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Analýza cestovního ruchu v chudinských čtvrtích města Medellínu 

Abstrakt 

Cílem této práce je poukázat na rostoucí fenomén cestovního ruchu v chudinských městských 

čtvrtích. Navštěvování takových lokalit vyvolává diskuze o kontroverzi, porušování etického 

kodexu a voyerismu napříč akademickým spektrem. Z tohoto důvodu je práce zaměřena na 

analýzu vnímání turistů, rezidentů a cestovních agentur, kteří jsou v tomto turistickém odvětví 

hlavními aktéry. První část se věnuje obecné analýze problematiky, historickému zarámování a 

klasifikaci ve struktuře cestovního ruchu. Další části práce odhalují přístupy světových odborníků 

ve významných regionech z hlediska intenzity exkurzí do chudinských městských čtvrtí. Poslední 

část je poté věnována výsledkům vlastního výzkumu z města Medellínu a srovnání se situací ve 

světě. Závěr práce poukazuje na možné pokračování studie a vyzdvihuje aspekty, které by lépe 

napomohly odhalení příčin rychle rostoucího globálního fenoménu.  

Klíčová slova: cestovní ruch, slumový cestovní ruch, slumy, chudinské městské čtvrti, 

chudoba, kontroverze, etika, turistické motivace 

Analysis of tourism in informal settlements in the city of Medellín 

Abstract 

The aim of this thesis is to point out the growing phenomena of tourism in informal settlements. 

Visiting of such an area elicits discussion about controversy, ethics codex breaking and voyeurism 

across complete academic spectrum. For this reason, the thesis is focused on perception analysis 

of tourists, residents and travel agencies, which are the main participants in this touristic sector. 

First part of this thesis is engaged in general description of problematics, historical framing and 

classification in the structure of tourism. The next part is revealing attitudes of the world experts 

in significant regions with a respect to informal settlements excursions intensity. The last part is 

dedicated to the results of own research from the city of Medellín which is after compared with 

the global situation. Conclusion points out possible continuing of this study and highlights 

aspects, which would help to uncover causes so fast growing global phenomena.  

Key words: tourism, slum tourism, slums, informal settlements, poor city areas, poverty, 

controversy, ethics, touristic motivations 
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Kapitola 1  

Úvod 

1.1  Cíle, výzkumné otázky a struktura práce 

Tato práce se zabývá fenoménem v českém jazyce obecně pojmenovaným „slumový cestovní 

ruch“, jehož existenci je v současnosti možné pozorovat především v zemích Asie, Afriky a 

Latinské Ameriky. Práce zahrnuje obecné shrnutí vývoje ve světě, historickou evoluci, 

regionalizaci problematiky a zhodnocení přístupů předních světových odborníků. Základním 

cílem je rozbor vývoje cestovního ruchu v chudinských městských čtvrtích města Medellínu, ve 

kterém se tento fenomén objevil přibližně před pěti lety. Vznik práce se odvíjel od zjištění, že 

v české literatuře existuje poměrně malé množství pramenů, což vnímám jako její ochuzení o 

nový a důležitý trend urbánního cestovního ruchu. Mou snahou je přinést akademické společnosti 

i laické veřejnosti ucelený náhled na celou problematiku za pomocí analýzy vývoje v konkrétní 

vybrané destinaci a dále porovnání této destinace se situací ve světě. Dalším impulsem je poněkud 

nepřesné zahrnutí „slumového cestovního ruchu“ do kategorie temného cestovního ruchu. Toto 

částečně mylné zařazení mě přimělo, abych celý fenomén podrobil detailnější kategorizaci za 

pomocí vybraných aspektů, specifikujících formy cestovního ruchu. Celý projekt tedy plošně 

charakterizuje „slumový cestovní ruch“ a poodhaluje jeho kontroverzní, etické a voyeuristické 

aspekty, které s ním jsou neodmyslitelně spjaty. 

Výzkumné otázky práce se především soustředily na odhalení problémů spjatých 

s kontroverzí fenoménu a hypotetickými možnostmi jejich nápravy. K dílčím cílům je možné 

zařadit analýzu důležitosti „slumového cestovního ruchu“, studii hlavních motivů turistů 

k návštěvě chudinských městských čtvrtí, analýzu přínosu pro turisty i rezidenty a analýzu profitu 

místních obyvatel z přítomnosti cestovního ruchu. Výzkumné otázky pro celý projekt byly tedy 

formulovány následovně: 

 Je cestovní ruch v chudinských městských čtvrtích důležitý? A proč? 

 Jaké jsou hlavní motivy turistů k návštěvě chudinských městských čtvrtí? 

 Jak rezidenti vnímají přítomnost turistů ve své čtvrti? 

 Je cestovní ruch v chudinských městských čtvrtích nějakým způsobem přínosný pro 

hlavní aktéry? 

 Profitují místní obyvatelé z přítomnosti cestovního ruchu? 
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 Jakou rychlostí cestovní ruch v chudinských městských čtvrtích narůstá? 

 Jaký je přístup institucí města Medellín k celé problematice? 

 Jakým způsobem probíhají exkurze do chudinských městských čtvrtí? 

Protože o fenoménu v české literatuře neexistuje příliš mnoho informací, je nezbytné 

problematiku analyzovat podrobněji a blíže specifikovat také její historii. Úvodní část práce se 

zaměřuje na kategorizaci fenoménu a dále následuje historický vývoj, který je nezbytný pro 

pochopení zásadních souvislostí, spjatých zejména s tvorbou chudinských městských čtvrtí a 

společenskému vnímaní v průběhu evoluce. Další část práce se poté věnuje regionalizaci 

problematiky, ve které jsou podrobněji rozebrány dominantní oblasti z hlediska ročního a denního 

počtu návštěvníků a také uvedeny přístupy odborníků s analýzou jejich výzkumů. Po této části 

následuje samotný výzkum v Medellínu, jehož výsledky jsou interpretovány jak samostatně, tak 

v kontrastu s vybranými světovými destinacemi. Závěrečná fáze práce se zaměřuje na shodné a 

rozdílné aspekty mezi situací v místě výzkumu a světem, které odhalují velmi zajímavá a 

pozoruhodná zjištění.  
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Kapitola 2  

Obecný vstup do problematiky 

2.1 Bydlení v chudobě, cestovní ruch – termíny a koncepty 

Cestovní ruch (dále také CR) je v současné době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících 

hospodářských odvětví světa. Je součástí ekonomiky téměř všech států, včetně těch méně 

vyspělých, a v řadě zemí rovněž klíčovým zdrojem financí pro státní rozpočet. Toto odvětví lze 

také označit za novodobý globální fenomén se zřetelným předpokladem pro snadnou adaptaci na 

stále náročnější turistickou klientelu (Francová 2003). Šrámková (2012) dodává, že cestování je 

neodmyslitelnou součástí života většiny dnešního moderního obyvatelstva a změny, které se dějí 

ve společnosti, ekonomice i způsobu životního stylu, cestovní ruch neustále ovlivňují. Tato 

ovlivnění mimo jiné spočívají i v rostoucích nárocích turistické klientely, jež si dle autorky stále 

častěji vybírá produkty, které v silné konkurenci nabízejí další přidanou hodnotu, jakou je 

například zábava či kvalita. Klíčové je také správné pochopení potřeb klientů.  

 

Obr. 1 – Maslowova hierarchie lidských potřeb  

 

Zdroj: Maslow 1943 
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Problematikou lidských potřeb se zabývá Maslow (1943), který sestavil žebříček ve tvaru 

pyramidy, jež je vyobrazena na obrázku 1. Lze říci, že důležitost lidských potřeb klesá směrem 

vzhůru ke špičce pyramidy. Jinými slovy za životně nejdůležitější považuje Maslow (1943) 

zejména ty fyziologické (potřeba jíst, pít, spát). Podobně jako v Maslowově stupnici, také potřeby 

v cestovním ruchu vykazují určitou hierarchii a analogii. Dle Šrámkové (2012) tento tzv. model 

cestovních potřeb, publikovaný Goeldnerem a Ritchiem v roce 2003, znázorňuje úrovně faktorů, 

jež ovlivňují motivy cestování. Na obrázku 2 jsou cestovní potřeby podrobně hierarchicky 

vyjádřeny tak, jak je autoři seřadili na základě poznatků a podobností s Maslowovou pyramidou. 

Z celého modelu je pro tuto diplomovou práci nezbytné vyčlenit nejníže umístěné základní 

fyziologické potřeby, mezi které je možné zařadit například vzrušení a zvídavost, neboť cestovní 

motivy turistů a návštěvníků odvíjející se od těchto potřeb hrají významnou roli během celého 

výzkumu. Z vyšších kategorií je možné dále vyzdvihnout potřeby zvídavosti, sebeefektivnosti a 

předpovídat a vysvětlit svět. Mezi významné motivace turistů, se kterými tato práce operuje a jež 

jsou odvozeny od výše zmiňovaných turistických potřeb, lze zařadit rostoucí touhu absolvovat 

nevšední událost, pozorovat něco výjimečného a jedinečného a současně vyvolat velké emoce. 

Všechny výše uvedené aspekty na sobě mohou do jisté míry záviset a k jejich splnění se zpravidla 

realizují aktivity, jež daleko přesahují konvence běžného rekreování a současně silně ovlivňují 

principy tradičního cestovního ruchu. Činností, při kterých dochází k ukojení takových tužeb, je 

velké množství, avšak předmět této práce je založen pouze na jedné. V posledních dvou dekádách 

se lze setkat s narůstajícím počtem turistů, jež svou touhu pro jedinečnost a emotivní prožitek 

naplní v návštěvě chudinských oblastí globálního Jihu (Steinbrink 2012) a pozorují život 

tamějších obyvatel, jejich kulturu, zvyky a tradice. Wolf – Phillips (1987) považuje termín 

globální Jih za významově totožný s termínem Třetí svět. Podle tohoto autora je to označení pro 

rozvojové či chudší země, které nebyly během studené války zainteresovány v žádném 

z geopolitických bloků.  
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Obr. 2 – Hierarchie potřeb spjatých s cestováním 

 

Zdroj: Goeldner, Ritchie 2003 
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V silně urbanizovaných lokalitách pak dochází k návštěvě čtvrtí, jejichž obyvatelé dle odhadů 

mnohdy žijí pod hranicí chudoby. Na některých místech ve světě se tomuto nově vznikajícímu 

trendu CR natolik přizpůsobil, že jeho náplň hraničí s překročením morálních hodnot moderní 

společnosti. Tato práce se věnuje CR v místech, která lze obecně pojmenovat termínem „slum“. 

Steinbrink, Frenzel a Koens (2012) konstatují, že termín „slum“ pochází pravděpodobně ze 

slangu irských přistěhovalců, obývajících chudinské čtvrti v Londýně, kteří ho vytvořili již v 18. 

století. Steinbrink (2012) uvádí, že „slum“ byl původně synonymem pro jednoduché ubytovny a 

později celé urbánní čtvrti. Etymologická geneze slova je podle tohoto autora sporná, ale 

nejpravděpodobnější se zdá být právě irský původ (s’lom [vyslovováno s’lum] znamená v irštině 

„být nahý, chudý“). Do standardní angličtiny byl výraz uveden kardinálem Wisemanem mezi lety 

1820 – 1840 a znamenal obecnější popis chudobných urbánních podmínek k bydlení (Steinbrink 

2012). Luhar (2014) uvádí základní definici Programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat), podle 

které je současný výraz „slum“ charakterizován minimem odolných obydlí, nedostatečným 

životním prostorem, špatným nebo žádným přístupem k čisté vodě, neadekvátními hygienickými 

podmínkami a zvýšenou kriminalitou. Důvody vzniku takových oblastí jsou mnohé, v této práci 

jsou však vyzdviženy a blíže specifikovány zejména ty, jež zapříčinily vznik chudinských čtvrtí 

v Medellínu, který se stal místem výzkumu.  Problematika „slumů“ je na akademické půdě 

celosvětově zkoumána a někteří vědci se shodují, že stávající termín zavedený UN-Habitat není 

vhodnou volbou. Pro účely práce je tedy z akademických i etických důvodů namísto výrazu 

„slum“ užit termín chudé či chudinské městské čtvrti (dále také CHMČ). Na základě analýzy 

výrazu z cizích jazyků lze dále konstatovat, že jistou (byť nepřesnou) analogii s tímto označením 

vykazuje anglický termín „informal urban settlements“ či německý výraz „informelle Siedlung“. 

Toto přejmenování také vzniklo jako reakce na publikaci „The Return of the Slum: Does language 

matter?“ profesora Alana Gilberta z roku 2007, která se zabývá nevhodností užívání termínu 

„slum“ pro tyto oblasti a považuje jej z vědeckých i racionálních důvodů za kontroverzní. Dalším 

impulsem byla přímá elektronická konverzace (2015) mezi mnou a kolumbijským profesorem 

Jaimem Hernándezem – Garcíou, zabývajícím se sociálními nerovnostmi a situací v periferních 

chudinských čtvrtích. V tomto rozhovoru Hernández – García (2015) potvrzuje, že vynechání 

termínu „slum“ je vhodnou volbou pro akademické účely.  

Tab. 1 – Alternativní názvy CHMČ 

Region Název 

Brazílie favela 

Indie slum 

JAR township, shanty town 

Latinská Amerika 

barrio de invasión, población callampa, 

campamento, villa miseria, rancho, 

barriada, tugurio, comuna 

USA skid row 

Zdroj: Rolfes 2010; Freire – Medeirosová 2009; Menezesová 2007; Margraf 2006; Blouet B. W., Blouet 

O. M. 1993 
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Tabulka 1 odhaluje výrazy, jež jsou běžně zavedeny v jednotlivých významných regionech 

z hlediska cestovního ruchu v chudinských městských čtvrtích. V Medellínu a některých dalších 

latinskoamerických městech se užívá označení barrios a comunas, jako španělské ekvivalenty, 

přičemž comunas vyjadřují výše postavený správní celek, zatímco barrios je jeho podřazená 

kategorie. Tuto strukturu si lze představit na příkladu pražského rozdělení na městské obvody 

(comunas) a části (barrios). Termín „barrios de invasiónes“ je poté označením pro více izolované 

chudinské městské periferní oblasti. V Brazílii se lze setkat s poměrně známým termínem favela, 

reprezentujícím specifické chudinské čtvrti na okraji megalopolí, jakou je například Rio – São 

Paulo. Steinbrink (2012) ve svém shrnutí historie tohoto typu CR tvrdí, že vzniklý CR ve 

zmiňovaných oblastech byl poté postupným vývojem označen jako „slumový cestovní ruch“ (z 

angl. „slum tourism“). Kombinací pojmů cestovní ruch a chudé či chudinské městské čtvrti (dále 

také CRCHMČ) se snažím vyvarovat výše jmenované kontroverzi a nahradit běžně zavedený 

univerzální termín. V praxi se lze dále setkat s různými alternativními názvy, které rovněž 

charakterizují danou problematiku, anebo jsou s ní příbuzné, např. chudinská turistika (z angl. 

„poverty tourism“), „slumování“ (z angl. „slumming“) či tzv. „pooring“ (Baptista 2012; Frenzel, 

Koens a Steinbrink 2012; Rolfes 2010; Freire – Medeirosová 2009).  

2.2 Klasifikace v cestovním ruchu 

Zařazení CR v chudinských městských čtvrtích mezi typy cestovního ruchu není snadným 

úkolem. Dle Kotíkové (2013) je základní členění CR uváděno v souladu se Světovou organizací 

cestovního ruchu (UNWTO) a respektuje především geografické hledisko. Autorka uvádí, že 

UNWTO rozlišuje domácí CR a zahraniční CR, který se dále dělí na příjezdový (aktivní) a 

výjezdový (pasivní) CR. „Jestliže se cílové místo cestovního ruchu nachází mimo území daného 

státu, hovoříme o zahraničním cestovním ruchu – představuje pohyb a pobyt obyvatel daného 

státu na území jiného státu, při účasti na zahraničním cestovním ruchu dochází k překročení 

státních hranic“ (Kotíková 2013, s. 22). Francová (2003) doplňuje, že zahraniční CR lze dále 

obohatit o tranzitní CR a mezinárodní CR. Zahraniční příjezdový CR (angl. „inbound tourism“) 

znamená příjezd zahraničních účastníků CR a jejich pobyt na území daného státu, zatímco 

zahraniční výjezdový CR (angl. „outbound tourism“) vyjadřuje vycestování obyvatel dané země 

a jejich pobyt v zahraničí. Na základě výše uvedeného tvrzení lze konstatovat, že z pohledu zemí 

globálního Jihu, ve kterých je CR v chudých městských čtvrtích realizován, náleží tomuto typu 

CR označení zahraniční příjezdový CR, neboť z mého výzkumu (viz kapitola 5) a dále výzkumů 

Freire – Medeirosové, Vilaroucy a Menezesové (2013) či například Maa (2010) zřetelně vyplývá, 

že účastníci CRCHMČ jsou ve většině případů severoameričtí, nebo západoevropští turisté. 

Steinbrink, Frenzel a Koens (2012) obecněji doplňují, že regiony s přítomným CR v chudých 

městských čtvrtích navštěvují primárně turisté z globálního Severu. Kotíková (2013) ve své 

publikaci uvádí, že další způsoby dělení CR nejsou zcela jednoznačné. Jako přijatelné a 

nejvhodnější se dle autorky jeví ještě členění podle motivu účasti na CR a délky trvání pobytu. 

Dle Jakubíkové (2012) jsou v CR důležité motivační studie, které pomáhají kategorizovat turisty 
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a lépe porozumět jejich chování. Motiv účastníka je tedy předmětem výzkumu nejen v této práci, 

ale také v dalších odborných publikacích, vztahujících se k CR v chudých městských čtvrtích. 

Bližší specifikaci těchto publikací nabízí kapitola 3.2, věnující se motivačním tendencím turistů 

v jednotlivých regionech. Z hlediska diplomové práce se tento způsob dělení zdá být vyhovující 

a bude ústředním prvkem během řazení mezi typy CR. Druhotným způsobem klasifikace bude 

členění dle rekreačního prostoru, ve kterém je CRCHMČ realizován. Oba způsoby kategorizací 

jsou blíže specifikovány v následujících podkapitolách. Návštěva chudinských městských čtvrtí 

je obecně záležitostí jednoho dne, což zcela jasně řadí CRCHMČ mezi krátkodobý CR, neboť dle 

Kotíkové (2013) by krátkodobý CR neměl přesáhnout délku trvání pobytu tři dny a dvě noci. 

Obrázek 3 odhaluje grafické schéma klasifikace v této diplomové práci na základě mých 

poznatků. 

Obr. 3 – Systémové zařazení CRCHMČ  

 

Zdroj: autor 

2.2.1 Klasifikace dle motivu účastníka na CR 

„Potřeba při překročení určité hranice se stává motivem“ (Jakubíková 2013, s. 48). V literatuře 

existuje více teoretických přístupů k motivaci turistů a některé z nich již byly výše popsány (např. 

hierarchie potřeb). Je nezbytné vyzdvihnout motivy, které korespondují s účely diplomové práce. 

Jakubíková (2013) a Navrátil (2012) v této souvislosti hovoří o tzv. „push“ a „pull“ faktorech, 

kde podle těchto autorů „push“ faktory znamenají sociopsychologické motivy, mezi které lze 

zařadit únik, socializaci, zábavu, relaxaci, prestiž a vzdělávání. Jinými slovy dle Navrátila (2012) 
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jsou „push“ faktory spojeny s touhami potenciálních návštěvníků destinace, což značně 

koresponduje s výše prezentovanými potřebami turistů.  „Pull“ faktory (motivy) jsou dle těchto 

autorů vzbuzovány existencí destinační nabídky a jejích atribut, do které spadá snadný přístup, 

náklady na cestování, destinační reputace a turistické atraktivity. Dle Kotíkové (2013) však není 

v české ani zahraniční literatuře členění na základě motivu zcela jednotné. Tato kapitola se zabývá 

hledáním analogie mezi obecně udávanými motivy k účasti na CR a motivy k účasti na CR 

v chudinských městských čtvrtích, které byly sestaveny za pomoci již provedených motivačních 

výzkumů. Výsledné shody napovídají, k jakému druhu lze CRCHMČ přiřadit. Studie turistických 

motivací k účasti na CRCHMČ, jež tvoří základní stavební prvek klasifikace, jsou podrobně 

rozebrány v kapitole 3.2.1, pojednávající o motivaci k CRCHMČ. Kotíková (2013) upřesňuje, že 

v české literatuře se většinou uvádějí primární druhy CR dle motivu účastníků: 

 rekreační 

 kulturně – poznávací 

 lázeňsko – léčebný 

 sportovně – turistický 

 náboženský 

 obchodní 

 dobrodružný 

 incentivní 

Na základě již uskutečněných výzkumů lze konstatovat, že motivy účasti na CR v chudých 

městských čtvrtích korespondují dle české kategorizace s kulturně – poznávacím CR a 

dobrodružným CR, ve kterých sehrává primární roli při účasti zvědavost, poznání, touha po 

dobrodružství a intenzivní prožitek. Kotíková (2013) dále doplňuje klasifikaci UNWTO, která 

rozlišuje následující motivy cestování: 

 využití volného času, rekreace a dovolená 

 návštěvy příbuzných a přátel 

 obchodní a pracovní cesty 

 léčení 

 náboženské účely 

 ostatní 
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Již na první pohled je zřejmé, že klasifikace UNWTO uvažuje o CR v chudinských městských 

čtvrtích z hlediska motivačních tendencí jako o alternativním druhu CR. O poznání vhodnější pro 

typologii CRCHMČ se jeví klasifikace amerického autora McIntoshe (1995), který rozpoznává 

motivy: 

 etnický 

 kulturní 

 historický 

 ekologický 

 rekreační 

Ze světového (UNWTO) i McIntoshova (1995) členění je možné vyzdvihnout zejména 

kulturní, historický, etnický a rekreační motiv. Kotíková (2013) však dále doplňuje, že s tím, jak 

se CR vyvíjí, vznikají i jeho nové druhy a je zřejmé, že výčet motivací nemůže být kompletní. 

