytváření mezinárodních 

smluv, doporučení a deklarací mezi jednotlivými státy a organizací. Tyto dokumenty 

se liší jak způsobem přijímání, tak jejich závazností. Pro fungování celého systému je 

důležité přesně definovat pravidla, principy a normy, které se smluvní strany zavazují 

dodržovat.    

Nejdůležitějšími dokumenty podle NPÚ (2015b) jsou: 

- Haagská úmluva (1954) a její následné protokoly – je první a základní úmluva, jejíž 

cílem je zachování kulturního dědictví i v případě ozbrojeného konfliktu  

- Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (1972, viz kap. 3.1.1) 

- Charta z Burry. Australská charta ICOMOS k péči o místa s kulturním významem 

(1979) – snaží se o zachování a správu míst kulturního dědictví. 

- Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví (2003).  

MĚSTO PAMÁTKA UNESCO ROK ZAPSÁNÍ 

Český Krumlov Historické centrum 1992 

Telč Historické centrum 1992 

Praha Historické centrum 1992 

Žďár nad Sázavou 
Poutní kostel sv. Jana 

Nepomuckého na Zelené hoře 
1994 

Kutná Hora 
Historické centrum, Chrám sv. 

Barbory, Katedrála Nanebevzetí 
Panny Marie v Sedlci 

1995 

Lednicko-valtický 
areál 

Kulturní krajina 1996 

Holašovice Vesnická rezervace 1998 

Kroměříž Zahrady a zámek 1998 

Litomyšl Zámek a zámecký areál 1999 

Olomouc Sloup Nejsvětější Trojice 2000 

Brno Vila Tugendhat 2001 

Třebíč 
Židovská čtvrť a bazilika 

sv. Prokopa 
2003 

Zdroj: unesco-czech.cz (2015) 
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3.1.1 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 

Jedním z důležitých dokumentů pro získání možnosti zápisu památky na SSD UNESCO je 

přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Na mezinárodní 

úrovni byla uznána v listopadu 1972. Na základě této smlouvy byl zřízen Fond světového 

dědictví a Výbor pro světové dědictví. ČSFR k této smlouvě přistoupila v roce 1990 

a od té ji spravuje Ministerstvo kultury. V úvodu Úmluvy je nastíněno hlavní poslání:  

„Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního státu zabezpečit označení, 

ochranu, zachování a předávání kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím. 

Stát to zajistí při maximálním využití svých vlastních zdrojů, případně s mezinárodní 

pomocí.“ (Kučová 2009, s. 145). 

Úmluva připomíná neustálé jevy, které ohrožují kulturní a přírodní dědictví. 

Připouští doplňkovou pomoc, která nespočívá pouze ve finanční podpoře (finanční 

podpora památek prostřednictvím organizace UNESCO viz kap. 10), ale zároveň pomáhá 

členským státům zajistit potřebné informace a technickou a odbornou přípravu.  Mezi 

její další činnosti patří také podpora místního obyvatelstva a poskytování pomoci v 

případě ohrožení kulturní či přírodní památky na seznamu UNESCO. 

3.1.2 Seznam světového dědictví UNESCO 

Na Seznam památek UNESCO jsou zapisovány vybrané kulturní a přírodní památky, které 

mají mimořádný význam a vynikají svojí unikátností na celosvětové úrovni. Důležitá je 

právě jedinečnost, původnost a kompaktnost. Do Seznamu jsou zahrnována 

architektonická, sochařská a malířská díla, skupiny budov, archeologické nálezy, zároveň 

také přírodní celky jako přírodní lokality, geomorfologické útvary a další (Media-in 2015). 

V současnosti (7/2015) obsahuje Seznam památek UNESCO 1031 objektů – z toho 802 

kulturních, 197 přírodních a 32 smíšených (UNESCO 2015).  

Zápis památky do Seznamu světového dědictví má na starosti Výbor světového 

dědictví, který spolupracuje s poradními organizacemi a vychází z jejich stanovisek. 

Podle Kučové (2009) je nutné kolektivní rozhodnutí o tom, jaké památky budou usilovat 

a budou zařazeny na Seznam světového dědictví.   
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3.2 Proces zápisu památky na SSD 

Tato kapitola sumarizuje celý proces zapisování památky na SSD. Je zde zařazena proto, 

aby shrnula aktivitu, kterou museli aktéři usilující o zápis na SSD vynaložit. Základními 

předpoklady připsání památky na Seznam světového dědictví je hlavně ratifikovaná 

Úmluva o světovém přírodním a kulturním dědictví a integrita a autentičnost lokality. 

Smluvní stát vydává prohlášení o integritě, kde detailně posuzuje celistvost 

a nedotknutelnost vybraného dědictví, zdůrazňuje jeho charakteristické znaky 

a popisuje všechny pozitivní i negativní souvislosti, které ovlivnily vývoj daného statku. 

Je sestaven stupeň autentičnosti, který daný statek charakterizuje (OGIWHC 2012). 

Výbor světového dědictví, který má na starosti posuzování a případný zápis 

památky na SSD musí postupovat podle předem připraveného mechanismu, který je 

vyjádřen ve Směrnicích k provádění Úmluvy o ochraně světového dědictví 

(OGIWHC 2012). SSD musí být „reprezentativní, vyvážený a věrohodný“ (OGIWHC 

2012, s. 15), tzn., aby docházelo k rovnoměrnému zastoupení památek nacházejících se 

v různých částech světa a zároveň, aby vybrané památky prezentovaly určitý druh, typ 

a funkci, kterou představují/představovaly v systému osídlení.  

Výbor může přezkoumat až 45 návrhů na zápis za rok a jeden stát může podat 

až dva návrhy. Důležité je dodat, že je také dána přednost těm státům, které na Seznamu 

ještě nefigurují; návrhům, které se nedostaly na 45 položkový seznam; státům, které 

nežádaly o zápis po dobu deseti let; aj. (OGIWHC 2012).  

 

3.2.1 První fáze: Proces před podáváním návrhu na zápis do SSD 

Před procesem nominace musí stát navrhnout seznam památek, které by mohly být 

v budoucnosti doporučeny na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO. 

Bez zapsání památky na předběžný nezávazný seznam (Tentative list) nelze žádat 

o zápis. Tentative list je nutné obnovovat minimálně jedenkrát za deset let a musí být 

předkládán alespoň dva měsíce před žádostí o vlastní zápis.  

Při zpracovávání Návrhu na zápis je možné požádat o odbornou pomoc 

na Sekretariátu organizace UNESCO. Jedná se v zásadě o metodickou pomoc, která ale 

vychází z individuálních vlastností každého regionu.  
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Proces, který následuje po předložení Tentative listu a který předchází 

samotnému podání návrhu, může být někdy z časového hlediska velmi dlouhý. Nicméně 

veškeré kroky, které jsou v tomto stádiu podnikány, je nutné velmi dobře propracovat. 

Nejdříve je nutné zajistit a shromáždit veškeré dostupné informace o dané 

lokalitě – jedná se například o historické materiály, kroniky, stará i současná mapová 

dokumentace, statistiky, plány apod. V Českém Krumlově, kromě administrativních 

úkonů musely podniknout i kroky praktické a významně zlepšit stav budov v historickém 

centru a vytvořit Českokrumlovský rozvojový fond (viz kap. 6.1). 

Jedním z dalších nezbytných kroků je sestavení tzv. Nominačního týmu, který se 

podle dokumentu Preparing World Heritage Nominations (UNESCO, ICCROM, OCOMOS, 

IUCN 2011) má skládat ze zástupců zejména smluvních stran, Národního památkového 

ústavu, místních úřadů, rezidentů, vlastníků webů, škol, subjektů podporující služby 

cestovního ruchu a dalších subjektů. Hlavními cíli Nominačního týmu je shromáždit 

a zhodnotit informace v celosvětovém měřítku a spolupracovat s vědci a odborníky, 

poskytující vědecky podložené závěry o regionech či subjektech. Vzájemná spolupráce 

všech subjektů, propojení místních znalostí a vytváření společné realizovatelné strategie 

může vést k vytvoření a udržení kvalitního cestovního ruchu.  

 

3.2.2 Druhá fáze: Nominační dokumentace 

Nominační dokumentace se skládá z pečlivě vyplněného návrhu a dalších doplňujících 

dokumentů jako jsou plány, fotografie, mapy aj., přičemž se klade důraz zejména 

na obsah navrhované dokumentace, než na její délku. Návrh má podobu formuláře 

s přesně stanoveným obsahem. V úvodu se setkáme se stručným shrnutím údajů, které 

nám pomohou k lepší orientaci v dalších fázích dokumentu a zároveň vyzdvihnou 

samotnou podstatu nominace. Dále návrh musí obsahovat (dle OGIWHC 2012): 

I. Označení statku – hranice chráněného území a území buffer zóny (kap. 6.1). Vhodnou 

přílohou jsou mapy, kde je vykreslená jasná hraniční čára oblasti. Pro tuto 

diplomovou práci je hranice chráněného území výchozí (viz kap 4).  
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II. Popis statku – v této části je možné se dopodrobna seznámit s historií památky. Je 

nutné zdůraznit významné změny, které v průběhu staletí nastaly a to jak ovlivnily 

současné vlastnosti památky.  

III. Zdůvodnění zápisu – obhájení názoru, že statek má výjimečnou hodnotu v porovnání 

s ostatními zapsanými i nezapsanými statky ve světovém měřítku.  

IV. Zachovalost a faktory působící na daný statek – obsahuje informace o fyzickém 

stavu a postupech, které pomohou nadále zachovat tento stav  

V. Ochrana a správa – jedná se o seznam opatření, listin, smluv, které z právního 

hlediska zajišťují ochranu památce. Jedním z nich je i management plán (viz kap. 5.2), 

který v dlouhodobém hledisku stanoví principy udržitelného rozvoje, a tím udrží 

výjimečnou univerzální hodnotu.  

VI. Monitoring – obsahuje klíčové ukazatele vhodné pro monitorování daného statku, 

odpovědné orgány a interval sledování. Monitoring dále sleduje kap. 3.3.  

VII. Ostatní dokumentace a kontakty na odpovědné orgány  

 

3.2.3 Třetí fáze: Registrace nominační dokumentace a rozhodnutí  

Konečná fáze zápisu statku na Seznam světového dědictví UNESCO se již odehrává 

na „půdě“ Světové organizace UNESCO. Za zaregistrovaný návrh na zápis se považuje 

takový návrh, který je úplný a má všechny potřebné podklady (viz kap. 3.2.2), zároveň 

ten, který má potvrzené převzetí dokumentů od Sekretariátu UNESCO.  

Po samotné registraci přichází nezávislé hodnocení statků od Poradních 

organizací (ICOMOS – hodnotí kulturní statky x UICN – hodnotí přírodní statky). Ty se 

zabývají obzvláště hodnocením pravdivosti o výjimečnosti, autentičnosti a splňováním 

obecných kritérií, případně vytvoří tematickou studii.   

Poradní orgány vydávají 3 doporučení – statky doporučeny k zápisu bez výhrad; 

statky, které nejsou doporučeny k zápisu a statky vrácené k přepracování (OGIWHC 

2012). Zejména podle doporučení Poradních orgánů rozhoduje Výbor pro světové 

dědictví UNESCO o zapsání statku do Seznamu světového dědictví UNESCO a tím uznává, 

že má celosvětovou výjimečnou hodnotu, která je třeba udržovat a chránit.   
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3.3 Analýzy monitoringu a nápravných opatření 

Současně s účastí a zápisem památky na Seznam světové organizace UNESCO musí 

členský stát monitorovat změny, kterými památka prochází a poskytovat pravidelné 

(periodické) či nepravidelné (reaktivní) zprávy.  

Pro pravidelné monitorování je stanoven cyklus šesti let. V rozmezí těchto let se 

v procesu předkládání monitorovacích zpráv střídají každý rok určené regiony (Arabské 

státy, Afrika, Asie a Tichomoří, Latinská Amerika a Karibská oblast, Evropa a Severní 

Amerika). Sedmý rok je určen pro závěrečné shrnutí a aktualizaci mechanismu 

monitorování. První pravidelné monitorování proběhlo v cyklu v letech 2000 – 2006, 

druhé monitorování proběhlo v letech následujících 2008 - 2015. Evropské státy 

společně se státy Severní Ameriky předkládaly zprávy o stavu svých památek v roce 2006 

a 2014 (UNESCO 2015).  

 

3.3.1 Periodické monitorování 

Hlavními účely pravidelného monitorování památek je možnost lepší kontroly v oblasti 

udržování památky tak, jak byla popsána a přijata v den zápisu na Seznam světového 

dědictví UNESCO. Jedná se o zhodnocení, zda památka neztratila výjimečnost, 

autentičnost a zda nebyla příliš ovlivněna negativními dopady cestovního ruchu či jinou 

událostí. Pravidelné monitorování pomáhá zajistit aktualizaci informací, které se týkají 

konkrétní památky a možnosti srovnání a výměnu zkušeností mezi členskými státy 

(UNESCO 2015). 

Sekretariát a poradní organizace plně podporují a pomáhají členským státům při 

zpracovávání pravidelné monitorovací zprávy o stavu jejich památek. Obsah zprávy je 

rozdělován na dvě části – v první části se píší obecné, teoretické údaje vycházející z již 

přijatých úmluv. Druhá část je zaměřena na zachovalost konkrétního statku 

(OGIWHC 2012).  

V Česku již proběhly dvě kola pravidelných monitorovacích zpráv. Jak zástupci 

Telče, tak Českého Krumlova předložili plně vyhovující zprávy, které je možné nalézt 

v celém znění na stránkách světového dědictví UNESCO (UNESCO 2015).  
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V roce 2006 monitorovací zpráva Telče konstatuje vyhovující stav památky pro 

zachování jedinečnosti a autentičnosti světového dědictví UNESCO a tím je potvrzeno 

stávající umístění na SSD. Ve zprávě je představen celkový pohled na řízení, financování, 

ochranu, současný stav a faktory, které památku ovlivnily.  

V Telči se v roce 2006 nesetkáme s vytvořenou řídící skupinou typu destinačního 

managementu (řízení CR analyzuje kap. 5.1) ani management plánem, jehož vznik je ale 

již schválen usnesením zastupitelstva. Zpráva uvádí i přehled finančních zdrojů 

plynoucích na podporu památky UNESCO, jež zahrnuje samotný rozpočet města a Kraje 

Vysočina. V oblasti památkové péče přispívá Ministerstvo kultury ČR. Státní zámek Telč 

financuje stát. Finanční dary pro město poskytuje také partnerské Švýcarské město Belp. 

Tyto zdroje jsou považovány od UNESCO za dostatečné. Organizace UNESCO sama 

o sobě neposkytuje žádné finanční prostředky památkám zapsaným na SSD a památky 

tak musí hledat jiné finanční zdroje i za cenu negativních dopadů na ně.    

Monitorovací zpráva také disponuje zajímavými poznatky o konzervátorských 

zákrocích provedených v historickém jádru nebo na samotných historických budovách. 

Jedná se např. o plynofikaci, rekonstrukci kanalizace nebo opravy věže Kostela Ducha 

svatého apod. Všechny provedené opravy jsou v souladu s ochrannými předpisy, které 

platí jak na národní tak na místní úrovni. Negativně zpráva hodnotí rostoucí trend 

krátkodobého ubytování v historických domech v rámci jádra.  

Monitorovací zpráva z roku 2014 v podstatě uvádí podobné závěry. Finanční 

zdroje, systém řízení i ochranná péče jsou zcela dostačující, a mezi aktéry funguje 

vynikající spolupráce a je vytvořen Management plán. Jako negativní věc je hodnoceno 

zejména malé zapojení místních organizací a podnikatelů do řízení cestovního ruchu 

v dané lokalitě.  

Obdobně i Český Krumlov vyhodnotil stav, ve kterém se historické jádro nachází. 

Pozitivní dopady ukazují v roce 2006 zejména na zvýšení ekonomických a společenských 

aktivit. Oproti tomu je zde znatelná zvýšená návštěvnost a nedostatečná dopravní 

infrastruktura. Již v roce 2006 byla v Českém Krumlově také zaznamenána změna využití 

domů v historickém centru města, a tím i pokles počtu obyvatel v této části. Stále více 

bylo nutné vytvořit i regulační plány a plány protipovodňových zábran. Vycházelo se 

především z povodní z roku 2002, kdy byl Český Krumlov poničen stoletou vodou. 
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Pravidelná zpráva z roku 2014 většinou kladně hodnotí dosavadní řízení a systém 

destinace a vynikající spolupráci místních organizací a podnikatelů. Díky vytvořenému 

destinačnímu managementu nedochází ve velké míře k negativním dopadům cestovního 

ruchu, zejména co se týče návštěvnosti. Jsou vytvořeny koncepce a plány pro udržitelný 

rozvoj destinace.  

 

3.3.2 Reaktivní (nepravidelné) monitorování 

Nepravidelné monitorování, tzv. reaktivní se provádí např. v případě, že památka 

prochází nebo je ovlivněna nějakou významnou změnou. V případě včasného předložení 

zprávy o změnách týkajících se této památky, se Výbor pro světové dědictví snaží nalézt 

vhodné řešení k uchování původní výjimečné hodnoty. Následně může dospět k několika 

rozhodnutím, např., že není potřeba situaci řešit. V opačném případě může nařídit 

podmínky a kritéria, za kterých je možné změnu provést a v nejhorším případě může 

rozhodnout o vyškrtnutí památky ze Seznamu světového dědictví UNESCO 

(OGIWHC 2012). 

K reaktivnímu monitorování došlo v Českém Krumlově v roce 2005 a problém 

není vyřešen dodnes. Tehdy byl na popud Ministerstva kultury ČR pozván poradní orgán 

ICOMOS, aby zhodnotil stávající situaci ohledně otáčivého divadla, které se nachází 

v jedné části zámecké zahrady. 

Otáčivé hlediště není původní záležitostí, bylo vybudováno v roce 1958 

a v průběhu let byla zvyšována kapacita až na konečných 644 míst. I když je činnost 

otáčivého hlediště omezena pouze na letní sezónu, návštěvnost je přes 50 tisíc 

návštěvníků ročně. Otáčivé hlediště s podobnou konstrukcí jako dnes, bylo 

rekonstruováno až po roce 1992 na kolaudační povolení Městského úřadu v Českém 

Krumlově. Provoz otáčivého hlediště byl nakonec povolen na dobu určitou 

i od Ministerstva kultury ČR. Další průběh je ilustrován v tabulce 3.  

Samotná výstavba a následná modernizace byla provázena mnohými problémy, 

hlavně s povolením stavby (SHZ 2016b). Otáčivé hlediště patří NPÚ, je pronajímané 

Jihočeským divadlem a leží na pozemku v katastru Český Krumlov. Mezi těmito subjekty 

nedocházelo ke konsenzu o budoucnosti otáčivého hlediště.   
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        Tabulka 3: Problematika otáčivého hlediště v čase 

Průběh problému s otáčivým hledištěm datum/ rok 

Vybudování původního otáčivého hlediště (OH) 1958 

Rekonstrukce  1992 

Oficiální žádost MK ČR o stanovisko ICOMOS    
k provozování otáčivého hlediště 

2002 

Doporučení ICOMOS k odstranění OH a žádost 
o zprávy dalšího vývoje  

ve zprávě do 1. 2. 
2006 

Žádost ICOMOS o potvrzení původních záměrů  ve zprávě do 1. 2. 
2007 

Potvrzení odstranění hlediště ze strany MK ČR 
a příslib rehabilitace zahrady   

do 31. 10. 2016 

Změna termínu dokončení rehabilitace zahrady do 30. 4. 2010 

Vyvrácení možnosti stihnutí demontáže 
otáčivého hlediště v uvedených termínech  

zpráva z roku 2011 
a 2013 

Návštěva komisařek UNESCO 2014 

Řešení ? 

 

Od roku 2002 po skončení již jednou prodloužené doby pro provozování 

otáčivého hlediště, MK ČR informovalo o problémové situaci a žádalo poradní orgán 

ICOMOS o stanovisko. Poradní orgán ICOMOS důrazně doporučil odstranění otáčivého 

divadla ze zámecké zahrady a hrozil až vyškrtnutím historického jádra ČK se SSD. Jako 

důvody byly uvedeny zejména narušení celistvosti zahrady, ničení přilehlého zatravnění, 

blokování průhledů, znemožnění návštěvníkům užívání zahrady apod. Poradní orgán 

ICOMOS tedy souhlasil se stanoviskem MK ČR o odstranění či přemístění divadla a žádal 

další zprávy o přijatých opatřeních do 1. 2. 2006.   

Po přezkoumání dalšího vývoje byla organizace UNESCO velmi znepokojena nad 

dalšími událostmi a změnou přístupu Ministerstva kultury ČR k odstranění otáčivého 

hlediště. Změna byla pravděpodobně vyvolána výměnou vedení Ministerstva kultury, 

které začalo prosazovat spíše než odstranění otáčivého hlediště, jeho výměnu za lepší, 

ne tak robustní typ a zároveň vyjmutelný mimo hlavní sezónu. Výsledkem byla žádost 

o další doplňující zprávu, ve které Výbor organizace UNESCO žádá potvrzení původních 

záměrů o odstranění a přemístění otáčivého hlediště do 1. 2. 2007. 

Zdroj: vlastní zpracování dle SHZ (2016b) 
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Následné jednání příslušných orgánů v čele s novou ministryní kultury opětovně 

potvrdilo původní záměr odstranění a přemístění otáčivého hlediště a uvedlo konečný 

termín všech prací, tzn. vč. rehabilitace zámecké zahrady do původního barokního stylu, 

do konce října 2016. Reakce Výboru světového dědictví byla vcelku pozitivní, až 

na pozdní termín dokončení prací a zároveň znepokojení nad nepřetržitým používáním 

divadla do otevření divadla nového. Další zpráva byla vyžádána do 1. 2. 2009.  

Z této zprávy vyplývá opět jiný termín celkového dokončení rehabilitace zámecké 

zahrady do 30. 4. 2010, se kterým souhlasí také Výbor pro světové dědictví UNESCO. 

V častém střídání termínů dokončení všech prací týkajících se přesunu otáčivého 

hlediště je možné pokračovat i nadále. Ze zprávy 2011, i ze zprávy z roku 2013 vyplývá, 

že nebude možné dokončit práce na demontáži stávajícího otáčivého hlediště do konce 

roku 2015 resp. 2016 například z důvodu globální krize a omezené veřejného 

financování, nutnosti najít nové umístění a zajistit změnu územního plánu. Výbor 

světového dědictví tyto informace respektuje a doporučuje v pokračování prací 

týkajících se přemístění stávajícího hlediště.  

O otáčivém hledišti je možné získávat informace také z médií. Článek Marek, 

Kubát (2014) např. informuje o další návštěvě dvou komisařek z UNESCO, které v srpnu 

2014 přijely osobně zhodnotit stav otáčivého hlediště a hlavně prozkoumat podklady 

pro nové umístění a výstavbu nového otáčivého hlediště mimo zámeckou zahradu. 

