
 

Přílohy 

Příloha 1: Turistické brožury - zdroj informací o modelových obcích 

     
Zdroj: infocentrum Port d’Andratx 2015; infocentrum Deiá 2015 

 

Příloha 2: Poloha modelových obcí Andratx a Deiá v rámci Mallorky 

 
Zdroj: www.mallorca-reseguide.com/karta/; vlastní úprava 



 

Příloha 3: Poloha obce Andratx 

 
Zdroj: Ajuntament d'Andratx 2011b 

Pozn.: Při pobřeží v jihozápadní části obce lze vidět Port d’Andratx, kde proběhlo dotazníkové 

šetření s rezidenty. 

 

Příloha 4: Vilová zástavba v zázemí Port d’Andratxu 

 
Zdroj: vlastní fotodokumentace 2015 

Pozn.: Fotografie zachycuje okolí přístavu, kde podle Bagley (2014) dochází k utváření jedné 

z německých enkláv na ostrově nazývané Düsseldorf Hole (z něm. Düsseldorfer Loch). Hustá 

vilová zástavba se koncentruje na kopcovitém terénu v bezprostřední blízkosti přístavu. 



 

Příloha 5: Realitní kanceláře umístěné v ulicích Port d’Andratxu 

 
Zdroj: vlastní fotodokumentace 2015 

Pozn.: Pobočka britské realitní společnosti Sotheby’s International Reality. 

 

 
Zdroj: vlastní fotodokumentace 2015 

Pozn.: Pobočka španělské realitní společnosti First Mallorca. 

 



 

 
Zdroj: vlastní fotodokumentace 2015 

Pozn.: Pobočky německých realitních společností Lietz Immobilien a Engel & Völkers 

umístěné v ulici přístavu vedle sebe. 

 

Příloha 6: Nabídka služeb pro německé rezidenty v Port d‘Andrtaxu 

 
Zdroj: vlastní fotodokumentace 2015 

Pozn.: Nabídka německých bankovních služeb, pobočka Deutsche Bank.  

 



 

  
Zdroj: vlastní fotodokumentace 2015 

Pozn.: Nabídka zdravotních služeb v německém jazyce. 

 

Příloha 7: Poloha obce Deiá 

 
Zdroj: Posidonia Festival 2015 

Pozn.: Dotazníkové šetření s rezidenty bylo realizováno v centrální urbanizované části Deiá 

(zeleně označeno). 



 

Příloha 8: Autentický charakter obce Deiá 

 
Zdroj: vlastní fotodokumentace 2015 

Pozn.: Fotografie zachycuje centrální urbanizovanou část obce Deiá, jejíž dominantou je kostel 

se hřbitovem, které jsou vidět v horní části. Na první pohled je zřejmý odlišný charakter zástavby 

od Port d’Andratxu. Oproti přístavu je v Deiá prostorově rozptýlenější zástavba v jednotném 

rustikálním stylu.  

 

          
Zdroj: vlastní fotodokumentace 2015 

Pozn.: Ukázka turistického rozcestníku, který vzhledově zapadá do autentického konceptu, 

podobně jako ostatní prvky v obci. 

 

 

 



 

Příloha 9: Plné znění dotazníku pro španělské rezidenty (v angličtině) 

 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 2015 

Pozn.: Přední strana dotazníku. 

 

 

 

 



 

 
 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 2015 

Pozn.: Zadní strana téhož dotazníku. 

 

 

 

 



 

Příloha 10: Ukázka vyplněného dotazníku od respondentky z Port d’Andratxu 

 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 2015 

Pozn.: Přední strana dotazníku. 

 

 

 

 



 

 

 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 2015 

Pozn.: Zadní strana téhož dotazníku. 

 

 

 

 



 

Příloha 11: Fáze životního cyklu destinace podle Butlera s převažujícím typem 

návštěvníků 

 
Zdroj:Butler 1980, Plog 1977, Noronha 1979 in Zelenka, Pásková 2012; vlastní úprava 

Pozn.: Butlerův koncept životního cyklu destinace zachycuje vývoj destinace v 6 fázích: 

objevení, vtažení, rozvoj, konsolidace, stagnace a poststagnace (poslední fáze může mít pět 

různých podob). Průběh (křivka, trajektorie) životního cyklu je do určité míry funkcí materiálního 

i imateriálního životního prostředí destinace. Dále je vývoj ovlivněn působením (agresivitou) 

propagace, efektem módnosti a poměrně velkou mírou setrvačnosti prostorového chování 

účastníků CR a externích sprostředkovatelů služeb v oblasti CR, jako jsou cestovní kanceláře aj. 

(Zelenka, Pásková 2012). Červené označení charakterizuje současnou pozici Mallorky. Za 

omlazení lze považovat diversifikaci CR s cílem omezit negativní dopady spojené s masovým 

CR. 

 

Příloha 12: Převládající národnosti cizinců v provinciích Španělska (2011) 

 
Zdroj: INE 2013 

Pozn.: Mapa dokládá, že z hlediska národnostního složení cizinců převládají na Baleárských (a 

Kanárských) ostrovech Němci.  