Bali – Hudáková (2010) ve své diplomové práci považuje CR v chudých městských čtvrtích 

z hlediska motivace účastníků za určitou formu temného CR (z angl. „dark tourism“) a mezi 

základní motivy k účasti na něm řadí: 

 zvědavost a touha po dobrodružství 

 kultura, historie, vzdělávání 

 hledání rodinných kořenů, předků a příbuzných 

 nostalgie a pieta 

Zejména kultura, historie, vzdělávání, zvědavost a touha po dobrodružství jsou motivy, které 

se shodují s výsledky motivačních studií, aplikovaných na účastnících CR chudých městských 

čtvrtích. Bližší pohled na zkoumanou problematiku přináší Rolfes (2010), který ve své publikaci 

věnující se CRCHMČ konstatuje, že systematizace v tomto odvětví není možná, neboť zatím není 

zodpovězena otázka, o jaký druh turistického fenoménu se jedná. Jinými slovy nebyla dle tohoto 

autora zatím deklarována oficiální definice, která by jev přesněji kategorizovala. I přes značnou 

nepřesnost a pro snadnější uchopení problematiky se však i tento autor přiklání k verzi, že na 

základě shodných motivů lze alespoň vzdáleně CRCHMČ situovat do kategorie temného CR. 

Brazilská socioložka Bianca Freire – Medeirosová (2009), zabývající se turistickými exkurzemi, 

spadajícími do kategorie temného CR a CR v chudých městských čtvrtích, navrhuje nazývat tyto 

exkurze termínem „reality tours“, což lze do českého jazyka volně přeložit jako exkurze za 

poznáním reality. Autorka je dále dělí na sociální a temné. Sociální exkurze v chudinských 

městských čtvrtích jsou primárně založeny na snaze pomoci danému regionu, zejména zvýšením 

společenské pozornosti a udržením situace více pod kontrolou za pomoci nastavených pravidel. 

Na základě tohoto úsilí byly postupně zformovány anglické termíny „pro-poor tourism“ a „pity 

tourism“, vyjadřující lépe daný typ CR. V kapitole 5 pojednávající o výsledcích výzkumu 

v Medellínu je tento typ CR rozebrán podrobněji, neboť studie realizovaná v rámci diplomové 

práce prokázala jeho částečnou přítomnost. Sociální exkurze je podle Rolfese (2010) a Freire – 
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Medeirosové (2009) obtížné řadit ke klasické temné turistice, zahrnující například 

návštěvy Černobylu či „Ground Zero“ v New Yorku, protože motivy účastníků bývají odlišné. I 

přes zřetelné diference se však oba autoři shodují, že některé motivy sociální exkurze s temnou 

turistikou sdílí. Vyzdvihují zejména voyeuristický aspekt, touhu po dobrodružství a jedinečnosti. 

Naopak temné exkurze lze s tímto typem CR bez výhrad ztotožnit. Při bližším pohledu na 

problematiku je možné konstatovat, že temné exkurze v chudinských městských čtvrtích jsou 

doménou zejména globálního Jihu a jeho velkých měst a zatím ve světě nad sociálními exkurzemi 

v kategorii CR  v chudých městských čtvrtích převažují.  

S poměrně novou informací přichází Frenzel, Koens a Steinbrink (2012), kteří tvrdí, že 

turistické exkurze v chudých městských čtvrtích byly poněkud nemotorně postupným vývojem 

přiřazeny do kategorie dobrodružného CR (z angl. „adventure tourism“). Důvodem podle těchto 

autorů je, že motivace účastníků zahrnuje aktivní vyhledávání senzace, rizik, objevování 

neortodoxních prostředí a částečné ukojení ega a je tudíž na základě jmenovaných motivů shodná 

s tímto typem turistiky. 

Neméně významnou kategorií je dobrovolnický cestovní ruch (z angl. „voluntary tourism“). 

Zařazení tohoto typu CR se opět odvíjí od motivačních tendencí turistů, kteří dle Browna (2005) 

hledají ve svých cestách kulturní ponoření, nové přátele, nebo alternativní vzdělání pro sebe či 

své děti. Zejména kulturní poznání a vzdělávání silně koresponduje s motivacemi, které turisty 

vedou k navštívení chudinských oblastí. 

2.2.2 Klasifikace dle rekreačního prostoru 

Kotíková (2013) upozorňuje, že v teorii CR je málo zmiňováno členění podle místa, rekreačního 

prostoru, ve kterém se CR uskutečňuje. Mezi základní kategorie autorka řadí městský, lázeňský, 

venkovský, horský a přímořský CR (či u vodních ploch). Podstatným druhem je pro zařazení 

CRCHMČ pouze městský, neboli urbánní CR (z angl. „urban tourism“). Rozhodl jsem se tento 

typ CR zahrnout z důvodu lokací, ve kterých se CR v chudých městských čtvrtích realizuje. Jak 

již název sám napovídá a na základě výše uvedených informací, jedná se především o silně 

urbanizované oblasti na periferiích velkých měst globálního Jihu. Page (1995) ve svém díle Urban 

Tourism polemizuje nad správným zařazením CRCHMČ, přičemž se dále ptá, zda je ho možné 

nazvat termínem urbánní CR? Podle autora je zvláštním paradoxem fakt, že CR ve městě není 

typickým atributem, který lze asociovat s hlavními funkcemi města. Urbanisté i rezidenti považují 

za daleko důležitější jiné ekonomické aktivity, než ty spojené s CR. Jinými slovy tyto dvě skupiny 

uvažují o městě jako o místě, které plní funkci rezidenční, průmyslovou a komerční. Podle Page 

(1995) důvodem tohoto neúmyslného vynechání CR v ekonomickém konceptu města může být 

provázanost aspektů jeho nabídky a poptávky s hlavními urbánními funkcemi, což může podnítit 

fakt, že urbanisté i místní vlády nahlíží na CR jako na signifikantní prvek, ovšem bez urbánní 

ekonomiky. I přes výše zmíněné skutečnosti a vzhledem k okolnostem, které jsou pro tuto práci 

stěžejní, nahlíží autor na urbánní CR jako na existující složku městského hospodářství. V 

konceptu CR, který se vyvinul v posledních dvou dekádách a jeho podstatou je návštěva 

chudinských městských čtvrtí, je snadné najít s výše popisovanou problematikou souvislost. CR 
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v chudých městských čtvrtích z velké většiny spoléhá na turisty, kteří do daného města nepřijíždí 

pouze s úmyslem podniknout exkurzi do chudších čtvrtí, nýbrž strávit v něm komplexní 

dovolenou. To může být signálem pro kategorizaci exkurzí do urbánního CR. Dalším atributem 

je skutečnost, že současná situace okolo CR v chudých městských čtvrtích, není vždy z pohledu 

městských vlád zcela pod kontrolou, což lze částečně přisoudit problematice, které byla 

diskutována v úvodu podkapitoly (viz Page 1995). Za zmínku stojí kapitola 3. o přístupech měst 

k CRCHMČ, protože jsou v ní popsány praktiky vlády v místě výzkumu, její kroky ve vztahu 

k CR a následné dopady na tento sektor.  

Z výše uvedeného je patrné, že uchopení CR v chudých městských čtvrtích a jeho 

kategorizování je obtížná úloha. Pro účely diplomové práce budu na tento typ CR nahlížet více 

kriticky, zejména z důvodu kontroverzí s ním spjatých a tudíž celá problematika posunuta blíže 

k temné turistice. Současně jsou pro tuto práci stěžejní motivy návštěvníků, což znamená, že 

částečně náleží dobrodružnému CR a lokalizace exkurzí, které jej řadí do urbánního CR. Dále je 

třeba doplnit, že totožný typ CR je pozorován také v rámci venkovského prostoru. Zpravidla se 

jedná o dobrovolnický chudinský CR (z angl. „pro – poor tourism“), který velmi často zahrnuje 

zájem o chudé periferie a rurální oblasti. Scheyvensová (2007) tvrdí, že tento typ CR sdružuje 

snahy o plošné generování benefitů pro chudé obyvatele. Je třeba dále konstatovat, že CR 

v chudých městských čtvrtích není jediným typem CR, který splňuje výše zmiňované parametry 

pro zařazení mezi vybrané typy CR. Jak již sám název napovídá, významným rozdílným prvkem 

mezi CRCHMČ a CR v chudých rurálních oblastech je lokalizace exkurzí v rurálních oblastech 

méně rozvinutých zemí.  
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Kapitola 3  

Cestovní ruch v chudinských městských čtvrtích 

Předchozí kapitola se zabývá obecným popisem problematiky, názvoslovím pro tento CR a také 

jeho kategorizací. Zejména korektní terminologie a správné zařazení CRCHMČ mezi typy CR 

jsou nezbytné pro následující části práce. Tato kapitola blíže odhaluje postoje a názory vybraných 

světových odborníků na problematiku ve významných regionech a zkoumá, jaké studie je možné 

provést pro kvalitnější pochopení celého fenoménu. Vzniklé poznatky jsou dále užity pro vlastní 

výzkum, jehož podoba se odvíjí od zkušeností těchto odborníků, kteří ve vybraných metropolích 

obdobné studie již realizovali.  

První část je zasvěcena historii cestovního ruchu v chudých městských čtvrtích a jeho bližší 

specifikaci, přístupům k problematice, možným formám výzkumů a také zmapování rozdílů mezi 

jednotlivými regiony. Následující podkapitoly jsou poté věnovány samotným formám studií, 

interpretaci výběru výzkumu a motivačním tendencím turistů k návštěvě chudinských čtvrtí. 

3.1 Vznik a vývoj 

3.1.1 Geneze chudinské čtvrti 

Chudinské městské čtvrti jako turistické destinace a urbánní celky jsou nedílnou součástí 

CRCHMČ a je tedy třeba na úvod této kapitoly nastínit jejich vývoj a příčiny vzniku. Pro vznik 

těchto čtvrtí je většinou zapotřebí kooperace více aspektů. Luhar (2014) ve své publikaci tyto 

příčiny odhaluje a řadí dle způsobu tvorby:  

 rurálně – urbánní migrace 

 urbanizace 

 nekvalitní / neexistující územní plánování  

 kolonialismus a segregace 

 špatná infrastruktura, sociální exkluze a ekonomická stagnace 

 chudoba 

 sociální konflikty 

 politika a šedá ekonomika 

 přírodní katastrofy 
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Z výše zmíněných důvodů je patrné, že tvorba novodobých chudinských městských čtvrtí není 

homogenní proces a k jeho genezi je nezbytná souhra více okolností. Je také pravděpodobné, že 

některé z uvedených příčin mohou být předzvěstí nedostatečné vyspělosti daného státu. To by 

mohl být jeden z důvodů, proč se v současné době CRCHMČ realizuje zejména v zemích 

globálního Jihu. Bližší specifikaci vývoje ve významných konkrétních CHMČ z hlediska 

turistických exkurzí je možné nalézt v  podkapitole 3.2, zabývající se regionalizací CRCHMČ 

také přístupy expertů k problematice v jednotlivých významných oblastech. S důležitou 

informací přichází Frenzel, Koens a Steinbrink (2012), kteří tvrdí, že CR v chudých městských 

čtvrtích není přítomen ve všech chudobou zasažených oblastech světa, jež splňují parametry 

CHMČ. Následující kapitoly tedy lépe objasňují, jakým způsobem došel tento typ cestovního 

ruchu své nynější podobě a jaké důvody vedly k jeho genezi ve specifických regionech.  

3.1.2 Viktoriánská Anglie 

Prvotní zmínky o cestovním ruchu v chudinských městských čtvrtích se objevují již na počátku 

19. století ve viktoriánské Anglii (Steinbrink 2012; Rolfes 2010; Koven 2006). Viktoriánská 

Anglie a především Londýn tedy není kolébkou pouze výrazu „slum“, jak již bylo řečeno výše, 

ale současně i nového turistického fenoménu. Steinbrink (2012) ve své publikaci nazvané „We 

did the slum!“ konstatuje, že tehdejší Londýn vykazoval známky masivní urbanizace a 

industrializace, což způsobilo geografickou separaci obyvatel dle sociálních vrstev. Autor dále 

dodává, že rapidní růst v první polovině 19. století způsobil ztrátu povědomí tamějších obyvatel 

o jiných městských částech. Společně s čistým prostorovým rozdělením chudých a bohatých se 

vytvořila také zvláštní „imaginativní geografie města“. Z pohledu nejvyšších vrstev londýnské 

sociální struktury reprezentovaly ten nejtemnější kout londýnské metropole „slumy“ ve čtvrti 

„East End“, jež byla symbolem pro zcela chaotický, necivilizovaný a děsivý svět (Steinbrink 

2012). Koven (2006) tvrdí, že tato čtvrť byla častým cílem aktivit výše zmiňovaných tříd, které 

místo navštěvovaly pro jeho jedinečnost mnohdy za doprovodu žurnalistů, duchovních nebo 

policejních důstojníků v civilním převlečení (viz příloha 1). Autor dále doplňuje, že se v polovině 

19. století ve spojitosti s těmito aktivitami objevil pojem „slumování“. Dle Kovena (2006) se však 

výraz a činnost s ním spjatá později oddělily, protože termín byl v minulosti považován za příliš 

pejorativní. Při bližším pohledu lze na základě publikací Kovena (2006) a Gilberta (2007) 

konstatovat, že kontroverze spjaté s výrazem „slum“ a jeho slovními deriváty prostupují téměř 

celou historii cestovního ruchu v chudinských čtvrtích až po současnost. V další fázi vývoje 

v druhé polovině 19. století se „slumování“ stalo více bezúčelovou a volnočasovou zábavou 

londýnské buržoazie (Steinbrink 2012). Nově vznikající fenomén  se rapidně rozrostl v počátcích 

globalizace na přelomu 19. a 20. století zejména na území USA.  

3.1.3 USA a New York 

„V USA byl fenomén slumování poprvé pozorován v New Yorku okolo roku 1880“ (Steinbrink 

2012, s. 223). Mezi lety 1880 a 1920 vstoupily na území USA milióny migrantů z Asie, východní 

a jižní Evropy čelících od počátku převládajícímu americkému přesvědčení o bílé identitě, 
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anglosaskému původu a protestantismu (Steinbrink, Frenzel a Koens 2012). Zřetelnou reakcí na 

nově vznikající přistěhovalecké komunity a urbánní etnické enklávy byly provázené turistické 

exkurze do těchto míst. Původci exkurzí byli zámožní turisté z Londýna, toužící po komparaci 

chudých čtvrtí v New Yorku s těmi v jejich hlavním městě (viz příloha 2). Zde se také poprvé 

objevuje hledisko regionálního (kulturního) srovnání, které je typické pro urbánní CR (Steinbrink 

2012). Autor dodává, že urbánní CR je založen na prostorové diferenciaci mezi „tady“ a „tam“, 

což rovněž zdůvodňuje komparativní tendence turistů. Toto tvrzení částečně vysvětluje zařazení 

CRCHMČ do kategorie urbánního CR při teoretické klasifikaci v počátcích práce. I přes jisté 

aspekty, které podle Kovena (2006) signalizují, že exkurze do chudinských čtvrtí realizované ve 

viktoriánském Londýně splňují parametry nově vznikajícího cestovního ruchu, započala skutečná 

geneze CR v chudých městských čtvrtích až na přelomu 19. a 20. století v New Yorku (Steinbrink 

2012). Označení tohoto procesu za nově se rodící formu CR je odvozeno z dochovaných záznamů, 

které evidovaly existenci turistických knižních průvodců a prvních cestovních společností, 

zaměřených  především na chudinské exkurze.  Z počátku se dle Steinbrinka (2012) cestovní 

společnosti omezovaly pouze na Manhattan, ale později se trend rozšířil do Chicaga a dále na 

západ do San Francisca. Komercializace způsobila nárůst zájmu ze strany široké veřejnosti a 

turistické exkurze do chudinských čtvrtí se tak staly pevnou součástí urbánního CR (Steinbrink 

2012).  

Cocksová (2001) konstatuje, že Spojené státy americké se na přelomu 19. a 20. století 

potýkaly s nebývalým úpadkem rasové tolerance. Steinbrink (2012) navazuje s tvrzením, že 

národní příslušnost a rasová klasifikace byly stěžejními charakteristikami, na jejichž základě byl 

udělován přístup k bydlení a zisku zaměstnání. Cocksová (2001) doplňuje, že rasismus a 

xenofobie tvarovaly americkou společnost natolik, že ovlivnila i urbánní rozvoj. Mezi znatelné 

dopady tohoto vlivu lze zařadit i vznik imigračních etnických kolonií, jakými jsou například čtvrti 

Little Italy a Russian Quarter v New Yorku, nebo Chinatown v San Franciscu, jež bývají často 

charakterizovány větším množstvím chudobného bydlení. Tyto a další etnické urbánní čtvrti 

v současnosti také zastávají důležitou úlohu v otázce sdružování etnických menšin. Steinbrink 

(2012) v odkazu na Confortiho (1996) uvádí, že z hlediska CR se výše zmiňované komunity staly 

atraktivní pro svou exotičnost a barevnost. Etnická kategorizace, důraz na sociální realitu 

v kontextu urbánního CR a chápání pozorovaných rozdílů jako projev kulturní diverzity, vyústil 

v legitimizaci sociálních a ekonomických diferencí, což v důsledku způsobilo marginalizaci 

vnímání narůstajících sociálních nerovností mezi přistěhovalci a rezidenty (Steinbrink 2012). 

Tehdejší chudinské městské čtvrti („slumy“) tedy nezobrazovaly socioekonomické nerovnosti 

obyvatel, ale vyjadřovaly kulturní konfiguraci moderní americké metropole. Jinými slovy z výše 

uvedeného vyplývá, že dobový obraz amerického města pro účely urbánního CR za žádných 

okolností neobsahoval symbol asimilace imigrantských enkláv do americké společnosti, ale spíše 

naopak.  Rozdíl mezi současnou podobou CRCHMČ a popisovanou historickou aktivitou spočívá 

především v typologii návštěvníků chudinských čtvrtí. Zatímco novodobé exkurze 

do chudinských čtvrtí velkých měst globálního Jihu absolvují dle existujících výzkumů převážně 

turisté z globálního Severu a celého světa, Steinbrink (2012) tvrdí, že historické chudinské čtvrti 
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v amerických metropolích navštěvovala především domácí buržoazie,  realizující se v identitě 

bílého protestantismu anglosaského původu.  

Jak již bylo řečeno výše, bližší pohled na historii a vývoj tohoto fenoménu odhaluje procesy, 

které lze považovat za analogické těm v současnosti. Fascinace chudobou, kulturní a sociální 

diverzitou, neznámem, nebezpečenstvím, apod., dále také způsob vnímaní chudoby a její zahalení 

v roušce kultury a folklóru, to vše jsou prvky vytvářející turistickou destinaci, kterou představoval 

historický „slum“, a která je dnes zosobněna chudými čtvrtěmi nejen ve městech globálního Jihu.  

3.1.4 Vývoj v zemích globálního Jihu 

Definice zemí globálního Jihu již byla prezentována výše při úvodu do problematiky. Jak 

podrobněji vystihuje Wolf – Phillips (1987), jde zpravidla o rozvojové či chudší země, které 

nebyly během studené války zainteresovány v žádném z geopolitických bloků. V kontextu 

chudinských městských čtvrtí, které ve své publikaci prezentuje Steinbrink (2012), se většina 

těchto zemí nachází na jižní polokouli a v oblasti tropického pásu a dle Wolfa – Phillipse (1987) 

snesou také alternativní označení třetí svět.  

Fenomén starý přibližně 150 let dospěl pozoruhodné fáze v devadesátých letech 20.  století. 

Frenzel, Koens a Steinbrink (2012) tvrdí, že dva výše uvedené příklady historického „slumování“ 

již částečně odhalily možný vývoj a změny v novodobé etapě. Dle Steinbrinka (2012) došlo 

v posledních dvou dekádách ke globalizaci fenoménu, jehož působištěm byla po celou dobu 

především velká města globálního Severu. Na rozdíl od historického „slumování“ se však 

moderní cestovní ruch v chudinských městských čtvrtích přesunul do zemí globálního Jihu. 

Zatímco ve viktoriánském Londýně byly chudoba a vznik chudinských čtvrtí londýnskou 

buržoazií chápány spíše jako symboly kulturně – lokální nemravnosti a zhýralosti, nebo také 

výsada špatné morálky chudých, z pohledu současné globální společnosti se jedná o nezaviněný 

proces, který mohou dotčení obyvatelé jen stěží ovlivnit. Z výše uvedeného tvrzení se lze 

domnívat, že tehdejší obyvatelé Londýna patrně nepovažovali exkurze do chudinských čtvrtí za 

příliš kontroverzní činnost. V USA se návštěvy CHMČ opíraly především o princip etnického 

rozdělení, který byl všudypřítomný během segregace imigrantů.  

Steinbrink (2012) tvrdí, že dnešní chudinské městské čtvrti například v jižní Africe, Indii či 

Brazílii, navštěvují turisté za účelem hledání místní kultury, zvyků a tradic (tzv. kultura lokality). 

Na rozdíl od předchozích fází ve viktoriánském Londýně či amerických městech, kdy byly 

exkurze do CHMČ považovány za důsledek třídního dělení či migrace, jde v současnosti o proces 

silně globalizovaný, odvíjející se od přístupu světové společnosti v postkoloniální éře. Steinbrink 

(2012) dodává, že v postupné evoluci CRCHMČ v době rozvoje masového globálního CR nelze 

za nejvýznamnější změnu označit pouze rozšíření fenoménu celosvětově, ale také vývoj a růst 

rozdílů mezi globálním Severem (původ turistů) a Jihem (chudinské městské čtvrti jako turistické 

destinace). Jinými slovy je třeba jako stimul celé geneze tohoto typu CR vyzdvihnout také 

narůstající rozdíly mezi globalizovanými turisty ze Severu a obyvateli CHMČ na Jihu. Podle 

Steinbrinka (2012) tedy celý proces globalizace „slumování“ a jeho postupný vývoj v moderní 

formu CR v chudých městských čtvrtích vedl ke vzniku nové destinace pro tento typ CR, kterou 



Kap. 3: Cestovní ruch v chudinských městských čtvrtích  27 
    

 

autor obecně nazývá „destinace slum“ (z angl. „destination slum“). Jak již bylo zmíněno výše, 

přítomnost této destinace je známa především ve městech Latinské Ameriky, jižní a jihovýchodní 

Asie a Afriky.  