Můžeme to považovat za další reaktivní monitoring.  

Zastánci otáčivého divadla připravují i plány jak zachovat točnu na původním 

místě s tím, že se odlehčí samotná konstrukce, nebo je také možnost posunutí nové 

točny o pár metrů mimo hlavní osu zahrady. Výstavba skladovacích prostor je pak 

plánovaná za zdí zámecké zahrady. Ačkoli si zastánci současného umístění mysleli, že 

návštěva z UNESCO pozmění názor na odstranění otáčivého hlediště a doporučí pouze 

obměnu konstrukce, ze zprávy UNESCO podle Kubáta (2014) vyplývá jasné odmítnutí 

pouhé renovace stávajícího hlediště a důrazné prosazování jeho přemístění. Závěrem lze 

říci, že smlouva na provoz divadelních představení, je podepsána až do roku 2017 (Kubát 

2015) a zainteresované orgány na české straně musí najít takové řešení, aby vyhovovalo 

jak Výboru UNESCO, tak jim samotným. Problematika otáčivého hlediště bude také 

jednou z otázek v rozhovorech s aktéry a názory jsou diskutovány v části 10.    
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Na základě prostudované literatury a internetových zdrojů v první části práce 

(kapitoly 2 a 3) lze předpokládat následující tvrzení: 

 Nárůst počtu návštěvníků v historickém jádru města po označení památky 

prestižním značkou UNESCO 

 Výrazný rozdíl v počtu návštěvníků v letní a zimní sezóně 

 Trend migrace místních obyvatel za hranice historického jádra města 

 Změny funkčního využití parterů domů v historických částech města 

 Výrazná koncentrace ubytovacích a stravovacích zařízení a obchodů zaměřených 

na zboží pro turisty na území zapsaném na Seznamu světového dědictví 

 Problémy s dopravní infrastrukturou a s parkováním po zařazení měst na Seznam 

světového dědictví UNESCO  

 Zařazení města na Seznam světového dědictví UNESCO znamenalo významný 

městský rozvoj a podporu kulturního života 

 Moderní trendy v informačních technologiích, dobře vytvořené webové stránky 

a zpětná vazba návštěvníků na turistických portálech a sociálních sítích mohou 

přilákat potenciálního turistu 

 Odlišné přístupy, atraktivity a přírodní prostředí v jednotlivých městech bude 

vytvářet velký rozdíl mezi městy   
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4. Metodika práce a zdroje dat 

Předpokladem pro zpracování diplomové práce a splnění vytyčených cílů bylo nutné 

vytvoření jak teoretického zarámování, tak zpracování analytických kapitol práce. 

Základní kapitolou teoretické části je rešerše. V ní jsou analyzovány prostudované 

materiály a internetové zdroje. Tato část je rozdělena do tří etap. Nejdříve se jedná 

o literaturu s poznatky o managementu cestovního ruchu, následuje diskuse základní 

zdrojů, do které patří také kvalifikační práce a díla s historickou a regionální tematikou. 

Nedílnou součástí jsou doklady a články zaměřující se na dopady cestovního ruchu.   

  Kapitolou, která je přechodem mezi teoretickou a analytickou částí, je analýza 

popisující a zkoumající samotný proces zápisu na SSD a jeho monitorování. Tato kapitola 

byla rozdělena na několik částí v závislosti na počtu jednotlivých fází. Za nejdůležitější 

mohou být považovány podkapitoly 3.3, zabývající se periodickým a reaktivním 

monitorováním, jejichž obsah se již odráží na příkladu jmenovaných analyzovaných 

památkách. Dokumenty, ze kterých se v této kapitole vychází, jsou veřejně dostupnými 

dokumenty na oficiálních webových stránkách organizace UNESCO.  

Hlavní částí práce je ovšem analýza cestovního ruchu a jeho dopadů na rozvoj 

historického jádra Českého Krumlova a Telče po roce 1992, kdy byla města zapsána 

na SSD. Analýza je orientována několika směry. První část se zaměřuje na zorientování 

se v problematice řízení a organizace cestovního ruchu ve vybraných destinacích. Český 

Krumlov a Telč jsou v tomto ohledu velmi rozdílnými destinacemi. Je jasné, že venkovský 

charakter města Telče nemůžeme srovnávat v plné výši s městským charakterem 

Českého Krumlova. Český Krumlov má podstatně lépe vypracovaný jak destinační 

management a řízení celé destinace, tak transparentní internetové stránky, ze kterých 

je možné vytěžit velké množství údajů. V případě získávání informací a zdrojů dat v Telči 

– například Management plán nebo datum vzniku Infocentra (viz kap. 5.1), bylo nutné 

kontaktovat příslušné Infocentrum nebo Odbor kultury městského úřadu a to i přesto, 

že Management plán by měl být veřejně dostupný. 

Management plán je dobrým zdrojem informací, proto mu je věnována kapitola 

5.2. Další poznatky o něm jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva 

kultury ČR. Jedná se především o údaje o trvání a financování jednotlivých etap vytváření 

Management plánu. Je nutné dodat, že ačkoli se v práci objevuje i pojem Management 
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plán zámeckého areálu v Českém Krumlově a Management plán Státního zámku Telč, 

diplomová práce tyto plány více nehodnotí a zaměřuje se pouze na plány vytvořené pro 

celé historické jádro města na podnět Destinačního managementu nebo města. 

Současně je také využívána nejnovější studie přínosů CR a strategií rozvoje Českého 

Krumlova (Attl a kol. 2015). 

Další část práce rozebírá velmi obsáhlé téma rezidentů a nerezidentů 

v historickém jádru Českého Krumlova a Telče. V kapitole 6.1 je analyzován vývoj počtu 

obyvatel a domů v jednotlivých místních částech Českého Krumlova a Telče. Cílem je 

podchytit trend stěhování lidí z historického centra zapsaného na SSD a ověřit 

předpoklad vycházející z části 2.3. Pro analýzu jsou použita data z Historicko-

geografického lexikonu obcí z roku 2005 (Růžková, Škrabal 2006) a data ze Sčítání lidí, 

domů a bytů z roku 2011 (SLDB 2011). V této kapitole je nutné vynechat sčítání obyvatel 

v letech 1880, 1921, 1950 a 1961, protože v uvedených letech nejsou v Historicko-

geografickém lexikonu údaje podrobně rozepsány za jednotlivé místní části a docházelo 

by k významnému zkreslení informací.   

Za výchozí území je považována oblast zapsaná na SSD, která je vytyčená v rámci 

nominační dokumentaci. O ní se práce zmiňuje v kapitole 3.2.2. Většinou se chráněné 

území shoduje s některou místní částí města. V případě Telče je za hlavní místní část 

zapsanou na SSD považováno Vnitřní Město. V Českém Krumlově se jedná o dvě části 

a to Vnitřní Město a Latrán. Některé místní části, které mají minimální podíl území 

v ochranné zóně, jsou zařazeny do místních částí ostatních. Výjimku tvoří kapitola 8., kde 

je pro zisk exaktních údajů zjišťována lokalizace jednotlivých budov pomocí mapových 

podkladů.      

V další kapitole je analyzována návštěvnost v Informačních centrech v Českém 

Krumlově a v Telči a zároveň na SHZ Český Krumlov a SZ Telč. Tyto objekty je možné 

považovat za reprezentativní a nejvíce navštěvovaná místa ve městech. Bohužel, i přes 

data o návštěvnosti jednotlivých objektů či expozic, se musí počítat s tím, že existují 

i návštěvníci, kteří nejsou registrováni žádným subjektem. 

DM Český Krumlov, který ochotně poskytl data o návštěvnosti IC, eviduje 

návštěvníky od srpna 2010 pomocí automatické evidence průchodů. Podobně jsou 

dostupná data o návštěvnosti SHZ ČK na jeho oficiálních stránkách (SHZ ČK 2016a). 
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Data o návštěvnosti IS v Telči jsou poskytnuta odborem kultury na MÚ Telč. Největší 

problém představuje zisk dat o návštěvnosti SZ v Telči. Správa zámku nebyla ochotná 

k poskytnutí oficiálních dat. Proto je jako výchozí zdroj použita práce Beránkové (2012) 

příp. Němcové (2014), kde se s těmito daty operuje. Při zpracování dat přebraných 

z výše zmíněných prací byly zjištěny výrazné odlišnosti v některých letech. Podobně, sice 

méně, se odlišují data od roku 2009 z NPÚ. Na základě dlouhodobějšího sledování dat 

v práci Beránková (2012) jsem se rozhodla pro jejich použití v rámci kapitoly 6.2.2. Navíc 

jsem je doplnila od roku 2009 daty z NPÚ. Data byla analyzována pomocí grafů a tabulek. 

Návštěvnost SHZ ČK je navíc vztažena k roku 1991 v Českém Krumlově a návštěvnost SZ 

v Telči 1992 v Telči a použit bazický index (bi), který je vypočítán jako:     

𝑏𝑖 =  
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í,   𝑝𝑟𝑜 𝑘𝑡𝑒𝑟é 𝑏𝑦𝑙 ú𝑑𝑎𝑗 𝑝𝑜čí𝑡á𝑛 

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 𝑢𝑟č𝑒𝑛é𝑚 𝑗𝑎𝑘𝑜 𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛í
∗ 100 [%]     

Další kapitola se věnuje analýze diskusních webů, protože se jedná o moderní 

způsob propagace regionu a možnost vyjádření názorů jak místních obyvatel, tak 

návštěvníků. Za nejzajímavější je považována online návštěvní kniha, kterou lze nalézt 

na oficiálních stránkách města v Českém Krumlově. Bohužel, v Telči neexistuje kniha 

v online podobě (viz kap. 7), proto jsou použity i jiné turistické portály jako vyletnik.cz 

(2016), turistik.cz (2016), jarodic.cz (2016) nebo sociální sít facebook.com (2016). 

Do této práce není zahrnuto diskusní fórum, které komentuje otáčivé hlediště v Českém 

Krumlově.  

Práce pokračuje analýzou ubytovacích a restauračních zařízení. Jedná se 

o zařízení, která dokumentují reakci na poptávku po službách v regionu (viz kap. 2.2), 

poukazují na úroveň vyspělosti destinace a jsou o nich dostupné zdroje dat. Jak je ještě 

v práci uvedeno (kap. 8), jedním z cílů této kapitoly bylo původně vytvoření mapových 

podkladů hodnotících vývoj ubytovacích a restauračních provozoven v čase od roku 

1992. Datum vzniku a zániku jednotlivých provozoven není evidován žádným úřadem 

ani informačním střediskem, proto muselo být od tohoto cíle upuštěno.  

Kapitola vychází pouze z některých dat Českého statistického úřadu, 

management plánů a marketingových studií a hlavně z katalogu ubytovacích 

a restauračních zařízení vytvářených jednotlivými městy, které jsou dostupné 

na oficiálních stránkách měst. Z ČSÚ jsou použita data o hromadných ubytovacích 

zařízeních v jednotlivých krajích a Česku. Pro obce a místní části jsou data doplněna 
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i o informace z katalogů ubytovacích a restauračních zařízení, protože zde je zapsáno 

podstatně více těchto subjektů, pravděpodobně z důvodu větších propagačních 

možností.   

Jsou použita také data o lůžkových kapacitách ubytovacích zařízení a vnitřní 

a vnější kapacitě stravovacích zařízení. Pro srovnání je pracováno s různými územními 

úrovněmi. Jedná se tak o historické jádro obou měst, obce, kraje a Česko. Pro Česko 

a kraje jsou použita data o lůžkových kapacitách z ČSÚ, pro obce a historické jádro je 

zjišťována lůžková kapacita jinak. V první řadě je nutné pomocí mapových podkladů 

a uvedené adresy rozhodnout, zda dotyčné zařízení spadá do historické části zapsané 

na SSD či nikoliv. V Českém Krumlově jsou následně lůžkové kapacity, které jsou 

uvedené v katalogu ubytovacích a restauračních zařízení, sečteny. V Telči je nutné 

dohledat lůžkové kapacity dle internetových stránek jednotlivých zařízeních uvedených 

na oficiálních stránkách města.  

V případě, že ani na oficiálních stránkách není uvedena lůžková kapacita, je nutné 

sečíst maximální počet lůžek v uvedených pokojích. V případě, že je sdělen pouze počet 

pokojů, je hodnota vynásobena dvěma lůžky na pokoj. Podobně jsou zjišťovány kapacity 

jednotlivých stravovacích zařízení, nicméně v tomto případě je jak v katalogu Telče, tak 

v Českém Krumlově, tento počet uveden. Druhá proměnná – počet obyvatel -  je získán 

ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) k roku 2011.  

Z dat o lůžkových kapacitách je vypočítána Defertova (turistická funkce): 

 𝑇(𝑓) = 𝑁 𝑥 100 /𝑃 

Ta vyjadřuje intenzitu turistické aktivity, neboli počet stálých lůžek (N) na počet 

obyvatel (P) ve zkoumaném území, nicméně nebere v úvahu např. samotné využití lůžek 

v různém ročním období apod. (Pásková, Zelenka 2012). Se zvyšováním hodnoty 

turistické Defertovy funkce se předpokládá různý postoj rezidentů vůči návštěvníků 

(tzv. Doxeyho iritační index), ten ale práce nevyužívá.  

V souvislosti s Defertovou funkcí lze určit významnost destinace pomocí šesti 

bodové stupnice (Kiraľová 2003):   

1) hodnota menší než 4 = téměř žádná 

2) hodnota 4 – 10 = nevýrazná 

3) hodnota 10 – 40 = významná, ale nepřevažující 
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4) hodnota 40 – 100 = převážně turistická destinace 

5) hodnota 100 – 500 = významná destinace 

6) hodnota více než 500 = hyperturistická destinace 

Tato stupnice je použita v tabulce 9. V kapitole 8 je využit marketingový průzkum v Telči, 

který se zabývá názory podnikatelů a návštěvníků na cestovní ruch Telče. Ten je doplněn 

vlastním průzkumem mezi ubytovacími a restauračními zařízeními v obou městech. 

Pomocí emailové korespondence byly kontaktovány provozovny nacházející se 

v historických jádrech těchto měst.  

Na základně dobrovolnosti mohly reagovat na šest otázek:  

1) Od jakého roku poskytujete své ubytovací/stravovací služby v Telči/ v ČK? 

2) Do jaké míry byl vznik Vaší živnosti ovlivněn přítomností města na Seznamu světového 

dědictví UNESCO? 

3) Jak Vy osobně vnímáte cestovní ruch ve městě, kde podnikáte?  

4) Co je podle Vás největší problém (z hlediska cestovního ruchu)?  

5) Jaká jsou podle Vás pozitiva a negativa zapsání města na Seznam světového dědictví 

UNESCO?  

6) Myslíte si, že je rozdíl podnikat ve městě zapsaném na Seznamu světového dědictví 

a městem, které na tomto Seznamu zapsané není?  

 

  Jednou z metod v této diplomové práci je terénní šetření ve vybraných městech. 

To proběhlo v srpnu 2015. Terénní průzkum je neodmyslitelně spojen také s historií 

daného města. O té se však práce v kapitole zmiňuje jen okrajově. Důraz je kladen 

především na fotodokumentaci stavu historické části města, hlavních turistických míst 

a záboru veřejného prostranství. Při terénním průzkumu je sledováno chování 

návštěvníků nebo druhy obchodů. V práci je také provedena analýza srovnávání 

fotografií (viz např. příloha 3).   

    Poslední, doplňující kapitola má za cíl ověřit a komparovat informace 

z předchozích částí a zjistit nové informace o historické části města v současnosti. 

V kapitole je využita metoda řízených rozhovorů s vybranými respondenty. To jsou 

aktéři ve veřejné správě nebo na pozicích souvisejících s cestovním ruchem. Jedná se 

o současné starosty, bývalé starosty, kteří byli ve funkci v roce 1992, kdy bylo město 
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zapsané na SSD, zástupci cestovního ruchu v daném městě a kasteláni. Vybraní aktéři 

byli nejdříve kontaktováni emailem, v některých případech také telefonicky. Poté s nimi 

byl domluven termín řízeného rozhovoru. S některými z nich nebylo možné se spojit, 

neboť na případné žádosti nereagovali.  

V lednu 2016 proběhl pilotní rozhovor s pamětníkem z Českého Krumlova a na 

jeho základě jsou některé otázky obohaceny o další, doplňkové otázky. Hlavní témata 

rozhovorů zůstala zachována. Při provádění rozhovoru je nutné přihlédnout 

ke specifickým problémům dané destinace. V praxi se otázky odvíjí od samotného 

průběhu rozhovoru, tzn., že před samotným rozhovorem není předpoklad položení 

všech naplánovaných otázek. Otázky lze rozdělit na otázky směřující do období kolem 

roku 1992 a otázky týkající se současnosti a současných problémů a také dodatečné 

otázky. 

1) Jak vzpomínáte na dobu, kdy bylo město zapsáno na Seznam světového dědictví (SSD)? 

2) Vnímáte rozdíl před a po roce 1992, kdy bylo město zapsané na SSD? 

3) Co se změnilo po zápisu města na Seznam světového dědictví? (z hlediska: financí, 

rozvoje podnikání, změna image města,..)  

4) Jak jste vnímal rozvíjející se cestovní ruch po zápisu města na Seznam světového 

dědictví? (z hlediska: návštěvnosti, stěhování obyvatel z centra,..)  

5) Myslíte si, že zápis na Seznam světového dědictví bylo dobrým tahem (jak pro město, 

tak pro občany)?  

6) Jak se projevuje přítomnost města na SSD v současnosti?  

7) Jak vnímáte CR (turisty, kulturní program, obchody,…) v Českém Krumlově/ Telči nyní? 

8) Co je z hlediska cestovního ruchu ve vašem městě největší problém?  

9) Doporučil/a byste i ostatním památkám, aby se pokusily zapsat na Seznam světového 

dědictví? 

10) Myslíte si, že značka UNESCO nějak zásadně ovlivnila cestovní ruch v Českém Krumlově 
/ Telči?  

Dodatečné otázky:  

1) Jaké vidíte řešení v problematice otáčivého hlediště? 

2) Jaký máte názor na vietnamské prodejny v centru města?  

3) Jak vnímáte vodáky? 

4) Jaká je šance záchrany otáčivého hlediště při hrozbě vyškrtnutí Krumlova ze SSD?  

5) Jak je možné vyřešit největší problém a to je doprava ve vašem městě?  
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5. Řízení CR ve vybraných destinacích 

Řízení cestovního ruchu nemá danou přesnou organizační strukturu, to také potvrzuje 

ředitel regionálního odboru CzechTourism p. Ing. Petr Kratochvíl ve svém rozhovoru 

na stránkách ministerstva vnitra (Křížová 2015). Jak ale bylo zmíněno v kapitole 2.1, 

logicky existují různé úrovně řízení cestovního ruchu, tzn. mezinárodní, národní, krajská, 

regionální a místní (lokální) úroveň. 

V rámci Českého Krumlova a Telče je vhodné pracovat zejména na regionální 

a místní úrovni. I tak mohou být pojetí různá. Vycházíme-li však ze schématu Němčanský 

(1999 cit. ve Vystoupil, Holešínská, Šauer 2007, s. 17) upraveného na obr. 1, vidíme, že 

na cestovní ruch v destinaci působí celá řada vnějších faktorů, z nichž se pak utváří 

systém konkrétní destinace. Ten závisí i na svých individuálních vlastnostech. Destinace 

se následně skládají ze dvou podsystémů - subjektu (čili turisty) a objektu. S objektem 

lze dále pracovat, protože se člení na několik dalších oblastí. Nejzákladnější z nich je 

veřejný a soukromý sektor. K tomu, aby bylo možné říci, že destinace je správně řízena 

a její vývoj směřoval k rovnováze mezi všemi složkami CR a tím nedocházelo 

k negativním dopadům CR, musí tyto oblasti spolupracovat.  

Podle mého názoru je obecně nejlepším řešením pro vytvoření spolupráce mezi 

různými složkami cestovního ruchu založení samostatné organizace, tedy například 

destinačního managementu nebo destinační společnosti. V praxi ale může být pověřen 

řízením destinace i např. odbor města nebo jiná agentura. Zřízená organizace pak 

vychází ze zdejších podmínek, nadále poznává svou destinaci a může podnikat kroky 

i k samotné propagaci památky, vytvářet kulturní program, koordinovat spolupráci mezi 

subjekty, vytvářet turistické informační sítě a další aktivity.   

       

5.1 Organizace CR v Českém Krumlově a Telči 

Jak již bylo zmíněno, každý region si utváří své vlastní instituce pro organizaci, řízení 

a propagaci cestovního ruchu. Proto je i velmi rozdílná kvalita a velikost těchto institucí. 

Velký rozdíl je viditelný právě na Českém Krumlově a Telči. Na obr. 2 je znázorněn vznik 

jednotlivých institucí nebo události, které se odehrály od roku 1970 na různých úrovních 

a v jednotlivých destinacích. 
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Ještě před zapsáním historického jádra Českého Krumlova na SSD byl v roce 1991 

městem vytvořen Českokrumlovský rozvojový fond (dále ČKRF) zmíněný již v kapitole 

3.2.1. Mezi jeho základní úkoly patří správa historických objektů, podpora a koordinace 

správného rozvoje cestovního ruchu, zajištění optimálního využití potenciálu CR 

v Českém Krumlově a nalákání investorů. Tento fond byl založený také proto, aby bylo 

možné získat městské domy ze státního vlastnictví, do majetku města (ČKRF 2015).  

Postupně bylo zřízeno informační centrum (v roce 1994) a úsek cestovního ruchu 

byl (v r. 1997) obohacen o webové stránky, tedy Oficiální informační systém (OIS). V roce 

2001 byla v Českém Krumlově vytvořena další samostatná instituci – Destinační 

management Český Krumlov, který je provozován ČKRF. Tato instituce má plnou 

podporu (i finanční) místního městského úřadu a stará se o veškeré činnosti v oblasti 

cestovního ruchu. Mezi její úkoly patří např. získávání grantových prostředků, statistická 

šetření, propagace destinace, podpora a poradenství, zastupování města a krizový 

management. Již v roce 2004 získal za svoji činnost cenu Czech Tourism Price (DMČK 

2015).  

Na druhé straně oblast cestovního ruchu v Telči spravuje Odbor kultury města 

Telč. Ten se zaměřuje na aktivity týkající se propagace, kulturní činnosti, vedení 

informačního střediska, ale také pečuje například o pietní místa, tisk a distribuci 

Telčských listů, udržování vztahů s partnerskými městy, aktualizaci internetových 

stránek a další aktivity. Některé úseky, jako péče o památkový fond nebo zajištění péče 

v oblasti státní památkové péče má v pravomoci Odbor rozvoje a územního plánování. 

Jednou z částí Odboru kultury je také Turistické informačního centrum, které 

vzniklo 1. 1. 1993 (viz obr. 2). Informační středisko se nachází v zázemí městského úřadu 

a je součástí Asociace turistických informačních center v Česku. K jeho povinnostem 

patří poskytování informací pro turisty, prodej různorodého materiálu, vedení databáze 

podnikatelů, spolupráci s ostatními organizacemi apod. (telc.eu 2015).  

