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ANOTACE 

Diplomová práce se věnuje problematice kulturních památek na Seznamu světového 

kulturního a přírodního dědictví v České republice. Je zaměřena na zhodnocení dopadů, které 

mohou být přínosné pro rozvoj regionu.  V teoretické části jsou definovány základní pojmy 

týkající oblasti památkové péče a ochrana kulturního dědictví na mezinárodní a vnitrostátní 

úrovni. Zároveň vytváří podklad pro praktickou část, která je zaměřena na analýzu vybraných 

lokalit a jejich vliv na rozvoj regionu. Její součástí je průzkum provedený způsobem 

dotazníkového šetření s cílem zanalyzovat podvědomí veřejnosti o kulturních 

památkách zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
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ÚVOD  

Cestovní ruch tvoří významnou sloţku světové ekonomiky, která se velmi dynamicky 

rozvíjí a je rovněţ ukazatelem ţivotní úrovně obyvatelstva. Zaujímá důleţité postavení 

v zaměstnanosti obyvatelstva a zároveň ve vytváření nových podnikatelských příleţitostí. 

S rozvojem blahobytu vyspělé společnosti se cestovní ruch stává velmi významnou sloţkou 

rozvoje sluţeb.  

S myšlenkou, ţe kulturní dědictví, jak movité i nemovité spolu s krajinným a přírodním 

rázem výrazně ovlivňuje ţivot společnosti, lze jen souhlasit. Je naší nedílnou součástí a je jen 

na nás, jak tento fakt budeme přijímat. V souvislosti se zvýšením zájmu o kulturní dědictví 

však vznikají i určitá rizika nebo naopak příleţitosti pro významná místa, v nichţ se kulturní 

památky nacházejí. A právě na tyto nedostatky či problémy, kterými trpí památková péče, se 

práce zaměřuje.  

Je nutno podotknout, ţe se v České republice nachází nesčetné mnoţství kulturních 

památek, které je potřeba chránit, pečovat o ně a zachovat jejich kulturní hodnoty budoucím 

generacím. V České republice působí národní ochrana, která je zajišťována Národním 

památkovým ústavem ČR a v mezinárodním měřítku organizace UNESCO, ve které je Česká 

republika od roku 1993 významným členem.  Základním a velmi důleţitým právním 

předpisem, který se zabývá ochranou kulturních památek a ostatních sloţek památkového 

fondu v České republice, je zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů.  Ačkoliv si tento zákon po dobu své existence prošel řadou novel, lze 

říci, ţe v současné době je nedostačující a poněkud zastaralý. Péči o kulturní památky bychom 

neměli vnímat jako povinnost, ale jako morální odpovědnost. Je všeobecně známo, ţe 

památky jsou součástí kulturní krajiny a celého prostředí, které nás obklopuje. 

Cílem práce je vymezení pojmu kulturního dědictví a na základě získaných znalostí 

a vyhodnocení analýzy nalézt optimální rovnováhu mezi příleţitostmi a limity, které 

ochrany kulturních hodnot a památek pro regionální rozvoj modelového území přináší. 

V diplomové práci jsou definovány základní pojmy jako kulturní památka, národní 

kulturní památka, ale především se zde nacházejí podkapitoly, ve kterých jsou představeny 

způsoby a nástroje ochrany památek, právní zabezpečení ze strany památkové péče 

a problematika financování. 

Dále se zabývá ochranou kulturního dědictví na mezinárodní a vnitrostátní úrovni. 

Podstatná pozornost je z velké části věnována právě organizaci UNESCO, která má významné 
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postavení v ochraně kulturního dědictví na celém světě a její mezinárodní Úmluvě o ochraně 

světového kulturního a přírodního dědictví. V závěru kapitoly je popsán vztah České 

republiky a UNESCA. 

Následující část diplomové práce je věnována praktické analýze vybraných lokalit, v nichţ 

se kulturní památky zapsané na Seznam UNESCO nacházejí. Pro stanovení jednotlivých 

indikátorů a pro jejich následné grafické znázornění jsou vyuţita statistická data z Českého 

statistického úřadu. V rámci této kapitoly jsou analyzováni vybraní reprezentanti 

Indikativního seznamu České republiky. Nedílnou součástí je dotazníkové šetření s cílem 

zanalyzovat podvědomí veřejnosti o kulturních památkách zapsaných na Seznam světového 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO a jejich návštěvnost a spokojenost 

s poskytovanými sluţbami, které památky nabízejí. Dotazníkové šetření je zpracováno 

pomocí grafů, pro které jsou vyuţity údaje z přijatých dotazníků.  

V závěrečné kapitole jsou stanoveny příleţitosti a limity, které se mohou vyskytnout se 

zápisem kulturní památky na Seznam světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO. 