Obecnější pohled na problematiku přináší Rolfes (2010), který při odkazu na německou 

publikaci Potta a Steibrinka (2009) tvrdí, že novodobé exkurze do „slumů“, favel či chudých 

městských čtvrtí, sdílí s historickým „slumováním“ charakteristické prvky a lze je tedy považovat 

za totožný druh CR. Rolfes (2010) stejně jako Steinbrink (2012) a Frenzel (2012) dodává, že 

současná moderní forma CRCHMČ započala v Jihoafrické republice (dále také JAR) 

v Johannesburgu a Kapském městě během éry apartheidu. Frenzel (2012) doplňuje, že tyto 

exkurze jsou známy jako „township tours“, což ve volném překladu vyjadřuje návštěvu 

černošských čtvrtí. Nedlouho poté dle tohoto autora vznikly „favela tours“, které pro změnu 

vyjadřují exkurze do CHMČ v brazilské megalopoli Rio – São Paulo a jejích dalších 

velkoměstech. Rolfes (2010) konstatuje, že vyjma výše zmiňovaných měst se další CRCHMČ 

rozvinul v indických metropolích Kalkatě, Bombaji a Dillí a autoři Frenzel, Koens a Steinbrink 

(2012) dodávají, že mezi méně důležité regiony s přítomností tohoto typu CR lze zařadit například 

Mexiko, Kolumbii, Argentinu, Egypt, Keňu, Mosambik, Namibii, Thajsko, Indonésii, nebo 

Filipíny. Vývoj CR v chudých městských čtvrtích v těchto místech je podrobněji popsán 

v kapitole 3.2, věnující se regionalizaci problematiky.  

3.1.5 Shrnutí vývoje 

Seaton (2012) konstatuje, že od roku 1830 se postupným vývojem „slumování“ proměnilo ve 

filantropickou aktivitu, která vyústila ve snahu o pochopení a zmírnění městského utrpení, 

způsobeného rozvojem průmyslu, rapidním růstem populace a geografickou segregací, jež po 

těchto procesech následovala. Rostoucí urbánní chudoba zapříčinila zvýšení mezitřídních 

interakcí vyvolaných vládními orgány s filantropickými skupinami ve snaze vypořádat se s ní. 

Tyto mezitřídní kontakty byly z větší části tvořeny personálními pohovory a sociálními 

průzkumy. Jak dále popisuje Seaton (2012), především rapidní vývoj masových medií způsobil, 

že se „slumování“ stalo žurnalistickou komoditou a veřejným zájmem.  Někteří autoři, např. 

Seaton (2012) a Frenzel, Steinbrink a Koens (2012) či Koven (2006) zastávají názor, že 

k rozšíření publicity současného cestovního ruchu v chudých městských čtvrtích přispěla vyjma 

mediální globalizace i značná literární pozornost sociálních průzkumníků, urbánních antropologů 

či filantropických misionářů. Tuto zvláštní skupinu účastníků exkurzí Frenzel, Steinbrink a Koens 

(2012) a Koven (2006) nazývají „profesionální slummeři“ (z angl. „professional slummers“). 

Autoři tvrdí, že zmiňovaná skupina v dnešní době signifikantně udržuje specifický obraz 

chudinských městských čtvrtí v globálním Jihu prostřednictvím fotografií, filmů a reportů. Jinými 

slovy lze říci, že aktivity výše popisované skupiny účastníků přispívají k diskurzivnímu označení 

některých CHMČ za turistickou atrakci. Obecně platným pravidlem však zůstává, že téměř 

dvousetletý vývoj tohoto fenoménu postupně vyústil v komodifikaci chudoby, která se dnes 

zvolna stává významnou složkou cestovního ruchu.   
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3.2 Globální a regionální přístupy  

Významným milníkem v relativně krátké historii výzkumu CR v chudinských oblastech bylo 

v roce 2012 vydání výše již několikrát citovaného sborníku „Slum Tourism“, editovaného 

Fabianem Frenzelem, Ko Koensem a Maltem Steinbrinkem. Kniha sdružuje články o CR 

v chudých městských čtvrtích, které řeší etiku a kontroverzi, přínos, vývoj a historii CRCHMČ, 

přístupy vedení měst, motivace turistů i názory místních obyvatel a mnoho dalších aspektů, úzce 

s ním souvisejících. Názory předních odborníků na chudinský CR se v publikaci různí. Výše 

zmiňovaní autoři v závěrečné diskuzi zobecňují stanoviska z jednotlivých článků a polemizují 

nad budoucím vývojem CRCHMČ. Klíčovými prvky celé problematiky je dle Frenzela, Koense 

a Steinbrinka (2012) chudoba, síla a etika. Na základě analýz textů ve sborníku se autoři shodují, 

že právě chudoba je nejpodstatnějším stimulem k temným exkurzím. Jako protiváhu své úvahy 

však dodávají, že se organizátoři CRCHMČ snaží velmi často upozorňovat na jiné přednosti 

navštěvované čtvrti, než je její chudoba. Zejména se jedná o kulturní a sociální diverzitu a 

hodnoty, jakými je například dědictví. Velmi podobný názor zastává i bývalá tajemnice CR pro 

region Antioquia v Kolumbii L. H. Naranjová, která v přímém rozhovoru (2015) se mnou 

potvrdila, že návštěvy turistů ve zkoumaných chudých částech města Medellínu značně závisí na 

skutečnosti, zda si tyto čtvrti dokáží udržet právě výše zmiňované aspekty, tj. kulturu, zvyky a 

tradice.  

V následujících podkapitolách je problematika rozdělena na základě významných světových 

regionů z hlediska intenzity CRCHMČ. Úvodní analýza náleží globálnímu pohledu, následují 

makroregiony jižní a jihovýchodní Asie, Afrika a dále z hlediska lokalizace studie důkladněji 

Latinská Amerika. Během regionalizace je třeba vyzdvihnout formy a výsledky dostupných 

výzkumů, z nichž je poté vhodným fúzním způsobem složen výzkum v této práci. Hierarchickým 

rozdělením se snažím o co nejkvalitnější analýzu problematiky a bližší interpretaci studií od 

vybraných odborníků, která napomůže přehlednému uspořádání a připraví podklady pro vlastní 

výzkum. Protože byla zmiňovaná studie uskutečněna v druhém nejlidnatějším kolumbijském 

městě, je třeba specifikovat charakter CRCHMČ v tomto regionu pokud možno co nejpodrobněji. 

Rozbor CR v chudých městských čtvrtích odhaluje mezi jednotlivými destinacemi značné 

diference, které jsou rovněž popsány v následujících kapitolách.  

3.2.1 Globální a makroregionální pohledy, etika a motivace účastníků 

Souhrnný pohled na zkoumanou problematiku je klíčový především z hlediska utřídění informací 

získaných od předních světových odborníků. Většina dostupných materiálů se zpravidla odkazuje 

na realizované terénní výzkumy, které odhalují motivační tendence účastníků exkurzí, přístup 

obyvatel chudinských městských čtvrtí a také jejich vzájemnou interakci (např. Frenzel, Koens a 

Steinbrink 2012; Rolfes 2010). V této kapitole je třeba rozebrat vyjma postojů vybraných 

odborníků také způsoby jejich studií, které napomohly k odhalení současného stavu CRCHMČ. 

Odborné zkušenosti v dostupných materiálech jsou poté užity ve vlastním výzkumu práce. Dále 

tato kapitola prezentuje tabulku (viz tabulka 2) s vybranými odborníky, kteří se podíleli na 
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důležitých výzkumech. U každého autora je vždy uvedena forma, lokalizace a datum výzkumu. 

Zmíněné studie jsou dále podrobněji popsány níže v podkapitolách, zabývajících se regionalizací 

problematiky. 

 

Tab. 2 – Shrnutí forem a lokalizace důležitých výzkumů 

autor rok  město forma výzkumu cíl studie 

Ludvigsenová, A. 2002 Kapské město 
řízené interview průběh township tours 

zúčastněné pozorování interakce mezi turisty a rezidenty 

Ramchander, P. 2004 Johannesburg 
řízené interview 

sociokulturní dopady CRCHMČ 
dotazníkové šetření 

Rogerson, CH., M. 2004 Johannesburg řízené interview 
analýza vývoje podnikání 

v CRCHMČ 

Briedenhannová, 

J., Ramchander, 

P. 

2005 Johannesburg 

řízené interview 

participace na CRCHMČ 
dotazníkové šetření 

Menezesová, P. 2007 Rio de Janeiro řízené interview 
turistické motivace 

očekávání vs. realita 

Rolfes, M., 

Steinbrink, M., 

Uhlová, Ch. 

2009 Kapské město 
řízené interview 

polo – strukturované interview 

evaluace CRCHMČ a respektu turistů 

očekávání vs. realita 

Rolfes, M. 2010 

Kapské město dotazníkové šetření očekávání vs. realita 

Rio de Janeiro řízené interview vývoj CRCHMČ ve třech 

významných městech Bombaj diskuze s operátory 

Ma, B. 2010 Bombaj 
dotazníkové šetření turistické motivace 

řízené interview názory místních obyvatel 

Medeirosová, B. F. 
2009 

2012 
Rio de Janeiro 

řízené interview 
vývoj favely jako turistické atrakce 

názory místních obyvatel 
zúčastněné pozorování 

dotazníkové šetření 

Dyson, P. 2012 Bombaj 

dotazníkové šetření 
evaluace přístupu organizátorů 

evaluace vjemu turistů 
polo – strukturované interview 

zúčastněné pozorování 

Meschkanková, J. 2013 Bombaj 
řízené interview turistické motivace 

zúčastněné pozorování turistické perspektivy 

Zdroj: autor 

 

3.2.1.1 Etika, kontroverze a motivace 

Důležitým atributem, který provází celý proces exkurzí do chudinských městských čtvrtí, je s ním 

spjatá kontroverze. Lze jen těžko spekulovat, zda by exkurze v dnešní době dosahovaly stejné 

popularity, pokud by jejich realizace nesplňovala onen kontroverzní nádech. Porušení etických 

pravidel je tedy jedním z nejvýznamnějších charakteristických rysů CRCHMČ. Někteří autoři 
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(Freire – Medeirosová 2013; Meschkanková 2011; Rolfes 2010; Ma 2010) se shodují, že exkurze 

do CHMČ často evokují svým průběhem zájezdy na safari, které jsou charakteristické 

pozorováním zvířat ve volně žijící přírodě. Stejným způsobem je organizován i cestovní ruch 

v chudých městských čtvrtích, kdy pozorovaným elementem není exotická fauna, ale chudoba, 

bída a utrpení lokálního obyvatelstva. Dle Rolfese (2010) však tuto kontroverzní složku místní 

organizátoři popírají a v návaznosti na ní exkurze do CHMČ prezentují jako autentické či 

„skutečnostní“ prohlídky. Meschkanková (2011) ve svém tvrzení zachází hlouběji a konstatuje, 

že studie veřejných médií i vědecké literatury odhaluje sémantickou dominanci termínů, jako jsou 

například safari a zoo zájezdy, voyeuristické a vykořisťovatelské exkurze, negativní okružní jízda 

či sociální „bungee – jumping“. Frenzel, Koens a Steinbrink (2012) se v závěrečné diskuzi 

publikace „Keep on slumming?“ pozastavují nad faktem, že výše zmiňované kritické pohledy na 

účastníky exkurzí neprovází také čtenáře literatury vyobrazující chudinské podmínky či například 

diváky sledující dokumenty o chudobě a utrpení. V cestovním ruchu se dle těchto autorů zdá být 

etika více bezprostředním aspektem, zejména z důvodu fyzické blízkosti mezi chudým 

obyvatelstvem a zvídavými turisty. 

Jak již bylo řečeno výše, mezi nejvýznamnější regiony z hlediska intenzity CR v chudých 

městských čtvrtích je možné zahrnout státy Latinské Ameriky, Afriky, jižní a jihovýchodní Asie, 

souhrnně tedy země, které spadají do kategorie globálního Jihu. Mezi dominantní státy 

makroregionů, v nichž CRCHMČ probíhá nejintenzivněji, patří Brazílie, Jihoafrická republika a 

Indie (např. Frenzel, Koens a Steinbrink 2012; Frenzel 2012; Ma 2010; Meschkanková 2011; 

Rolfes 2010). Doposud bylo prezentováno pouze malé množství empirických studií tohoto 

specifického fenoménu, které byly primárně zaměřeny na otázku, proč se turisté účastní 

chudinských exkurzí (Meschkanková 2011; Rolfes 2010). Rolfes (2010) dále konstatuje, že 

studiemi v destinacích s přítomným CRCHMČ se v Brazílii již zabývali Freire – Medeirosová 

(2007, 2009), Menezesová (2007) a Jaguaribe a Hetherington (2004), v Jihoafrické republice pak 

Rolfes et al. (2009), Ludvigsenová (2002), Ramchander (2004, 2007), Rogerson (2003, 2004) a 

Margraf (2006). Všichni výše zmínění autoři zaměřili své analýzy především na turistické 

motivace pro účast na chudinských exkurzích. Výsledkem těchto studií bylo podle Rolfese (2010) 

zjištění, že základním zájmem turistů je poznání místní kultury a životních podmínek rezidentů.   

Výsledná zjištění motivačních výzkumů však také odhalují důvody, které velmi často hraničí 

s etickým kodexem globální společnosti. Tento předpoklad koresponduje s typologizací 

uvedenou v kapitole 2.2, jež významným dílem řadí CRCHMČ k temnému CR. Frenzel a Koens 

(2012) tvrdí, že analýza diskurzu justifikace, při které účastníci exkurzí vysvětlují své návštěvy 

CHMČ, odhaluje neochotu těchto účastníků připustit, že důvod jejich návštěvy je také zvědavost 

a touha pozorovat chudobu. Tento fakt je podle autorů podnícen pravděpodobně tím, že motivy, 

jako jsou zvědavost a touha pozorovat chudé, by mohly být považovány za morálně 

problematické a voyeuristické. Výše uvedené tvrzení tedy naznačuje jistou obtížnost dostát 

správně odpovědi od respondentů, zejména při řízeném rozhovoru. Na tento výrok navazuje 

Ramchander (2004), který při odkazu na Bowena (2003) a Blaikieho (1991) konstatuje, že 

kvalitativní studie  (řízené rozhovory) napomáhají ke zjištění spíše subjektivních postojů 
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účastníků exkurzí a rezidentů, zatímco kvantitativní výzkumy (dotazníkové šetření) mohou 

dosáhnout větší objektivy a poodhalit skutečnou pravdu. Někteří autoři (např. Dyson 2012; 

Rolfes, Steinbrink, Uhlová 2009) se při svém výzkumu zaměřili na tzv. polo – strukturované 

rozhovory, které jim umožnily během procesu volně improvizovat a směřovat dotazy ku 

prospěchu studie, ale vždy se tak jednalo s předem připravenými otázkami. 

Je však nutné zdůraznit, že na pozadí exkurzí do CHMČ existují i další motivy, které vábí 

turisty k účasti a nemusí být nutně kontroverzní. Dle Ramchandera (2004) jsou to zejména 

politicko – historické  a kulturní rozměry. Frenzel, Koens a Steinbrink (2012) doplňují, že je třeba 

realizovat více výzkumů k pochopení fenomenologické dimenze CR v chudinských městských 

čtvrtích, jež v běžné praxi přivádí majetné turisty a extrémně chudé obyvatele CHMČ do úzkého 

kontaktu. Dle těchto autorů je nezbytné, aby se budoucí studie zaměřily zejména na místní 

obyvatele a jejich percepci přítomného CR. Doposud uskutečnili takové výzkumy např. Ma 

(2010), Freire – Medeirosová (2012) a Baptista (2012) a jejich výsledné zjištění odhalilo, že 

rezidenti CHMČ nejsou homogenní, ekonomicky slabou skupinou a mají povědomí o principech 

CR. Jinými slovy lze říci, že rezidenti se často dokáží adaptovat na podmínky CR takovým 

způsobem, aby z něj mohli čerpat benefity. Také je třeba doplnit, že často nevnímají přítomnost 

turistů tak negativně, jak by se mohlo na první pohled zdát. Tato problematika však již přesahuje 

hranice stávající kapitoly a její kompletní rozbor tak nabízí podkapitola 3.2, věnující se 

regionalizaci fenoménu a kapitola 5, věnující výsledkům. 

Na základě diskutovaných přístupů výše jsem se rozhodl při realizaci vlastního výzkumu a 

vzhledem k větší objektivitě zvolit řízený strukturovaný rozhovor, kde odpovědi byly anonymní, 

avšak přesně definující aktuální situaci. Dále se studie orientuje na obyvatelstvo CHMČ a jejich 

vnímání přítomnosti turistů, popřípadě určité formy participace na CR. Výběr studie, metod, 

kladených otázek a průběh celého procesu je podrobněji popsán v kapitole 4, věnující se obecně 

pracovnímu postupu při výzkumu v této práci. Podrobnější přehled výsledků výzkumů 

jednotlivých autorů a motivací účastníků je popsán v následujících kapitolách.  

3.2.2 Afrika 

Moderní podoba cestovního ruchu v chudinských městských čtvrtích byla poprvé výrazněji 

zkoumána v Jihoafrické republice přibližně v počátcích devadesátých let (Frenzel 2014; 

Rogerson 2004). Rolfes (2010), Steinbrink (2012) a Frenzel (2012) shodně uvádějí, že fenomén 

je ve velkém měřítku přítomný zejména v Johannesburgu a Kapském městě. Dalšími 

významnými regiony s prezencí CRCHMČ jsou metropolitní oblasti v Egyptě, Ghaně, Keni, 

Mosambiku a Namibii (Agyeman – Duah a Bormann 2015; Baptista 2012; Frenzel, Koens, 

Steinbrink 2012). Průběh exkurzí je specifický v jednotlivých zemích, avšak základní princip 

CRCHMČ splňují všechny výše jmenované destinace. Již na základě tabulky 2 lze konstatovat, 

že výzkumy provedené v Africe jsou zaměřeny především na JAR, kde intenzita tohoto 

cestovního ruchu nad ostatními africkými státy zřetelně převládá. Vzhledem k omezené kapacitě 

této práce je nezbytné rozhled zúžit pouze na dominantní region, kterým je již výše jmenovaná 

Jihoafrická republika. Rolfes, Steinbrink a Uhlová (2009) dodávají, že na základě oficiálně 
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udaných informací německého Spolku pro Afriku, se více než 300 000 turistů v roce 2006 

zúčastnilo chudinské exkurze v Kapském městě, což podle autorů činí čtvrtinu z ročních návštěv 

tohoto města. Rolfes (2010) dále doplňuje, že cena exkurzí se pohybují okolo 200 randů (přibližně 

20 dolarů) za polovinu dne. 

V JAR hrál významnou roli při vývoji cestovního ruchu v chudinských městských čtvrtích 

režim apartheidu. Rolfes (2010) tvrdí, že tato politika byla velmi důležitá pro urbánní vývoj, 

segregační procesy a sociální polarizaci. Z tohoto důvodu byly rezidenční oblasti černošské 

populace obvykle lokalizovány ve velkých vzdálenostech od příslušných center velkých měst a 

bílé populace. V příloze 3 je možné nalézt mapu Kapského města s vyobrazením CHMČ, které 

Rolfes (2010) v rámci svého výzkumu navštívil a jež současně potvrzuje jejich rozmístění mimo 

hlavní městskou zónu. Frenzel (2012) tvrdí, že již během režimu apartheidu byly státem nabízeny 

exkurze do CHMČ jako oficiální turistické atrakce. Tyto nabídky CR byly vládou zamýšleny jako 

ukázka nadstandartní spolupráce mezi oběma rasami. Zde se poprvé objevuje hledisko participace 

vládních či městských oficialit na vývoji CRCHMČ, částečně se projevující i v lokalitě výzkumu 

v rámci této práce. Dle Rolfese (2010) i po konci apartheidu segregační procesy přetrvaly 

převážně v duchu etnicity, což dále podporovalo širší rozvoj CRCHMČ. Autor doplňuje, že ještě 

před koncem vládní segregace se chudinské městské čtvrti staly symbolem konfliktu mezi 

černošským obyvatelstvem a tehdejším režimem. Tento specifický vývoj nelze hledat 

v brazilských či indických chudinských čtvrtích a je proto pro Jihoafrickou republiku specifický. 

Několik výzkumníků (např. Rolfes 2010; Rolfes, Steinbrink a Uhlová 2009; Ramchander 

2004; Rogerson 2004; Ludvigsenová 2002) se v minulosti zaměřilo na studie v Jihoafrické 

republice, které měly za cíl odhalit průběh exkurzí, interakci mezi turisty a rezidenty, 

sociokulturní dopady CRCHMČ, vývoj malého podnikání v oblasti CRCHMČ, dále evaluovat 

respekt turistů k místním rezidentům či odhalit jejich očekávání před a pocity po exkurzi. 

Odpovědi na tyto výzkumné otázky přinesly obecný náhled na problematiku, ze kterého se nadále 

utváří globální společenský pohled. Pro zisk dat jsou u těchto specifických studií užity zejména 

kvalitativní řízené strukturované rozhovory, které velmi často doplňují kvantitativní dotazníkové 

šetření.  

Z hlediska této práce lze za nejvýznamnější výzkum od dostupných výše jmenovaných autorů 

označit analýzu důvodů návštěv CHMČ v Kapském městě od Rolfese, Steinbrinka a Uhlové 

(2009). Na základě polo – strukturovaných rozhovorů se 162 účastníky exkurzí se autorům 

podařilo sestavit graf o 174 odpovědích (viz graf 1), který zobrazuje jednotlivý počet odpovědí 

respondentů s doplňujícím procentuálním zastoupením.  