Kromě toho Odbor kultury v Telči realizuje meziměstské projekty. Jedním z nich 

je např. projekt „Města v rozletu.“ Zde spolupracují tři rakouská a tři česká města a snaží 

se o ekonomický rozvoj a propojení měst pomocí společné strategie. Telč se tímto snaží 

vylepšit propagaci města, aktualizaci strategií a posílení komunikace s podnikatelským 

sektorem (Havlíčková 2013, kap. 2.2).   
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V roce 2008 byla zřízena příspěvková organizace Vysočina Tourism. Tato 

organizace má na starosti podporu udržitelnosti cestovního ruchu, komunikaci mezi 

aktéry cestovního ruchu, propagaci míst a regionálních produktů, spravování 

statistických dat a další činnosti prosazující celý kraj Vysočina (Vysočina Tourism 2008). 

Vzhledem k trojnásobnému zastoupení památek zapsaných na Seznamu světového 

dědictví v kraji to hodnotím jako pozitivní strategii, která může přispět k lepší kooperaci 

a vzájemné doplňkovosti mezi památkami. Fond je financován Krajem Vysočina. 

Jedním z důležitých a neopomenutelných subjektů ochrany památek je Národní 

památkový ústav. Ten je možné rozdělit na tři úrovně. Od roku 2003 je na národní úrovni 

znám Národní památkový ústav sídlící v Praze (dříve také pod názvem Státní památkový 

ústav nebo jen Památkový ústav), který funguje jako generální ředitelství. V jeho 

kompetenci je veškerá správa památek na území Česka, vytváření metodických příruček, 

ochrana atd. (NPÚ 2015a).  

Na nižší úrovni funguje tzv. Územní památková správa (ÚPS). Její hlavní činností 

je správa státních hradů a zámků nebo péče o mobiliář. V Česku jsou takto zřízeny 4 ÚPS, 

které spravují vždy památky v několika krajích. ÚPS České Budějovice vzniklé v roce 2003 

zajišťuje správu v Jihočeském a Plzeňském kraji a Kraji Vysočina. V jeho kompetenci 

je  i péče o Státní hrad a zámek v Českém Krumlově a o Státní zámek v Telči. 

Poslední, třetí úroveň jsou Územně odborná pracoviště (ÚOP), která se nacházejí 

v jednotlivých krajích. Územně odborné pracoviště v Českých Budějovicích (založené 

také v roce 2003 spolu s ÚPS) se dělí na několik pracovišť – Odbor péče o památkový 

fond, Odbor evidence dokumentace a informací a oddělení archeologie, z čehož 

vyplývají i jejich hlavní činnosti (NPÚ ČB 2015c). Územně odborné pracoviště pro kraj 

Vysočina se sídlem v Telči bylo založeno až v roce 2008 a podobně jako ÚPS ČB poskytuje 

pomoc z hlediska dokumentace, správy, evidencí a zastřešuje i některé kulturní aktivity 

pořádané v celém kraji (NPÚ Telč 2015d). 

Podobně, jako se rozvíjela obecní, regionální a krajská úroveň, docházelo také 

k vývoji na národní a mezinárodní úrovni. Jedním z prvních momentů bylo založení 

Úmluvy o ochraně světového dědictví UNESCO v roce 1972. ČSFR ji přijala až v roce 1990 

a zároveň  bylo pověřeno Ministerstvo kultury správou nad památkami a především 
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spoluprácí mezi nimi a organizací UNESCO. Ministerstvo kultury se také stává klíčovou 

institucí, která dává podnět k zapsání dědictví na SSD. Postupně jsou zakládány i další 

pomocné orgány např. Česká komise pro UNESCO (v roce 1994) nebo Sekretariát České 

komise pro UNESCO, ze kterého se později (v roce 2013) stává Stálý sekretariát při 

organizaci UNESCO.    

 

5.2 Management plán (Plán péče) 

Před žádostí o zapsání památky na SSD musí být správně vypracovaná nominační 

dokumentace (viz kap. 3.2.2) a od roku 2007 (Weimar 2015) rovněž vytvořený 

tzv. Management plán (Plán péče). Management plán je dokument představující 

dlouhodobou strategii řízení destinace. U památek, které již byly zapsány na SSD před 

tímto opatřením, je doporučeno jeho zpětné vytvoření. To je také případ Českého 

Krumlova a Telče.  

Obecné cíle management plánu (dále MP) definuje samotná organizace UNESCO. 

Jedná se především o zmírnění dopadů a předcházení ničení lokalit správným řízením. 

Důležité je i prohlubování znalostí o místě a propagace památek nacházejících se v okolí. 

UNESCO doporučuje kombinaci těchto cílů s místními strategickými vizemi, plány 

a akčními plány měst. Výsledkem má být dokument zahrnující nástroje řízení destinace 

v různých oblastech, které se přímo váží na určitou památku UNESCO. Po vytvoření 

takového dokumentu je nutné, aby byl schválen zástupci města a zároveň zajištěna jeho 

závaznost.  

První institucí, která začala iniciovat vznik Management plánů pro památky 

UNESCO v Česku, bylo Ministerstvo kultury ČR. V roce 2008 byl vytvořen program 

Podpory pro památky UNESCO, ze kterého je možné čerpat finanční prostředky na tři 

základní priority, které jsou znázorněny v tabulce 4, stejně tak jako poskytnuté dotace 

v letech 2008 – 2014. V roce 2012 Ministerstvo kultury vydalo dodatečné zásady pro 

využití těchto finančních prostředků a pravidla žádostí o poskytnutí dotací.  

Jak město Telč tak Český Krumlov má v zásadě dva management plány. První 

z nich je vytvářen samotným městem a orientuje se na celou oblast zapsanou na SSD. 
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Druhý je koncipován Národním památkovým ústavem a soustředí se na konkrétní 

památku v rámci celé oblasti. V Telči se jedná o management plán pro Státní zámek, 

v Českém Krumlově o management plán pro zámecký areál. Těmito MP se ale tato práce 

podrobně zabývat nebude.  

 

Tabulka 4: Přehled přiznaných dotací Ministerstvem kultury v letech 2008–2015  
                (v tis. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V tabulce 4 je vidět, že město Telč začalo čerpat dotace na sestavení MP již v roce 

2008, během tří etap získalo z programu Podpory přes 200 tis. korun. Od roku 2010 jsou 

zároveň přijímány dotace pro management plán Státního zámku. NPÚ také v tomto 

případě získal dotaci v částce 150 tis. korun.  

 Český Krumlov podobně čerpal dotace z tohoto programu. Od roku 2009, během 

pěti fází vytváření MP získal dotaci téměř 750 tisíc korun. V roce 2015 zahájil i NPÚ 

čerpání dotací na tvorbu Management plánu pro zámecký areál a získal dotaci 190 tisíc 

korun. Všechny zmiňované instituce žádaly rovněž dotace v ostatních dvou prioritách 

na různé další aktivity. Zejména na stavebně-historické průzkumy, propagaci destinace 

Žadatel Priorita 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Město ČK 

I.  210 209 120 110  100  

II. + III.     
200 

190 
   

NPÚ (ČK) 
I.        190 

II. + III.        120 

Město Telč 

I. 70 63  70     

II. + III. 
203 

420 
 

49 

 

200 

30* 

100 

220 345   

NPÚ (Telč) 
I.   100 50     

II. + III.   250 200 180 150   

Zdroj: vlastní zpracování na základě MK ČR (2007) 

Vysvětlivky:  

I. Tvorba management plánů a nominační dokumentace 

II. Vědecko-výzkumné aktivity 

III. Prezentace, propagace a edukace statků 

* žadatel = Městská knihovna v ČK na edukaci  

V tabulce jsou uvedeny částky žádané pouze městem Telč a ČK nebo NPÚ a použitelné pro toto město 
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apod. Je nutné dodat, že ve všech třech prioritách musely dané instituce tvorbu MP 

i další aktivity určitou částkou kofinancovat.  

Tvorba management plánu probíhá obvykle v jednotlivých oblastech odlišně. 

Jedná se např. o rozdílný počet fází, počet úkolů nebo zveřejňování jednotlivých 

dokumentů. Český Krumlov a Telč je toho důkazem. Na obr. 3 jsou znázorněny vývojové 

fáze v jednotlivých destinacích. Destinační management Českého Krumlova poskytuje 

na svých internetových stránkách v tomto směru podstatně více informací než samotné 

město Telč. K získání MP Telče bylo nutné si jej vyžádat na odboru kultury.  

Management plán ČK je rozdělen do pěti etap. První a druhá etapa, uskutečněná 

v letech 2009 a 2010, se zaměřuje na zjišťování popisu situace, shrnuje statistické údaje 

a urbanistické a technické podklady. Hlavními úkoly v této fázi je především vytvoření 

pozice „Site managera“ a „Steering group“ a definování jejich činností. V druhé fázi pak 

vytvoření elektronického nástroje / stránky, díky níž by byla vytvořena lepší prezentace 

města, a zároveň by byl zkvalitněn monitoring dopadů památky.  

Mezi základní činitele, které jsou považovány za negativní podle analytické části 

MP ČK (2015) patří stárnutí populace, zvýšení cestovního ruchu v destinace a živelné 

katastrofy, které jsou podložené např. povodněmi z roku 2002. Součástí I. etapy MP je 

také shrnutí projektů zaštiťovaných ČKRF, které byly uskutečněny od roku 1993 do roku 

2008. Jedná se především o rekonstrukce, rehabilitace či obnova fasád a přestavby 

domů v historickém jádru ČK nebo v zámeckém areálu.  

Přínosem pro tuto DP jsou také poznatky o obyvatelstvu Českého Krumlova. 

MP ČK potvrzuje, že od roku 2002 klesá počet obyvatel, jak v rámci celého města, tak 

v historickém jádru ČK, o čemž je možné se přesvědčit v kap. 6. 1. Další fáze navazuje 

na I. etapu MP a má tento management stabilizovat. V návaznosti na předchozí fáze byl 

v  roce 2011 kladen důraz na vytvoření E-managementu, tzn. kvalitní mapové aplikace 

nazvané Management historického dědictví. V roce 2012 a 2013 byla nařízena celková 

aktualizace a modernizace vrstev a doplněny nové ukazatele. 
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Jak již bylo zmíněno, management plán Telče je konstruován ve třech etapách. 

První etapa (RPSV 2008) je podobně jako v Českém Krumlově vytvořena formou 

analytické části, která analyzuje oblast zapsanou na SSD. Dokument, jenž je výsledkem, 

obsahuje části popisné, které se zabývají charakteristikou města, jeho historií, 

obyvatelstvem, cestovním ruchem, ochrannou a dalšími tématy.  

Z dokumentu je možné čerpat data týkající se např. obyvatelstva. Ve vývoji počtu 

obyvatel, který je zde znázorněn od roku 1869 do roku 2008, je zaznamenán vrchol právě 

po roce 1990. Od roku 2000 je registrováno opětovné snižování počtu obyvatel v rámci 

celého města, a především rezidentů v historické části města nazývané Vnitřní město. 

Vývojem počtu obyvatel v jednotlivých místních částech se více zabývá kap. 6. Jsou zde 

k dispozici také údaje o využití domů a jejich jednotlivý historický popis. Nutné je 

vyzdvihnout kapitolu o ubytování a stravování, kde je přehledně vypracován seznam 

ubytovacích kapacit v rámci území zapsaném na SSD v roce 2008. Vedlejšími přílohami 

jsou pak mapy kulturních památek, ochranných pásem, druhů ubytování a využití domů.  

Jak je zmíněno v úvodu dokumentu II. etapy MP, hlavním cílem dokumentu 

a tedy i II. etapy je „vymezit rozvojové osy v oblasti péče o území zapsaném na SSD“, 

které jsou „péče o historické hodnoty města, rozvoj CR a využití potenciálu UNESCO 

a zkvalitnění doprovodné infrastruktury“ (RPSV 2009, s. 6). Součástí dokumentu jsou již 

započaté nebo zrealizované projekty, které, dá se říci, souvisejí s vytyčenými cíli. 

Například proměna autobusového nádraží (obr. 4), vytyčení a oprava parkovacích ploch 

aj. Je zde patrné kvalitní zpracování dokumentu. Velkým plusem je zejména fotografická 

dokumentace změn – tedy původní a nově vytvořený stav. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Proměna autobusového nádraží v Telči v letech 2009 /2010 

Zdroj: RPSV (2009) 
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III. etapa management plánu Telče vychází především opět z již zmíněných cílů 

(RPSV 2011). Poukazuje na to, že problematika města musí být řešena jako celek, nikoliv 

jen v zóně chráněné organizací UNESCO a to s ohledem na jeho velikost. MP také shrnuje 

projekty, které jsou nebo budou realizovány – např. restaurování Mariánského sloupu 

na náměstí, obnovy několika objektů (obr. 5), rekonstrukce veřejných prostor apod.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kladen důraz na využití potenciálu UNESCO a jsou zde více do hloubky 

popisovány projekty, které mohou pomoci k rozvoji CR. Nejzajímavější je 

např. zpřístupnění telčského podzemí nebo zkvalitnění infrastruktury pro cyklisty. 

Podobně jsou vytvářeny projekty na zlepšení dopravní infrastruktury – např. obchvat 

města, rekonstrukce chodníků apod. Nutno dodat, že dokument popisuje každý projekt 

jasně stanovenou strukturou. Ten zahrnuje stručný popis, předpokládané náklady, 

současný stav a stav po dokončení projektu je-li již dokončen a subjekty, které se na 

projektu podílí a podobně.  

V současné době se v Telči nacházejí tři zmodernizovaná záchytná parkoviště 

a zároveň je v plánu vybudování čtvrtého. K rozvoji města nově přispívá také otevření 

Centra volnočasových aktivit v blízkosti historického jádra města v budově Panského 

dvora. Podobně je snaha získávat finanční prostředky na obnovu památek ve městě.          

Obrázek 5: Ukázka obnovy fasády na domě č. p. 120 v Telči 

Zdroj: RPSV (2011) 
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6. Rezidenti a nerezidenti v Telči a Českém Krumlově 

Kapitolu, která analyzuje stálé obyvatele a návštěvníky obou měst, je vhodné rozdělit 

na dvě částí. První část se bude zabývat vývojem obyvatel v jednotlivých místních 

částech. Druhá bude rozebírat samotné návštěvníky a návštěvnost především na 

Státním hradu a zámku v Českém Krumlově (dále SHZ ČK) a Státním zámku v Telči (SZ). 

Informační centrum a hrad a zámek se dají považovat za nejvíce navštěvované objekty 

ve městě.  

6.1 Vývoj počtu obyvatel a domů 

  Rozloha Telče činí necelých 25 km2 a rozloha samotného historického jádra je 

0,36 km2, tj. přibližně 1,5 % rozlohy města (telc.eu 2015). Při zapisování jakékoli památky 

na SSD, organizace UNESCO doporučuje vytvořit tzv. Buffer zónu1. V Telči je vymezena 

rozlohou přes 29 km2, tzn., že mírně přesahuje katastrální území Telče.  

 Telč je možné dále dělit na pět místních částí - Vnitřní Město, Staré Město, Podolí, 

Štěpnice a Studnice. Část zapsaná na SSD je celé Vnitřní město a pouze okrajová část 

Starého města. Se zapsáním historické části na SSD se na základě kap. 2.3 dá 

předpokládat snížení počtu trvale žijících obyvatel ve Vnitřním Městě a nárůst počtu 

obyvatel v ostatních částech, protože původní obyvatelstvo bude se zvyšujícím se 

počtem turistů (tzv. proces turistifikace) vyhledávat klidnější lokality pro bydlení, lokality 

s levnějším životním standardem a zároveň se zde bude zvyšovat snaha o podnikatelský 

zisk, ať už z pronájmu nemovitostí nebo založením vlastní živnosti.    

Na grafu 1 je znázorněný vývoj počtu obyvatel v jednotlivých částech města Telč 

od roku 1869 do roku 2011. Od roku 1869 do roku 1930 je ve většině místních částí vidět 

relativní stabilitu obyvatelstva, kromě Vnitřního Města, kde naopak od roku 1890 počet 

obyvatel pomalu klesá. Příčinou může být stěhování obyvatel do místní části Telč – 

Podolí, kde se začíná rozvíjet železnice a která následně vykazuje zvýšení počtu obyvatel.  

Další výrazný pokles v části Vnitřního města je vidět především od roku 1970, 

protože historické jádro je v tomto roce prohlášeno za Městskou památkovou rezervaci. 

Může proto docházet k určitému administrativnímu omezování a postupně k rozvoji 

                                                      
1 Buffer zóna = zóna, která není zapsána na SSD, ale slouží jako významný doplněk samotné památky. 
Z toho důvodu by jakýkoli zásah v tomto území významně ovlivnil i území chráněné organizací UNESCO. 
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cestovního ruchu. K snížení počtu obyvatel zároveň dochází také v částech Telč – 

Štěpnice a Telč – Podolí, nacházejí se na severu a východě města. Naopak nárůst počtu 

obyvatel je zaznamenaný v místní části Staré Město ležící jihozápadně od historického 

centra města. Zde je budována nová zástavba rodinných a řadových domků, které 

navazují na původní staré domy v této oblasti. Určitý vliv má i budování střediskové 

soustavy osídlení. Z toho vyplývá, že zvyšování počtu obyvatel jak v celé republice, tak 

i v Telči, jde ruku v ruce i s nutností výstavby nového bydlení v ještě nezastavěném okolí 

města.   

Zvýšený počet domů je evidován i v jednotlivých místních částech Telče od roku 

1869 do roku 2011 (příloha 1). Relativní stabilita je zaregistrována ve Vnitřním Městě 

a v části Studnice. Výrazný nárůst se projevuje ve Starém Městě, ale také v Telči – 

Štěpnice a Podolí. To znamená, že logicky stav domů v historické části města zůstává 

stejný a město se rozšiřuje do okolí, zejména do místní části Staré Město, což je 

vysvětlitelné tím, že je zde volný prostor a zároveň blízko do centra, tzn. výhodná poloha.  

 

Podrobnější náhled na vývoj počtu obyvatel od roku 1991 v jednotlivých místních 

částech zobrazuje tabulka 5. Zde podobně jako před rokem 1989 přetrvává rostoucí 

trend počtu obyvatel v části Studnice a mírněji také ve Starém Městě. To může být 
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v místních částech Telče v letech 1869–2011  

Zdroj: vlastní zpracování dle dat Růžková, Škrabal (2006); SLDB (2011) 
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způsobeno vybudováním dostatečné technické infrastruktury, rychlejší příměstskou 

dopravou apod. V případě Starého Města se jedná spíše o relativně stabilní počet 

obyvatel s mírným kolísáním v jednotlivých letech.        

V ostatních částech města Telče dochází v roce 2001 oproti roku 1991 k poklesu 

obyvatel. Nejvýrazněji se pokles projevuje v místní části Vnitřního města, kde dochází 

k rozvoji cestovního ruchu. I když ve velké míře dochází k přeměně domů pro potřeby 

turistů, dají se zde nalézt i obchody pro místní obyvatele. Odliv trvale bydlících obyvatel 

mohla způsobit zvyšující se cena nemovitostí a s tím spojené zvýšení nájmů nebo 

regulativy související s rekonstrukcemi místních objektů. To vše zapříčinilo pokles 

obyvatel v této části od roku 1991 do roku 2011 až 45 %.  

    Tabulka 5: Počet obyvatel v místních částech Telče v letech 1991–2011 

  

 
1991 2001 2011 

Nárůst/pokles 
počtu obyvatel 

(2011/1991) v % 

Studnice  53 ↑69 ↑94 77 

Telč - Podolí  1232 ↓1172 ↓1058 -14 

Telč - Staré Město  2720 ↑2873 ↓2742 1 

Telč - Štěpnice   1655 ↓1646 ↓1435 -13 

Telč - Vnitřní Město  389 ↓293 ↓211 -46 

 

 

Český Krumlov má rozlohu 22,15 km2 (ckrumlov.info 2016) a celkový počet 

obyvatel je 13 311 (SLDB 2011). To znamená, že i když má Telč větší rozlohu města, 

v Českém Krumlově žije o 2,4 krát více obyvatel. Z toho jasně vyplývá rozdílná povaha 

obou měst. Zatímco Telč se jeví jako město venkovského typu, v Českém Krumlově 

převažuje typicky městský typ osídlení. Zóna zapsaná na SSD má rozlohu 0,52 km2, což 

je necelé 2,4 % území města. Stejně jako Telč je v Českém Krumlově vymezena 

nárazníková (buffer) zóna, jejíž rozloha činí přes 10 km2. 

Populační vývoj Českého Krumlova v letech 1869 – 2011 je ilustrován na grafu 2. 

Český Krumlov je rozdělen do 10 místních částí – Vnitřní Město a Latrán jsou části, které 

jsou zapsané na SSD. Sousedícími oblastmi jsou místní části Plešivec, Horní Brána 

a Nádraží Předměstí. Ostatní části – Domoradice, Nové Drbkovice, Nové Spolí, Vyšný 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat Růžková, Škrabal (2006); SLDB (2011) 
Vysvětlivky: ↑/↓ = zvýšení / snížení 
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a Slupenec jsou více či méně vzdáleny od historického jádra města a jsou rozprostřeny 

kolem řeky a železnice.   

Graf 2: Vývoj počtu obyvatel v místních částech Českého Krumlova v letech 1869–2011  

 

 

Místní části lze dle vývoje počtu obyvatel rozdělit na tři skupiny. Slupenec, Vyšný 

a Domoradice nejsou v letech 1869 – 2011 postiženy žádným výrazným kolísáním 

obyvatel. Jedná se o obce / místní části ležící na okraji katastrálního území Českého 

Krumlova.  

Druhá skupina zahrnuje části Vnitřní Město, Latrán, Horní Brána a Nové 

Dobrkovice. Do roku 1910 se v nich projevuje trvalý růst obyvatel, který je vystřídán 

poklesem obyvatel způsobený I. a II. světovou válkou, z velké části také zařazením území 

do Sudet a vysídlením Němců po II. světové válce. Výrazná migrační vlna Romského 

obyvatelstva z Východního Slovenska, která probíhala zhruba od 50. let 20. století, se ale 

projevila v grafu 2 až v následujících sčítáních. Problémem byla opět chybějící data 

za některé místní v části v letech 1880, 1921, 1950 a 1961.    

Romové v Českém Krumlově v minulosti významně ovlivnili samotné město. 

Od 50. let, kdy se postupně zvyšoval počet Romů ve městě, jim byly poskytovány byty 
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hlavně v historickém jádru města, např. v ulici Rybářská (SOIS ČK 1998). Tak docházelo 

k postupnému devastování historických domů. Další skupina Romů byla koncentrována 

v místní části Nádražní Předměstí a nakonec byli přemístěni opět do historického centra 

města (viz další text). Je důležité říci, že Romové bydleli v historickém jádru města 

přibližně do roku 1990, pak jim bylo nabídnuto nové bydlení v části Plešivce 

a Domoradicích.  Změna je patrná na grafu 2 (ckrumlov.info 2016). 