 



Kap. 3: Cestovní ruch v chudinských městských čtvrtích  33 
    

 
Graf 1 – Důvody k účasti na CRCHMČ v Kapském městě 

 

Zdroj: Rolfes, Steinbrink a Uhlová 2009 

 

Výsledné odpovědi korespondují s tvrzením, že při osobních rozhovorech účastníci exkurzí 

poměrně méně častěji potvrzují hypotézu, že důvod jejich návštěvy CHMČ je zejména touha 

pozorovat realitu a chudobu. Obecně lze tyto motivy ukrýt za touhu pozorovat reálnou Afriku (10 

%), zažít diverzitu Kapského města (16 %) či poznat  život v afrických chudinských městských 

částech (21 %). Jak doplňuje Rolfes, Steinbrink a Uhlová (2009) k vlastnímu výzkumu, 

nejfrekventovanější odpovědí byl zájem o místní kulturu a obyvatele (24 %). Studie těchto autorů 

se dále orientovala na důležitost aspektů spjatých s exkurzemi (viz příloha 4). Respondenti tak 

měli za úkol vyplnit důležitost jednotlivých specifických charakteristik, které byly autory předem 

definovány. Z výsledků tohoto průzkumu vyplývá, že turisté považují za nejdůležitější: 

 poznat kulturu místních obyvatel  

 poznat historické pozadí CHMČ 

 poznat životní podmínky obyvatel CHMČ 

 poznat, jak se lidé vypořádávají s jejich životním údělem 

Rolfes, Steinbrink a Uhlová (2009) podotýkají, že výsledky této studie korespondují 

s důvody, které turisté uvedli při prvním dotazování. Autoři dále uvádí, že velká část respondentů 

označila za nedůležité či bezvýznamné tyto aspekty: 

 poznat něco odlišného 

 poznat něco vzrušujícího 

 zabavit se 

Jak ale poznamenávají autoři studie, tyto odpovědi nejsou pro turisty typické. Na 

prázdninovém výletě je hlavní prioritou vyhledávání senzací, vzrušení či zábavy, avšak během 

zkoumaných exkurzí se jeví jako více než jisté, že se turisté od vnímání těchto potřeb při 

exkurzích distancují. Toto dle Rolfese, Steinbrinka a Uhlové (2009) může potvrzovat fakt, že 

vyhledávání potěšení v místech, která sami turisté charakterizují chudobou a špatnými životními 
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podmínkami, je  považováno za morálně a politicky nesprávné. Autoři diskuzi uzavírají tvrzením, 

že pokud jsou turisté dotazování na jejich potřeby, inklinují k restrikci svých odpovědí na 

vzdělávací a kulturní zájem. 

Další významnou studií, která byla realizována v rámci tohoto makroregionu je analýza 

rozdílu prospěchu rezidentů CHMČ, kteří nějakým způsobem participují na CRCHMČ a 

rezidentů, kteří se naopak na této aktivitě nepodílí. Výzkum byl proveden v největší jihoafrické 

chudinské městské čtvrti Soweto na předměstí Johannesburgu. Vyobrazení této CHMČ lze nalézt 

v příloze 5 včetně polohy vůči centru města. Autoři studie Briedenhannová a Ramchadner (2005) 

se shodují, že je třeba docílit širší spolupráce pro vývoj udržitelného cestovního ruchu v této čtvrti 

za účelem možnosti profitu pro více obyvatel Soweta. Zatímco CR je v této CHMČ dle autorů 

vnímán jako  podstatné a atraktivní hospodářské odvětví, vyjádřili rezidenti znepokojení nad 

nespravedlivým přístupem komunitních oficialit. V mnoha rozvojových zemích mají legislativní 

pracovníci tendenci zakrývat negativní dopady cestovního ruchu na chudinské městské čtvrti a 

snaží se o rozvoj tohoto fenoménu  i přes jeho neefektivnost ve snaze vyřešit chronické 

makroekonomické problémy a maximalizovat prospěch pro malé množství místních obyvatel. 

Dle Briedenhannové a Ramchandera (2005) vnější síly obecně determinují rychlost a směr 

rozvoje cestovního ruchu v těchto čtvrtích, zatímco místní obyvatelé jsou zřídkakdy uvědomeni 

o významných záležitostech, jakými jsou například spravedlivá redistribuce prostředků 

z realizovaných exkurzí a zapojení komunitních oficialit do vlastnických a řídících rolí. Mezi 

místním obyvatelstvem poté sílí falešná očekávání z přílivu finančních prostředků, které jsou 

přislíbeny za příjezd turistů do jejich čtvrti. Ve skutečnosti je však dle autorů studie bohužel zisk 

určen pouze pro organizátory exkurzí a malé množství vybraných podnikatelů.  

V této kapitole je dále třeba blíže specifikovat průběh exkurzí do CHMČ v tomto 

makroregionu. Ludvigsenoná (2002) se ve své disertační práci zabývá exkurzemi do čtvrti Langa 

(viz příloha 3), jež je chudinským černošským předměstím Kapského města. Autorka podrobně 

popisuje návštěvu této čtvrti se všemi podstatnými detaily pro její výzkum, kterou sama 

absolvovala se skupinkou mezinárodních turistů: 

 

„U vstupu do CHMČ se nachází centrum pro environmentální rozvoj, kde 

průvodce Sandile představuje svou úlohu a pokyny pro účastníky. Účel centra je 

vytvoření povědomí o životním prostředí mezi rezidenty chudinské čtvrti. Dále je naší 

skupince představen program na podporu gramotnosti dospělých i dětí, žijících 

v Lanze. Sandile upozorňuje účastníky exkurze, že po opuštění centra musí dodržovat 

dvě základní pravidla. Prvním je zákaz darování sladkostí a peněz dětem, které  

podle Sandileho vytváří potíže v interakci obyvatel, turistů a průvodců. Druhým 

pravidlem je omezení fotografování, které je povoleno pouze se souhlasem 

fotografovaných rezidentů. Po opuštění environmentálního centra průvodce stručně 

líčí historii čtvrti, její vznik, vývoj a dále přibližuje geografické rozdělení Langy na 

průmyslovou část, hostely, majetnou část a chudinskou část. Účastníci průvodci 
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příležitostně pokládají dotazy spjaté se základní infrastrukturou a životem rezidentů 

uvnitř CHMČ. . .“ (Ludvigsenová 2002, s. 11) 

 

Ludvigsenová (2002) dále na základě vlastní zkušenosti vyzdvihuje různé situace, při kterých 

docházelo v průběhu exkurze. Údiv turistů a dotazy průvodci, týkající se sociální infrastruktury a 

životních podmínek obyvatel, byly přítomny během celého procesu. Autorka konstatuje, že 

vyzdvihnutím většího množství pohledů a percepcí, které CRCHMČ vytváří, je možné vyhnout 

se označení obyvatel CHMČ za homogenní komunity a účastníky exkurzí za unifikované skupiny. 

S tímto tvrzením se již výše ztotožnila i Freire – Medeirosová (2009). Dle Ludvigsenové (2002) 

uvažování o CHMČ jako o izolované komunitě posílí její vnímání jako marginalizované a 

segregované oblasti. Současně však autorka dodává, že by takové jednání mohlo dopomoci 

k vytvoření bezpečné interakce a dialogu mezi rasovými skupinami, které jsou jinak historicky 

odděleny.   

Průběh a forma exkurzí v nejvýznamnější destinaci z hlediska CRCHMČ jsou velmi 

specifické. Zásadním determinantem  se pro vývoj tohoto fenoménu stala historická segregace 

obyvatel na základě rasové příslušnosti. Celý proces do značné míry koresponduje s historickým 

vývojem ve Spojených státech, kde však obyvatelé vyloučených komunit nebyli příslušníci téhož 

národa, nýbrž čerství přistěhovalci. I zde však docházelo k etnické segregaci a vytváření etnických 

enkláv, což je dnes aktuální právě v Jihoafrické republice. V dalších významných destinacích 

globálního Jihu (např. Brazílii, Indii) se jednotlivé čtvrti tvoří především na základě lidské 

chudoby. Lze také konstatovat, že názory na tuto problematiku se u jednotlivých autorů mírné 

liší, což bylo nastíněno v jednotlivých pohledech výše. 

3.2.3 Asie 

Na základě dostupných zdrojů (Dyson 2012; Ma 2010; Meschkanková 2011; Rolfes 2010) se lze 

domnívat, že nejvyšší intenzitou cestovního ruchu v chudinských městských čtvrtích celé Asie 

disponuje aktuálně druhá nejlidnatější země světa Indie. Mezi další destinace, ve kterých je 

v nějaké formě CRCHMČ přítomen, patří například Bangkok v Thajsku, Jakarta v Indonésii, 

Manila na Filipínách a velká města v Číně (Steinbrink, Frenzel a Koens 2012). I v této kapitole 

je vzhledem k omezenému místu v práci třeba podrobněji analyzovat pouze destinaci, která 

z hlediska CRCHMČ v tomto makroregionu dominuje. Rolfes (2010) při odkazu na statistická 

data Indické rady operátorů pro propagaci cestovního ruchu (ITOPC) tvrdí, že do Indie v roce 

2007 přijelo téměř pět miliónů zahraničních turistů, jejichž věk se pohyboval mezi 20 a 40 lety. 

Rolfes (2010) dále konstatuje, že roční počet turistů, kteří navštíví největší indickou městskou 

chudinskou čtvrť Dharaví v Bombaji, lze jen těžko odhadovat. Autor se domnívá, že od roku 

2006, kdy exkurze začaly být nabízeny skupinkám turistů o relativně malém počtu, by se množství 

účastí mohlo pohybovat mezi 1500 až 3000 za jeden rok. Meschkanková (2011) věcně doplňuje, 

že v roce 2008 na exkurzi participovalo 3150 turistů, v roce 2009 se do Dharaví podívalo 5370 

turistů a v roce 2010 již účast překročila 7000. Dyson (2012) navazuje s tvrzením, že návštěva se 

v hlavní sezóně v průměru pohybuje okolo 30 turistů za den.  Popularita těchto exkurzí tedy roste 
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s každým nadcházejícím rokem. Je však také třeba zmínit, že z hlediska četnosti návštěv CHMČ 

Indie silně zaostává za výše prezentovanou Jihoafrickou republikou. Někteří autoři (Dyson 2012; 

Meschkanková 2011; Ma 2010; Rolfes 2010)  přičítají nárůst popularity vzniklým produktům 

v oblasti kinematografie a hudby, z nichž za nejznámější považují film Milionář z chatrče (z angl. 

„Slumdog Millionaire“). V Latinské Americe je pak obdobou snímek Město bohů (z angl. „City 

of God“), který zpopularizoval život v brazilských favelách (Freire – Medeirosová, Vilarouca a 

Menezesová 2013; Rolfes 2010). Cena exkurzí se dle Rolfese (2010) a Dysona (2012) pohybuje 

mezi 10 a 20 americkými dolary, což přibližně odpovídá částce, o kterou organizátoři žádají 

v JAR. V příloze 6 je možné nalézt mapu Bombaje s vyznačením a polohou diskutované 

chudinské městské čtvrti Dharaví.  

Významnými výzkumy v tomto regionu byly motivační studie Meschkankové (2011) a Maa 

(2010) realizované také v Dharaví, které odhalily, že turisté obdobně jako v JAR absolvují 

exkurze za účelem poznání kultury a života místních obyvatel. Někteří se nestrachovali přiznání, 

že je zajímá, jak se místní obyvatelé vypořádávají s těžkými životními podmínkami. Lokální 

kultura, autenticita a zvídavost turistů jsou tedy hlavními aspekty, které dle těchto autorů stojí za 

účastí na chudinské exkurzi v Dharaví. Dle Meschkankové (2011) se většina turistů odkazuje na 

nedostatečné zkušenosti získané z médií a literatury. Někteří tvrdí, že autentický zážitek je 

v tomto případě nenahraditelný a blízkost k celému dění přináší nové obzory. Další turisté dle 

autorky vyzdvihují edukativní stránky exkurzí pro sebe a své děti. Na základě řízených rozhovorů 

Meschkanková (2011) zjistila, že za tímto vzdělávacím zájmem leží kritický přístup masových 

médií a turisté absolvují exkurze proto, aby se přesvědčili, že podmínky života obyvatel 

chudinských městských čtvrtí nejsou tak nepříznivé, jak udávají sdělovací prostředky.  

Ma (2010) se ve své studii dále zaměřil na specifické dotazy, které pokládal v řízených 

rozhovorech turistům. Z hlediska významnosti v této práci byly z celkové analýzy zpovědí turistů 

vybrány 4 významné otázky, které autor studie formuloval v tomto znění (viz přílohy 7, 8, 9 a 

10): 

 Jak se turisté dozvěděli o exkurzích? 

 Jak si turisté myslí, že je místní obyvatelé vnímají? 

 Zaplatili by turisté za možnost pozorovat chudobu ve své zemi? 

 Jak turisté celou exkurzi vnímají? 

Odpovědi na tyto otázky vnesly do problematiky nová zajímavá hlediska. Výzkumů se vždy 

zúčastnilo přibližně 130 respondentů. Autor uvádí, že za hlavní zdroj informace o existenci 

exkurzí turisté považují své přátele, rodinu a cestovatele (43 %). Dále se o tomto fenoménu 

dozvěděli z cestovních příruček (30 %), internetu a televize (15 %). Ma (2010) poznamenává, že 

i přes relativně velké množství publikovaných článků o kontroverzi CRCHMČ v hlavních 

zdrojích, jakými jsou například New York Times, CNN a National Geographic, nejsou překvapivě 

tato média uvedena jako klíčová. Autor se na základě tohoto poznatku domnívá, že kontroverze 

není primárním stimulem k účasti na exkurzi v chudinských městských čtvrtích. Analýza 
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odpovědí však také odhaluje, že turisté neabsolvují exkurze především v dobré víře pomoci 

místním obyvatelům, avšak spíše z potřeby absolvovat událost s románovým zabarvením. 

Další výzkumné otázky ve výzkumu Maa (2010) vyzradily, že turisté z větší části považují 

přístup místních obyvatel za neutrální až pozitivní a někteří dokonce uvádí, že jsou místní 

obyvatelé šťastni z přítomnosti cestovního ruchu. Autor však dodává, že jeden účastník exkurze 

zaslechl dva rezidenty, kteří si na prezenci CR stěžovali. Velmi zajímavé zjištění přinesly 

odpovědi na otázku, zda by byli turisté ochotni zaplatit za exkurzi mezi obyvatele bez domova 

v jejich domovské zemi. Většina se dle Maa (2010) vyjádřila negativně s odůvodněním, že 

takovou možností již disponují bez potřeby platit a obecně byla ze strany účastníků exkurzí patrná 

jistá averze vůči skupině obyvatel bez domova. Autor tedy usuzuje, že turisté vnímají rezidenty 

CHMČ v exotické zemi zcela jinak a pravděpodobně více pozitivně, než občany bez přístřeší 

ve státě, ze kterého sami pochází. Posledním význačným zjištěním z hlediska této práce byly 

odpovědi na otázku, jak turisté celou exkurzi vnímají. Ma (2010) uvádí, že většina účastníků se 

cítila býti zaujata, šťastna, až fascinována z průběhu celé exkurze. Někteří však přiznali neutrální 

či negativní pocity a pouhá 3 % respondentů z celkových 126 pak za účast na exkurzi cítila vinu 

vůči místním obyvatelům.  

Frenzel, Koens a Steinbrink (2012) již výše v kapitole 3.2.1.1. (Etika, kontroverze a motivace) 

konstatovali, že by bylo vhodné realizovat více studií zaměřených především na místní obyvatele 

a jejich percepci přítomného CR. Významnou studii s tímto zaměřením realizoval Ma (2010) 

v indické Bombaji za pomoci řízených rozhovorů.  Autor položil místním rezidentům dvě otázky, 

které společně přinesly velmi zajímavý pohled z druhé strany spektra tohoto fenoménu. První 

otázka byla zaměřena na obecné vnímání a názory rezidentů na přítomnost cestovního ruchu. Ze 

45 respondentů a 65 odpovědí 10 rezidentů uvedlo, že exkurze jsou přijatelné. Někteří dokonce 

tvrdili, že jsou hrdými občany Dharaví a jsou poctěni, že mohou ukázat místní kulturu. Celkově 

převažovaly pozitivní odpovědi (45 %) nad negativními (28 %). Neutrálně se místní obyvatelé 

vyjádřili v 27 %. Mezi negativními odezvami se objevily stížnosti, že cizinci nekupují dostatečný 

počet suvenýrů a nikdo z nich nemá opravdu zájem pomoci chudinské čtvrti. Druhá otázka 

analyzovala názory rezidentů na potenciální zkvalitnění exkurzí. Z 19 respondentů jich 11 uvedlo, 

že turisté by neměli pouze pozorovat dění v chudinské městské čtvrti, ale také rozmlouvat 

s místními obyvateli. Dle Maa (2010) byli obyvatelé nespokojeni, že turisté nevyvíjeli s rezidenty 

žádnou interakci. Při bližším pohledu lze říci, že tento fakt může být částečně způsoben pravidly, 

která stanovují exkurzní organizátoři, o čemž se výše během svého výzkumu zmiňovala 

Ludvigsenová (2002) na základě zkušeností ze zúčastněného pozorování. Originální autorovy 

tabulky týkající se výše probíraných dvou otázek lze nalézt přílohách 11 a 12. 

Zajímavý koncept Dysona (2012) dopomohl odhalit turistické uvažování o chudinských 

městských čtvrtích. Autor během řízeného rozhovoru po proběhlé exkurzi požádal turisty o tři 

adjektiva, která dle jejich úsudku nejlépe vystihují situaci v CHMČ. Sémantická analýza, jak 

studii Dyson (2012) sám nazývá, ukazuje dominanci pozitivních adjektiv a je vyobrazena na 

obrázku 4.  
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Obr. 4 – Sémantická analýza adjektiv turistů ve vztahu k CHMČ v Dharaví (Indie) 

 

Zdroj: Dyson 2012 

 

Po překladu z anglického jazyka lze říci, že významné je pro charakteristiku CHMČ turisty 

často udávané adjektivum špinavé (z angl. „dirty“), protože se dle autora jedná o jediný 

frekventovaný a skutečně negativní výraz. Následují pozitiva, či neutrální výrazy jako např. 

zaneprázdněné, přátelské, přeplněné, průmyslové či plné života, kterými překvapivě turisté 

nešetřili po nově nabitých zkušenostech z absolvované exkurze. Autor studie konstatuje, že 

očekávání turistů před exkurzí v Dharaví bývají zpravidla více pesimistická, avšak po exkurzi se 

jejich vnímání a názory na shlédnutou CHMČ změní. S tímto tvrzením se ztotožňuje například i 

Rolfes (2010) a Rolfes, Steinbrink a Uhlová (2009) v odkazu na svá zjištění během výzkumů 

v Jihoafrické republice.  

Studie v Indii odhalily jistou analogii s průběhem exkurzí do CHMČ v Jihoafrické republice. 

Chudinská městská čtvrť v bombajském Dharaví, tedy nejvýznamnější místo těchto exkurzí 

z hlediska intenzity návštěv, se však svým počtem návštěvníků ani zdaleka nepřibližuje velkým 

jihoafrickým a brazilským velkoměstům. Tento fakt je zřejmě způsoben tím, že cestovní ruch 

v CHMČ je Asii a konkrétně Indii poměrně mladý fenomén (Rolfes 2010). Lze však 

předpokládat, že v blízké budoucnosti se CRCHMČ v tomto makroregionu  rapidně rozroste 

především ve velkoměstech, která disponují větším množstvím chudinských čtvrtí s vhodnými 

podmínkami pro chudinské exkurze. 

3.2.4 Latinská Amerika 

Latinská Amerika je další makroregion, který je z hlediska intenzity účasti na CRCHMČ 

významný. Dle Dürrové (2012) a Steinbrinka, Frenzela a Koense (2012) je v Latinské Americe 

několik destinací s přítomným cestovním ruchem v chudinských městských čtvrtích. Při bližším 

pohledu se výše uvedené tvrzení týká zejména Brazílie a jejích městských favel, Argentiny a 

jejích „villas miserias“, které jsou španělským ekvivalentem pro chudinské městské čtvrti, 

Mexika a jeho obyvatel, žijících na skládkách, dále Jamajky a také Kolumbie a jejích „barrios de 
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invasiónes“ a „comunas“, které rovněž vyjadřují chudinské městské čtvrti. Brazílie je destinace, 

která v tomto makroregionu z hlediska intenzity CRCHMČ dominuje a je jí z tohoto důvodu 

věnována samostatná podkapitola, stejně jako Kolumbii, která je místem výzkumu. Tyto dvě 

země vykazují jistou podobnost mezi realizovanými exkurzemi a zázemím, které tomuto 

cestovnímu ruchu vytváří příslušné vedení města a některé vládní složky. 

Dle Steinbrinka, Frenzela a Koense (2012) vznikla přibližně kolem roku 1997 v Mexiku 

specifická forma chudinských exkurzí, jejichž obsahem je návštěva skládky odpadu ve městě 

Mazatlán. Dle Dürrové (2012) jsou tyto exkurze řízeny evangelickou církví severní Ameriky a  

koncipovány jako neziskové a naučné atrakce pro majetné turisty. Přibližně půldenní exkurze 

začínají jízdou skrze chudinské městské čtvrti a končí návštěvou již zmíněné skládky, kde lidé 

žijí a pracují jako sběrači odpadu (Dürrová 2012; Steinbrink, Frenzel a Koens 2012). Při srovnání 

s jinými diskutovanými destinacemi je zde patrná jistá rozdílnost zejména v průběhu celého 

procesu, kdy hlavním vrcholem exkurzí je již výše zmíněná skládka odpadu a lidé v ní žijící. Je 

však třeba říci, že z hlediska této práce jde o významnou formu cestovního ruchu v chudinských 

městských čtvrtích, protože se dle Dürrové (2012) nejedná o komerční aktivitu, což platí také pro 

Medellín, místo vlastního výzkumu. Autorka dále dodává, že v celém procesu jsou silně 

zakořeněny filantropické a křesťanské ideály, které spojují migrační způsob života obyvatel 

skládky, charitu, urbánní chudobu a cestovní ruch. 

Argentina a Jamajka jsou dle Steinbrinka, Frenzela a Koense (2012) relativně novými 

destinacemi v CRCHMČ. V Argentině dle těchto autorů započaly chudinské exkurze v prosinci 

roku 2004, kdy nově zformované společnosti začaly nabízet prohlídky periferních chudinských 

částí Buenos Aires za 70 dolarů na osobu. Jak dále popisují Steinbrink, Frenzel a Koens (2012), 

v Kingstonu, hlavním městě Jamajky, v roce 2007 během světového poháru v kriketu začaly 

místní průvodci nabízet exkurze do chudinské městské čtvrti Trenchtown, která je kulturně i 

umělecky spjata s tvorbou jamajského zpěváka, skladatele a kytaristy Boba Marleyho. 

Organizátoři očekávají, že tato čtvrť bude zajímat stále více zahraničních turistů a podnikání 

v oblasti exkurzí bude více profesionalizované.  

3.2.4.1 Brazílie 

Specifická forma cestovního ruchu v chudinských městských čtvrtích se rozvinula v Brazilských 

favelách přibližně na počátku devadesátých let (Steinbrink, Frenzel a Koens 2012; Rolfes 2010; 

Freire – Medeirosová 2009). Favela je však již od počátku dvacátého století často skloňovaný 

pojem a v souvislosti s brazilskými velkoměsty se jedná o široce diskutované téma. Frish (2012) 

ve své publikaci uvádí, že historický vývoj byl v průběhu dvacátého století ovlivněn soutěživostí 

jednotlivých činitelů, mezi něž lze řadit stát, katolickou církev, sociální vědy a různé angažované 

skupiny obyvatel, žijících právě v těchto CHMČ. Při pohledu do brazilské politické minulosti je 

třeba říci, že střídající se demokratické a autoritářské režimy měly zcela odlišné urbanistické 

strategie ve vztahu k favelám.  Fundamentální politiky plánovaly tyto čtvrti odstranit a přesídlit 

jejich obyvatelstvo do nově vytvořených sídlišť, zatímco během demokratických období měla 

vláda zájem na jejich urbanizaci a zajištění základní infrastruktury. Nejvýznamnější společenská 
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intervence podle Frische (2012) započala v 90. letech a jejím cílem bylo transformovat favely 

v běžné čtvrti prostřednictvím investic do základní infrastruktury. Zůstává však otázkou, do jaké 

míry je v současné době na tyto čtvrti společensky nahlíženo a zda zmiňovaná transformace měla 

nějaký vliv na globální pohled, o němž lze říci, že stále považuje favely za izolované nebezpečné 

komunity.  

Williams (2008) tvrdí, že exkurze do favel se staly velmi populárními pro zahraniční turisty 

zejména z důvodu fascinace drogovou kulturou a snaze pomoci místním rezidentům. Podle 

Frenzela (2012), Frische (2012) a Freire – Medeirosové (2009) jsou tyto exkurze nejčastěji 

realizovány v největší brazilské chudinské čtvrti Rocinha, situované v zámožnější zóně bývalého 

brazilského hlavního města Ria de Janeiro. Freire – Medeirosová (2009) doplňuje, že v roce 1993 

přestala být Rocinha považována za favelu a stala se z ní městská čtvrť. Pravděpodobně se tak 

stalo na základě transformace, popisované výše Frishem (2012). Z hlediska fyzické podobnosti je 

místu vlastního výzkumu nejvíce podobna favela Santa Marta (viz příloha 13), která disponuje 

velmi podobnými atrakcemi, mezi něž lze zařadit například výhled, knihovnu, či lanovou dráhu 

(Freire – Medeirosová, Vilarouca a Menezesová 2013). Dle těchto autorů také Santa Marta 

v současné době soupeří s favelou Rocinha o titul nejslavnější a nejnavštěvovanější favely v Riu 

de Janeiro. Zde se nabízí konstatovat, že právě zmiňované turistické atrakce jsou v chudinských 

městských čtvrtích ústředním bodem zájmu turistů. 

Dalšími významnými urbánními destinacemi jsou dle Steinbrinka, Frenzela a Koense (2012) 

města São Paulo a Salvador de Bahia, kde však tento fenomén vznikl později. V příloze 14 je 

možné nalézt mapku Ria de Janeiro s vyobrazením čtvrtí Rocinha, Santa Marta a dalších méně 

důležitých CHMČ. Rolfes (2010) uvádí, že v roce 1997 se do Brazílie podívaly tři milióny turistů 

a v roce 2007 to bylo již pět miliónů.  Z tohoto počtu ročně navštíví Rio de Janeiro přibližně dva 

milióny zahraničních turistů, z nichž dle údajů Steinbrinka, Frenzela a Koense (2012) a Rolfese 

(2010) asi čtyřicet až padesát tisíc z nich absolvuje exkurzi do čtvrti Rocinha. Freire – 

Medeirosová (2009) doplňuje, že měsíčně se do této čtvrti podívají asi tři tisíce turistů. Williams 

(2008) dále konstatuje, že chudinská čtvrť Rocinha je v Riu de Janeiro třetí nejnavštěvovanější 

turistickou atrakcí, ihned po vrcholu Corcovado (česky Hrbáč) se sochou Krista Vykupitele a 

vrcholu Pão de Açúcar (česky Cukrová homole), na nějž se lze dopravit oblíbenou lanovou 

dráhou. Průměrná cena za absolvování exkurze na osobu činí dle Rolfese (2010) přibližně 20 – 

25 dolarů. 

Jak již bylo řečeno v podkapitole 2.2, zabývající se klasifikací cestovního ruchu 

v chudinských městských čtvrtích, navrhují Freire – Medeirosová (2007 a 2009) i Meschkanková 

(2011) univerzální termín „reality tours“, který lze volně do českého jazyka přeložit jako exkurze 

za poznáním reality. Autorky tak činí na základě dvou významných zjištění. Prvním je výše již 

diskutovaná motivace účastníků, kteří své návštěvy obhajují touhou pozorovat realitu města na 

vlastní oči. Druhé, pro tuto podkapitolu významné zjištění, spočívá v chování organizátorů 

exkurzí, kteří se požadavkům turistů přizpůsobili a začali své produkty nabízet s obchodní 

nálepkou autenticity a reality. Tento fakt byl podnícen vývojem chudinských městských čtvrtí 

jako obchodních značek nejen v Brazílii, ale i v dalších důležitých destinacích s přítomným 
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CRCHMČ. Freire – Medeirosová (2009) ve své publikaci odhaluje postupnou genezi turistické 

obchodní známky favel a popisuje, jaké aspekty hrály při tomto procesu významnou roli. Dle 

autorky za vývojem stojí především šíření poznatků za pomoci nově vzniklých cestovních 

kanceláří, dokumentárních a fikčních filmů, fotografií, magazínů, turistických průvodců a 

reklamních kampaní. Stejným způsobem se poté rozvinula i turistická obchodní známka exkurzí 

za poznáním reality ve favelách, protože turisté se zcela logicky nespokojili pouze s vědomím, že 

tyto chudinské městské čtvrti existují, ale chtěli je přímo navštívit ve snaze porovnat reálné obrazy 

s těmi virtuálními. Freire – Medeirosová (2009) uzavírá, že v současné době favely kromě 

chudoby, násilí a drogového průmyslu symbolizují také brazilský folklór, tradice, zvyky a kulturu 

obecně. Tato problematika je zmíněna zejména z důvodu analogického vývoje turistické 

obchodní známky v chudinských městských čtvrtích města Medellínu (Hernández – Garcia 

2013). Zde je tento proces zatím na počátku své evoluce a probíhá tedy v menším měřítku.  

Z hlediska této práce je velmi významný článek „Favela tourism“ od Freire-Medeirosové 

(2012), který odhaluje názory rezidentů favely Rocinha na přítomnost turistů v jejich městské 

čtvrti. Protože jsem se rozhodl zahrnout podobnou studii do vlastního výzkumu, je třeba blíže 

specifikovat předlohu, kterou uskutečnila Freire – Medeirosová (2012). Tato autorka za pomoci 

entuziastických studentů a dotazníkového šetření vyzpovídala 178 rezidentů z různých částí 

favely, kde se turisté objevují i tam, kde nikoliv. Autorčiny otázky cílily ke zjištění, jak místní 

rezidenti vnímají přítomnost turistů, kdy poprvé turisty pozorovali, zda jim přítomnost CR 

nějakým způsobem změnila život a zda s nimi již měli nějaký kontakt. Prezentaci výsledků 

vnímání přítomnosti cestovního ruchu je možné nalézt v grafu 2. 

 

Graf 2 – Vnímání přítomnosti turistů rezidenty ve favele Rocinha (Rio de Janeiro) 

 

Zdroj: Freire – Medeirosová 2012 

 

Z výsledků je patrné, že rezidenti většinou považují přítomnost turistů ve své čtvrti za 

pozitivní záležitost. Freire – Medeirosová (2012) k výsledkům tohoto výzkumu podotýká, že se 
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jde o specifický paradox, protože komerční vztahy mezi rezidenty a turisty jsou velmi sporadické 

a téměř neexistují. Jinými slovy nedochází ke správné distribuci výdělků z přítomnosti cestovního 

ruchu místním obyvatelům. S tímto tvrzením se výše ztotožnili i Briedenhannová a Ramchander 

(2005). Obdobně jako v Jihoafrické republice se dle Freire – Medeirosové (2012) ozývají místní 

hlasy i ve čtvrti Rocinha, které tvrdí, že exkurze by mohly být prospěšné rezidentům, pokud by 

se změnila jejich forma. Ze stávající situace podle těchto názorů profitují pouze turisté a malé 

množství organizátorů. 

V další části výzkumu se Freire – Medeirosová (2012) zaměřila na zjištění, jaká místa by 

rezidenti favely Rocinha nejraději ukázali turistům, kolik by po turistech žádali v případě 

asistované prohlídky a jaké suvenýry by jim doporučili ke koupi. Odpovědi prozradily, že místní 

obyvatelé preferují demonstraci pozitivních atributů chudinské městské čtvrti, jakými jsou 

například škola samby, řídící centrum favely Casa da Paz, dětský orchestr, hudební škola, 

kulturní dům Casa de Cultura, výhled na město a lidé, kteří vytváří kostýmy nebo ručně dělané 

výrobky. Jak však dále popisuje Freire – Medeirosová (2012), existují také rezidenti, kteří 

preferují ukázat turistům realitu chudinské městské čtvrti, tedy její stinné i kladné stránky. 

Autorka dále upozorňuje na velmi znepokojivé zjištění, které odhalila během dotazování se, kolik 

peněz by si rezidenti účtovali za asistovanou prohlídku favely.  Většina místních obyvatel (76 %) 

reagovala s údivem, neboť si nebyla vědoma faktu, že prohlídky jsou placené. V případě průvodu 

favelou by však rezidenti přibližně v 70 % za asistenci nechtěli vůbec nic. Pouze malé množství 

by si účtovalo více, než je skutečná cena. 

Pro účely této práce je dále nezbytné určit strukturu turistů dle světového makroregionu, jejich 

věk, povolání a počet předchozích návštěv chudinských městských čtvrtí. Freire – Medeirosová, 

Vilarouca a Menezesová 2013 tuto analýzu učinili v rámci svého výzkumu ve favele Santa Marta. 

Vzniklý vzorek odhalil, že přibližně polovina respondentů z celkových 400 pochází ze západní 

Evropy, následují turisté z Austrálie a Oceánie (15,3 %), Latinské Ameriky (14,2 %) a Severní 

Ameriky (11,5 %). Po těchto regionech favelu také navštívili turisté z východní Evropy a 

Středního východu. V grafu 3 je tato struktura podrobně vyobrazena. Autoři dále konstatují, že 

věkový průměr dotazovaných turistů činil 40 let. V otázce povolání přibližně 19 % respondentů 

uvedlo studium a 11 % penzi. Naprostá většina z dotázaných (86 %) sdělila, že chudinskou 

městskou čtvrť navštívila poprvé v životě.  
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Graf 3 – Struktura turistů ve favele Santa Marta dle světového makroregionu (Brazílie) 

 

Zdroj: Freire – Medeirosová, Vilarouca a Menezesová 2013 

 

Jak již bylo řečeno výše, obě diskutované brazilské favely (Rocinha i Santa Marta) vykazují 

jistou podobnost s chudinskými městskými čtvrtěmi v Medellínu, ve kterých probíhal vlastní 

výzkum práce. Mezi významné determinanty této podobnosti patří zejména fyzickogeografická 

poloha favel, které jsou stejně jako CHMČ v Medellínu umístěny až izolovány v příkrých svazích 

nad údolím, ve kterém je střed města a přístup do nich je tak do značné míry omezen. Tento fakt 

postupně donutil městské samosprávy k významným krokům pro zlepšení dostupnosti a posléze 

infrastruktury čtvrtí prostřednictvím výstavby lanových drah, jež v současné době v některých 

brazilských favelách a medellínských „barrios de invasiónes“ zastávají také funkce populárních 

atrakcí pro turisty. Lze obecně konstatovat, že obě destinace jsou si podobné i z hlediska dalších 

turistických atrakcí. Vyvýšená poloha nad městy logicky přitahuje turisty pro jedinečný výhled a 

existence knihovny pro poznání místní kultury. Další zajímavostí je místní latinskoamerická 

kultura, jejíž některé prvky obě destinace sdílí. V neposlední řadě je třeba zmínit vznik turistické 

obchodní známky, která začala exkurze do CHMČ globálně nabízet jako nový produkt cestovního 

ruchu. Brazilské favely byly v této kapitole podrobněji zkoumány především z důvodu všech výše 

jmenovaných podobností s chudinskými čtvrtěmi města Medellínu.  

3.2.4.2 Kolumbie 

Tato kapitola odhaluje princip cestovního ruchu v chudinských městských čtvrtích v Kolumbii, 

jeho charakter, podobu a důležité aspekty. I přes dokázanou přítomnost tohoto fenoménu na 

základě vlastního výzkumu (2015) je třeba konstatovat, že z hlediska intenzity návštěv nespadají 

zatím kolumbijská města Medellín (místo výzkumu) a Bogota do kategorie dominantních 

destinací CRCHMČ. Turistické prohlídky kolumbijských městských chudinských čtvrtí nejsou 

prozatím tak masivně zorganizovány, jako je tomu zvykem například v Bombaji, Kapském městě 

či Riu de Janeiro, ale existují již agentury, které se nabízením exkurzí zabývají. Z tohoto faktu lze 

usoudit, že v Kolumbii je CRCHMČ prozatím na počátku vývoje, avšak prokazatelně přítomen. 
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V současné době jsou exkurze nabízeny zejména prostřednictvím internetových portálů (viz 

příloha 15) a hotelových prospektů, které poukazují na rozsáhlou transformaci chudinských 

městských čtvrtí v posledních 30 letech. V takových nabídkách je většinou zahrnuto i cestovní 

pojištění pro případ újmy na zdraví v důsledku nepříznivé situace a přeprava na místo i zpět 

minibusem. Exkurze trvají přibližně tři hodiny a stojí v přepočtu okolo dvou tisíc korun. Cena je 

několikanásobně vyšší, než u výše jmenovaných destinací a je patrně nadsazena z důvodu menší 

intenzity exkurzí a tudíž slabší konkurence. Dalším důvodem může být také nezájem města o tak 

masový cestovní ruch, jaký se rozvinul ve výše zmiňovaných oblastech. Dle mého odhadu 

navštíví denně chudinské čtvrti v průměru okolo 50 turistů bez průvodce, přičemž největší 

intenzity tento CR dosahuje během víkendů. Exkurze s asistovaným doprovodem je zřejmě zatím 

na svém podnikatelském počátku, neboť i webové stránky městské agentury, která tuto prohlídku 

nabízí, jsou z roku 2015. 

Je nutné dále říci, že neexistuje mnoho výzkumů, které odhalují průběh a charakteristiku 

problematiky a k tomuto tématu jsou z dostupných zdrojů v angličtině k dispozici pouze 

publikace Rivadullové a Bocarejové (2014) a Hernándeze – Garcíi (2013). Tito autoři se během 

svých výzkumů zaměřili na tvorbu turistické obchodní známky měst Bogoty a Medellínu, která 

je podpořena výstavbou nových infrastrukturních projektů v chudinských čtvrtích. Hernández – 

García (2013) upozorňuje na fakt, že tyto projekty se po dokončení staly turistickými atrakcemi, 

což v místě výzkumu paradoxně pomohlo pozitivnímu rozvoji životní úrovně rezidentů. Dle 

Frenzela, Koense, Steinbrinka a Rogersona (2015) však přítomnost turistů v CHMČ nebyla 

původním plánem medellínské městské samosprávy, přestože se nabízely předpoklady, že místa 

budou turisticky zajímavá. Tito autoři dále doplňují, že cestovní ruch byl sice při výstavbě 

součástí městského strategického plánu, ale  pouze z důvodu zajištění bezpečnější návratnosti 

investic. Hernández – García (2013) a Rivadullová a Bocarejová (2014) konstatují, že za 

nadprůměrně úspěšné a také nejznámější projekty tohoto typu lze v místě výzkumu považovat 

výstavbu dvou kabinkových lanových drah v roce 2004 vedoucích nad chudinskými obydlími a 

dále jezdící schody, které rezidentům pomáhají překonat značné převýšení při cestě domů (viz 

přílohy 16 a 17). Autoři dále poukazují na fakt, že podobné iniciativy většinou upoutají pozornost 

turistů, kteří CHMČ navštíví ve snaze porovnat, jak velký pokrok byl v otázce vývoje učiněn od 

dob, kdy byl Medellín a jeho chudinské čtvrti jedním z nejnásilnějších měst na světě.  

Protože jsou lanové dráhy v Medellínu také globálně považovány za symbol pozitivní 

transformace (Rivadullová a Bocarejová 2014), inspirovaly se jimi i další latinskoamerická města 

v otázce infrastrukturního rozvoje chudinských městských čtvrtí. Hernández – García (2013) v 

této souvislosti hovoří o lanových dráhách, které jsou dnes několikrát přítomny i ve výše 

probíraných favelách Ria de Janeiro. Na základě rozhovoru s brazilským výzkumníkem L. A. 

Meesem (2015) se však domnívám, že otevření lanových drah se v této destinaci nesetkalo s 

takovým nadšením rezidentů a úspěchem v podobě turistické aktivity, jako tomu bylo v 

Medellínu. Je také třeba vyzdvihnout specifický přístup medellínské městské samosprávy, která 

se patrně na základě zkušeností z jiných zemí rozhodla v celé záležitosti více intervenovat a 

nenechat tak rozvíjejícímu se cestovnímu ruchu v chudinských městských čtvrtích volný prostor. 
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Na základě rozhovoru s Naranjovou (2015) se dále domnívám, že tyto kroky byly učiněny ve 

snaze udržet CRCHMČ více pod kontrolou a se spravedlivějším přístupem k místním 

obyvatelům. Nabízí se zde však otázka, do jaké míry je tento úkol snazší pro destinaci 

s několikanásobně nižším přílivem turistů. V souvislosti s touto problematikou zavedla 

medellínská městská správa termín „sociální urbanizace“, který zahrnuje výše zmiňovaný 

přístup města za pomoci podobných projektů. 

Na rozdíl od Medellínu, není v Bogotě přítomna podobná turistická atrakce a projekt lanové 

dráhy Cazucable v bogotské chudinské městské čtvrti Cazucá je zatím ve fázi příprav 

(Rivadullová, Bocarejová 2014). Autorky ve své studii analyzují pouze možnosti výstavby této 

kabinkové lanové dráhy a uzavírají s tvrzením, že nerozumí obecnému nadšení místních obyvatel 

v otázce projektu. Dle jejich názoru jsou v CHMČ důležité zcela jiné části infrastruktury, jako 

například přístup k vodě, ambulantní péče či legalizace a bezpečnost. 

Jak již bylo řečeno výše, na základě poznatků z vlastního výzkumu (2015) bylo zjištěno, že 

průběh cestovního ruchu v chudinských čtvrtích Medellínu a Bogoty není naprosto shodný 

s významnými destinacemi prezentovanými výše, avšak lze pozorovat jeho přítomnost. Je zde 

však zřetelně prokazatelná analogie s brazilskými favelami zejména v otázce přístupu oficialit a 

fyzickogeografického umístění. V Medellínu bylo otevření chudinských městských čtvrtí pro 

veřejnost zaštítěno a podpořeno veřejnými investicemi v oblasti zmiňované infrastruktury 

takovým způsobem, že se stalo příkladným pro další regiony Latinské Ameriky. 

3.2.5 Shrnutí diferencí 

I přes rozdílnosti mezi jednotlivými regiony, patrnými zejména na makroregionální úrovni je 

třeba říci, že principiálně se cestovní ruch v chudinských městských čtvrtích neliší. Za stěžejní 

vodítko k tomuto tvrzení lze považovat výsledky motivačních studií, které odhalují, že turisté 

všechny probírané CHMČ navštěvují primárně z důvodu poznání místní atmosféry a kultury. 

Z hlediska intenzity exkurzí nad ostatními regiony zřetelně dominuje Jihoafrická republika a dále 

následují Brazílie a Indie. Je možné říci, že ve zbylých regionech je tento typ cestovního ruchu 

zatím ve stádiu rozvoje a potrvá zřejmě ještě nějakou dobu, než dosáhne stejné fáze. Mezi hlavní 

rozdíly v dominantních destinacích lze vyjma intenzity návštěv označit průběh exkurzí, které se 

vždy orientují na místní kulturu, dále jejich cenu, historii vývoje CRCHMČ a přístupy městských 

oficialit. Jak již bylo zmíněno, zejména Jihoafrická republika je v otázce historického vývoje 

tohoto fenoménu poněkud specifickým příkladem. Městské instituce v latinskoamerických 

destinacích  naproti tomu k exkurzím přistupují se zřetelným zájmem o vzniklou situaci a mají 

snahu o její kontrolu. 