Třetí skupinou jsou místní části Nádraží Předměstí, Nové Dobrkovice a Nové 

Spolí. Vývoj obyvatel těchto místních částí je evidován až od roku 1970. Nové Dobrkovice 

mají od tohoto roku konstantní počet obyvatel. Jinak tomu je v dalších dvou částech, kde 

je hlavně v místní části Nádraží Předměstí vidět rychlý nárůst a následný pokles počtu 

obyvatel. Jak již bylo zmíněno, do této části nejdříve migrovali Romové z Východního 

Slovenska, kteří byli následně přemístěni do historického jádra města.  

Detailní vývoj počtu obyvatel v letech 1991 – 2011 zobrazuje tabulka 6. Podle 

předpokladů došlo k razantnímu poklesu počtu obyvatel hlavně v historickém jádru 

města zapsaném na SSD. Ve Vnitřním Městě to znamená pokles během 20 let o 60 %, 

v Latránu bylo zaznamenáno snížení o 26 %. V obou případech byl větší pokles počtu 

obyvatel v prvním desetiletí, než v desetiletí druhém. To je možné přisuzovat přesunem 

romských obyvatel do náhradního bydlení v jiné části města. Na druhou stranu, trend 

poklesu obyvatelstva trvá i po roce 2001, důvody mohou být různé, avšak zde v Českém 

Krumlově platí ještě více než v Telči, že příliv turistů, turistifikace, možnost 

prosperujícího podnikání v historickém jádru města a také zvýšené ceny domů výrazně 

ovlivňují stěhování obyvatel do jiných částí města.  

Jak již bylo zmíněno, velký podíl na poklesu obyvatel v historickém jádru Českého 

Krumlova v prvním desetiletí po roce 1991 má přestěhování většiny obyvatel, převážně 

Romů do náhradního bydlení z důvodu, aby mohla být zahájena rekonstrukce domů. 

Romské obyvatelstvo bylo přemístěno do sousedního Větřní nebo do ostatních místních 

částí, kde bylo také evidováno zvýšení počtu obyvatel. Největší nárůst je zaznamenán. 

v části Vyšný a to až o 161 % nebo v části Slupenec (38 %) a Domoradice (27 %).    

Všeobecně je možné konstatovat, že sčítání v roce 2001 vykazuje rozdílné trendy 

v počtu obyvatel, přičemž nelze do hloubky specifikovat příčinu těchto změn 

v jednotlivých částech. Dle sčítání z roku 2011 ve většině místní částí počet obyvatel 
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klesá, tyto části se nacházejí na jihovýchodě a severu území. Pokles obyvatel zajisté 

souvisí s celkovým poklesem obyvatel v Česku. Podobně jako v Telči ale není možné 

zcela určitě prokázat souvislost mezi zapsáním oblasti na SSD a snížením počtu obyvatel. 

  

         Tabulka 6: Počet obyvatel v místních částech Českého Krumlova v letech 1991–2011 

  
1991 2001 2011 

Nárůst/pokles 
počtu obyvatel 

(2011/1991) v % 

Domoradice 1938 ↑2705 ↓2465 27 

Horní Brána 2075 ↑2444 ↓2442 18 

Latrán 1296 ↓1088 ↓953 -26 

Nádraží Předměstí 2975 ↑3063 ↓2721 -9 

Nové Dobrkovice 110 ↓107 ↑128 16 

Nové Spolí 573 ↓535 ↓524 -9 

Plešivec 4189 ↓3754 ↓3221 -23 

Slupenec 64 ↑90 ↓88 38 

Vnitřní Město 679 ↓412 ↓274 -60 

Vyšný 209 ↑245 ↑545 161 

 

  

Snížení počtu obyvatel ve městě neznamená úbytek počtu domů. Jejich vývoj ve 

vybraných místních částech Českého Krumlova se nachází v příloze 2. Jasně  se ukazuje 

výrazný nárůst v místní části Horní Brána (z 140 domů na 547) a také v částech 

Domoradice a Plešivec, kam byly z velké části přesídleny místní romské komunity. Část 

Vnitřního Města a Latránu naopak vykazuje mírný pokles a od roku 1991 relativní 

stabilitu. Lze zkonstatovat, že se potvrdila stabilita domů v historickém jádru města 

a zároveň rozšiřování města za toto území.  

Je však nutné dodat, že jak v případě vývoje počtu obyvatel, tak ve vývoji počtu 

domů v obou městech působí na migrační chování obyvatel i celá řada jiných faktorů 

jako jsou např. urbanizační procesy. Proto není možné jasně prokázat souvislost mezi 

zapsáním památky na Seznam světového dědictví a poklesem počtu obyvatel. Přesto 

institucionálně řízený přesun části obyvatel z historického centra se zápisem nepřímo 

souvisí, protože v souvislosti s ním mohla být započata etapa vykupování domů, jejich 

rekonstrukce a rovněž podpora aktivit pro turisty.     

Zdroj: vlastní zpracování dle dat Růžková, Škrabal (2006); SLDB (2011) 

Vysvětlivky: ↑/↓ = zvýšení / snížení 
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6.2 Návštěvnost Telče a Českého Krumlova 

Návštěvnost lze charakterizovat jako počet lidí, kteří přijeli do dané destinace za účelem 

poznání, odpočinku, zábavy apod. Návštěvnost může být do určité míry přínosem 

pro samotnou destinaci, hlavně z ekonomického hlediska (viz Cupalová 2011, kap 2.3). 

Zároveň může mít závažné dopady na samotnou památku, dojem příchozích turistů 

a návštěvníků a také na místní obyvatele. 

Data o návštěvnosti jsou jedněmi z nejzajímavějších dat, které nám poskytují 

informace o atraktivitě konkrétní lokality či památky. Návštěvnost je ovlivněna více 

faktory a právě jedním z nejvýznamnějších je zápis památky na SSD. Značka – ať už 

výrobku (Kašková, Chromý 2015, viz kap 2.3) nebo nějaké destinace (Fialová, Nekolný 

2015) – vždy přitáhne nové návštěvníky. Tím víc značka celosvětová jako je UNESCO.  

Data o návštěvnosti na jednotlivých památkách a informačních střediscích mají 

různou formu. Databáze je evidována za odlišné období a mohou mít jak denní, měsíční 

tak roční charakter. Ne jinak tomu je i v Telči a Českém Krumlově. K této práci byla 

využita data o návštěvnosti Informačního střediska v Telči a Informačního centra 

v Českém Krumlově. Dále data o návštěvnosti SZ v Telči a SHZ v Českém Krumlově. Práce 

vychází primárně z těchto dat, i když je jasné, že nemohou postihnout veškeré 

návštěvníky a turisty, kteří navštívili tyto destinace.  

6.2.1 Turistická informační centra 

Informační středisko Telč poskytlo velmi podrobné informace o návštěvnosti od poloviny 

března 2004 do roku 2015. Pozitivní je, že evidence ukazuje návštěvnost jak roční, 

měsíční tak i za jednotlivé dny.  

Na grafu 3 je zobrazena měsíční a roční návštěvnost Informačního střediska (dále 

IS) v letech 2004 až 2015. Ročně navštíví IS okolo 60 tisíc lidí a do roku 2009 je zde jasně 

viditelný narůstající počet návštěvníků. V tomto roce bylo zaznamenáno přes 117 tis. 

turistů. Jedna z možných příčin zvýšené návštěvnosti je pravděpodobně historické výročí 

910 let založení města a uspořádané Historických slavností Zachariáše z Hradce. 

K extrémnímu počtu návštěvníků také přispěla pořádaná Dolnorakouská zemská 

výstava, která prezentovala společnou historii česko-rakouské hranice a byla jednou 

z největších událostí posledních let. Telč a telčský zámek do jisté míry prosperuje 
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díky filmovému průmyslu (kap. 9.2), který přispívá zejména zvýšením povědomí o Telči, 

ale také zvýšenou návštěvností i ekonomickým přínosem.  

V roce 2010 a 2011 je zaznamenáno snížení počtu návštěvníků. Kritický je 

zejména rok 2011, kdy bylo na IS za celý rok pouze 41 tisíc návštěvníků. Destinace 

po roce 2009 zřejmě překročila únosnou kapacitu území a zažila výrazný úpadek, 

ze kterého se ale postupně v dalších letech pomalu snaží dostat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z hlediska prokázání sezónnosti jsou důležitá především data měsíční. Na grafu 3 

je opět zaznamenaný vývoj návštěvnosti dle jednotlivých měsíců od roku 2004. Je patrná 

výrazná sezónnost především v letních měsících a značný pokles v zimních měsících. 

Hlavní sezóna pozvolna začíná v dubnu, vrcholí v srpnu a končí většinou v listopadu. 

Počet návštěvníků v jednotlivých letech je velmi různorodý, to se odráží i v nestabilitě 

v jednotlivých měsících v letní sezóně. Příkladem je možné uvést rok 2009, kdy v srpnu 

navštívilo Informační středisko přes 32 tisíc lidí a rok 2011, kdy bylo zaevidováno něco 

přes 9 tisíc lidí. Důvody rozdílné návštěvnosti jdou ruku v ruce s důvody s návštěvností 

za jednotlivé roky. Zimní sezónu je naopak možné označit jako relativně stabilní. 

Graf 3: Vývoj návštěvnosti Informačního střediska v Telči v letech 2004–2015 dle měsíců a let 

Zdroj: Vlastní zpracování dle IS Telč 
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Pravidelně se zde opakuje zvýšená návštěvnost především o vánočních svátcích 

a začátkem nového roku. 

Zajímavé zjištění vykazují data týkající se jednotlivých dní. V průměru se objeví 

na Informačním středisku od listopadu do konce března (mimo sezónu) mezi 60 až 90 

lidmi, nejvíce o vánočních svátcích a těsně po novém roce. V dubnu, květnu a v září, říjnu 

se zvýší návštěvnost zhruba jednou tolik. Nejvíce lidí podle očekávání přijde v průměru 

za den v červenci a srpnu – cca 450 lidí za den v červenci a cca 570 lidí za den v srpnu. 

Při počítání průměru nebyly brány v úvahu dny, kdy bylo zavřeno. Podle zdrojů dat bývá 

zavřeno především o víkendech v zimní sezóně. Zde je možné zaregistrovat, že 

následující den po dni, kdy bylo zavřeno, je zvýšený nárůst počtu návštěvníků.      

Zastoupení jednotlivých návštěvníků a turistů ze zahraničí, z Česka a návštěvnost 

infocentra místními lidmi je znázorněno na grafu 4. Za roky 2009 – 2015 byl vypočítán 

průměr za jednotlivé měsíce. Z grafu je jasně patrné, že největší podíl ve většině měsíců 

zastupují návštěvníci z Česka. V hlavní sezóně se jedná až o 70 %. Poměrně velké 

zastoupení mají také zahraniční návštěvníci, nejvíce v jarních a podzimních měsících, kdy 

je na návštěvy památek nejvhodnější počasí. Dle zpracovaného management plánu je 

informační středisko nejvíce využíváno k získávání informací o atraktivitách ve městě 

a v okolí.  

Graf 4: Průměrná měsíční návštěvnost Informačního střediska Telč domácími, místními 
a zahraničními návštěvníky v letech 2009–2015  

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle IS Telč 
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Na grafu 4 je dále jasně vidět, že se zvyšujícím se podílem návštěvníků z tuzemska 

a ze zahraničí klesá zájem místních občanů o návštěvu infocentra a naopak. Největší 

rozdíl je patrný v měsíci lednu, červenci a srpnu. Zatímco v lednu navštíví infocentrum 

cca 70 % místních obyvatel (zejména kvůli platbám místních poplatků), v červenci 

a srpnu cca 70 % návštěvníků z Česka a ze zahraničí (např. kvůli informacím o městě).    

Co se týká národnosti zahraničních návštěvníků, z tabulky 7 lze vyčíst dvanáct 

zemí, ze kterých pochází nejvíce návštěvníků v Telči v roce 2013. Na prvním místě je 

jednoznačně Japonsko, protože asijské cestovní kanceláře vytvářejí účelové zájezdy 

po značce UNESCO (viz také kap. 10). Z mimoevropských zemí se v tomto žebříčku 

umístily pouze Spojené státy americké a Rusko, tedy relativně bohaté země světa.  

 

 

Lze říci, že nejčastějšími zahraničními návštěvníky jsou Evropané přijíždějící 

zejména ze západních zemí, z některých zemí východní Evropy a z Polska a z Itálie. Je 

zajímavé, že návštěvníci z Rakouska, kteří Telč mají vzdálenostně nejblíže, se umístili až 

na čtrnáctém místě. Podle mého názoru, návštěvnost výrazně ovlivňuje blízkost dalších 

dvou památek zapsaných na SSD a větší možnosti. 

Český Krumlov eviduje návštěvnost velmi podrobně a v různých kategoriích. 

Např. návštěvnost kulturních akcí, expozic, obsazenost parkovišť a mnoho dalších. Pro 

tuto práci byla vybrána jako nejdůležitější návštěvnost Informačního centra 

a návštěvnost Státního hradu a zámku Český Krumlov (viz kap. 6.2.2).  

V Českém Krumlově se sčítání návštěvnosti na Informačním centru provádí 

pomocí automatické evidenci průchodů. Ta je statisticky zaznamenávána od srpna roku 

2010. Dle grafu 5 je zřejmé, že křivka znázorňující využívání infocentra má v letech 

2011 – 2014 mírně rozkolísaný charakter. Především je zde znám výrazný pokles počtu 

návštěvníků v roce 2013, kdy bylo město zasaženo povodněmi. Celkový počet 

1. Japonsko 7. Nizozemsko 

2. Velká Británie 8. Polsko 

3. Německo 9. Španělsko 

4. Francie 10. Itálie 

5. Slovensko 11. Maďarsko 

6. Rusko 12. USA 

Tabulka 7: Pořadí zemí dle největší návštěvnosti Infocentra v Telči v roce 2013 

Zdroj: IS Telč cit. v Němcová (2014, s. 60), upraveno 
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návštěvníků infocentra se pohybuje okolo 240 až 250 tisíci za rok, ale za takto krátké 

období nelze dělat větší závěry. 

Měsíční návštěvnost Informačního centra v Českém Krumlově má podobný 

charakter jako v Telči. Je zde očividně rozdíl mezi létem a zimou. Letní sezóna a zimní 

sezóna se v průběhu let vyznačuje relativně sezónní stabilitou. V letních měsících, 

tzn. v červenci a srpnu, navštěvuje informační centrum 35 až 40 tisíc návštěvníků. Měsíc 

srpen je v tomto směru opět vrcholem sezóny. Výjimkou je srpen 2002 a červen 2013, 

kdy Český Krumlov zasáhly povodně. 

V Českém Krumlově je každoročně vytvářen velmi bohatý kulturní program a to 

nejen v letní sezóně, který zajisté ve velmi velké míře ovlivňuje návštěvnost města. 

Zhruba od konce dubna začíná Kouzelný Krumlov, v červnu následují Slavnosti pětilisté 

růže, různé hudební festivaly, říjen je proslavený Krumlovským vodáckým maratonem. 

Je nutné zmínit také proslulé Otáčivé hlediště.     

V zimních měsících se jedná o návštěvnost mezi 10 až 15 tisíci lidmi. V posledním 

měsíci v roce Český Krumlov láká na Českokrumlovský advent. Ten představuje velké 

množství akcí např. trhy, živý betlém, vánoční koncerty apod. 

 

Graf 5: Vývoj návštěvnosti Informačního centra v letech 2011–2014 dle měsíců a let 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

230

235

240

245

250

255

260

265

P
o

če
t 

n
áv

št
ě

vn
ků

 d
le

 m
ě

sí
ců

(v
 t

is
.)

P
o

če
t 

n
áv

št
ě

vn
ík

ů
 z

a 
ro

k
(v

 t
is

.)

Roční návštěvnost Měsíční návštěvnost
10/11 11/12 12/13 13/14

Zdroj: vlastní zpracování dle DMČK (2015) 

 
 



67 
 

  Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje CR (Attl a kol 2015), které 

nechalo vypracovat město Český Krumlov, ČKRF, spol. s.r.o. a Sdružení cestovního ruchu 

v Českém Krumlově, o. s. velmi hloubkově hodnotí mimo jiné také návštěvnost 

jednotlivých zařízení a atraktivit v Českém Krumlově. Pro tuto diplomovou práci je tak 

velmi příhodná analýza návštěvnosti Infocentra, zejména návštěvnost dle jednotlivých 

zemí. Analýza hodnotí návštěvníky Infocentra podle zemí v letech 2011 – 2014 

(viz tabulka 8). Z uvedené tabulky vyplývá, že Český Krumlov je velkou atraktivitou pro 

sousední země Rakousko a Německo, i pro vzdálené státy jako je Japonsko. Dle Attl a kol. 

(2015) se jejich počet pohybuje okolo 4 až 5 tisíc za rok. Český Krumlov se stává druhým 

nejnavštěvovanějším městem po Praze. Podle zjištěných informací by dále měla narůstat 

návštěvnost Číňanů, jelikož byla nově otevřena přímá pravidelná letecká linka Peking – 

Praha a Šanghaj – Praha a charterový let z Prahy do čínského města Čcheng-tu.     

Tabulka 8: Pořadí zemí dle největší návštěvnosti Infocentra Český Krumlov v letech 2011–2014 

 

 

 

 

 

 

 

Z evropských zemí se v nejužším výběru 12 zemí umístilo také Španělsko, Velká 

Británie, Slovensko a Francie. Je pozoruhodné, že z 27 zemí (bez Česka) Evropské Unie 

se do žebříčku v tabulce 8 umístilo pouze 6. Naopak do Českého Krumlova jezdí turisté 

ze vzdálených zemí – USA, Ruska, Číny, Jižní Koreje a Austrálie. Ty se na svých cestách 

Evropou zaměřují jen na nejvýznamnější města UNESCO.  

Dle agentury STEM/MARK (Attl a kol. 2015), která prováděla výzkum návštěvníků 

v Českém Krumlově v roce 2009 zle jednoznačně prokázat, že značka UNESCO skutečně 

velmi podstatně ovlivňuje návštěvnost města. 54 % domácích návštěvníků a 57 % 

zahraničních návštěvníků potvrdilo, že je ovlivnila právě značka UNESCO.  

Zdroj: Attl a kol. (2015) 
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6.2.2 Státní zámek Telč a Státní hrad a zámek Český Krumlov 

Pro tuto diplomovou práci byla záměrně vybrána jen data o návštěvnosti Informačních 

center a SZ v Telči a SHZ v Českém Krumlově. Tyto objekty je možné považovat 

za nejdůležitější a nejnavštěvovanější místa ve městě. Rozbor návštěvnosti SZ Telč a SHZ 

v Českém Krumlově pouze doplňuje předchozí kapitolu o návštěvnosti Infocenter 

v jednotlivých městech.  

 Návštěvnost zámku v Telči se pohybuje v průměru okolo 82 tisíc lidí ročně. 

To v porovnání s předchozí kapitolou znamená, že zámek navštíví více lidí než samotné 

Informační středisko. Opět zde hraje roli význam informačních technologií a možnosti 

nalezení informací on-line (viz kapitola 2.2). Pro data o návštěvnosti byl vypočítán 

bazický index, který je vztažen k roku 1992. V případě Telče se podařilo (díky práci 

Beránkové 2012) získat absolutní počet návštěvníků v 80 letech. To znamená, že při 

pohledu na data z 80.  let a počátku let 90. jasně vidíme výrazně více návštěvníků, než 

v letech následujících, kdy bylo město zapsané na SSD. 80. léta jsou zcela unikátní, je to 

období, významného domácího cestovního ruchu. To doplňuje také kastelán zámku 

(Křížková 2012), který tvrdí, že vysokou návštěvnost (přes 100 tis.) mezi lety 1979 – 1985 

způsobily podnikové zájezdy.   

Po roce 1992 se návštěvnost SZ v Telči výrazně snížila a jen těžko se dostává zpět 

na původní počet návštěvníků jako v 80. letech. V roce 1992 se pohybovala přes 85 tisíc. 

Dle bazického indexu (graf 6), se v prvních letech od roku 1992 zvýšila zhruba o 13 %. 

Kromě let 1998 a 2014, kdy byla zaznamenána výrazně menší návštěvnost než v roce 

1992 způsobená pravděpodobně výjimečnými událostmi (např. povodně aj. podobně 

jako v roce 1986). Od roku 2007 do roku 2012 nastal skutečný pokles počtu návštěvníků 

zámku resp. destinace zhruba na 60 tisíc za rok, to znamená až o 30 % méně než v roce 

1992.  
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Graf 6: Bazický index návštěvnosti Státního zámku Telč k roku 1992  

 

 

Vysvětlení lze hledat zejména v otevření hranic a větší konkurenci mezi 

destinacemi. Podle zdejšího kastelána (Křížková 2012) lze hovořit také o snížení počtu 

školních výletů. Jednou z hlavních příčin je regulace počtu návštěvníků. Jak ještě bude 

zmíněno v kap. 10, jedním z problémů je nemožnost navštívení zámku zahraničními 

návštěvníky cestujícími s některými asijskými cestovními kancelářemi v rámci masového 

turismu.  

Velký rozdíl pak představuje návštěvnost SHZ v Českém Krumlově (graf 7). Od 

roku 1991 kdy byla návštěvnost SHZ přes 117 tisíc obyvatel, návštěvnost plynule roste. 

V roce 1999 je už o 46 % větší než v roce 1991. Je to tím, že v letech 1991 – 1998 zámek 

nabízel pouze jednu (I.) prohlídkovou trasu. Od roku 1999 resp. 2000 byly otevřeny nové 

expozice a započata evidence jejich návštěvnosti. Jednalo se především 

o II. prohlídkovou trasu, zámecké barokní divadlo, zámecká věž a zámecké lapidárium. 

To se projevilo až v roce 2000, kdy bylo napočítáno, s novými expozicemi, zvýšení 

návštěvnosti o 156 % oproti roku 1991. V následujících letech byl další plynulý nárůst, 

kromě roku 2002, kdy město zasáhly povodně. Opět se potvrdilo, že největším 

ohrožením pro památky jsou v živelné katastrofy, které mohou ovlivnit památku a její 

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

%

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat IC Telč cit. v Beránková (2012), NPÚ (2015a) 

 



70 
 

návštěvnost i na další sezóny. Naštěstí v tomto případě se vrátil počet návštěvníků SHZ 

ČK v následujícím roce na téměř stejnou úroveň jako před rokem 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letech 2009 až 2010 se pravděpodobně projevuje na návštěvnosti také 

celosvětová finanční krize, ze které se postupně destinace od roku 2011 opět dostává. 

V roce 2011 se počet návštěvníků SHZ pohybuje kolem 321 tisíc, tzn. o 175 % více než 

v roce 1991.  

 V roce 2015 byla návštěvnost SHZ Český Krumlov dokonce o 243 % vyšší než 

v roce 1991, a počet návštěvníků přesáhl 401 tisíc lidí. V tomto případě je důležitá opět 

dopravní infrastruktura. Velmi se začíná projevovat letecké spojení s Čínou a zároveň 

výhodné spojení autobusovou dopravou Student Agency jezdící na lince Praha – Český 

Krumlov. Do budoucna může přetrvávat hrozba překročení únosné kapacity území. 

Na zvýšení návštěvnosti v Českém Krumlově se neprojevil fakt zapsání města na 

SSD, ale hlavním důvodem bylo zvýšení počtu prohlídkových tras a expozic, 

příp. i pořádané kulturní aktivity a program.  

 

 

 

Graf 7: Bazický index návštěvnosti Státního hradu a zámku Český Krumlov k roku 1991 
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7. Analýza turistických portálů 

Zajímavý a moderní způsob hodnocení destinací a zároveň možnost pro občany města 

napsat zpětnou vazbu jsou online diskusní fóra a návštěvní knihy na internetu. Oficiální 

online návštěvní knihou disponuje pouze Český Krumlov. Podle informací z TIC Telč 

existuje návštěvnická kniha výlučně v papírové podobě na Infocentru v Telči, další 

názory mohou nosit občané na podatelnu městského úřadu. Proto byly k analýze použity 

také vybrané veřejné turistické portály vyletnik.cz (2016), jarodic.cz (2016), turistik.cz 

(2016) a facebook.com (2016), kam je možné psát názory do diskusního fóra.  

7.1 Vybrané turistické portály 

Kapitola zabývající se komentáři na turistických portálech nemá k dispozici mnoho 

podkladových dat a komentáře jsou psány lidmi na základě dobrovolnosti. Poněvadž 

jsou stále modernější trendy v oblasti informačních technologií, je analýza diskusních fór 

a webových portálů velmi aktuální a navíc, dostupnost údajů je poměrně rychlá.    

Začneme-li Telčí, je možné zkonstatovat, že na výše uvedených portálech je 

město Telč hodnoceno velmi kladně. Na serveru vyletnik.cz (2016) nalezneme některé 

doplňující komentáře o městě, jeho historii nebo komentáře vyprávějící informace 

o místní pověsti - děvčeti Julince:    

 

 

 

Ten zejména doplňuje chybějící informace na portále vyletnik.cz.  

 

Na serveru turistik.cz jsou obdobně velmi kladné anonymní názory, některé 

jednoslovné např. super, hezké, krásné město, některé obsáhlejší obdivující zámek, 

náměstí a možnost projetí se na loďce na místních rybnících. Z tohoto portálu je 

nejzajímavější názor (níže) pravděpodobně od místního občana, který zná Telč jak v létě, 

tak v zimě a zajisté velmi obdivuje kulturní program: 

Zdroj: vyletnik.cz (2016) 
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Další webový portál jarodic.cz obsahuje celkem 6 názorů na téma Telč a její okolí. 

Všechny komentáře jsou ze srpna roku 2011. Některé komentáře hodnotí spíše Jihlavu 

a jihlavskou ZOO. Podruhé se zde můžeme setkat s názorem o velmi dobré atrakci 

lodiček na místním rybníčku obklopující historické jádro města. Jeden z komentářů 

oceňuje Státní zámek Telč a především kvalitu průvodců:  

 

 

 

 

Poslední analyzovanou stránkou je sociální síť facebook.com. Zde je vytvořený 

profil Města Telče a profil s názvem Náměstí Zachariáše z Hradce, Telč. Na druhé 

zmiňované stránce jsou k dispozici příspěvky zhruba od 27. prosince 2015. Výhodou 

sociální sítě je, že komentující mohou vkládat vlastní fotografie s komentářem. 

Takovýchto fotografií je zde nespočet. Lidé zde hodnotí jak prostředí Telče, tak služby, 

zejména zdejší kuchyni.  

 

Obrázek 6: Příklad komentáře k městu Telč na sociální síti 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: turistik.cz (2016) 

Zdroj: jarodic.cz (2016) 

Zdroj: facebook.com (2016) 
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I přesto, že příspěvky jsou k dispozici pouze za jeden měsíc, je vidět, že i v zimní 

sezóně do Telče proudí návštěvníci z různých koutů světa. Mnoho příspěvků je jak 

v češtině, tak v čínštině – např. komentář k obrázku 6.   

Mezi recenzemi se vyskytnou i velmi originální a věcné příspěvky. V ukázce se 

zřejmě jedná o pravidelného návštěvníka, který má zkušenosti s místními restauračními 

zařízeními. Tento příspěvek je velmi subjektivní a jeho věcný obsah není ověřený:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co se týče dalších příspěvků na sociální síti facebook.com, jsou zde názory 

například ze Slovenska nebo Španělska. Všechny příspěvky doporučují město 

k navštívení. Je možné zkonstatovat, že turistické portály jsou významným a moderním 

prvkem k motivaci lidí k potenciální návštěvě.    

Obdobně jako na město Telč je většinou nahlíženo i na Český Krumlov. 

Komentáře na turistickém portále vyletnik.cz jsou přidávány od roku 2006. I když jich 

zde není velké množství, jsou různého charakteru. Většinou je velmi kladně hodnocen 

zámek, zámecká zahrada, městské uličky, historie, kulturní akce jako Mezinárodní 

hudební festival a vyzdvihováno je také kulturní vyžití:  

 

 

 

 

Zdroj: facebook.com (2016) 

Zdroj: vyletnik.cz (2016) 
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Právě na řeku Vltavu a velmi proslulé vodáctví jsou na vybraných portálech 

celkem rozporuplné názory. Je jednoduché pochopit, že lidé mající zájem o vodní 

turistiku a příznivci vodáctví budou okouzleni pohledem na zámek a město z kánoe 

či raftu. Najdou se i takoví, kterým stačí pohled na proplouvající lodičky a jsou 

neskutečně uneseni.  

Na druhou stranu se v názorovém fórum můžeme setkat i s opačnými názory. 

Z roku 2009 pochází například komentář ve smyslu, že na Vltavě je tolik vodáků, že 

rychlost sjezdu je přirovnávána k chůzi nikoli k jízdě:   

 

 

 

 

Obdobné názory je možné nalézt již v roce 2007 (viz následující příspěvek). Lze 

z něho jednoznačně usoudit, že i podnikatelé jsou velmi vynalézaví a chtějí dosáhnout 

zisku za každou cenu. Ač se některé triky podnikatelů mohou zdát úsměvné, je jasné, že 

ne na každého (zúčastněného či nezúčastněného) návštěvníka působí tento druh 

podnikatelských aktivit zcela pozitivně:  

    

 

 

 

 

Zdroj: vyletnik.cz (2016) 

Zdroj: vyletnik.cz (2016) 

Zdroj: vyletnik.cz (2016) 
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Turistický portál turistik.cz obsahuje celkem 6 názorů na město Český Krumlov. 

Pět názorů ze šesti jednoznačně doporučuje město k navštívení. Ač anonymní příspěvek, 

tak velmi jasný a stručný:  

 

 

 

 

Český Krumlov lze na sociální síti facebook.com vyhledat hned na několika 

profilech. Ovšem některé slouží spíše jako inzerce nebo možnost vkládání fotografií 

a tipů na kulturní akce. Většího počtu názorů na Český Krumlov je pak možné nalézt 

na profilu Cesky Krumlov Town nebo profil s názvem Český Krumlov. Několik komentářů 

ke Státnímu hradu a zámku v ČK nalezneme na stejnojmenné stránce.  

Všechny komentáře říkají jedno: Český Krumlov je báječné a nádherné 

pohádkové město, kam lidé jezdí na dovolenou. Ten nejzajímavější, hodnotící také zdejší 

ceny je níže:  

 

  

Výše zmíněné turistické portály mají pár věcí společných. Jedná se o lidi, kteří 

na tyto diskusní weby píší. Lze odvodit, že se jedná o nerezidenty, tedy návštěvníky 

a turisty z Česka - většinou píšící na portálech turistik.cz, vyletnik.cz a jarodic.cz nebo 

návštěvníky ze zahraničí, především asijští a španělští turisté apod. – kteří píší hlavně 

na portál facebook.com. Až na výjimky se většina názorů shoduje na výjimečné kráse jak 

Telče, tak Českého Krumlova. Je logické, že při jednodenní či několikadenní návštěvě se 

turista snaží vnímat zejména pozitivní věci a negativní nemusí nutně zachytit.  

Za další společnou věc můžeme považovat relativně malé povědomí o těchto 

webových stránkách (kromě sociální sítě facebook.com). Podle mého názoru, se 

jednoznačně většina lidí, ať už místních obyvatel nebo návštěvníků, podívá spíše 

na oficiální stránky města, než na výše zmíněné portály. Proto považuji za velký přínos 

Zdroj: turistik.cz (2016) 

Zdroj: facebook.com (2016) 
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a dobrou reklamu kvalitně zpracované informace o destinaci a také online návštěvní 

knihu (dále jen NK) na oficiálních stránkách města.  

Nejstarší příspěvky, které se na serveru ČK nacházejí, bohužel nelze přesně 

datovat. Jak zde píše bývalý správce systému, informace o tom, kdy byl záznam pořízen, 

jsou relevantní až po provedeném upgradu systému tj. zhruba od poloviny října 2000. 

Nicméně po důkladném prozkoumání všech příspěvků lze říci, že se v průběhu 15 let 

vystřídalo v této NK několik hlavních témat, které se odvíjely např. v závislosti na situaci 

ve městě nebo řešeném tématu. Jedním z hlavních témat byla samotná grafika a kvalita 

stránek.   

Po spuštění internetových stránek a NK se jednoznačně nejvíce komentářů 

orientuje na obsahovou a vzhledovou stránku věci. Názory lze dělit do třech skupin – (A) 

lepší stránky jsem ještě neviděl, (B) vynikající stránky s drobnými nedostatky, (C) velmi 

špatné z hlediska obsahu a hlavně designu.  

(A) Tyto názory se vyskytují zejména při samotném vzniku stránek, ale 

i v průběhu celé historie NK. Nejčastější slovní obraty jsou: stránky jsou perfektní, rád se 

budu vracet, stránky perfektně fungují, výborná práce, velmi kvalitní, jak po stránce 

informační tak i grafické, takový informační systém nemá u nás ani ve světě obdoby nebo 

z těchto stránek si beru příklad. Na ukázku jsou uvedeny vybrané příspěvky:  

V starších příspěvcích autoři vyzdvihují např. velké množství informací, které se 

dá na stránkách města vyčíst, velmi kladně hodnotí kvalitu fotografií, virtuální mapu, 

videosekvence historických památek, panoramata apod. Dokonce navrhují další tipy pro 

Zdroj: ckrumlov.info (2016) 
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vylepšení, např. několik příspěvků (v roce 2001 i v roce 2005) navrhuje pořízení online 

kamery na město nebo pod lávku nad řekou. Na tento podnět se po několika letech 

zareagovalo a nainstalovala se statická panoramatická kamera, snímající různé pohledy 

města 24 hodin denně.    

Z některých dalších reakcí je jasně patrné, že dobře vytvořené stránky jsou 

vynikajícím základem pro propagaci CR a nalákání jak tuzemských, tak zahraniční 

návštěvníků. To potvrzuje předpoklad vycházející z teoretického zarámování na konci 

kapitoly 2. 

Druhá skupina komentářů (B), tedy vynikající stránky s drobnými nedostatky, 

kritizuje například nevytvořenou francouzskou verzi stránek (příklad níže), málo 

informací o životním prostředí, problémy s kódováním češtiny. Často byla vytýkána 

nedostatečná aktualizace stránek a z toho plynoucí nedostatek informací o některých 

slavnostech a kulturních aktivitách. Většina drobných nedostatků byla odstraněna 

s postupným vývojem webu. V současné době fungují stránky v plné verzi v češtině, 

angličtině a němčině, dále jsou vytvořeny stránky se základními informacemi 

ve francouzštině, estonštině, italštině, maďarštině a rumunštině: 

 

 

 

 

 

Třetí skupinou (C) v této kategorii komentářů jsou komentáře hodnotící 

především vzhled, ale i obsah webových stránek. Nejčastěji byl degradován design, 

grafika, zdlouhavé a pomalé vyhledávání informací, apod. Jedná se o občasné 

komentáře zhruba do roku 2006, tedy do doby kdy byl kompletně změněný celý 

informační systém a design.  

Budeme – li v příspěvcích pokračovat dále podle jednotlivých let, je možné říci, 

že v roce 2001 se vyskytl problém s až moc velkým množstvím mailů posílaných 

zájemcům o informace s kulturními akcemi ve městě. Rok 2002 byl pro Český Krumlov 

Zdroj: ckrumlov.info (2016) 
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velmi smutný, protože byl zasažen povodněmi. Od toho se také odvíjí velké množství 

komentářů a všichni přejí Českému Krumlovu co nejbližší vrácení do původního stavu. 

Hlavně v roce 2009 je v návštěvní knize řešena problematika otáčivého hlediště, 

Všechny názory jasně nesouhlasí s odstraněním otáčivého hlediště, např.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Závažnější problémy, které zjevně trápí místní občany a zároveň nedělají dobrý 

dojem na turisty, se vyskytují v názorovém fóru hlavně v roce 2007 a 2008. Jedná se 

o nepořádek na toaletách a autobusovém nádraží, nepraktická otevírací doba toalet, 

svoz odpadu a špatná kvalita místních parkovišť (bláto, louže,…), což někteří místní 

považují za ostudu Českého Krumlova. Některé příspěvky od návštěvníků hodnotí 

negativně auta v historickém centru (r. 2010) nebo počet automobilů /taxíků v pěší zóně 

(r. 2015). V roce 2012 se zase objevuje žebrající skupinka na různých parkovištích. 

V průběhu celé historie návštěvní knihy se vyskytují i některé unikátní 

komentáře. Jedná se například o komentáře k vysokým cenám v centru města, jak zboží, 

tak budov. Několik komentářů také konstatuje, že ve městě je málo akcí pořádaných pro 

mladé nebo špatně propagované sportovní vyžití pro občany. V diskusi se hlavně 

v poslední době vyskytuje názor, že Slavností pětilisté růže se účastní čím dál méně 

českých hostů.  

S různými slavnostmi také může docházet k omezování pohybu v rámci 

historického jádra města, kdy jsou vytvořeny vstupní brány a zpoplatněn vstup. Místní 

obyvatelé a turisté, které slavnosti přímo nezajímají, musí vstupné také zaplatit. Další 

Zdroj: ckrumlov.info (2016) 
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připomínky upozorňují na nevkusné kostýmy při historických slavnostech apod. Na 

komodifikaci zboží a aktivit upozorňovala již Pásková (2003, kap. 2.2).  

 Poslední, ale aktuální připomínkou jsou vietnamské obchody a čínská restaurace 

v jádru města (viz příspěvek níže), které jsou nevzhledné a velmi kazí dojem samotné 

budovy, popř. města (obrazová dokumentace v kapitole 9). Návštěvníci čínské 

restaurace si navíc stěžují na služby a hlavně na kvalitu jídla, celý příspěvek je možné 

nalézt v návštěvní knize ČK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je jasné, že v takto známé a navštěvované destinaci mohou nastat občas nějaké 

problémy. Nicméně pěvně věřím, že každý podnět, kteří občané a návštěvníci napíší je 

významnou zpětnou vazbou pro město a DM ČK, jenž se ho následně snaží odstranit. To 

v důsledku znamená, že většina návštěvníků ČK je okouzlena a fascinována městem, rádi 

se do něj vracejí a hlavně, doporučují ho dalším návštěvníkům. Což dokazuje nepřeberné 

množství kladných komentářů v návštěvní knize města Český Krumlov.  

Zdroj: ckrumlov.info (2016); upraveno 
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8. Ubytovací a restaurační zařízení 

Tato kapitola má za cíl shrnout informace o ubytovacích a restauračních zařízeních, 

protože tyto provozovny jsou důležitým doplňkem cestovního ruchu v každé destinaci. 

Původním záměrem bylo vytvořit přehledné mapové výstupy vývoje počtu jednotlivých 

provozoven dle jednotlivých let od roku 1992. Jelikož data o vzniku provozoven 

neexistují, je nutné se omezit pouze na počty hromadných ubytovacích zařízení (HUZ), 

lůžkové kapacity a kapacity stravovacích zařízení z ČSÚ a z databáze ubytovacích 

a stravovacích zařízení uveřejněných na městských informačních systémech. 

Významným zdrojem budou také již zpracované analýzy a management plán 

jednotlivých měst.  

 Je zřejmé, že počet ekonomických subjektů v Česku se po roce 1989 jednoznačně 

mnohonásobně zvýšil, což dokládají i data z ČSÚ. Podobně narostl i počet ubytovacích 

a restauračních zařízení a počet lůžek. Co se týká ubytování, jedním z nejdůležitějších 

ukazatelů jsou HUZ. V Česku se jedná zařízení s více jak 10 lůžky a minimálně 5 pokoji 

(ČSÚ 2016). Teoretická část (kap 2.2) dále rozděluje ubytovací zařízení do několika 

kategorií. Toto rozdělení je ale často porušováno, což dokládá také Marketingová studie 

CR v Telči (DHV CR 2007), která se zmiňuje o tom, že živnostníci raději využívají více 

atraktivní názvy pro své živnosti. To způsobuje, že není provozovna zařazena do správné 

kategorie. Hotely a ubytovací zařízení je možné hodnotit také podle kvality. Např. 

agentura Trivago vyhodnotila hotely v Českém Krumlově jako 11. nejlepší na světě 

(Novinky 2016).  

 

8. 1 Ubytovací zařízení  

Z hlediska jednotlivých krajů se nachází největší počet zařízení v kraji Jihočeském 

(graf 8). Jihočeský kraj má v porovnání s ostatními kraji velké možnosti. Jsou zde 

k nalezení jak atraktivity v zimě (zimní sporty), tak v létě, kdy je možné provozovat 

např. cykloturistiku, vodní sporty aj. Náročným turistům pak bude nejvíce vyhovovat 

Praha, která jasně dominuje v počtu hotelů a také v počtu lůžek na jejím území. To je 

pochopitelné, protože se jedná o hlavní město, kromě toho je první nejnavštěvovanější 

město v republice zejména od zahraničních turistů. Naopak kraj Vysočina se nachází 
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téměř na samém chvostu v počtu těchto zařízení. Podle mého názoru, v tomto případě 

není ani příliš vysoký počet HUZ třeba, jelikož se jedná o území, které se nachází ve 

středu republiky, v dobré vzdálenosti od Prahy, Brna i Vídně a toho právě návštěvníci 

využívají.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

V materiálech o HUZ nalezneme velké množství nesrovnalostí. Velký rozdíl je 

v evidenci ČSÚ, kterému by měly provozovny poskytovat údaje o svojí existenci a na 

druhé straně v katalozích ubytovacích a restauračních zařízení (dále katalogy HUZ), které 

vytváří město resp. destinační management. Dle mého mínění je největší problém 

v dobré reklamě a zisků z těchto evidencí. Zatímco ČSÚ shromažďuje údaje čistě 

ze statistického hlediska, katalogy HUZ jsou primárně určeny k propagaci zařízení, 

resp. k snadnějšímu výběru zařízení pro turisty.  

Rozdíly jsou poměrně velké, např. podle ČSÚ se nachází v Telči 14 HUZ, dle 

katalogu HUZ je jich 43. Podobný rozdíl je zřejmý i v Českém Krumlově, dle statistiky se 

zde nachází 97 HUZ, v katalogu HUZ jich bylo nalezeno 132.  

I přes tyto rozdíly je možné zkonstatovat, že v obou městech se nachází necelá 

polovina HUZ přímo v historickém jádru města. Z hlediska Telče byla v roce 2013 

vypracována studie VŠPJ (2013). Ze studie mimo jiné vyplývá, že se situace od roku 2007 

výrazně nezměnila. V závislosti na hodnotách zjištěných v současnosti, můžeme říci, že 

počty HUZ v Telči jsou dlouhodobě stabilní.  

Graf 8: Kapacita hromadných ubytovacích zařízení dle krajů v roce 2014 

Zdroj: Kolísek (2015) 
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Podobná studie v Českém Krumlově (Attl a kol. 2015) analyzuje podrobněji počet 

zařízení v některých letech. Tato studie zjistila, že počet HUZ se v ČK od roku 2000 

zdvojnásobil, podobně i počet pokojů. Počet lůžek se ve městě téměř ztrojnásobil.  

 Na základě dat z ČSÚ (pro státní a krajské úrovně), z katalogů HUZ (pro úrovně 

nižší) byla vypočítána Defertova funkce (tab. 9), která ukazuje míru turistické aktivity 

v území (Pásková, Zelenka 2012). Může docházet k šesti stupňům turistické aktivity 

(viz metodika práce kap. 4). Ze zjištěných hodnot je zřejmé, že turistická aktivita 

se začíná projevovat až na menších územních jednotkách. Tedy na celostátní a krajských 

úrovních není turistická aktivita téměř znát, je však nutné počítat s tím, že zde bylo 

počítáno s neúplnými daty z ČSÚ. Na obecní úrovni se začínají hodnoty mírně navyšovat, 

v tomto případě v Českém Krumlově hodnota dosahuje 21,2. To znamená, 

že i v okolních místních částech je značná turistická aktivita. 

 Tabulka 9: Defertova funkce na různých úrovních státní správy (2015) 

Úroveň T (f) Turistická aktivita 

Česko 4,9 Nevýrazná  

Jihočeský kraj 9,3 Nevýrazná 

Kraj Vysočina 4,7 Nevýrazná 

Český Krumlov 21,2 Významná, ale nepřevažující 

Telč 9,8 Nevýrazná 

Historické jádro ČK 131,1 Významná 

Historické jádro Telče 118,0 Významná 

 

Nejvýznamnější turistická aktivita je podle předpokladů v samotném jádru 

města. Lze říci, že v porovnání s výsledky nalezené v práci Pásková (2003), ve které 

se tvrdí, že v roce 2003 byla turistická aktivita v jádru ČK 10 krát větší, než v celém 

Českém Krumlově, je viditelný podstatný rozdíl, protože v současnosti je turistická 

aktivita v místních částech Vnitřní Město a Latrán pouze 6 x vyšší, než v celém Českém 

Krumlově. To znamená, že nejen v historickém jádru, ale i v ostatních částech města se 

nachází vysoký podíl ubytovacích zařízení, resp. velká lůžková kapacita v těchto 

zařízeních. Od roku 2003 došlo k významnému rozprostření turistické aktivity i do 

ostatních částí města.  