Na základě poznatků výše lze říci, že přístupů k této problematice je velké množství. Za 

obecně uznávaný pohled však lze pravděpodobně považovat stanovisko těch autorů, kteří hovoří 

o kontroverzi, etickém kodexu, morálce společnosti a polemizují nad užitečností tohoto 

fenoménu. Tato diplomová práce vznikla na základě mých poznatků, které naznačují, že forma a 

způsob cestovního ruchu v chudinských čtvrtích Medellínu nemusí být nutně považovány za tak 

kontroverzí, jako je tomu v obecně známých destinacích. Některé výše zmiňované a podrobně 
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popisované výzkumy byly proto analogickým způsobem aplikovány ve vybraných částech města 

a jejich výsledky jsou prezentovány v následující kapitole. 
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Kapitola 4 

Metodika výzkumu 

4.1 Výběr a popis místa výzkumu 

I přes již výše diskutovaná intenzivně navštěvovaná místa z hlediska CRCHMČ, jsem se rozhodl 

k realizaci výzkumu v Medellínu, který svou intenzitou návštěv chudinských městských čtvrtí 

nedosahuje tak vysokých hodnot. V následujících řádcích je blíže osvětlen důvod, který stál za 

hlavním rozhodnutím a dále co je z hlediska CRCHMČ na tomto místě podstatné. Medellín je 

hlavní a největší město departmentu Antioquia a současně celé metropolitní oblasti údolí Aburrá 

v severních Andách (Patiño, Miralles 2015), které se nachází severozápadně od bogotské 

metropole (viz obr. 5). Autoři uvádí, že s populací 3,5 miliónu obyvatel je Medellín a okolí také 

druhým nejlidnatějším kolumbijským městem. Hernández – García (2013) doplňuje, že podobně 

jako v dalších kolumbijských městech, je i v Medellínu obyvatelstvo silně sociálně segregováno. 

Autor hovoří o  majetnější východní části a chudší západní periferii. Celá urbanizovaná oblast je 

obklopena horským pásmem, jehož vrcholky dosahují v průměru výšky okolo 2500 m n. m. 

(Patiño, Miralles 2015).  
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Obr. 5 – Topografická mapa Kolumbie 

 

Zdroj: autor 
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Na úpatí těchto hor okolo centra města se zcela logicky nachází poměrně náročný terén, který 

značně stěžuje výstavbu jakékoliv infrastruktury a obydlí. Je však třeba doplnit, že i přes svou 

obtížnost je periferní oblast velmi intenzivně osídlena (Hernández – García 2013). S pomocí B. 

S. Acosty Correy (2015), jež vyučuje předměty GIS a Kartografii na univerzitě EAFIT 

v Medellínu, jsem vytvořil mapu (viz obr. 6), která vyobrazuje index rozvoje infrastruktury 

medellínských čtvrtí a také místa realizovaného výzkumu. Ukazatel úrovně rozvoje jednotlivých 

čtvrtí je sestaven z více segmentů infrastruktury, mezi něž patří přístup k pitné vodě, elektrifikace, 

připojení na kanalizaci, domácnosti s více než dvěma obyvateli na jednu místnost a kompozice 

materiálu obydlí. Jinými slovy lze říci, že indikátor ve zmiňované mapě do značné míry vystihuje 

socioekonomické rozdíly mezi jednotlivými částmi města a nejtmavěji zabarvené čtvrti je možné 

považovat za CHMČ. Z této mapy je dále možné vyčíst, že chudinské městské čtvrti jsou ve větší 

míře umístěny ve zmiňovaných periferních oblastech, tedy dále od řeky Medellín, jež protéká 

celým údolím a centrem stejnojmenného města. Z výše uvedeného vyplývá, že většina 

medellínských CHMČ zasahuje svou rozlohou do úpatí hor, což vytváří charakteristický rys 

stoupajících neutěšených obydlí (příloha 18), nápaditě se podobajících brazilským favelám. 
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Obr. 6 – Index infrastruktury a místo výzkumu  

 

Zdroj: autor 
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Právě tato skutečnost přiměla mezi lety 2004 a 2007 městské vedení ke specifickým krokům 

ve snaze usnadnit život rezidentům, kteří každodenně absolvují náročnou cestu za prací do centra 

města (Hernández – García 2013). Jak již bylo zmíněno výše, jedním z realizovaných projektů se 

staly dvě lanové dráhy zvané Metrocable, které jsou součástí městské hromadné dopravy. 

Hernández – García (2013) tvrdí, že za hlavní rozhodující faktory k umístění těchto drah je možné 

považovat právě náročnost terénu a dále socioekonomické podmínky jednotlivých čtvrtí. Z tohoto 

důvodu se obě kabinkové lanovky nachází v nejvíce postižených čtvrtích, kterými jsou Popular, 

Santa Cruz (comuna 1 a 2) a dále Robledo a San Javier (comuna 7 a 13). Mezi další realizované 

projekty lze ve jmenovaných čtvrtích zařadit například výstavby knihoven, škol a veřejných míst 

(Hernández – García 2013). Právě skutečnost, že většina těchto realizovaných projektů v 

současnosti splňuje také roli turistických atrakcí, mě přivedla k rozhodnutí uskutečnit výzkum 

v jejich okolí, přičemž výchozím místem se pro celou studii stala druhá mezistanice lanové dráhy 

ve čtvrti Popular a také horní část eskalátorů ve čtvrti San Javier. Obě tyto lokality dle 

Hernándeze – Garcii (2013) ještě před třiceti lety v dobách drogového vůdce Pablo Escobara 

patřily s vysokým počtem vražd k nejnásilnějším místům na světě a byly úzce spjaty s obchodem 

s narkotiky. Závěrem je třeba doplnit, že situace s výběrem místa byla značně ulehčena, protože 

lokality mimo hlavní turistický koridor stále nelze považovat za bezpečné a není doporučeno je 

navštěvovat.  

4.2 Zvolené formy výzkumu 

Na základě analýzy problematiky ve významných regionech výše jsem se rozhodl pro výzkum 

nestandardizovaným zúčastněným pozorováním a dále dotazníkovým šetřením. 

Nestandardizované zúčastněné pozorování je v této diplomové práci užito zejména z důvodu 

podrobného popisu průběhu exkurze do chudinských městských čtvrtí Medellínu. Hendl (2005) 

tvrdí, že zúčastněné pozorování patří mezi nejdůležitější kvalitativní metody výzkumu. Autor dále 

dodává, že pro tuto formu výzkumu je nezbytné získat přístup do terénu a vytvořit kontakt 

s účastníky situace. V případě vlastního výzkumu lze konstatovat, že účastníci situace byli místní 

rezidenti a přítomní turisté. Podle Hendla (2005) je také nutné pro dosažení přístupu do 

zkoumaného terénu využít pomoci přátel, kolegů či institucí zodpovědných za správu místa a dále 

je dle tohoto autora nezbytné zvolit klíčového informátora, který dané prostředí dobře zná. 

Průběhu pozorování v Medellínu byli přítomni čtyři studenti z nedaleké univerzity Colegio Mayor 

de Antioquia, kteří během celé studie figurovali jako překladatelé v případě rozhovoru s místními 

rezidenty a turistickými průvodci. Za klíčového informátora lze označit asistenta u eskalátorů 

Sergia, který poskytl jedinečné informace týkající se průběhu exkurzí a dále výše představenou 

L. H. Naranjovou, jež přispěla s informacemi o jednotlivých nabízených exkurzích. Popis 

prohlídky chudinské čtvrti a situace v ní, nálady mezi rezidenty a turisty, důležitých aspektů celé 

studie jsou popsány v následující kapitole. 

Další a významnější částí výzkumu bylo dotazníkové šetření k zodpovězení výše 

prezentovaných výzkumných otázek, spjatých s turistickými motivy a názory místních rezidentů 
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na přítomnost CR v jejich čtvrti. Dle Rochovské, Káčerové a Ondoše (2014) existují tři formy 

dotazníkového šetření podle typu otázek. Autoři rozlišují otevřené, uzavřené a polouzavřené 

dotazování. Otevřené dotazníky neposkytují respondentovi žádné varianty odpovědi, naopak 

vytváří prostor pro vyjádření svých názorů, v uzavřených dotaznících respondent vybírá z předem 

nabídnutých možností a polouzavřený (polostandardizovaný) dotazník je kombinací obou výše 

zmiňovaných druhů. Výzkum v chudinských čtvrtích Medellínu lze na základě těchto informací 

považovat za polouzavřené dotazníkové šetření, během něhož respondenti při otázkách vybírali 

z nabídnutých možností a současně měli prostor pro vlastní názor. Celá studie byla rozdělena na 

dvě zkoumané skupiny, z nichž první a méně početnou byli turisté s 35 respondenty a dále 

početnější místní obyvatelé s 201 respondenty. Z předchozího tvrzení vyplývá, že pro účely 

výzkumu musely být zpracovány celkem dva dotazníky, které je možné nalézt v příloze 19 pro 

místní obyvatele a v příloze 20 pro turisty. V dostupných přílohách jsou tyto dotazníky již 

přeložené z angličtiny i španělštiny do českého jazyka.  

 

4.2.1 Zúčastněné pozorování a jeho výsledky 

Důležitým aspektem této diplomové práce je podrobné popsání průběhu exkurze, kterou jsem se 

rozhodl zpracovat prostřednictvím zúčastněného pozorování. Důvodem k popisu celého průběhu 

byla zejména snaha o kvalitnější přiblížení situace v Medellínu a také porovnání s průběhem 

exkurzí v dalších destinacích. Pozorování bylo uskutečněno společně s dotazníkovým šetřením, 

během kterého byly respondentům kladeny otázky, což byl také klíčový kontakt s turisty a 

rezidenty. Jak již bylo řečeno výše, významnými pomocnými složkami během celé studie byli 

studenti místní univerzity, kteří zde figurovali jako mediátoři mezi mnou a místními obyvateli, 

respektive mnou a dětskými průvodci či Sergiem. Za nejvýznamnější zdroj informací lze 

považovat asistenta u eskalátorů a bývalou tajemnici CR pro department Antioquia. Dále je třeba 

konstatovat, že exkurze do CHMČ nebyla placená, ale individuální bez asistovaného doprovodu. 

Výzkum byl uskutečněn ve čtvrti Popular dne 21. 8. 2015. Rozhovor s Naranjovou (2015) byl 

realizován na půdě univerzity Colegio Mayor de Antioquia přibližně o týden dříve a setkání 

s asistentem u eskalátoru Sergiem pak dne 22. 8. 2015 ve čtvrti San Javier. 

Naranjová (2015) mi během rozhovoru doporučila nezdržovat se ve čtvrti déle po setmění. 

Toto doporučení potvrdil později i Sergio, který dále konstatoval, že se situace v takovou dobu 

může kdykoliv změnit. Zajímavým postřehem bylo například také doporučení, jakým způsobem 

se do těchto čtvrtí obléknout a co si vzít s sebou. Naranjová (2015) hovořila zejména o džínsech 

a obyčejné košili či triku. Na mou otázku, zda si mohu vzít krátké letní kalhoty, mi bylo řečeno, 

že takovým způsobem se v Medellínu nejsnadněji pozná cizinec. Snaha o nevzbuzení přílišné 

pozornosti se tedy stala hlavním důvodem ke změně ošacení. Na otázku, proč turisté čtvrti 

navštěvují, mi Naranjová (2015) odpověděla, že hledají reálný obraz města, kolumbijskou 

kulturu, zvyky, tradice a dále chtějí na vlastní oči porovnat, zda skutečně došlo k tak masívní 

pozitivní transformaci, jakou obecně udávají média a turističtí průvodci. Další důležitou 

informací od těchto informátorů bylo doporučení nevzdalovat se příliš od významných 



Kap. 4: Metodika výzkumu  53 
    

 

turistických atrakcí a z turistického koridoru. Sergio v této souvislosti hovořil o přílišném 

nebezpečí, protože lokality umístěné dále od  infrastruktury naneštěstí bezpečné ještě zdaleka 

nejsou. Všechna tato doporučení byla celou naší skupinou brána velmi vážně a plně akceptována.  

Pozorování života v chudinské čtvrti a přítomnosti turistů započalo v nejníže položené stanici 

lanové dráhy Avecedo, která je přestupným bodem po výstupu z metra. Lanová dráha je volně 

navazujícím veřejným dopravním prostředkem, vedoucím přes barrios Andalucia, Popular a 

Santo Domingo, z nichž v každém je přítomna stanice. Dráha dále pokračuje do hor k výstupní 

stanici v parku Arvi. Na základě vlastního výzkumu lze říci, že tento přírodní park je považován 

za jednu z nejvýznamnějších medellínských turistických atrakcí a upoutávky na něj je možné 

pozorovat ve většině turistických průvodců. Již při cestě vzhůru do stanice Santo Domingo mi 

bylo studenty řečeno, že během pracovních dnů tato destinace nehýří přílišnou turistickou 

aktivitou, avšak o víkendech se situace rapidně mění. Navzdory tomuto lehce pesimistickému 

varování je však třeba konstatovat, že i přes brzkou ranní hodinu se menší množství turistů 

objevilo po výstupu z lanové dráhy v okolí přilehlého tržiště a koridoru, směřujícímu k místní 

knihovně. Přílišná interakce mezi nimi a místními rezidenty však neprobíhala a lze říci, že turisté 

spíše mířili k nedaleké vyhlídce a na exkurzi do knihovny.  

Při cestě směrem k vyhlídce na město byla naše skupina oslovena dvěma přibližně 

desetiletými hochy (viz příloha 21), kteří dle svých slov poskytovali za malé zpropitné 

průvodcovské služby. Tito chlapci částečně ovládali i anglický jazyk a poměrně plynule tak 

vysvětlili celé skupině zdejší situaci i novodobou historii místa.  Hernández – García (2013) v této 

souvislosti ve své publikaci hovoří o „dětech, čekajících na turisty a nabízejících jim prohlídku 

místních atrakcí a knihovny“. Dalším stanovištěm se stala místní veřejná knihovna pojmenovaná 

Parque Biblioteca España, chlouba Santo Dominga a přilehlých barrios. Celý projekt byl 

financován španělskou vládou v roce 2007 a to byl také důvod pro její příznačné pojmenování 

(Blancová, Kobayashi 2009). Černá stavba s moderními architektonickými prvky (viz příloha 22) 

je společenským zázemím pro místní obyvatele, kteří ji navštěvují pro přístup k internetu či za 

účelem vzdělání. V odpoledních hodinách se množství turistů při výstupu ze stanice mírně zvýšilo 

a byl zde tedy prostor pro uskutečnění dotazníkového šetření (viz příloha 23). Zvýšení počtu 

turistů bylo způsobeno zejména tím, že nastával konec pracovního týdne. Na základě pozorování 

lze říci, že interakce mezi místními rezidenty a turisty se také zvětšila, především na přilehlém 

tržišti, kde místní prodejci nabízeli čerstvé ovoce a nápoje. Rezidenti i turisté při interakci s námi 

během vyplňování dotazníků byli velice vřelí a takřka nikdo z nich odpovědi neodmítl. Po 

několika úspěšně vyplněných dotaznících se naše celá skupina odebrala směrem k lanové dráze a 

zamířila zpět do základní stanice. 

Závěrem je třeba říci, že hlavním rozdílem v exkurzi do CHMČ byla zejména její neplacená 

forma. Ludvigsenová (2002) ve své publikaci podrobně popisuje placenou exkurzi v CHMČ 

v Kapském městě a na základě jejích poznatků lze konstatovat, že exkurze v Kapském městě jsou 

zorganizovány jako skutečné asistované prohlídky. Z autorčina vyprávění je možné také usoudit, 

že interakce mezi turisty a místními rezidenty nebyla průvodcem Sandilem příliš doporučována. 

Při naší individuální exkurzi v okolí turistických atrakcí však k takové interakci poměrně běžně 
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docházelo, zejména na místním tržišti a s dětskými průvodci. Jak již bylo řečeno výše, v roce 

2015 začaly být také v Medellínu nabízeny placené exkurze do několika chudinských čtvrtí. Účast 

na nich však vzhledem ke značné nákladnosti nebyla realizována a může tak být výzvou pro 

následující studie rozvíjejícího se CRCHMČ v Kolumbii. 

 

4.2.2 Dotazníkové šetření  

Jak již bylo řečeno výše, dotazníkové šetření se uskutečnilo ve dvou medellínských čtvrtích (San 

Javier a Popular) a bylo rozděleno na dvě skupiny respondentů (turisté a místní obyvatelé). 

Sestavení dotazníků (viz přílohy 19 a 20) se částečně odvíjelo od diskuze s paní Ledys Lopez 

Zapatovou (2015), doktorskou studentskou a vyučující na univerzitě Colegio Mayor de Antioquia, 

která ve stejný čas realizovala studii percepcí přítomného cestovního ruchu rezidenty a 

transformací chudinských městských čtvrtí. Z tohoto důvody byly některé otázky formulovány 

tak, aby vyhovovaly oběma kooperujícím výzkumným stranám. Ve skupině turistů byla 

spolupráce učiněna při zjišťování, která zajímavá místa turisté v této čtvrti již navštívili (viz graf 

10) a dále při hodnocení přístupu místních obyvatel k turistům (viz graf 11) a mínění turistů o 

nabitých zkušenostech z exkurze (viz graf 12). Ve skupině místních obyvatel byly společně 

formulovány následující otázky (viz grafy 16, 17, 18 a 19): 

 Která místa podle vás turisté nejvíce navštěvují? 

 Jaká místa ve vaší čtvrti byste turistům doporučili k návštěvě? 

 Jaký je podle vás přístup místních obyvatel k turistům? 

 Myslíte si, že přítomnost turistů může napomoci ke zlepšení situace v těchto 

odvětvích? 

Během samotného dotazování studenti kladli otázky místním obyvatelům a já jsem současně 

zpovídal turisty, kteří absolvovali prohlídku. Proces se obešel bez významnějších potíží, pouze 

s drobnými nedostatky, kdy například rezidenti odmítli odpovídat. Je třeba dále říci, že pro formu 

této studie sloužily jako předlohy výše probírané regionální výzkumy v dominantních lokalitách 

z hlediska intenzity CRCHMČ. Byla zde tedy snaha o  uskutečnění obdobného výzkumu, který 

měl za cíl zjistit přístupy místních obyvatel, jejich názory na přítomnost turistů a dále turistické 

motivační tendence ke vstupu do chudinských městských čtvrtí společně s názory turistů, týkající 

se přístupu místních obyvatel či získaných zkušeností z exkurze. 
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Kapitola 5 

Výsledky dotazníkového šetření 

5.1 Turisté 

Již na základě rešerše literatury je zřejmé, že stěžejním faktorem pro účast na chudinských 

exkurzích je motivace turistů. Motiv návštěvníků CHMČ byl proto podrobněji studován i v této 

diplomové práci. Následující text zahrnuje především koláčové grafy, znázorňující četnosti 

odpovědí respondentů společně s procentuálním zastoupením dané kategorie. Jak již bylo řečeno 

výše, celkem se podařilo oslovit 35 respondentů, jejichž rozložení věku a pohlaví je možné nalézt 

v tabulce 3. 

Tab. 3 – Rozložení turistů na základě věku a pohlaví 

Věk Ženy Muži Celkem 

16 – 26 9 4 13 

27 – 37 7 9 16 

38 – 48 2 0 2 

49 – 59 2 0 2 

60 a více 0 2 2 

celkem 20 15 35 

Zdroj: vlastní šetření 2015 

 

Z této tabulky je zřejmé, že většina turistů jsou mladí lidé mezi 20 – 40 lety. Tento fakt může 

být způsoben mnoha důvody. Prvním a patrně nejpodstatnějším je nepřístupnost celé lokality a 

dále individuální způsob cestování. Většina dotázaných mladých lidí potvrdila, že cestuje napříč 

Kolumbií, či Latinskou Amerikou a Medellín je pouze jejich krátkodobou přechodnou destinací. 

Domnívám se, že takový způsob turistiky není pro starší generace příliš atraktivní a vhodný. Dle 

typologizace účastníků podle Smithe (1995) by ve většině případů turisté v CHMČ Medellínu 

spadali do kategorie neobvyklých účastníků, kteří podnikají individuální výlety mimo 

organizovaný program, aby se seznámili s místní kulturou. Tento fakt činí CRCHMČ v Medellínu 

značně odlišným od destinací s masově zorganizovanou a širokou nabídkou exkurzí. Je však 

velmi důležité podotknout, že i přes tak krátký čas, který turisté v Medellínu stráví, si dokáží najít 

cestu do zdejších barrios. Z tohoto faktu usuzuji, že se městu dobře daří šířit informace o 
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infrastrukturních změnách a projektech, které se tak stávají stále navštěvovanější turistickou 

atrakcí. Další možností je šíření informací o pozitivní transformaci chudinských městských čtvrtí 

zejména po internetu, což částečně omezuje skupinu konzumentů především na mladší generace 

a populaci středního věku.  

V grafu 4 je vyobrazeno národností složení turistů. Lze vypozorovat, že největší zastoupení 

mezi respondenty měly Spojené státy, následovala Dominikánská republika a velkým 

překvapením byli turisté z Evropy (17). Poměrně vysoká přítomnost Evropanů dokazuje, že 

fenomén se skutečně rozšířil globálně a není již výsadou pouze turistů ze Spojených států. Toto 

zjištění bylo překvapivé také proto, že Kolumbie je pro Evropany poměrně vzdálenou destinací a 

společenské předsudky o ní stále hovoří jako o násilném a nevyzpytatelném prostředí. Domnívám 

se proto, že již určitou dobu existují různé propagační materiály, které lákají turisty ze starého 

kontinentu k absolvování dovolené právě v této destinaci.  