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z ČSÚ (2016), SLDB (2011), ckrumlov.info (2016), telc.eu (2015) 
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 I když se obecně více hovoří o větším zatížení Českého Krumlova, čísla ukazují 

opak. Hodnota Defertovy funkce je v centru Telče (náměstí a prostory zámku) města 

12 krát vyšší, než v ostatních částech města. To jednoznačně ukazuje na koncentraci 

podnikatelských aktivit v historickém jádru města a jen minimum aktivit za jeho 

hranicemi. Rozdíl mezi Telčí a Českým Krumlovem ovšem neznamená také rozdíl 

v turistické aktivitě. Turistická aktivita v obou městech v přepočtu na počet obyvatel je 

téměř stejná.  

Ve srovnání s Prahou, kterou se zabývala ve své práci Dumbrovská (2013) 

je nutno podotknout, že hodnota Defertovy funkce pro historické jádro Prahy je téměř 

o polovinu nižší, než v historických centrech Českého Krumlova a Telče. Podle mého 

názoru tento rozdíl způsobují rozdílné zdroje dat. Protože z práce Dumbrovské (2013) 

vyplývá, že historické centrum Prahy v porovnání s ostatními hlavními evropskými městy 

ve střední Evropě dosahuje velmi vysokých hodnot.     

8.2 Stravovací zařízení  

 Velké množství ubytovacích zařízení je spojeno se zařízeními stravovacími a to 

jak v Telči, tak v Českém Krumlově. Kromě takového typu provozoven je možné nalézt 

i jiné formy podniků veřejného stravování (tab. 10). Ve vybraných městech se nacházejí 

zejména formy provozoven - stravovací (restaurace, bar) nebo společensko-relaxační 

(kavárny, vinárny, cukrárny). Kromě stálých (kamenných) provozoven jsou typické 

stánky s občerstvením hlavně v letní sezóně. Příkladem jsou stánky na náměstí 

Zachariáše z Hradce v Telči (zmiňované v kapitole 10).    

 

Stravovací funkce Společensko-relaxační 
funkce 

Funkce doplňkového 
stravování 

jídelna se samoobsluhou kavárna bufet 

restaurace vinárna občerstvení 

motorest pivnice výčep piva 

pohostinství noční bar prodej přes ulici 

bar koliba a salaš   

 

 

Tabulka 10:  Formy podniků veřejného stravování  

Zdroj: Vaníček, Křesťan (2007) 



84 
 

V Telči v současné době nalezneme 27 stálých stravovacích zařízení – jejich 

složení je následující: 11 restaurací, 2 pizzerie, 1 bar, 3 cukrárny, 8 kaváren (vč. vinárny 

a čajovny) a 2 malé rychlé občerstvení. 20 zařízení (z toho 9 kaváren /čajoven) se nachází 

přímo v historické zóně UNESCO. Celková kapacita všech stravovacích zařízení, počítaná 

při plném vytížení v letní sezónně, tzn. včetně míst k sezení vně provozovny, je v Telči 

1213 míst (tabulka 11). Z toho 72 % míst se nachází na území zapsaném na SSD, zbylých 

28 % je možné lokalizovat hlavně na území v těsném sousedství. Zvýšenou koncentraci 

stravovacích zařízení dokazuje i počet míst na 1 obyvatele. Zatímco v rámci všech 

místních částí připadá na obyvatele 0,22 míst, v historickém jádru se jedná o 4,14 míst 

na jednoho obyvatele.  

  V porovnání s Českým Krumlovem se opravdu potvrzuje, že významný počet 

ubytovacích a stravovacích zařízení, resp. jejich kapacit, je v Českém Krumlově rozložen 

i v jiných částech města.  

V přepočtu na 1 obyvatele centra vychází 3,4 místa v restauraci či jiném 

stravovacím zařízení. Ten si může vybrat z 38 různých zařízení nacházejících se na 

náměstí a v přilehlých uličkách (viz příloha 6). Podle rozdílné adresy bylo nalezeno 

30 restaurací, 2 vinárny, 2 bary a 4 samostatné kavárny.  

Z geografického hlediska je možné říci, že stravovací zařízení jsou lokalizována 

především v jihozápadní části centra města, naopak ubytovací zařízení se nacházejí spíše 

v severovýchodní části města. Zřejmě je zde jiná dispozice domů nebo toto rozložení 

vychází z historie. Velké množství obou druhů provozoven se nachází také na cestě 

spojující náměstí a samotný zámek.  

 Tabulka 11: Kapacita stravovacích zařízení v Telči a Českém Krumlově v roce 2016  

 

 

 

 

 

Přínosem pro tuto kapitolu je marketingový průzkum CR v Telči (VŠPJ 2013). 

Jedná se o průzkum mezi podnikateli a zároveň mezi návštěvníky Telče. Tato studie 

využívá řízených rozhovorů s reprezentačním vzorkem podnikatelů. Ze studie vyplývá, 

  
Telč Český Krumlov 

Počet míst na 1 obyvatele 

Telč Český Krumlov 

Celkem 1213 4506 0,22 0,34 

Z toho v zóně 883 4106 4,19 3,32 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ckrumlov.info (2016) a SLDB (2011) 
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že většina podnikatelů (až 75 %) poskytuje služby celoročně, což je v rozporu s informace 

zjištěnými terénním šetřením a řízenými rozhovory prováděnými v rámci této DP (viz 

kap 10). Pozoruhodné je ovšem zjištění názoru podnikatelů na to, co považují jako 

největší atraktivitu CR. Na prvních příčkách se umístil zámek a náměstí, následují kulturní 

aktivity a příroda. Označení UNESCO považuje za důležité pouze 5 % podnikatelů.  

 V návaznosti na to bylo provedeno malé šetření mezi podnikateli v Telči a ČK. 

Poskytovatelé ubytovacích a restauračních zařízení nacházející se v historické zóně byly 

kontaktováni emailem a dotazováni otázkami týkající se jejich živnosti a cestovního 

ruchu v jejich městě. Na základě dobrovolnosti odpověděli čtyři respondenti - dva 

z Telče a dva z Českého Krumlova.    

 Odpovědi respondentů byly anonymní. Vznik jejich živnosti je datován v letech 

1992, 1995, 1999 a 2003. Druhá otázka „Do jaké míry byl vznik Vaší živnosti v Telči 

ovlivněn přítomností města na SSD?“ ukazuje podobně jako v předchozích odstavcích, že 

značka UNESCO nemá až takový vliv na vznik provozoven, naopak se zde vyskytuje 

např. samotná krása města nebo jiné faktory, které jsou důvodem založení živnosti.  

 Další otázka se týkala vnímání cestovního ruchu v daných městech místními 

podnikateli. CR je logicky vnímán jako pozitivní, kladně jsou hodnoceny zejména 

pořádané akce – v Telči např. jarmark, koncerty, aj, v Českém Krumlově dobrý image 

města a dobrá práce destinačního managementu.  

 Za největší problém týkající se CR z pohledu respondentů je považována hlavně 

krátká sezóna a sezónnost obecně, dále problémy s parkováním. V Českém Krumlově 

byla vytýkána nemožnost si nakoupit běžné věci (jako potraviny) ve městě a velké 

množství obchodů zaměřených na turisty. Také byla zmíněna přemíra asijských turistů.  

 Na poslední otázku zda si myslí, že je rozdíl podnikat ve městě zapsaném na SSD 

a nikoli odpovídali respondenti ve smyslu, že nějaký vliv značka UNESCO určitě má, 

resp. je zde možné zaznamenat zviditelnění ve světě a propagaci města. To může 

znamenat, že značka funguje jako prvotní impuls.  
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9. Terénní šetření 

Terénní šetření proběhlé v létě v roce 2015 dokumentuje některé dopady cestovního 

ruchu ve vybraných městech. Tato kapitola vychází rovněž z historických změn, které 

vzhled města významně ovlivnily. Je zde použita analýza srovnávací fotografie a uvedeny 

ukázky využívání různých veřejných prostor v historické části města. Metodiku terénního 

šetření popisuje kapitola 4.   

9.1 Město Telč 

Město Telč se nachází v kraji Vysočina a podobně jako Český Krumlov leží nedaleko 

od rakouských hranic. Dá se říci, že leží ve středu mezi hlavními městy Prahou a Vídní. 

Jako ve většině měst, byl vzhled Telče ovlivněn historickými událostmi a panovnickými 

rody, kteří na zdejším panství vládly.   

I když datum přesného osídlení není v oficiálních pramenech znám, hlavní vlna 

osidlování nastala ve 13. století, kdy bylo postaveno tzv. Staré město, panský dvůr 

a strážní věž. Za hlavního zakladatele je považován Menhart z Hradce, který na území 

dnešního „Vnitřního města“ nechal postavit hrad s vodním opevněním, kostel a domy 

okolo náměstí (telc.eu 2015).  

Hlavní šlechtický rod, který je spojen právě s Telčí, jsou páni z Hradce. Po požáru 

se město dostalo do rukou Zachariáše z Hradce, který vyhořelé domy nechal opravit. 

Vnitřnímu městu vtiskl základ renesančního vzhledu, tak jak ho můžeme spatřit 

v současnosti a který je také zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO. Zároveň 

byl v éře vlády Zachariáše z Hradce přebudován původní hrad na renesanční zámek 

a renesanční zahradu (město-telc.cz 2015).  

Zlomovým rokem se stal rok 1945, kdy byly obyvatelé zámku (šlechtický rod 

Podstatský-Lichtenštejn) vysídleni do Rakouska a zámek byl zestátněn. V druhé polovině 

20. století dochází k zavedení inženýrských sítí, které obyvatelům zvyšují jejich životní 

úroveň. I když město jako takové roste, vnitřní část města s původními domy a zámkem 

obklopené vodním příkopem zůstává.  

V roce 1970 je právě tato část prohlášená za Městskou památkovou rezervaci 

a těsně po roce 1989 jsou zahájeny přípravy na zapsání města na Seznam světového 
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dědictví UNESCO. V roce 1992 se tak stává a historické jádro Telče je zapsáno na SSD. 

Hlavní hranice zóny a nárazníková (buffer) zóna jsou zobrazeny na obrázku 7. 

V historii město Telč prošlo mnohými změnami. V posledních padesáti letech 

se ale rozvíjí rovněž po stránce cestovního ruchu. V předchozích kapitolách byl 

popisován vývoj počtu obyvatel a domů v jednotlivých městských částech a vývoj 

návštěvnosti. Změny v image města jsou nejlépe zaznamenatelné pomocí starých 

a nových pohlednic nebo fotografií.  

Na obrázku 8 jsou vidět části starých domů na náměstí v Telči. Ačkoli musíme 

uvažovat, že starší fotodokumentace je v černobílém provedení, proto nejsou viditelné 

takové rozdíly např. na fasádách domů, je z těchto fotografií patrno, že město prošlo 

výraznou renovací.   

S rozvíjejícími se druhy dopravy samozřejmě dochází k automobilizaci 

obyvatelstva a nutnosti parkování jejich aut. Mimo jiné i náměstí v Telči se plní auty 

a v 90. letech (podle Bláhy, Šimůnka a kol. 2001) musí dojít k odklonu dopravy ze směru 

Jihlava – Slavonice tím, že je ponechán pouze jeden vjezd na náměstí.  

Co se týká obchodů, lze říci, že na náměstí se objevují obchody a služby jak pro 

návštěvníky, tak pro místní obyvatele. Pro turisty jsou zde obchody se suvenýry jako 

magnetky s motivem města, pohledy, svíčky, krystal aj. Většinu suvenýrů lze koupit 

i v infocentru.   

Zdroj: UNESCO (2015)  

Obrázek 7: Hranice území zapsaného na Seznamu světového dědictví v Telči 
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Další obchody, které jsou využitelné i pro místní obyvatele, jsou: trafika, 

galanterie, optika nebo papírnictví. V historickém jádru města lze nalézt i textil. 

Na pohled jsou viditelné především vietnamské obchody s oblečením a jinými doplňky 

všeho druhu (obr. 9). Obchodníci využívají každý kout a každý úchyt a celkově zabírají 

poměrně velký prostor.     

Na náměstí nalezneme také množství penzionů, kaváren, restaurací a v letní 

sezóně i stánků s občerstvením. Ty zabírají podstatnou část veřejného prostranství 

(viz kongesce, kap. 2.3). Stánky a tím i výrazná koncentrace návštěvníků se nachází 

v severozápadní části náměstí, tj. užší část náměstí nacházející se u hlavní brány do 

zámeckého areálu (obr. 10). Další příklady záboru veřejných prostor v Telči jsou 

v příloze 3 a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za jednoznačně pozitivní dopad cestovního ruchu a především organizace 

UNESCO jsou rekonstruované památkové objekty. Jedná se o obnovu jak vnitřních 

prostor, tak prostor vnějších, které městu dodávají původní historický vzhled. Příkladem 

je například dům čp. 71 (obrázek 8b vlevo), který dříve sloužil jako panská sýpka. 

Na uvedené fotografii (bez uvedení roku) bylo spodní podlaží domu využíváno jako 

Zdroj: Vlastní archiv (2015) 

Obrázek 10: Zábor veřejného 
prostranství v Telči (2015) 

Obrázek 9: Vietnamská prodejna na 
náměstí v Telči (2015) 

Zdroj: Vlastní archiv (2015) 
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„masna“ a prodej tabáku. V současnosti, s malou změnou v parteru domu, slouží jako 

městská knihovna a základní umělecká škola.   

Podíváme-li se konkrétně na zámek a zámecký areál, z přiložených fotografií 

(obr. 11) je zřejmé, že tyto prostory se těší velkému zájmu návštěvníků. Kromě toho jsou 

využívány jako dějiště různých hudebních festivalů apod. Otázkou je, do jaké míry je 

ničem dojem návštěvníků v době, kdy potřebné vybavení není využíváno. Myslím, že 

důležité je vybírat takové akce, které do prostředí bezpodmínečně zapadají. Kupříkladu 

výstava květin v zámecké zahradě je ideální způsob nalákání návštěvníků i přesto, že od 

roku 2013 se platí symbolické vstupné i do zámecké zahrady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Využití zámeckého nádvoří a zámecké zahrady v Telči 

Zdroj: Vlastní archiv (2015) 
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  Je tedy vidět, že za prvé město a zámek vytváří bohatou kulturní nabídku 

a za druhé, je velmi využívaný i z hlediska filmového průmyslu. Natáčelo se zde množství 

pohádek a dokumentů např. Pyšná princezna, Kouzelný měšec, Z pekla štěstí apod.    

V následujících letech je však plánována dlouhodobá rekonstrukce některých prostor 

(Laudin 2015), což může do značné míry omezit návštěvnost a využívání zámku. Nicméně 

lze předpokládat, že tato investice bude v budoucnu velkým přínosem pro zkvalitnění 

služeb v zámku a také přilákání nových návštěvníků.  

9.2 Město Český Krumlov 

Český Krumlov se nachází na spojnici rakouského Lince a Prahy, v blízkosti jihočeského 

krajského města České Budějovice. Českým Krumlovem protéká řeka Vltava, díky níž je 

možné rozdělit město do několika částí. Nejstarší a nejvíce atraktivní části jsou zapsány 

na Seznamu světového dědictví UNESCO. 

Původní město se skládá ze tří částí (obr. 12) – hrad a zámek (1), podhradí 

tzv. Latrán (2) a samotné městečko (3). Domy ve vnitřním městě jsou tradičně 

uspořádány do kruhového tvaru s náměstím uprostřed. Obyvatelé využívali malou 

plochu, která jim byla poskytnuta a stavěli plošně malé, ale vysoké domy, které splňovaly 

všechny funkce (Gaži, Pavelec 2010).  

Zdroj: UNESCO (2015); vlastní úprava 

3 

1 

Obrázek 12: Hranice území zapsaného na SSD  

2 
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V 18. století je možné nalézt první zmínky o českokrumlovském divadle, které 

je pravděpodobně „nejstarší dochovanou scénou pozdně barokního typu v Evropě“ 

(David, Soukup 2004, s. 17).  Vznik se datuje již na konci 17. století, kdy Jan Kristián 

z Eggenberka nechal vystavět přilehlý park a letohrádek Bellarie. Současné otáčivé 

hlediště bylo vybudováno až v roce 1958.  

V 19. století se na území města prolíná české a německé obyvatelstvo, které má 

na území převahu. Hospodářsky prosperují zejména pivovary, továrny, přádelna a jiné 

podniky a je podporováno vzdělávání dětí díky místním školám. Již na přelomu 19. a 20. 

století jsou zaznamenány první roztržky mezi obyvateli s jinou národností, které 

pokračují celou 1. polovinu století dvacátého. Po I. a II. světové válce a po událostech, 

které tyto konflikty provázely (odsuny apod.), bylo nutné doplnit velké ztráty 

obyvatelstva, to znamenalo příchod nových českých občanů nebo obyvatel romské 

národnosti především ze Slovenska (ckrumlov.info 2016). 

Z novější doby (po roce 1945) stojí za zmínku vyhlášení městské památkové 

rezervace v roce 1963 a zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 1992. 

Samotné zapsání bylo provázeno rozsáhlým restaurováním a opravováním poničených 

a zchátralých budov, které byly v první fázi převedeny zdarma na město. ČKRF, který měl 

tyto budovy na starosti, ve snaze o rychlejší revitalizaci města, budovy prodal 

za poměrně nízké ceny zejména místní občanům (Úšela 2016). Podle současného 

ředitele ČKRF, tento přístup Českému Krumlovu velmi pomohl. Bohužel, tímto krokem 

začíná dualizace společnosti a bohatší vrstva obyvatel čerpá právě z toho, že vlastní dům 

nebo podniká v samotném centru města. Hodnota domů se v historickém jádru města 

po zapsání na SSD mnohonásobně zvýšila. Podle ředitele ČKRF jsou v současnosti domy 

skupovány zejména Číňany (Úšela 2016). O „Číňanech“, kteří např. vlastní dům na 

náměstí a podnikají v gastronomii, bylo také psáno v diskusním fóru (kap. 7).   

Jak je známo, pro cestovní ruch je typické jiné využívání domů než obytné. 

V Českém Krumlově tak nalezneme jak v historickém centru, tak mimo něj, velké 

množství hotelů a pensionů, které jsou často spojeny s restauracemi a s prodejem 

různých suvenýrů. Přesněji se funkčním využitím budov v centru ČK zabývala Láchová 

(2015). 
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V kartografickém výstupu vytipovala využití budov a jejich vlastnictví v letech 

1975 – 1980 a v současnosti. Podle předpokladů se před rokem 1980 a jistě i do počátku 

90. let nacházely ve Vnitřním Městě zejména bytové prostory, které byly ve státním 

vlastnictví. V současnosti jsou budovy ve vlastnictví téměř z poloviny obyvateli Českého 

Krumlova a překvapivě, téměř 1/3 budov patří obyvatelům Prahy. Roztříštěnost 

vlastnických práv jde ruku v ruce i s roztříštěností jejich funkčního využívání.       

Obchody, které lze nalézt v historickém jádru města, jsou typicky orientovány 

na turisty. To ostatně potvrzuje i místní obyvatel v kapitole 10. V terénním průzkumu 

bylo zaznamenáno velké množství zlatnictví, klenotnictví nebo obchody s křišťálem 

a porcelánem. Na několika místech také směnárny, antikvariát nebo prodej hudebních 

nástrojů. V Českém Krumlově je i velký počet galerií a muzeí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Zábor veřejného prostranství v Českém Krumlově (2015) 

Zdroj: Vlastní archiv (2015) 
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V uličkách nalezneme kromě hotelů a restaurací rovněž kavárny - cafeterie. 

Zajímavé je, že se zde nenachází žádná světová síť rychlých občerstvení typu McDonald, 

KFC, Burger King apod. Z rychlých občerstvení ve městě funguje jen několik bister.  

Souhrnně lze říci, že restaurační zařízení zabírají ve městech nejvíce veřejného 

prostranství (viz obr. 13). Resp. se jedná o terasy s deštníky nebo markýzami.  Z přílohy 4 

nahoře, lze vypozorovat, že v Českém Krumlově se nejedná o novinku, která vznikla až 

s rozvíjejícím se cestovním ruchem po zapsání na SSD, ale tento fenomén se zde 

vyskytoval ji v meziválečném období.  

Dalším druhem obchůdků, které se nacházejí v samotném historické jádru města, 

jsou různé obchody s textilem, resp. módou a dalšími věcmi typu kabelky, sluneční brýle, 

kšiltovky a k tomu také pohledy. Podobně jako v Telči se v historickém jádru města 

objevují také vietnamské prodejny. Ty se od ostatních odlišují zejména velkým 

množstvím vystavených věcí v oknech, dveřích a poměrně velkém prostoru na zdi okolo 

dveří (viz obr. 14).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Vietnamská prodejna v centru města Českého Krumlova v roce 2015 

Zdroj: Vlastní archiv (2015) 



95 
 

Jak již bylo psáno (kap. 6.1), Český Krumlov prošel na začátku 90. let významnou 

rekonstrukcí budov. V současnosti jsou některé budovy stále ve výborném stavu. Jedná 

se o domy zejména na hlavních turistických trasách. V odlehlejších částech, kam turisté 

většinou nepřijdou, se setkáme i s domy či zděnými ploty v dosti zanedbaném stavu.    

Za jednu z nejvytíženějších tras je možné považovat cestu z náměstí směrem 

na Latrán, resp. cesta směrem na zámek a zámeckou zahradu. Tuto cestu můžeme 

připodobnit nejvytíženější Královské cestě v Praze. Na této trase je možné nalézt 

maximální počet služeb a obchodů jenom pro turisty. Ve srovnání s Prahou, kde je tato 

trasa postižena celoročním vysokým zájmem turistů, v Českém Krumlově se setkáme 

s vysokou zájmem zejména v letní sezóně nebo při pořádání velkolepých kulturních akcí, 

které přitáhnou do města ještě více turistů, v zimě naopak obchody mění otevírací dobu, 

nebo mají zavřeno.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Nejvytíženější turistická trasa v Českém Krumlově 

Zdroj: Vlastní archiv (2015) 
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Z této trasy je mimo jiné krásný pohled na zámeckou věž, která má také poměrně 

vysokou návštěvnost. Neméně atraktivní jsou projíždějící vodáci na řece Vltavě, na které 

narazíte v letní sezóně při přecházení např. Lazebnického mostu směrem na zámek.   

Státní hrad a zámek v Českém Krumlově je bezesporu největší a stálou 

atraktivitou pro návštěvníky Českého Krumlova. O vysoké návštěvnosti zámku i Českého 

Krumlova pojednává kap. 6.  

Největší kritiku, zejména od organizace UNESCO a od dalších odpůrců získává 

otáčivé hlediště nacházející se v zámecké zahradě. Otáčivé hlediště v zámecké zahradě 

bylo vybudováno v roce 1958 a je považováno za světový unikát (obr. 16). Velkým 

problémem jsou kontroverzní názory o umístění točny a jsou vyvíjeny snahy, mimo jiné, 

tento unikát odstranit. Problémů s otáčivým hledištěm je věnována kapitola 3.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: turistik.cz (2016) 

Obrázek 16: Otáčivé hlediště a letohrádek Bellaria 
v Českém Krumlově 
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10. Řízené rozhovory  

Jednou z dalších metod této diplomové práce byly řízené rozhovory s vybranými aktéry 

cestovního ruchu nebo veřejné zprávy. Účelem těchto rozhovorů bylo prohloubit nabyté 

výsledky z předchozích kapitol a zjistit celkový pohled aktérů na danou problematiku 

v jejich destinaci v současnosti.  

Celkem bylo pomocí emailové a telefonické komunikace osloveno 7 aktérů pro 

řízený rozhovor, ale úspěšnost uskutečnění rozhovorů byla poměrně nízká. Lze z toho 

vyvodit, že v tomto případě je velký rozdíl mezi volenou veřejnou správou, kteří neměli 

problém rozhovor poskytnout a jinými zaměstnanci cestovního ruchu. Je nutné 

poděkovat všem, kteří byli ochotni spolupracovat.  

Rozhovory proběhly se současnými starosty obou měst a se zástupcem CR v Telči, 

který nechce být jmenován. Kvůli pracovnímu vytížení jsem byla zástupcem CR v Českém 

Krumlově odkázána na v práci již několikrát zmiňovaný projekt Attl a kol. (2015). 

Podobně pracovně vytížený byl také kastelán SHZ v Českém Krumlově, nicméně mi velmi 

ochotně odpověděl na otázky alespoň pomocí emailu. S kastelánem SZ v Telči jsem se 

několikrát pokoušela spojit, jak pomocí emailu tak telefonicky, nicméně se to 

nepodařilo. Bohužel se mi nepodařilo zkontaktovat s bývalými starosty obou měst, kteří 

byli v úřadu v roce 1992, proto bude alespoň použit rozhovor z českokrumlovského 

deníku (Zajíček 2012) s bývalým starostou Českého Krumlova.  

 Tyto rozhovory proběhly během února a začátkem března 2016. V lednu téhož 

roku proběhl zkušební rozhovor s místním občanem (pamětníkem) z Českého Krumlova. 

Vzhledem k zajímavým zjištěním, které následně vedly i k možnosti doplňujících otázek 

v dalších rozhovorech, je vhodné tento rozhovor také zařadit do této práce. Metodika 

řízených rozhovorů se nachází v kap. 4. 

10.1 Analýza názorů vybraných aktérů 

 Jak vzpomínáte na dobu, kdy bylo město zapsáno na Seznam světového dědictví 

UNESCO? 

Tato otázka, která je zaměřená hodně do minulosti v zásadě uvádí do celé 

historie, po kterou jsou obě města zapsána na SSD. Předem se předpokládalo, že někteří 
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aktéři na ni budou odpovídat spíše z pozice místního občana, než jako představitelé 

současných funkcí.   

Z pohledu současného starosty Českého Krumlova byla žádost o zapsání na SSD 

na začátku 90. let úžasný počin tehdejší radnice, ministerstva kultury a lidí, kteří 

se o zapsání města na SSD zasloužili. Muselo se vykonat mnoho věcí, aby ČK vypadal, tak 

jak vypadá v současnosti a jednou z nich bylo převedení zdevastovaných budov 

ze státního vlastnictví do majetku města. To byla věc v tehdejší době ještě celkem 

neobvyklá. O náročnosti zapsání památky na SSD hovoří také bývalý starosta (Zajíček 

2012), který říká, že nejnáročnější bylo přesvědčit lidi, kteří o Českém Krumlově téměř 

nevěděli, o jeho výjimečnosti.        

Současný starosta Telče byl v podobné pozici. Jako občana se ho zapsání na SSD 

téměř nedotklo. Jen konstatuje, že se mezi občany zvýšilo povědomí o tom, že se město 

posunulo do skupiny významných měst. Nejvýznamnější akcí pak byl oficiální zápis, který 

se uskutečnil na zámku, kde byli i významní představitelé politické scény. 

Až v následujících letech si lidé začali uvědomovat, že by zápis mohl přinést nějaké 

ekonomické přínosy. Podobně se vyjadřuje i zástupce cestovního ruchu, který kromě 

mírně zvýšené návštěvnosti, nepozoroval výrazné změny. Uvedl, že nebyl přímo místním 

občanem Telče.    

 Velmi přínosné je následně svědectví kastelána SHZ ČK působícího zde od roku 

1989. Kastelán v Českém Krumlově vzpomíná na dobu velmi pozitivně. Již v roce 1989 se 

chtěl různými způsoby podílet na změnách významného prostředí. Zařazení na SSD 

považuje za úžasný dar, který v krátké době umožnil ČK prosadit se na evropské 

i světového úrovni. O dni, kdy byl zámek zapsán na SSD, hovoří takto:  

„Vzpomínám si, že po všech přípravách, zpracování a odeslání materiálů 

k nominaci jsme velmi napjatě očekávali výsledek. Po obdržení zprávy, že Český Krumlov 

byl zapsán do Seznamu UNESCO, byla v mém případě euforie taková, že jsem zůstal 

v kanceláři celou noc, sestavoval jsem si program obnovy areálu zámku, řešil provozní 

problémy a přemítal jsem o budoucnosti. Ráno jsem svolal personál zámku a informoval 

jej o nové skutečnosti a nadšeně líčil, jaká růžová a zcela jiná budoucnost nás čeká…“ 

(kastelán SHZ ČK). 
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Rozdíl před a po zapsání města na SSD zaznamenal také pamětník. Ten vnímal 

především zvýšené množství festivalů, do kterých se investovalo velké množství peněz.  

 Myslíte si, že zápis na prestižní Seznam UNESCO významně ovlivnil město a bylo 

to dobrým tahem pro město a občany? 

Všichni aktéři se shodují, že zapsání města na SSD bylo jednoznačně dobrým 

tahem. Podle starosty ČK je UNESCO neuvěřitelná značka kvality a může působit i jako 

obranný mechanismus před nežádoucími vlivy, které by mohly město znehodnotit. 

I přesto, že se někdy objevují hlasy, že UNESCO v podstatě nic nepřineslo.   

 „Krumlov se v tomto případě musí chovat zodpovědně vůči dalším generacím,“ 

doplňuje starosta Českého Krumlova. To se projevuje např. zachováním horizontů kolem 

města, střešní krajiny (tj. nezastavování dvorků nebo nebudování střešních oken). 

Po otázce, zda právě toto není negativem pro místní občany, starosta odpovídá, že: „je 

jasné, že by vlastníci chtěli o svých nemovitostech rozhodovat sami, ale tím by se 

historická hodnota ztratila." Pro město je v tomto smyslu velký úkol najít městskou 

architektku/architekta, která v minulosti už ve městě působila, a bylo to velmi 

prospěšné.  

Podobně hodnotí více než dvacetileté působení na zámku zapsaném na SSD jeho 

kastelán, který říká: „zápis na SSD městu a zámku určil směr a rozsah mé životní 

a profesní orientace“. Všechna činnost, co se týče restaurování, obnovy celého areálu 

i využití celého komplexu, o kterou se zasloužil, byla následně odměněna dvakrát 

nejvyšší cenou Evropa Nostra v kategorii památkové obnovy.  

Podle starosty Telče byl zápis SSD jednoznačně dobrý tah. Během svého působení 

se většinou setkává s dotazy dvojího typu – co z UNESCO máte a jaké dostáváte peníze. 

Odpovídá jednoznačně. Výhodou zapsání města na SSD je, že je určitě o něco málo lepší 

pozice při žádání o finanční prostředky z Evropské unie, ale sama organizace UNESCO 

žádné finanční prostředky neposkytuje. Na druhou otázku, na kterou se ptají 

kandidátská města, zda existují nějaké přísnější restrikce (např. okolo památkové péče) 

starosta odpovídá, že kromě pravidelných monitorovacích zpráv zde není nic nového, 

než bylo v době, kdy byla Telč Městskou památkovou rezervací.  
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 Myslíte si, že značka UNESCO zásadně ovlivnila cestovní ruch v Českém Krumlově 

/ Telči? 

Značka UNESCO podle starosty ČK jednoznačně pomohla ČK zejména co se týče 

pracovních příležitostí, zájmu o nemovitosti, zvýšení CR a hlavně se zde pořádá velké 

množství i mezinárodních společenských akcí.      

 Názor kastelána SHZ se v podstatě nevylučuje s názorem místního starosty. 

Kastelán ale jasně říká, že nejdříve byla samotná vysoká kulturní, historická, přírodní 

a památkové hodnota památky tzn., že její hodnota tkví hlavně „ve své původní, 

autentické vypovídající hodnotě v komplexním souhrnu, tj. přírodní rámec a urbanizmus, 

architektura, konstrukční a výtvarné řešení, architektonický či výtvarný detail, hmota, 

tvar, materiál, struktura materiálu, povrchová úprava, rukopis práce, barevný akcent 

atd.“ a to všechno má souvislost s velkým zájmem návštěvníků o tuto památku. To, že 

k tomu bylo město označeno značkou UNESCO, vychází právě z výše zmíněné hodnoty.  

To podle mého názoru znamená, že v případě, že by město mělo takovou 

významnou hodnotu a nebylo označeno prestižní značkou UNESCO, význam cestovního 

ruchu by sice byl pravděpodobně o trochu menší, ale destinace by rozhodně neztrácela 

na významu. To si myslí v rozhovoru i pamětník města, který historickou hodnotu 

obdivuje a říká, že vše krásné, co v město bylo i zůstalo a jako občané to mají velmi rádi.  

Podobného názoru je i současný starosta Telče. Telč byla zapsána jako Městská 

památková rezervace již v 70. letech a značka UNESCO je potvrzení stávající kvality, 

kterou město a zámek má po dlouhou dobu. Se značkou UNESCO se o Telči více ví, ale 

na kvalitě se nic nezmění.  

Z druhého pohledu, místního zástupce cestovního ruchu v Telči, značka UNESCO 

do velké míry ovlivňuje cestovní ruch. Především vyzdvihuje některé asijské cestovní 

kanceláře, které prodávají zájezdy přímo po památkách UNESCO v Česku. Ty využívají 

velkého počtu památek na SSD v Česku a navštěvují typicky Tugendhat, Třebíč, Telč, Žďár 

nad Sázavou, Kutná Hora, Praha, Český Krumlov atd. a nic jiného je nezajímá, dodává.  

Podle něj je jednoznačně pozitivum neustálé udržování památky, vysoká 

návštěvnost, výhody v ekonomickém smyslu např. zisky místních podnikatelů a také 

světová znalost. Za negativa považuje konzumní způsob navštěvování památky 

(tzn. příjezd – shlédnutí – odjezd), a přeplněnost.  
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 Jak vnímáte cestovní ruch v Českém Krumlově / Telči?   

Dle starosty Českého Krumlova je v jejich městě jako průmysl. V cestovním ruchu 

je zaměstnáno 3,5 tisíce lidí z 13 tisíc obyvatel. Cestovní ruch přináší městu prosperitu 

a peníze, ale oproti tomu je velká zodpovědnost připravit vše na velký nápor turistů. 

Jedná se o udržení města v čistotě, udržení cest a parkovacích systémů a v neposlední 

řadě alespoň vzdálené hlídání kvality hotelů a restaurací.   

 Kastelán dodává, že zvláštností Českého Krumlova je, že jsou na malé ploše 

koncentrovány charakteristické prvky autentičnosti a původnosti, které jsou tak 

významné, že je památka zapsána na SSD. Rychleji než jinde se v ČK zvládly také jazykové 

bariéry, rozpoznaly základní trendy vývoje ve vyspělejších zemích a aplikovaly se vize 

dlouhodobé udržitelnosti. Cestovní ruch, resp. turisté tak přijíždí jak ze zvědavosti, tak 

za obohacením o zážitky a poznáním. Kastelán uvádí, že je důležité hlavně „nesklouznout 

k lacinosti, módním trendům a aktivitám, které by byly pro toto prostředí cizí“ a například 

se zaměřovat na studentskou návštěvnost a jejich osvětu v péči o kulturní hodnoty.  

„Zcela zásadní vliv má cestovní ruch i na SHZ v Českém Krumlově,“ dodává 

kastelán. Až 70 % lidských a finančních zdrojů zajišťuje právě návštěvnost. Cestovní ruch 

a jeho nároky zásadně ovlivňují např. „informační systémy, rozložení provozů 

v jednotlivých budovách, intenzitu a standard úklidu, kulturní program, pracovní dobu 

aj.“ Přičemž je samozřejmě rozdíl mezi letní a zimní sezónou.  

 
Názor místního občana na cestovní ruch v Českém Krumlově je poměrně odlišný 

od předchozích názorů. Hodnotí zejména to, že v centru města se nacházejí samé butiky 

a obchody se suvenýry a obyčejný obchod zde chybí, tzn., že se tam těžce nakupuje. Pro 

obyvatele, kteří v centru města ještě bydlí, je samozřejmě vysoká návštěvnost spíše 

na obtíž. Zde připomíná svoji vnučku, která bydlí nad jednou z místních hospod, kde 

se pravidelně pořádají hudební vystoupení a je zde porušován noční klid. Na jednu 

stranu říká, že Český Krumlov je perla, na druhou stranu do centra města proto raději 

vůbec nejezdí, jednak kvůli přemíře turistů, jednak že se tam vlastně autem ani 

nedostane.  
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Když se opět podíváme do Telče, je zde viditelný rozdíl v pohledu na cestovní 

ruch. „My nechceme, aby se z našeho města stala komerční továrna“, říká starosta Telče 

a dodává: „Naše strategie pro cestovní ruch je spíše o tom, aby sem lidé jezdili 

za odpočinkem, zážitkem a poznáním a ne, aby sem jezdili statisíce turistů a nebylo tady 

k hnutí.“ Podle dalších slov tedy není prioritou ve městě zvyšovat počty návštěvníků, ale 

vytvářet takovou nabídku a programy, aby ve městě zůstaly déle.  

 Jaký je největší problém ve Vašem městě v rámci cestovního ruchu? 

Pamětník ve městě Český Krumlov mě přivedl na několik zajímavých problémů, 

které se z jeho pohledu ve městě vyskytují. Jedná se například o vysokou koncentraci 

obchodů v zóně Přísečná – Domoradice, která se nachází na hlavní trase Český Krumlov 

České Budějovice. Ve spojení s tím, že v ostatních sídlištích nejsou vybudované jiné 

supermarkety, tato situace způsobuje neprůjezdnost města zejména v dopravní špičce. 

Dopravu tedy považuje za největší katastrofu a připomíná, že velký problém teprve 

nastane, až bude otevřen Olympijský park Rio-Lipno v létě 2016 (podotázka níže). Co se 

týče dopravy, tak za další problém považuje hlavně image místního autobusové nádraží.   

 Další poznatek dle místního pamětníka se týká městského divadla: „Dá se říci, že 

ten kdo má rád klasické divadlo, jezdí spíše do Českých Budějovic, zde lze zakoupit 

výhodnější roční vstupné, představení se konají každý týden a z Českého Krumlova to není 

daleko. Kromě toho máme navíc slevu na Otáčivé divadlo.“ Tak hodnotí divadelní aktivity 

ve městě místní občan a pamětník.  

V návaznosti na problémovost dopravy byla starostovi Českého Krumlova 

položena doplňující otázka:  

 Jak bude vyřešena dopravní situace, při otevření parku Rio Lipno, když Český 

Krumlov je jedinou hlavní dopravní spojnicí právě do tohoto parku? 

Podle jeho názoru se nejedná o akci pouze na místní úrovni, a proto se dopravní 

logistika nesmí týkat pouze Českého Krumlova, ale musí se zapojit celý Jihočeský kraj, 

který nabídku pořádání této akce přijal. Český Krumlov musí přijmout také určitá 

opatření např. dát do pořádku uzlovou křižovatku, která provede dopravu městem aj. 

Podle starosty města bude v první řadě nutné domluvit se s krajem na společných 
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opatřeních, např. informačních cedulích, náhradních trasách apod. Celou věc ale vidí 

celkem pozitivně.  

Co se týče samotné akce, má za to, že v případě, že se akce parku Rio-Lipno 

povede, bude to velký úspěch a příklad pro Mezinárodní olympijský výbor. Bude se 

jednat o novou cestu zviditelnění i malé destinace. Kromě toho to přinese samotné 

destinaci i rozvoj z hlediska nově vybudované infrastruktury, sportovních zařízení apod.  

Na otázku největšího problému, který je řešen v Telči v rámci cestovního ruchu, 

se shodují oba vybraní aktéři na vysoké sezónnosti a také délce pobytu, která prakticky 

městu nic nepřináší. Opět se jedná zejména o asijské cestovní kanceláře, které sice 

nabídnou klientům prohlídku města včetně zámku, což mají i v ceně zájezdu, ale 

z nevědomosti klientů tato návštěva zámku není uskutečněná. Ještě před rokem 2013, 

kdy se mohlo volně vstupovat do zámecké zahrady, průvodci ukázali místo vnitřních 

prostor zámku, pouze zámeckou zahradu. Po zavedení symbolického vstupného již od 

těchto cestovních kanceláří není o prohlídku zájem. Řešením podle současného starosty 

je zavedení zákona o CR, který by nějakým způsobem upravoval průvodcovství tak, jak 

je to ve světě běžné.    

Za pozitivní efekt je považováno to, že tito asijští turisté se do Telče vracejí 

v rámci spíše individuálního cestovního ruchu a využívají i místní penzion, který je na 

tyto návštěvníky zaměřený.  

 S jedním z obecných problémů, s dopravní infrastrukturou, nemají v Telči 

ve většině roku problém. Podle zástupce CR v Telči je samozřejmě znát rozdíl mezi létem 

a zimou. V zimě jsou parkoviště volnější a některá i bez poplatků za parkování, v létě, při 

pořádání různých akcí, jsou parkoviště plná. Na náměstí jsou nutné parkovací karty nebo 

placení v parkovacích automatech.  

 Jak vnímáte vietnamské prodejny v centru města?  

Vietnamské prodejny nacházející se např. u hranic s Rakouskem nebo Německem 

již nejsou nic nového. V posledních letech se ale začínají rozmáhat prodejny v centrech 

měst. Vietnamské prodejny prodávají sice levnější zboží, ale vzhledem svých prodejen, 

který je specifický (viz. kap. 9), značně poškozují image města. Problém image některých 

prodejen řeší i normální města, natož pak města zapsaná na SSD. Místním obyvatelům 
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tyto obchody v centru města spíše nevadí, protože, jak říká pamětník ČK, do centra 

města ani tak nechodí. Oproti tomu večerky, které se nacházejí v ČK na sídlištích jsou 

využívány celkem často, protože mají specifickou otevírací dobu.   

Jak starosta Českého Krumlova, tak starosta Telče se shodují, že se snaží 

s vietnamskými prodejnami určitým způsobem bojovat. V Českém Krumlově mají 

největší problém s tím, že nedodržují pravidla pro vyvěšování vývěsních štítů a vystavují 

zboží na fasádě domů. V Telči se také snaží s vietnamskými obchodníky komunikovat 

a mají dokonce vytvořený manuál od památkářů, jak by se mělo zboží správně 

vystavovat. Bohužel ale starosta města Telče dodává, že tato strategie dlouho nefunguje 

a sankce prakticky neexistují. Nejdříve poruší tato pravidla jeden obchodník a ostatní se 

následně přidají. 

Starosta Telče také říká, že se snažili vyřešit tento problém i pomocí právních 

úkonů. Nicméně problém je ten, že podloubí je součástí domů a je složité někomu 

nařídit, aby vyklidil prostor, když je na svém majetku.  

Spíše spoléhají na rozum vlastníků. Na rovinu pak říká, že „kdyby tady nebyl 

jeden, který je nepoučitelný, tak by se vše dalo vyřešit pomocí manuálu.“ Zasahovat 

do soukromého vlastnictví je problematické. Jedinou možností zůstává vymezení 

veřejného prostoru na chození.  

V teoretické částí (kap. 3.3) se píše, že památka zapsaná na SSD musí pravidelně 

podávat monitorovací zprávy, v případě potíží se musí problém řešit reaktivně. 

V Českém Krumlově je problém reaktivního monitorování zřejmý – současný stav bude 

probírán níže. Telč s reaktivním monitorováním zkušenosti nemá. Zajímala mě odpověď 

na otázku: 

 Hrozilo městu Telč někdy vyškrtnutí ze Seznamu světového dědictví? 

Starosta města jednoznačně potvrdil, že vyškrtnutí města nehrozilo. Také říká, 

že: „jsou tu i lidé, kteří sledují každý nedostatek a snaží se o tom spravit organizaci 

UNESCO. Většina lidí nemá zájem o ničení historických domů, ale zároveň by zde rádi žili 

v 21. století.“  
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 Problematika otáčivého hlediště - jaká je šance záchrany otáčivého hlediště při 

hrozbě vyškrtnutí Krumlova ze SSD? 

Jestliže se podíváme ještě do doby, kdy bylo město zapsáno na SSD, bývalý 

starosta Českého Krumlova v rozhovoru (Zajíček 2012) říká, že v době před zápisem na 

SSD s otáčivým hledištěm problém nebyl. Komisař, který navštívil památku a viděl 

částečnou konstrukci této točny, nic nenamítal a zajímal se pouze o domy na náměstí. 

Podle něj spor vznikl až o 15 let později. 

Kastelán SHZ ČK se jasně již několik let staví za názor jednoznačného odstranění 

nebo přesunutí hlediště mimo historický rámec zámecké zahrady. Odkazuje také na své 

vyjádření z roku 2001, kde poukazuje na to, že výstavbou otáčivého hlediště byl zničen 

„květinový ráj“ v kruhovém tvaru. Otáčivé hlediště, podle jeho názoru, zatěžuje 

a devastuje střed zahrady a barokní průhledy skrz zahradu. Své tvrzení opírá o vyjádření 

několika odborníků, kteří k této problematice vydali svá prohlášení a stojí si jasně za 

názorem vymístění divadla na jiné místo mimo zahradu a vypsání architektonické 

soutěže na novou podobu točny.  

Podle starosty města nebude nutné si vybrat mezi existencí na SSD a stávající 

točnou umístěnou v zámecké zahradě, jak hrozilo po několika letech sporů. Největším 

problémem po celou dobu byla špatná komunikace mezi Výborem světového dědictví 

a Českem, i mezi jednotlivými aktéry na úrovních místních. Vážnost situace ještě 

stupňuje majetková situace, protože hlediště leží na pozemku NPÚ, vlastněné je krajem, 

je pronajímáno Jihočeským divadlem a navíc leží v katastru města Český Krumlov pod 

stavebním úřadem Českého Krumlova.        

S nástupem pana ministra kultury Daniela Hermana se situace podle starosty 

města začala řešit. Na jeho pozvání přijela komise UNESCO, která následně pochopila 

složitost situace, diplomaticky jí zhodnotila a dala prostor pro další jednání.  