 

 Graf 4 – Národnostní složení turistů (n = počet turistů) 

 

Zdroj: vlastní šetření 2015 

 

Na otázku, zda se turisté již dostali do kontaktu s místními obyvateli (viz graf 5), odpovědělo 

74 % respondentů, že ano a zbylých 26 % zatím kontakt s rezidenty nevyhledalo. Je tedy zřejmé, 

že turisté nemají obavu konverzovat s místními obyvateli a pravděpodobně se tak děje především 

na malém tržišti v blízkosti stanici lanové dráhy. Další možná interakce se může odehrát uvnitř 

knihovny, kde se také nachází  malá výstava umění místních obyvatel. Velmi raritní, ale zajímavý 

způsob interakce může vzniknout v případě, že turisté cestují stejnou kabinkou lanové dráhy 

společně s místními obyvateli, což často podnítí navázání kontaktu mezi oběma stranami. 
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Graf 5 – Kontakt turistů s místními obyvateli v CHMČ 

  

Zdroj: vlastní šetření 2015 

 

V návaznosti na graf 5 je poté sestaven graf 6, který odhaluje, zda si turisté od místních 

obyvatel již koupili nějaké potraviny nebo si zaplatili za průvodce. Přibližně polovina turistů si 

před dotazováním ještě nic nekoupila a druhá polovina investovala do potravin, sušenek a 

sladkostí. Dva respondenti uvedli, že si zaplatili za turistického průvodce. Na základě tohoto 

zjištění lze potvrdit, že místní obyvatelé mají snahu o participaci na přítomnosti turistů, avšak 

omezují se zatím pouze na prodej potravin. Zajímavé bylo zjištění, že se nenalezl žádný turista, 

který by od místních obyvatel koupil nějaký suvenýr, či upomínku návštěvy dané čtvrti.  

 

Graf 6 – Nákup produktů nebo využití nabídky služeb od místních obyvatel 

 

Zdroj: vlastní šetření 2015 

 

Zdroje informací o existenci atrakcí v chudinské městské čtvrti turisté podle grafu 7 hledali 

především mezi kamarády a rodinou (37 %), následovaly mapy a turističtí průvodci (31 %), 

internet a turistické blogy (11 %) a středisko turistických informací ve městě (9 %). Zbylé a méně 

významné odpovědi zahrnovaly univerzitní výzkum, reklamy v tisku a také pouze spontánní výlet 

bez doporučení. Významnou roli hraje vizuální stránka chudinské městské čtvrti, kde především 

výhled na město vybízí k pořizování velmi impozantních snímků. Typickým příkladem šíření 

informací mezi potenciálními návštěvníky CHMČ může být tedy sdílení takových fotografií na 

sociálních sítích (viz příloha 24). Je třeba říci, že předávání informací mezi kamarády a rodinou 

právě na sociálních sítích je v dnešní době velmi hojně praktikováno a fakt, že návštěvníci byli 

většinou mladí lidé, toto tvrzení ještě více umocňuje. Za další významné zdroje informací turisté 

považují mapy, knižní turistické průvodce, internet a turistické blogy. Výsledek této analýzy 
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potvrzuje, že chudinské městské čtvrti se pomalu stávají signifikantním symbolem kolumbijské a 

medellínské kultury a dle výše uvedených zdrojů by návštěvník města na tyto lokality neměl 

zapomenout. 

 

Graf 7 – Zdroj informací o existenci CHMČ 

 

Zdroj: vlastní šetření 2015 

 

Zcela jistě nejvýznamnějším analýzou ve skupině turistů byla motivační studie. Odpovědi 

respondentů na otázku, proč vstoupili do této čtvrti, byly různé. Nejvýznamnějšími motivy pro 

návštěvu CHMČ v Medellínu byla touha poznat navštívené místo, pozorovat realitu a zvědavost 

(40 %). Dalšími podněty k návštěvě byly touhy poznat místní infrastrukturu (23 %), porovnat 

transformovanou čtvrť s minulostí (11 %) a dále poznat místní kulturu, atmosféru a umění graffiti 

(8 %). Zbylé odpovědi jsou vzhledem k relativně malému vzorku turistů považovány za nepříliš 

podstatné. Turisté obecně odpovídali na tuto otázku velmi uvolněně, bez náznaku sebemenší 

lítosti, či studu. Na základě tohoto faktu se domnívám, že otázku kontroverze, etiky či 

voyeurismu, si nepřipustili nebo ji nepovažovali za příliš podstatnou.  

 

Graf 8 – Motivace turistů k návštěvě CHMČ v Medellínu 

 

Zdroj: vlastní šetření 2015 
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Obrázek 7 nabízí sémantickou analýzu motivačních tendencí turistů podobně, jako analýza 

Dysona (2012) v Bombaji. Lze vypozorovat, že nejvíce opakovaným absolutně dominantním 

slovem v otázce motivace k návštěvě CHMČ byl termín „poznání“. Domnívám se, že „poznání“ 

silně koresponduje se zvědavostí a hlavním důvodem návštěvy tedy na základě výše uvedených 

výsledků je skutečně touha pozorovat reálnou situaci v chudinské městské čtvrti a úroveň života 

místních obyvatel, společně se zájmem o místní kulturu, zvyky a tradice. Protože byl výzkum 

uskutečněný za pomoci dotazníkového šetření, byla respondentům zajištěna naprostá anonymita. 

Studie se tedy vyvarovala hrozbám falešných odpovědí, nebo odpovědí skrytých za méně 

kontroverzním motivem tak, jak v kapitole 3.2.1.1 popisuje Frenzel a Koens (2012). 

 

Obr. 7 – Sémantická analýza motivů turistů k návštěvě CHMČ 

 

 

Zdroj: vlastní šetření 2015 

 

Na otázku, zda turisté již navštívili podobná místa ve světě předtím, odpovědělo kladně 43 % 

a zbývající část respondentů takovou zkušenosti zatím nezískala. Nejčastěji navštívenými 

předchozími destinacemi byla Brazílie, Jihoafrická republika, Kolumbie, Indie a Kuba. 

Domnívám se, že z hlediska intenzity CRCHMČ nedominantní latinskoamerické destinace 

Kolumbie a Kuba se v odpovědích objevily proto, že výzkum byl v Kolumbii soustředěný a Kuba 

je přilehlý region. Velmi zajímavé a podstatné bylo zjištění, že více než polovina respondentů již 

podobně chudinské městské čtvrti ve světě navštívila.  Dle mého názoru je vyloučeno, aby takto 

koncipované odpovědi byly zcela náhodné. Domnívám se proto, že u některých dotazovaných 

turistů je návštěva CHMČ v zemích globálního Jihu primárním cílem.  

 

Graf 9 – Předchozí návštěva CHMČ mimo Medellín 

 

Zdroj: vlastní šetření 2015 
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Další část analýzy skupiny turistů byla vedena ve spolupráci  se Zapatovou (2015), kde 

hlavním účelem bylo zjistit, jaká místa turisty nejvíce přitahují a jak by zhodnotili přístup místních 

obyvatel a své nově získané zkušenosti z návštěvy CHMČ. Odpovědi na první zmiňovanou 

otázku jsou vyobrazeny v grafu 10 a je možné z nich usoudit, že nejvíce navštěvovanou atrakcí 

ve čtvrtích jsou eskalátory (29 %), následuje lanová dráha (23 %) a knihovna (19 %). Je tedy 

zřejmé, že infrastrukturní projekty skutečně přitahují pozornost turistů a strategie města v otázce 

„sociální urbanizace“ splňuje i tento z počátku neplánovaný požadavek.  Mezi další 

navštěvovaná místa patří vyhlídka a přírodní park Arvi, nacházející se nad čtvrtí Popular. 

 

Graf 10 – Navštívená místa v CHMČ v Medellínu 

 

Zdroj: vlastní šetření a Zapatová 2015 

 

Grafy 11 a 12 odhalují již výše zmiňované zhodnocení přístupu místních obyvatel k turistům 

a také získaných zkušeností z navštíveného místa. Je třeba přiznat, že většina odpovědí na obě 

pokládané otázky byla kladná a turisté tak považují místní obyvatelstvo za velmi přístupné, 

vstřícné a nápomocné. Nově získaných zkušeností si velmi cení 24 z 35 dotázaných turistů a zbylé 

množství je považuje minimálně za příhodně důležité. Je třeba podotknout, že z pohledu turistů 

je situace naprosto bezproblémová a neobnáší žádné nedostatky. Toto zjištění může mírně 

korespondovat s absencí etického uvědomění turistů. Druhou variantou pak může být fakt, že 

vztah mezi turisty a rezidenty je skutečně nadstandartní a existuje bez značnějších komplikací. 

 

Graf 11 a 12 – Zhodnocení přístupu místních obyvatel k turistům (vlevo) a zkušeností z tohoto místa? 

  

Zdroj: vlastní šetření a Zapatová 2015 
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5.2 Rezidenti 

Reflexe názorů místních obyvatel je významná zejména z důvodu prozatím nedostatečného 

probádání tohoto odvětví cestovního ruchu v chudinských městských čtvrtích. Již v teoretickém 

zarámování této práce někteří autoři (např. Frenzel, Koens a Steinbrink 2012) vyslovili 

domněnku, že je nezbytné učinit analýzu názorů místních obyvatel a přiblížit více jejich pohled 

na přítomnost cestovního ruchu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl takovou studii zahrnout do 

vlastního výzkumu a formulovat otázky tak, aby co nejlépe vyjádřily názory a postoje rezidentů. 

Rozložení místních obyvatel na základě věku a pohlaví je možné nalézt v tabulce 4. 

 

Tab. 4 – Rozložení rezidentů na základě věku a pohlaví 

Věk Ženy Muži Celkem 

16 – 26 16 24 40 

27 – 37 22 15 37 

38 – 48 21 10 31 

49 – 59 10 8 18 

60 a více 2 11 13 

neuvedeno 32 30 62 

 celkem 103   98 201 

Zdroj: vlastní šetření 2015 

 

Z tabulky 4 lze vyčíst, že poměr mezi muži a ženami byl takřka vyrovnaný. Ve věkové 

struktuře je deficit u staršího obyvatelstva, což může být způsobeno neochotou rezidentů sdělit 

svůj věk. Tento fakt automaticky vedl k zařazení respondenta do kategorie s neuvedeným věkem, 

ve které se nachází přibližně 30 % dotazovaných rezidentů. Naopak početněji nejsilnější skupinou 

respondentů jsou mladí lidé ve věku 16 – 26 let, následuje skupina s rozmezím 27 – 37 let a střední 

generace mezi 38 – 48 lety.  

První zjišťovanou informací bylo povolání rezidentů (viz graf 13). Lze říci, že odpovědi byly 

rovnoměrně rozložené a nejvíce zastoupenou kategorií byl zaměstnanecký poměr (25 %), 

následovala práce v domácnosti (21 %), studium (20 %), nezaměstnaní rezidenti (15 %), volně 

pracující (12 %) a důchodci (7 %). Z výsledků vyplývá, že poměrně velké procento zaujímají lidé 

bez práce, které v podobných výzkumech zpravidla nemají tak signifikantní zastoupení. Zde se 

nabízí otázka, zda je takový výsledek ovlivněn místem výzkumu, či například neochota rezidentů 

přiznat svůj skutečný způsob obživy. Během rozhovorů s Naranjo (2015) mi bylo řečeno, že lidé 

žijící v chudinských čtvrtích své zaměstnání často neradi přiznávají, neboť jej pravděpodobně 

nepovažují za příliš prestižní (například úklid a vaření v domácnostech ekonomicky silnějších 

rodin). Toto tedy také mohl být důvod k nepřiznání svého skutečného zaměstnání.  
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Graf 13 – Povolání místních obyvatel 

 

Zdroj: vlastní šetření 2015 

 

V otázce, zda místní obyvatelé již evidovali přítomnost turistů, odpovědělo všech 201 

dotázaných kladně. Názory na jejich přítomnost je vyjádřena v grafu 14, který zcela evidentně 

naznačuje, že vnímání turistů je veskrze pozitivní záležitost. Tato analýza je z hlediska diplomové 

práce velmi významná, neboť potvrzuje hypotézy vyslovené regionálními výzkumníky při rešerši 

literatury výše. Freire – Medeirosová (2012) během svého výzkumu analyzovala vnímání turistů 

identickým způsobem a dostála podobného výsledku. Domnívám se, že tato pozitivní očekávání 

místních obyvatel jsou zejména způsobena tím, že se v jejich čtvrti nejedná o masivní cestovní 

ruch a placené organizované exkurze jsou zatím na svém úplném počátku. Ze všech respondentů 

pouze jeden odpověděl, že se mu přítomnost turistů zdá jako velmi negativní skutečnost, tři 

rezidenti jej považují za negativní a 15 % zaujalo neutrální stanovisko. Domnívám se také, že 

tento obecně pozitivní postoj rezidentů se s postupným prorůstáním podnikatelské činnosti do 

turistického odvětví a stoupajícím zájmem turistů vytratí. Současně je třeba konstatovat, že pokud 

nebude vedení města dbát na spravedlivou distribuci příjmů z nově vznikajících placených 

exkurzí, ztratí místní obyvatelé své počáteční nadšení, což může vyústit v opětovné uzavření čtvrtí 

veřejnosti a návrat o několik let nazpět. 

 

Graf 14 – Zhodnocení vnímání přítomnosti turistů 

 

Zdroj: vlastní šetření 2015 
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Velmi zajímavým zjištěním byl minimální profit rezidentů na přítomnosti CR v jejich čtvrti 

(viz graf 15). I přes velký optimismus rezidentů, co se přítomnosti turistů týče, přibližně 84 % 

z nich na cestovním ruchu nijak neprofituje. Pouze 10 % místních obyvatel uvedlo, že prodávají 

potraviny, sladkosti a sušenky, popřípadě nápoje. Další zastoupenou kategorií byl turistický 

průvodce (6 %), což je poměrně překvapující výsledek, který jasně naznačil, že  placené exkurze 

v Medellínu již existují. Zanedbatelné množství respondentů poté uvedlo, že prodávají turistům 

vlastnoručně vytvořené suvenýry, či se živí uměleckou činností.  

 

Graf 15 – Profit z přítomnosti turistů 

 

Zdroj: vlastní šetření 2015 
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Graf 16 – Nejnavštěvovanější místa dle rezidentů 

 

Zdroj: vlastní šetření a Zapatová 2015 

 

Je však třeba upozornit, že odpovědi na otázku, jaká místa by rezidenti turistům k návštěvě 

doporučili (viz graf 17), se od udávaných atrakcí v grafu 16 zcela liší. V grafu 17 dominuje 

odpověď „nic“ (52 %), následuje „vše“ (29 %) a dále atrakce vodní stěna (6 %), přírodní parky 

(6 %), kaple (4 %) a knihovna (2 %). Odpovědi „nic“ a „vše“ mohou být způsobeny aktuálním 

rozpoložením respondentů, kteří v danou chvíli nedokázali přijít na konkrétní doporučení. Je také 

zřejmé, že místní obyvatelé nepovažují infrastrukturní projekty, jakými jsou například eskalátory 

či lanová dráha, za turistické atrakce. Tento fakt lze označit za lehký paradox, neboť právě lanová 

dráha a eskalátory jsou obecně považovány za příčinu vzniku cestovního ruchu a okolo těchto 

staveb se většina turistů vyskytuje, což potvrdili i místní obyvatelé. Zde je třeba znovu 

konstatovat, že výše zahájené diskuze o dvojím účelu těchto staveb, tedy turistickém i 

rezidenčním, jsou více než opodstatněné. 

 

Graf 17 – Rezidenty doporučená místa turistům k návštěvě 

 

Zdroj: vlastní šetření a Zapatová 2015 
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Předposlední graf vyjadřuje názor na přístup místních obyvatel k turistům (viz graf 18). Více 

než polovina respondentů (54 %) uvedla, že přístup místních obyvatel k turistům je excelentní, 

někteří respondenti uvedli, že jej považují za dobrý (36 %) a následovali ti, kteří ho zhodnotili 

jako skvělý (7 %), normální (3 %) a špatný (1 %). Zde je možné opět pozorovat značný 

optimismus v řadách místního obyvatelstva a také lehká sebekritika těch, kteří se nedomnívají, že 

přístup je excelentní. Jinými slovy tito respondenti nejspíše zastávají názor, že vztah mezi 

rezidenty a turisty může být nadále zdokonalován. 

  

Graf 18 – Přístup místních obyvatel k turistům 

 

Zdroj: vlastní šetření a Zapatová 2015 
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vodě. Na základě této analýzy se domnívám, že místní obyvatelé obecně doufají ve zlepšení 

životních podmínek za pomoci narůstající intenzity cestovního ruchu. Je třeba říci, že zkoumané 

čtvrti během posledních tří dekád již prošly značnou transformací, která signifikantně zkvalitnila 

životní úroveň obyvatel, avšak nelze potvrdit, že se tak stalo zásluhou turistické pozornosti.  
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Graf 19 – Problémové okruhy, vykazující zlepšení díky existenci CRCHMČ 

  

Zdroj: vlastní šetření a Zapatová 2015 
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Kapitola 6 

Diskuze výsledků 

V této části práce je třeba podrobně rozebrat a blíže specifikovat významné rozdíly mezi stávající 

podobou cestovního ruchu v chudinských čtvrtích Medellínu a dalšími dominantními regiony 

z hlediska intenzity exkurzí. Analýzy percepcí místních obyvatel i turistů přinesly rozličné  a 

zajímavé výsledky. Současně je třeba vyzdvihnout shody s dominantními regiony, jejichž 

zásluhou bylo možné výskyt cestovního ruchu v chudinských čtvrtích Medellínu identifikovat. 

Primárním cílem této práce tedy bylo zhodnocení vývoje problematiky v Medellínu a rozbor 

diferencí mezi jeho aktuálním stavem v této destinaci a významnými regiony. Je třeba říci, že již 

teoretické zarámování problematiky odhalilo značné neshody mezi dominantními regiony a lze 

tak očekávat analogický průběh i při srovnání se situací v Medellínu.  

Na základě zjištěných výsledků v teoretickém zarámování lze říci, že mezi hlavní rozdíly 

v jednotlivých lokalitách patří: 

 kulturní diverzita  

 cena exkurzí  

 fyzickogeografická poloha  

 historie vzniku CHMČ a s tím spjaté kulturně – edukativní účely návštěv  

 intenzita návštěv  

 participace městského vedení a chování města obecně  

Návštěva chudinských městských čtvrtí je obecně spjata s touhou poznat místní kulturu, 

tradice a zvyky. Jak již bylo výše několikrát zmíněno, mezi návštěvníky často panuje přesvědčení, 

že obyvatelstvo, architektura a podoba CHMČ nejlépe reprezentují kulturní ukotvení dané země 

a turisté tak v těchto čtvrtích mnohdy vyhledávají základní složky tradic a zvyků. K tomuto faktu 

je třeba dále připočíst historii vzniku CHMČ, neboť studie prezentované výše dokázaly, že pokud 

chudinská městská čtvrť prošla specifickým vývojem (viz Jihoafrická republika), je o ní velký 

zájem. Podobný vývoj měly i chudinské čtvrti v Medellínu, neboť po smrti narkobarona Pabla 

Escobara v roce 1993 zde započala mohutná ekonomická, sociální, bezpečnostní a 

infrastrukturální transformace, což současné turisty nabádá k porovnávání s historickými poměry. 

Dalším významným rozdílem je nastavení ceny za účast na exkurzi. Poměrně velkým 

překvapením bylo zjištění, že exkurze v Medellínu svou cenou několikrát převyšují dominantní 
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regiony, kde se běžně tento poplatek pohybuje mezi pěti až dvaceti dolary za osobu. Následující 

diferencí je fyzickogeografická poloha chudinských městských čtvrtí, které je jedním ze 

stěžejních determinantů podoby exkurzí. V některých čtvrtích může být problematický terén 

důvodem k výstavbě specifické infrastruktury, která současně splňuje úlohu turistických atrakcí. 

K otázce intenzity návštěv lze říci, že masová organizace cestovního ruchu v chudinských 

městských čtvrtích prozatím existuje pouze v Jihoafrické republice, Brazílii a Indii. I mezi těmito 

zeměmi však panují značné diference a počty ročních návštěv CHMČ si ani tak zdaleka nejsou 

rovny. Participace městského vedení na průběhu a propagaci exkurzí je velmi pozoruhodnou 

složkou pro fungování celého CRCHMČ. Na základě zjištění od autorů v teoretickém zarámování 

se domnívám, že vedení města může hrát významnou roli při tvorbě tzv. „pull“ faktorů, které 

vytváří lákavé atributy pro turisty k navštívení daného místa. V tomto případě se může jednat o 

výše diskutovanou strategii města a snahu zviditelnit přednosti chudinské městské čtvrti za 

pomocí konzervace kultury, tradic a zvyků.  

Na základě výše uvedené odborné literatury lze naopak konstatovat, že hlavními pojítky 

mezi jednotlivými regiony jsou:  

 urbánní lokalita 

 přístup místních obyvatel  

 shodné motivy turistů a důvody k návštěvám CHMČ 

 forma nabízených exkurzí  

 způsob rozšiřování reklamních materiálů 

 kontroverzní a voyeuristické aspekty 

Lokalizace exkurzí byla hojně probírána zejména při snaze kategorizovat celý fenomén. Na 

základě studované literatury jsem poté tento typ cestovního ruchu zařadil k urbánnímu CR, neboť 

poloha CHMČ a průběh exkurzí byly zcela jednoznačně determinovány v městském prostoru.  

Lze tedy říci, že všechny blíže specifikované exkurze v jednotlivých destinacích v této diplomové 

práci spojuje právě jejich urbánní lokalizace. Dalším studovaným aspektem, který je spjatý s 

CRCHMČ ve významných destinacích, byl přístup místních obyvatel. Na základě 

prezentovaných studií je třeba konstatovat, že místní obyvatelé v sobě zpočátku chovají poměrně 

velká očekávání a pozitivní přístup k turistům. Pokud po čase zjistí, že distribuce profitu 

z pořádaných exkurzí stagnuje nebo neexistuje, jejich nadšení částečně opadá. Je však nutné 

dodat, že ani negativní postoj rezidentů by ve většině případů s největší pravděpodobností způsob 

průběhu exkurzí v prezentovaných destinacích nezměnil. Patrně nejdůležitějším pojítkem 

jednotlivých podob CRCHMČ ve světě jsou motivační tendence turistů. Motivy jsou také stěžejní 

pro zařazení fenoménu do kategorie temného CR, neboť jak již bylo výše diskutováno, temné 

exkurze jsou na základě motivů k účasti s temným CR totožné. Formou nabízených exkurzí se 

obecně rozumí jejich průběh a podoba, tedy ve většině případů skupinová prohlídka chudinské 

městské čtvrti za pomocí průvodce s důrazem na místní kulturu, avšak základní složkou je vždy 

chudoba a životní úroveň místního obyvatelstva. Jak bylo zjištěno v průběhu vlastního výzkumu 
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i během teoretického zarámování, města mají tendenci přivézt větší množství turistů, což se často 

odehrává právě za pomocí propagace jejich chudinských čtvrtí. Způsobem rozšiřování reklamních 

materiálů se tedy rozumí využití internetových i tištěných průvodců, turistických blogů, médií i 

dokumentů ke zvýšení zájmu o danou destinaci. Posledním společným znakem jsou kontroverzní 

a voyeuristické aspekty. Obecný pohled na problematiku je neopomíjí, avšak je třeba říci, že 

turisté ve většině případů dle dostupných výzkumů tento atribut nevnímají, záměrně ho ignorují 

nebo se ostýchají ho přiznat. V tabulce 5 jsou shrnuty základní charakteristiky CRCHMČ ve třech 

významných městech a také Medellínu. Z této tabulky je možné vyčíst základní rozdíly 

v jednotlivých destinacích, mezi které patří cena, intenzita návštěv exkurzí, délka jejich trvání, 

kontroverzní a zájmové aspekty a dále shodné faktory, jakými jsou například motivace turistů 

k návštěvě, národnostní složení turistů, přítomnost cestovních agentur a reflexe obyvatel. 

 

Tab. 5 – Shrnutí rozdílů a shod CRCHMČ ve vybraných městech a Medellínu 

 Kapské město Rio de Janeiro Bombaj Medellín 

Cena exkurzí  

(USD a CZK) 
$ 20 ~ 500 Kč 

$ 20 – 35 

500 – 900 Kč 

$ 10 – 20 

250 – 500 Kč 
$ 90 ~ 2200 Kč 

Doba exkurzí 4 hodiny 3 – 6 hodin Půl dne 3 hodiny 

Roční 

odhadovaná účast 

na placených 

exkurzích 

300 000 40 000 10 000 500 – 1000 

Kontroverze a 

významné 

zájmové aspekty 

chudoba, 

segregace 

černošského 

obyvatelstva, 

historie 

chudoba,  

životní 

podmínky 

obyvatel ve 

favelách,  

kultura, 

architektura 

chudoba, 

popularita 

indických 

slumů 

v médiích, 

kultura 

chudoba, 

infrastruktura 

jako turistická 

atrakce, 

novodobá 

transformace 

Národnostní 

složení turistů 
globální Sever 

Přítomnost 

cestovních 

agentur  

ano 

 

Motivace  
shodné 

poznání, kultura, srovnání, realita, tradice, historie, zvědavost, ... 

Reflexe obyvatel smíšené pozitivní smíšené pozitivní 

Zdroj: autor 
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V úvodu kapitoly jmenované shody a diference, na základě kterých lze identifikovat a lépe 

definovat charakter cestovního ruchu v chudinských městských čtvrtích, jsou nezbytné nejen pro 

srovnání dominantních destinací mezi sebou, ale také s místem výzkumu v Medellínu. Z tohoto 

důvodu se studie soustředila především na formy, které již byly v minulosti realizovány a mohlo 

tak dojít ke snazší a zajímavé komparaci výsledků. Jednou ze dvou nejvýznamnější studií v této 

diplomové práci byly motivační tendence turistů. V teoretické části literatury prezentovali Rolfes, 

Steinbrink a Uhlová (2009) důvody turistů k účasti na CRCHMČ v Kapském městě. Výsledky 

tohoto výzkumu odhalily, že turisté mají zájem o místní kulturu a obyvatele, chtějí poznat 

africkou historii, život v afrických CHMČ, poznat diverzitu Kapského města a také pozorovat 

reálnou Afriku. Lze říci, že odpovědi na tuto otázku během vlastního výzkumu byly shodné 

úměrně s odlišnou destinací. Turisté chtěli poznat čtvrť a reálný život v ní, dále chtěli pozorovat 

transformaci a porovnat současnost s minulostí. Dalším častým důvodem byla touha pozorovat 

kulturu a atmosféru, což koresponduje s tvrzením, že kulturní složka CHMČ je z pohledu turistů 

považována za národností obraz. Obecně lze říci, že motivační studie v Medellínu korespondují 

s dalšími výzkumy v jiných destinacích, realizovanými například Meschkankovou (2011), Maem 

(2010), Freire – Medeirosovou (2009) Rolfesem, Steinbrinkem a Uhlovou (2009). 

Národnostním složením turistů se zabývali Freire – Medeirosová, Vilarouca a Menezesová 

(2013), kteří zjistili, že brazilskou favelu Santa Marta navštěvují především turisté ze západní 

Evropy (42 %). Velmi překvapivým zjištěním byla totožná analýza ve čtvrtích Medellínu, kde 

koláčový graf odhalil, že  přibližně 46 % turistů je také západoevropského původu. Výše 

zmiňovaní autoři pracovali s výrazně početnějším vzorkem, avšak je třeba vyzdvihnout, že zájem 

o tento typ cestovního ruchu v Evropě  narůstá. Bylo by přinejmenším příhodné analyzovat, 

jakým způsobem turisté přicházejí k informacím o pořádaných sociálních a temných exkurzích 

v CHMČ globálního Jihu. Taková analýza by lépe napomohla monitorovat, jak se cestovní ruch 

v chudinských městských čtvrtích ve světě vyvíjí a zda vznikají nové destinace. Exkurze 

v Medellínu jsou na internetových stránkách nabízeny v angličtině a webová aplikace je dokonce 

schopna přepočíst cenu v měně pozorovatele.  

Na otázku analýzy zdrojů informací o pořádaných exkurzích v Dharaví částečně odpověděl 

Ma (2010), jehož studie označila za hlavní zdroj informací přátele, rodiny a cestovatele. Dalším 

významným informátorem byl regionální knižní průvodce „Lonely Planet“ a jiní méně významní 

průvodci. Analýza totožného výzkumu v Medellínu odhalila, že turisté jsou většinou informování 

přáteli, rodinou a dále knižními turistickými průvodci a internetovými turistickými blogy. Lze 

tedy říci, že odpovědi byly naprosto shodné s výzkumem Maa (2010). Jak již bylo výše 

konstatováno, přátelé či rodina mohou informaci o existenci exkurzí v CHMČ podat také přes  

internetové sociální sítě, což v současnosti může být velmi silný nástroj potenciálních cestovních 

agentur, zabývajících se především exkurzemi v chudinských městských čtvrtích. Je však třeba 

doplnit, že odhalení informátorů v místě výzkumů zcela neřeší situaci s informátory v místě, 

odkud turisté pocházejí. Taková analýza by zajisté byla velmi zajímavá a její realizace by 

napomohla k lepšímu monitorování situace. 
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Ma (2010) také zjišťoval, jak podle turistů místní obyvatele vnímají přítomnost cestovního 

ruchu. Většina respondentů odpověděla, že mají smíšené pocity a dle jejich názoru někteří 

rezidenti turisty tolerují a jiní nikoliv. Další se například domnívali, že rezidenti turisty vidí velmi 

rádi a někteří uvedli, že dospělí příliš šťastní z přítomnosti turistů nebyli, avšak děti ano. Na 

základě obdobného výzkumu v Medellínu je třeba konstatovat, že turisté obecně pociťovali vřelý 

přístup místních obyvatel, což mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti. Zde je třeba doplnit, že turisté 

situaci v CHMČ  a cestovní ruch v nich probíhající chápou většinou zcela nekriticky.  

Výzkum reflexe turistů realizovaný v Medellínu dále odhalil, jaké produkty turisté nakupují, 

která místa ve čtvrti nejvíce navštěvují a zda již v životě předtím podobné místo navštívili. 

Analýza nakoupených produktů napověděla, že místní obyvatelstvo především důvěřuje tradiční 

kolumbijské kuchyni a prodává výrobky, jakými jsou například „arepas“, „buñuelos“ a 

„empanadas“.  Všechny tyto výrobky, které se objevily v odpovědích turistů, je možné označit 

za lokální gastronomické speciality náležící do kolumbijské národní kuchyně. Analýza také 

odhalila přítomnost turistických průvodců, které si někteří respondenti najali k asistované 

exkurzi. Z rozboru zbylých výsledků ve skupině turistů je možné ještě vyčíst, že realizované 

projekty infrastruktury jsou ve zkoumaných čtvrtích skutečně ústřední složkou cestovního ruchu. 

Co se navštívených destinací týče, je třeba doplnit, že odpovědi turistů absolutně korespondovaly 

s dominantními regiony z hlediska intenzity exkurzí do CHMČ. Jinými slovy někteří turisté 

prozradili, že již navštívili chudinské městské čtvrti v Brazílii, Indii a Jihoafrické republice. 

Druhou částí výzkumu v CHMČ byla analýza reflexí místních obyvatel. Druhým 

nejdůležitějším a velmi zajímavým srovnáním bylo zhodnocení vnímání přítomnosti turistů, ve 

kterém rezidenti obecně prokázali velmi pozitivní přístup. Obdobný výzkum realizovala Freire 

– Medeirosová (2012), jejíž výsledky z brazilské favely Rocinha byly téměř totožné. Autorka 

sama nedokáže plně interpretovat, jaký důvod stojí za nadšením místního obyvatelstva, ale patrně 

zde figuruje očekávání příjmů z cestovního ruchu. Ve vlastním výzkumu tato veskrze pozitivní 

reakce mohla být způsobena místem výzkumu, které se omezovalo na okolí turistického koridoru 

a turistických atrakcí. Domnívám se, že v této oblasti rezidenti obecně nahlíží na turisty poněkud 

svobodomyslněji. Přibližně 15 % respondentů vyslovilo neutrální postoj, což může být signálem 

pro nespokojenost s probíhajícím CR v jejich čtvrti, kterou by zajisté bylo třeba dále zkoumat 

například za pomocí řízených rozhovorů. 

Analýza profitu zcela jasně prokázala, že rezidenti CHMČ Medellínu prozatím nedokážou 

využít potenciál cestovního ruchu a rostoucího počtu turistů. Minimální participace na 

přítomnosti cestovního ruch může být způsobena více důvody. Prvním a nejvíce pravděpodobným 

je menší intenzita návštěv ve srovnání s dominantními destinacemi, což může být způsobeno 

poměrně nedávným vznikem. Druhým je chybná distribuce příjmů z nabízených exkurzí, což 

prozatím nelze zcela potvrdit ani vyvrátit, neboť neexistují relevantní data o exkurzích, cestovních 

agenturách a výhodách pro místní obyvatele. Takové informace by bylo možné získat například 

z placené exkurze, při které by se výzkumník dotazoval průvodce a dalších významných 

informátorů, úzce spjatých s celým projektem. Třetí je neinformovanost respondentů o benefitech 

udělovaných čtvrtím za vpuštění turistů. Přikláním se však spíše k verzi první a druhé, neboť na 
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základě zkušeností z jiných destinací (např. Freire – Medeirosová 2012; Briedenhannová a 

Ramchander 2005) je zřejmé, že distribuce často spravedlivě nefungují. Rezidenti tak 

příležitostně turistům prodávají potraviny, suvenýry nebo nabízí vlastní průvodcovské služby.  

Analýza názorů rezidentů na zlepšení problémových okruhů za pomocí CRCHMČ opět 

odhalila, že mezi obyvateli CHMČ na toto téma obecně panuje pozitivní nálada. Rezidenti si 

většinou myslí, že zásluhou přítomného cestovního ruchu se v jejich čtvrti zlepšila bezpečnost a 

přístupnost. Je třeba potvrdit, že CHMČ v Medellínu učinily značný pokrok v uplynulých 20 – 30 

letech, avšak hlavní zásluha patří reformám a přístupům kolumbijské vlády a vedení města. 

Cestovní ruch je pouze schopen zlepšující se situaci v CHMČ podpořit a přinést tak rezidentům 

různé benefity. Tento scénář však může být reálný pouze ve chvíli, kdy již zmiňované distribuce 

příjmů z placených exkurzí budou alespoň zčásti spravedlivě přerozdělovány mezi místní 

obyvatelstvo nebo vynaloženy na podporu lokální infrastruktury, zvýšení bezpečnosti a 

zkvalitnění vzdělání.   

Analýza nejvíce navštěvovaných míst prokázala velmi odlišné výsledky od analýzy míst,  

která by rezidenti doporučili turistům k návštěvě. Relativně očekávaným výsledkem v otázce 

nejvíce navštěvovaných míst byly infrastrukturní projekty, hojně diskutované již výše. Je však 

poměrně zajímavým zjištěním, že rezidenti je za turistickou atrakci nepovažují. Na otázku, 

jaká místa by turistům doporučili navštívit, přesná polovina odpověděla, že taková místa 

neexistují. Ve druhé nejčastější odpovědí by rezidenti naopak turistům ukázali vše. Na základě 

tohoto zajímavého schizmatu se tedy domnívám, že rezidenti si života ve svých čtvrtích považují, 

anebo s ním jsou naprosto nespokojeni. Místní obyvatelé dále velmi jednoznačně odpovídali na 

otázku svého přístupu k turistům. Převažovaly odpovědi vyjadřující pozitivní přístup, což po 

analýze vnímání přítomnosti turistů nebylo přílišným překvapením. Myslím si, že tyto výsledky 

spolu velmi souvisí a je tak skutečně nutno podotknout, že současný vztah mezi turisty a rezidenty 

je nadprůměrný. Nejen v Medellínu by se však nabízela důkladnější sociologická analýza, která 

by pomohla odhalit, jaký důvod stojí za obecně pozitivním přístupem rezidentů k turistům, neboť 

dle některých citovaných odborníků jsou například názory vytýkající špatnou distribuci 

prostředků v naprosté menšině.  

 



Kap. 7: Závěr  73 
    

 

Kapitola 7 

Závěr 

7.1 Shrnutí výsledků 

Cestovní ruch v chudinských městských čtvrtích zastává relativně důležitou roli v otázce vývoje 

urbánního CR a jeho novodobých trendů. Stáří jeho moderní podoby se odhaduje na přibližných 

25 let a jeho kolébkou byla Jihoafrická republika. Informace o dalších důležitých regionech lze 

nalézt v tabulce 5. Kontroverze, morální úpadek a voyeuristický nádech jsou s exkurzemi, 

směřujícími do chudinských městských čtvrtí, neodmyslitelně spjaty a jsou předmětem 

akademických diskuzí. Současně je však tento fenomén vsazen na okraj zájmu nejen světové 

společnosti, ale také urbánních politik v globálním Jihu. Zdá se, že fenomén si ve struktuře 

urbánního cestovního ruchu v místech s přítomnými CHMČ nalezl stabilní pozici a je zřejmé, že 

jeho existence a neúplně korektní realizace vládní elity příliš neznepokojuje. V této práci proběhla 

analýza přístupu města Medellínu k nově vznikající podobě CRCHMČ v jeho městských čtvrtích. 

Je třeba říci, že toto město má situaci značně usnadněnou, neboť intenzita exkurzí není prozatím 

nikterak závratná. Medellínské vedení má však i přesto snahu o zavedení pravidelných exkurzí 

do svých chudinských čtvrtí, zejména z důvodu konzervace kolumbijské kultury, tradic a zvyků, 

o čemž si je městské vedení velmi dobře vědomo. Na druhou stranu je pravdou, že rezidenti mají 

výhradní právo turisty ze své čtvrti kdykoliv vytlačit, což by hrozilo především ve chvíli, kdy 

místní obyvatelé skutečně přestanou být s přítomností cestovního ruchu spokojeni.  

Lze říci, že motivace turistů v jednotlivých destinacích se liší pouze v otázce kulturních 

odlišností a historie vývoje CHMČ (viz tabulka 5). Většina motivací je spjatá s poznáním, 

zvědavostí a realitou. Turisté obecně nepociťují kontroverzi svého jednání a nevnímají tíhu 

okolností. Motivace je především důležitá pro snadnější identifikaci fenoménu a také pro odhalení 

důvodu k návštěvě. Motivační studie také napověděly, že turisté CHMČ v Medellínu navštěvují 

ve snaze porovnat současnou situaci s dobou před čtvrti stoletím. Tento fakt potvrzuje, že 

historický aspekt chudinských čtvrtí pro existenci CR hraje důležitou roli. 

Otázka přínosu pro aktéry CRCHMČ byla zodpovězena především zásluhou analýzy vnímání 

místních obyvatel a také dojmů turistů před exkurzí a po ní. První analýza byla učiněna v rámci 

této práce a její výsledky jsou výše již hojně diskutovány. Domnívám se, že většina přínosů pro 

rezidenty spočívá v existenci spravedlivých distribucí zisků z exkurzí. Analýza dojmů turistů před 

absolvováním exkurze a po ní, učiněná několika výzkumníky v rámci dominantních regionů, 
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zcela jasně odhalila, že turisté CHMČ vnímají daleko lépe po exkurzi. Obecně lze říci, že 

absolvování exkurze razantně zlepšilo pohled na chudinské městské čtvrti, protože turisté zjistili, 

že situace v nich není tak tíživá, jak popisovala média. Domnívám se, že tento fakt by mohl být 

považován za přínos pro aktéry – turisty, neboť se jedná o vzdělávací proces, který by teoreticky 

mohl přílivu turistů do CHMČ alespoň mírně zamezit. Domnívám se také, že popularizace 

chudoby a chudinských městských čtvrtí prostřednictvím dokumentů, filmů, zpráv, apod., značně 

přispívá k nárůstu počtu turistů. K otázce profitu místních obyvatel z přítomnosti CR lze zcela 

jasně říci, že někteří obyvatelé si cestu k příjmu našli formou prodeje drobných předmětů, 

potravin, suvenýrů nebo nabídkou průvodcovských služeb, avšak obecně cestovní ruch 

v chudinských městských čtvrtích rezidentům příliš velký profit prozatím nepřináší.  

Důležitost CRCHMČ se odvíjí od kvality distribuce příjmů z exkurzí mezi místní 

obyvatelstvo a vývoj infrastruktury. Jak bylo zjištěno ve vlastním výzkumu i na základě studie 

literatury, tento proces značně vázne. Shledávám proto nezbytné učinit investigativní analýzu 

zisků z exkurzí v dominantních regionech. Takový zájem by však měly mít vládní či městské 

složky v zájmu svého vlastního obyvatelstva. Pokud by distribuce či jakákoliv forma podpory 

místním obyvatelům za toleranci turistů byla realizována, nemuselo by se nutně jednat o 

kontroverzní činnost. Domnívám se však, že podpora postižených čtvrtí by mohla znamenat 

postupnou socioekonomickou transformaci a zlepšení životní úrovně obyvatel, což by zcela 

logicky vyústilo v úbytek zájmu turistů. Jinými slovy čím méně by chudinská městská čtvrť 

naplňovala kritéria chudoby a špatných životních podmínek obyvatel, tím menší by byl zájem 

turistů na účasti chudinských exkurzí.  

7.2 Další možnosti výzkumu 

V průběhu práce vyvstalo několik zajímavých návrhů na realizaci výzkumů pro důkladnější 

analýzu celého fenoménu. Navrhuji, že by bylo vhodné učinit výzkum také v rurálních oblastech 

zemí globálního Jihu na téma intenzity exkurzí, motivačních studií a vnímání obyvatel, žijících 

v těchto oblastech. Bylo by také velmi zajímavé v nejbližší budoucnosti zmonitorovat existenci a 

vývoj cestovních agentur, zaměřených především na exkurze do CHMČ. Příkladnou a velmi 

přínosnou studií by mohla být zejména analýza cestovních agentur, které nabízí chudinské 

exkurze přímo v domovských zemích turistů. Výzkum v Medellínu také odhalil neutrální postoje 

rezidentů v otázce přítomnosti cestovního ruchu. Bylo by zajisté příhodné dále zkoumat důvody 

k těmto i dalším odpovědím například za pomocí rozhovorů.  

Všechny výše jmenované návrhy navazujících studií by napomohly k objasnění některých 

nezodpovězených otázek týkajících se cestovních agentur, nabízejících exkurze a dále bližší 

postoje rezidentů zejména v otázce, proč v sobě chovají tak pozitivní přístup. Jak již řešili někteří 

výzkumníci výše, celkově by bylo zapotřebí učinit více analýz reflexí místních obyvatel 

v dominantních regionech. Bez kvalitního faktického podkladu nelze problém absencí 

spravedlivé distribuce profitů výrazněji řešit. V Medellínu by zajisté bylo vhodné učinit ještě 

bližší analýzu přístupu města, zejména prostřednictvím rozhovoru s lidmi, kteří mají rozhodující 
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mandát pro realizace důležitých infrastrukturních projekty. Dále by bylo zajímavé dotázat se na 

názor tamějších urbánních geografů, kteří by poskytli důležité informace o potenciálu 

jednotlivých míst, ve kterých se infrastrukturní projekty nachází.  

Výzkumů, které je možné dále realizovat v oblasti „slumového cestovního ruchu“ je velké 

množství. Je však důležité nepřetržitě vnímat, že čím více se o tomto fenoménu bude hovořit, tím 

větší bude také pozornost globální společnosti a tedy zájem turistů. Touha pozorovat cizí neštěstí. 

Lidstvo ji má ve svém genomu od pradávna zakořeněnu.  
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