„Nejdůležitější je, aby proběhla architektonická soutěž a zapojili se do ní místní 

i celosvětoví projektanti,“ tvrdí starosta. Možnosti jsou různé, např. posunutí mimo 

barokní osu zahrady, demontovatelnost hlediště, možnost jeho sklápění, zasunování 

nebo i umístění na jiném místě. Momentálně je připravená dokumentace ke schválení 

a následně bude vyhlášena architektonická soutěž.     
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 Shrnutí   

Český Krumlov a Telč jsou dvě charakterově odlišná města, která spojuje jejich 

zápis na Seznamu světového dědictví UNESCO. Respondenti se shodují, že značka je 

pouhé označení kvality, která je podstatným doplňkem již atraktivní destinace. Jako 

pozitivum hodnotí celosvětovou propagaci, zájem turistů, rozvoj služeb, opravy 

domovního fondu a snížení nezaměstnanosti rozvojem terciéru. Za negativní považují 

krátkou sezónu a sezónnost obecně. V Českém Krumlově problémy s průjezdností 

města, které však primárně nezpůsobuje vysoká návštěvnost, ale koncentrace 

komerčních aktivit kolem klíčové silnice. Dle názorů místního občana se potvrdily 

informace o vysoké turistifikaci města a kongesci veřejných prostor. Z jeho výpovědi 

vyplývá, že je dána větší přednost aktivitám pro návštěvníky a ziskům, než poskytnutí 

výhod pro místní obyvatele. V Telči se naopak snaží klást důraz na zvýšení kvality a délky 

pobytu, než na kvantitu v podobě velkého množství návštěvníků.  

 Z rozhovorů byly zjištěny dvě zásadní informace. První z nich se týká 

vietnamských prodejen (kap. 9.) a bojem s jejich specifickým vzhledem obchodu. Obě 

města se shodují, že nemohou najít žádné nástroje k zamezení vyvěšování zboží na vnější 

prostory domu a že tato problematika musí být řešena z dlouhodobého hlediska.  

 Druhé zjištění zahrnuje zcela nové informace v řešení problémů s otáčivým 

hledištěm v areálu zámecké zahrady (viz kap. 3.3.2). Byl vytvořen tým, který je složen 

ze zástupců všech dotčených stran, s UNESCO byla navázána řádná komunikace a všichni 

aktéři se shodli na vyhlášení architektonické soutěže o novou točnu. Na základě soutěže 

bude rozhodnuto o další budoucnosti otáčivého hlediště.          
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11. Závěr 

Předložená diplomová práce se zabývala rozvojem cestovního ruchu a jeho dopady 

na historické jádro Českého Krumlova a Telče, které jsou od roku 1992 zapsány 

na Seznamu světového dědictví UNESCO. V úvodní části práce byly stanoveny hlavní 

a vedlejší cíle práce. Hlavní cíl spočíval v identifikování pozitivních a negativních dopadů 

cestovního ruchu na rozvoj památky zapsané na Seznamu světového dědictví. Jednalo 

se zejména o nalezení socio-prostorových, demografických, ekonomických a funkčních 

změn, které nastaly po zařazení památky na Seznam světového dědictví.  

 Jsem si vědoma toho, že nebylo možné v této diplomové práci postihnout 

do hloubky veškerou problematiku a dopady cestovního ruchu v jednotlivých 

destinacích, a to hlavně z předem omezeného rozsahu této práce. Přesto mám za to, 

že tato práce přispěje k novým poznatkům o destinacích a že vytyčené cíle byly 

naplněny. 

 Řízení cestovního ruchu v destinaci je v Českém Krumlově a Telči velmi rozdílné. 

V Českém Krumlově je zřízen Destinační management, v Telči má oblast cestovního 

ruchu v kompetenci Odbor kultury, který se věnuje i jiným činnostem pro město. V roce 

1992 byla obě města zapsána na SSD, během prvních dvou let od zápisu vznikla 

Informační centra. Následně vzniká v Českém Krumlově Oficiální informační systém. 

V Telči je důležité založení příspěvkové organizace Vysočina Tourism (v r. 2008), 

podobná organizace vznikla v ČK ještě před samotným zapsáním města na SSD.          

 Od roku 2007 jsou nově zapisované památky povinny vytvořit dlouhodobou 

strategii rozvoje tzv. management plán. Pro doplnění management plánu i památek již 

na tomto seznamu figurujících, byl vytvořen dotační program ministerstva kultury. 

Management plán vznikal v obou městech v různých letech, v rozdílném počtu etap, 

s různou finanční podporou, ale hlavně s různým výsledkem a formou zpracování. Kromě 

toho, že slouží jako dobrý zdroj dat je jeho využití v praxi poměrně nejasné.  

   Každá památka musí vytvářet monitorovací zprávy o stavu památky v rámci 

pravidelného monitorování. V případě výjimečné situace je nutné také tzv. reaktivní 

monitorování. To proběhlo pouze v Českém Krumlově v roce 2005 a znovu v roce 2014, 

kdy se řešila problematika umístění otáčivého hlediště v zámecké zahradě. Podle 
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zjištěných výsledků byl největší problém v komunikace mezi zainteresovanými subjekty 

v Česku a následně s Výborem pro světové dědictví UNESCO. V současnosti je situace 

vyřešena závazkem o vyhlášení celosvětové architektonické soutěže v co nejbližší době.    

 V Telči i Českém Krumlově se jednoznačně potvrdil trend stěhování trvale 

bydlících obyvatel za hranice historického jádra města a nárůst počtu obyvatel 

v ostatních částech v průběhu dvaceti let od zapsání města na SSD. Za důvody stěhování 

obyvatel mimo historickou zónu města je možné považovat vysokou intenzitu 

cestovního ruchu, zvýšení ceny nemovitostí, zvýšení nájmů nebo ekonomické výnosy 

plynoucí z cestovního ruchu. Je nutné počítat také s řadou jiných faktorů 

např. urbanizační procesy apod.    

 Pro analyzování návštěvnosti byly vybrány dva nejvíce navštěvované subjekty 

ve městě - SHZ v Českém Krumlově, SZ v Telči a informační střediska. Bylo zjištěno, 

že trend v návštěvnosti obou subjektů spolu koresponduje, hlavně co se týká letní 

a zimní sezóny. V létě je zaznamenán výrazný nárůst počtu návštěvníků a vrcholným 

měsícem je srpen, v zimě je naopak výrazný pokles návštěvníků s mírním zvýšením 

na zámcích v období okolo vánoc. Sezónnost, která byla zjištěna v Českém Krumlově 

už v roce 2009 (Pásková 2009) se potvrdila i v současnosti.       

 Ze statistické evidence návštěvníků informačního střediska v Telči navíc vyšlo 

zajímavé zjištění týkající poměru návštěvnosti domácích obyvatel a návštěvníků města. 

V lednu navštíví IS přibližně 70 % místních obyvatel a se zvyšováním počtu nerezidentů, 

klesá zájem místních obyvatel o návštěvu infocentra až na cca 2 %. Nejčastěji se ve městě 

setkáme s příslušníky západních zemí Evropy, USA nebo Ruska. S novým leteckým 

spojením Česka s Čínou lze předpokládat v blízké budoucnosti silný proud návštěvníků 

z této země.  

 Nárůst počtu návštěvníků po zařazení památky na SSD nelze jednoznačně 

prokázat, jelikož obě města byla zapsána na SSD v době, kdy byl změněn celý politický 

systém v Československu. V 80. letech přetrvával zejména domácí turismus, podnikové 

zájezdy apod., proto je toto období specifické svojí vysokou návštěvností. Od roku 1992 

je počet návštěvníků v porovnání s předchozími desetiletími nižší, ale každoročně se 

tento počet navyšuje. Samozřejmě výjimkou jsou sezóny, kdy byla památka zasažena 
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přírodní událostí. Živelné katastrofy se dají obecně považovat za největší hrozbu jak pro 

fyzický stav památky, tak pro celou turistickou destinaci.  

Turistické portály, sociální sítě a oficiální návštěvní kniha města jsou v současné 

době velmi moderním způsobem zpětné vazby návštěvníků a zároveň možností pro 

potenciálního návštěvníka vyhledat recenze na destinaci. Na turistických portálech byly 

nalezeny většinou pozitivní komentáře na obě turistické destinace. Výjimkou bylo 

vodáctví a některé podnikatelské praktiky v Českém Krumlově. Je nutné vyzdvihnout 

potřebu online návštěvní knihy na oficiálních stránkách města, což je jednak pohodlný, 

jednak rychlý způsob sdělení problému. Bylo zjištěno, že komentáře v online knize, která 

existuje v Českém Krumlově, se mění podle aktuálních problémů a témat řešených 

v konkrétní dobu a mohou přinést nové nápady a vylepšení v destinaci. Do budoucna 

doporučuji zvážení vytvoření online knihy v Telči.  

  Jako významnou součástí cestovního ruchu jsou ubytovací a stravovací zařízení. 

V obou městech jich za dvacet let vzniklo podstatně velké množství a jsou různé kvality. 

Lze potvrdit, že téměř polovina je koncentrována v historickém jádru města. Turistická 

aktivita je dle Deferovy funkce v obou historických jádrech významná. V historickém 

jádru Telče se soustředí na náměstí a prostory zámku. Výše Defertovy funkce v Telči 

odporuje zjištěním např. v Ripperové (2009) a Němcové (2014) o nedostatečném 

rozvinutí pohostinských a ubytovacích služeb. V Českém Krumlově je aktivita 

rozprostřena i v ostatním prostorách města. Mezi podnikateli v obou městech převažuje 

názor, že vznik jejich živnosti nebyl až do takové míry ovlivněn existencí města na SSD 

a že návštěvníky láká především samotné prostředí a kulturní aktivity města.     

Výrazná koncentrace ubytování, restaurací a obchodů pro turisty nutně souvisí 

se změnou funkčního využití domů. V Českém Krumlově je tímto zatíženo celé centrum, 

ale především hlavní turistická trasa z náměstí směrem k SHZ. Jak potvrzuje i místní 

občan, běžné věci / potraviny nelze v centru města koupit. V Telči je naopak situace 

o něco mírnější a obchody nejsou zaměřeny pouze na turisty. Zápis na SSD tedy způsobil 

intenzivní renovaci domů a orientaci na ekonomicky prospěšné využití budov.  

V historických jádrech se v letních měsících setkáme s výrazným záborem 

veřejného prostotu. Jedná se o terasy, markýzy nebo letní stánky s občerstvením. 

Novějším typem je zabírání prostorů vietnamskými podnikateli, kteří vystavují své zboží 
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na fasádě, oknech a jiných místech domu a tím výrazně narušují ráz samotné památky. 

Z právního hlediska je řešení problematické a situaci lze vyřešit pouze domluvou 

s prodejci, která není podle místních aktérů snadná. Jedinou možností zůstává alespoň 

vymezení veřejného prostoru na chození.  

Největší problém, který zaznamenala obě města, byla po roce 1992 dopravní 

infrastruktura. Bylo nutné vybudovat nové parkovací plochy a zlepšit kvalitu silnic. Telč 

disponuje v současnosti třemi parkovišti a uvažuje o čtvrtém, největší problémy 

představují ve velké míře období velkolepých kulturních akcí. Naopak doprava v Českém 

Krumlově je komplikovanější po celý rok a to z důvodu veliké koncentrace obchodů 

na hlavní trase z Českých Budějovic do Českého Krumlova.  

Cestovní ruch je již nepostradatelnou součástí obou měst a to hlavně 

z ekonomického hlediska. Návštěvností profitují jak podnikatelé, tak SHZ v Českém 

Krumlově a SZ v Telči. Značka UNESCO ovlivňuje hlavně asijské turisty, resp. cestovní 

kanceláře, kteří poskytují zájezdy pouze po této značce. Vysoká návštěvnost některých 

míst jde na úkor snižující se míry bydlení místních obyvatel. Rozdílnost obou měst, která 

byla zjištěna, je zapříčiněna různými pohledy na cestovní ruch a důrazem buď na kvalitu, 

nebo kvantitu. Závěrem lze říci, že pozitivní dopady, které značka UNESCO přináší 

za podmínek udržitelného rozvoje destinace, převažují nad dopady negativními.        
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Příloha 1: Vývoj počtu domů v místních částech Telče v letech 1869–2011 
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Příloha 2: Vývoj počtu domů v místních částech Českého Krumlova v letech 1869–2011 
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Zdroj: Vlastní archiv (2015) 

Příloha 5: Příklad kongesce veřejných prostor na náměstí v Telči 

Zdroj: Management historického dědictví (2010–2014) 

Příloha 6: Lokalizace stravovacích a ubytovacích zařízení v Českém Krumlově v roce 2015 



 
 

Příloha 7: Lůžková kapacita v Českém Krumlově k 1. 1. 2016 

Ostatní území V zóně 

Ubytování Lůžka Ubytování Lůžka Ubytování Lůžka Ubytování Lůžka 

Penzion Globus 23 
Penzion Ve 
Dvorku 10 Hotel Bellevue  142 Penzion Tiffany 17 

Pensison Ula 15 Penzion Svět  10 Pension Vanda 9 R – Penzion 16 

Pension Vila 
Vyšehrad 9 

Penzion Sv. 
Hubertus 23 

Penzion U 
Kominíka 16 

Penzion a hostinec 
U Matese 28 

Pension Walter 9 Penzion Tilia 23 
Penzion U 
Trumpetisty 14 

Penzion Zámecká 
apartmá 34 

Pension Závodský 13 
Ubytování Do 
Vrchu 9 Travel Hostel 80 

Residence 
Muzeum vltavínů 24 

Penzion a Apartmány 
v Suchu 20 

Penzion Vila 
Maria 22 

Penzionek 
Olšakovský 10 

Penzion Thallerův 
dům 28 

Penzion Athanor 14 Penzion Kříž 15 Penzion Marie 16 Ubytování Galant 7 

Penzion Bella Vita 10 
Ubytování 
Parischová 6 

Penzion Hana 
Sladová 12 

Ubytování 
Hošnová 3 

Penzion Betty 8 
Penzion Na 
Hrázi 16 Penzion Marie 16 

Ubytování 
Loskotová 8 

Penzion Delanta 10 

Ubytování v 
soukromí 
Bártová Věra 6 Penzion Maštal 10 

Ubytování U Bílé 
Paní 5 

Penzion Feston 14 Sluneční Dům 10 
Penzion Na 
Ostrově 17 

Ubytování v 
divadle 11 

Penzion Gardena 46 Sportmotel 30 Penzion Okýnka 8 Alt Straninger 10 

Penzion Harmonny 6 
Ubytování 
FERDA 32 Penzion Parkán 10 

Ubytování 
Zámecké schody 6 

Penzion Merlin 16 
Ubytování 
Trojáková 6 Penzion Podhradí 12 Apartma horní 147 11 

Ubytování Za Skalami 10 Alberta 6 
Penzion Pod 
Radnicí 18 Pension Ametyst 10 

Ubytovna "Sportovní 
hala" 47 Hotel Vltava 78 

Apartmán 
Krumlovský mlýn 4 Hotel Zlatý anděl 95 

Penzion Pohoda 28 Villa Beatika 23 
Apartmány 
Krumlov 7 Pension Barbakán 20 

Penzion Prelát 47 Villa Johanna 15 
Apartmány 
Soukenická 44 8 Pension Danny 20 

Penzion Svatý Duch 9 A-apartmán 3 
Caste View 
Apartments 34 Pension Galko 18 

Apartman u Vltavy 4 M-Pension 12 Čert a Káča 9 Hostel Merlin 30 

Apartman Vyšný 4 Pension Anna 26 Hotel Arcadie 25 Pension Labyrint 14 

Apartmány Zátiší 11 
Pension hotel 
Vltavín 32 

Hotel Barbora I. a 
II. 40 Pension Lobo 18 

Bella pension 12 Pension Falko 18 Hotel Dvořák 47 Pension Na Jezu 4 

Bezchlebovi - Privátní 
ubytování se saunou 22 Pension Fialka  12 

Hotel Garni Myší 
Díra 30 Hotel Old Inn 105 

CK Pension 7 Pension Gerta 14 Hotel Konvice 30 Hotel Peregrin 22 

Hostel Havana 31 
Pension 
Kadlec 10 

Hotel Krčínův 
dům 24 

Hotel - Restaurace 
Švamberský dům 18 

Boutique hotel 
RomantiCK 24 

Pension 
Krásné Údolí 20 Hotel Latrán 37 

Hotel Riverside 
Český Krumlov 32 

Pension Katka  18 

Pension 
Margarita 
Villa 16 Hotel Leonardo  39 Hotel Růže 70 

Pokračování na další straně 



 
 

Ostatní území V zóně 

Ubytování Lůžka Ubytování Lůžka Ubytování Lůžka Ubytování Lůžka 

Hotel Gold 55 Pension Nika 24 Hotel Mlýn 72 Miroslava Janotová 2 

Pension Otto 8 
Hotel Penzion 
Onyx 27 Hotel Na louži 27 

Pension a 
restaurace 
KRISTINKA 4 

Pension Pod Skalkou 28 
Pension Pod 
Hrází 13 

Hotel U Malého 
Vítka 45 Pension U Galerie 10 

Pension Rosa 27 
Pension Tenis 
- Centrum 22 Hostel Postel 17 - - 

Pension Sebastian 19 
Pension U 
Kapličky 7 - - - - 

Hotel Pension 
Vodotrysk 22 

Dilettante´s 
Hangout 6 - - - - 

Celkem lůžek ve městě (vč. zóny) = 2834 Z toho v zóně = 1586 

 

 

 

Příloha 8: Lůžková kapacita v Telči k 1. 1. 2016 

Ostatní území V zóně 

Ubytování Lůžka Ubytování Lůžka Ubytování Lůžka Ubytování Lůžka 

Hotel Antoň 92 Penzion Petra 14 Hotel Celerin 24 Penzion Steidler 11* 

Hotel Pangea 20 Penzion U Doležalů 9 
Hotel U Černého 
Orla 65 Drbal 2* 

Apartmán 4 
Penzion U 
Nechvátalů 7 Hotel U Hraběnky 34 Privat Javůrková 2* 

Apartmán IVA 2* Penzion U Vojty 7 
Apartmány 
Chotnitzerův Dům 10 Privát Kotrba 8 

Patricia 
aparmánový 
dům se 
zahradou 4* 

Ubytování v Telči - 
Pizzeria Italia 2* 

Historical apartment 
U Jarošů 6 

Ubytování Dům U 
Michala v Telči 4 

Čermáková Eva 4 Privat Jiří Remeš 18 U Kamenného Slunce 17 Privát U Spázalů 7 

Domeček Telč 10 Privat Pavlů 13 Pension Telč No. 20 15* U Šeninglů 10 

Doskočil 
Bohumír 5 Privat Svatojánská 11 Penzion Hradební 14* 

Penzion Galerie 
Telč 2* 

Dušková Alena 4 Privat U Čejků 2* Penzion Danuše 13 
Penzion Slunečný 
dům 5 

Leitgebová 
Ludmila 4 

Privát Sušolíková 
Marie 2* - - - - 

B&B Nika 7 
Ubytování Podolí U 
Křížku 2* - - - - 

U Kamenné 
Zídky 2* 

Turistická 
ubytovna KČT Telč 42 - - - - 

Podolská 
Romana 8 - - - - - - 

Celkem lůžek ve městě (vč. zóny) = 544 Z toho v zóně = 249 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování; ckrumlov.info (2016) 

Pokračování přílohy 6 

Zdroj: Vlastní zpracování, telc.eu (2015) 

Vysvětlivky: * nejistý údaj nebo minimální hodnota 2 lůžka 

 



 
 

Příloha 9: Kapacita stravovacích zařízení v Českém Krumlově k 1. 1. 2016 

Ostatní území V zóně 

Stravovna Kapacita Stravovna Kapacita Stravovna Kapacita Stravovna Kapacita 

Prima 
Restaurace 84 

Bílá paní - 
restaurace 105 

Restaurace 
Gotika 87 

Restaurace 
Růže 70 

Kinokavárna 
LUNA 60 Café retro 118 

Restaurace 
Jelenka 124 

Restaurace U 
Švejka 100 

Restaurace 
Hotelu Gold 75 

Gourmet 
restaurant Le 
Jardin 60 

Hotel Zlatý anděl 
- ráj gastronomie 130 

Krčma v 
Šatlavské ulici  104 

Restaurace Na 
Hrázi 90 

Hospoda Na 
Louži 42 

Restaurace 
Maštal 110 

Travellers´ 
Restaurace 40 

Cafe Synagoga 75 
Hospoda U 
Klobouku 80 

Restaurace 
Konvice 170 

U Tří 
mušketýrů 110 

Restaurace 
Tenis Centrum 76 Hostinec DEPO 250 

Restaurace U 
Hroznu 135 

Zámecká 
jízdárna 100 

- - Krčma Markéta 85 
Restaurace Na 
Ostrově 90 

Jakub 
restaurant 85 

- - 
Krumlovská 
fontána 180 

Restaurace Petr 
Vok 134 

Vinárna a bar 
Bertold 40 

- - 

Laibon - 
vegetariánská 
restaurace 110 

Restaurace a bar 
Vlašský dvůr 131 

Restaurace a 
pizzerie Hotel 
Barbora 260 

- - 
Restaurace 
Don Julius 165 

Restaurace Pod 
Radnicí 75 

Vinotéka u Sv. 
Kryštofa 25 

- - 

Restaurace 
Eggenberg a 
Pivnice 
Formanka 270 

Restaurace 
Pizzerie Cosa 
Vostra 50 

Restaurace 
Švamberský 
dům 128 

- - Dobrá čajovna 66 
Divadelní klub 
antré 80 

Kavárna - Hotel 
Zlatý Anděl 82 

- - Zapa bar 60 
Music-Coctail 
Bar 85 - - 

Kapacita ve městě celkem 
(vč. zóny) = 4596 

Z toho v zóně = 4136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, ckrumlov.info (2016) 



 
 

Příloha 10: Kapacita stravovacích zařízení v Telči k 1. 1. 2016 

Ostatní území V zóně 

Stravovna Kapacita Stravovna Kapacita Stravovna Kapacita Stravovna Kapacita 

Restaurace 
Lihovar 75 

Restaurace 
Černý Orel 85 Pizzeria Italia 70 

Cukrárna 
Jadran 9 

Restaurace 
Na Kopečku 75 

Restaurace 
Šenk pod věží 32 

Restaurace Švejk 
na zámecké 95 

Kavárna 
Univerzitní 
centrum 40 

Restaurace 
Na Podolí 50 

Restaurace U 
Hraběnky 55 

Restaurace U 
Marušky 40 

Vinárna 
Pizzeria Italia - 

Restuarace 
Na Žabinci 70 

Cukrárna 
Celerin 18 

Restaurace U 
Zachariáše 80 

Kavárna - Cafe 
U Nás doma 26 

Svačinka 20 Pizzeria Telč 40 Bistro 30 Čajovna Scivias 30 

Cukrárna U 
Matěje 9 Cafe Baltazar 20 Filmová kavárna 49 

Caffé Oliver 
Telč 35 

Derby bar 40 
Kavárna 
Antoniana 80 

Vinárna U 
Metoděje 40 - - 

Kapacita ve městě 
celkem (vč. zóny) = 1213 

Z toho v zóně = 874 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, telc.eu (2015) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, telc.eu (2015) 