Na základě definovaných dopadů je zpracována SWOT analýza, která je sestavena z pohledu 

kulturní památky a města (regionu), ve kterém se daná kulturní památka nachází. 
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1 VÝZNAM KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A JEHO OCHRANY 

Poloţíme-li si otázku, co lze pokládat za konkrétní předmět kulturního dědictví, není 

ji snadné zodpovědět, neboť kaţdá významná lidská činnost, dovednost a umění ve své 

podstatě můţe mít kulturní hodnotu a můţe být povaţována za kulturní dědictví. Představuje 

odraz historického vývoje a kulturní paměti jakéhokoliv místa a komunity, zcela 

bezprostředně propojuje přírodní a kulturní prostředí kaţdé společnosti. Ve značné míře 

kulturní dědictví příznivě ovlivňuje náš moderní ţivot, lze říci, ţe je ţivým obrazem 

kontinuity kulturního ţivota lidské společnosti. [54]  

Je souborem původně zachovaných hmotných i nehmotných statků, jehoţ prostřednictvím 

se z pokolení na pokolení, přenášejí materiální a duchovní hodnoty, včetně zvyků. Představuje 

jakýsi nenahraditelný zdroj informací, kultivovanosti, vzdělanosti a duševního bohatství 

národa, který napomáhá k propagaci a  rozvoji obcí, regionů i státu.  Hlavním úkolem státu 

a jednotlivých mezinárodních subjektů je stát se jakýmsi zprostředkujícím mezičlánkem 

a starat se o další zachování těchto neobnovitelných zdrojů. Ve většině ekonomicky vyspělých 

zemí je péče o kulturní dědictví a zachování jeho duchovních hodnot vnímána a chápána jako 

nepostradatelná věc, která se projevuje ve větší ochotě investovat do ochrany kulturního 

dědictví a jeho dalšího zhodnocování. Je důleţité tuto myšlenku podporovat a neustále 

rozvíjet, neboť v současné době dochází u většiny objektů, označovaných dnes jako kulturní 

památka, k poklesu jejich původní uţitné hodnoty. [33]  

Pojem kulturní dědictví se v minulém století značně rozšířil. Česká právní úprava tento 

výraz nedefinuje, ale přejímá tak v plné míře charakteristiku, kterou vyjadřuje mezinárodní 

organizace UNESCO: v Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 

v článku 1 v kapitole č. I. [64]  

Budeme-li se nadále zabývat touto úmluvou coby stěţejním pramenem, budou za kulturní 

dědictví povaţovány: [16]  

- památky, mezi něţ zařídíme architektonická díla, díla monumentálního sochařství 

a malířství, prvky či struktury archeologické povahy aj., mající vynikající univerzální 

hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy, 

- skupiny budov, jako jsou skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu 

své architektury, stejnorodosti či umístění v krajině vynikající univerzální hodnotu, 
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- lokality, které představují výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka 

a oblasti zahrnující místa archeologických nálezů mající výjimečnou hodnotu 

z dějinného, estetického, etnografického či antropologického hlediska. [24]  

Dalším stěţejním dokumentem, který charakterizuje kulturní dědictví je Úmluva 

o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Za nemateriální kulturní dědictví jsou 

povaţovány zkušenosti, znázornění, vyjádření, znalosti, dovednosti, jakoţ i nástroje, 

předměty, artefakty a kulturní prostory s nimi související, které společenství, skupiny 

a v některých případech téţ jednotlivci povaţují za součást svého kulturního dědictví. Toto 

nemateriální dědictví, které je předáváno z generace na generaci, je společenstvími 

a skupinami lidí neustále přetvářeno v závislosti na jejich prostředí, na jejich interakci 

s přírodou a na jejich historii. Lze říci, ţe ve značné míře jim dává pocit identity a kontinuity, 

podporuje takto úctu ke kulturní rozmanitosti a lidské tvořivosti. [68] 

Takovéto nemateriální kulturní dědictví se projevuje mimo jiné i v dalších oblastech: 

- ústní tradice a vyjádření, 

- interpretační umění, 

- společenské zvyklosti, obřady a slavnostní události, 

- dovednosti spojené s tradičními řemesly, 

- vědomosti a zkušenosti týkající se přírody a vesmíru. [68]  

1.1 Kulturní památka 

Kulturní památka je povaţována za součást kulturního dědictví a za jednu z důleţitých 

sloţek lidského ţivota a zároveň kultury, jejichţ cílem je podílení se na tvorbě společností 

váţených a respektovaných hodnot, usilujících o spoluvytváření naší identity. Jsou výrazným 

odrazem historického vývoje společnosti, významných historických událostí a tvůrčích 

schopností celé společnosti, jejichţ význam je spatřován v přímém vztahu k osobnosti dějin. 

Zároveň představují důleţitou součást kulturního bohatství kaţdého národa a jsou předmětem 

památkové péče. [24] 

Z právního hlediska je za kulturní památku podle zákona České národní rady 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, povaţována movitá a nemovitá věc
1
, popřípadě jejich 

soubory.    Kulturní památkou se stává:  

                                                 
1 Movité věci tvoří nejpočetnější část památkového fondu České republiky, mezi něţ se řadí díla starého malířství, sochařství 

a uměleckých řemesel, tvůrčí soubory vybavení především na hradech, v zámcích a církevních stavbách, předměty 



15 

a) věc, která je významným dokladem historického vývoje, ţivotního způsobu 

a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako jsou projevy 

tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti; 

b) věc, která má přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. 

[77]  

Věc, která má být prohlášena za kulturní památku, musí vykazovat určité památkové 

hodnoty. Nestačí, aby pouze splňovala pojmové znaky kulturní památky, ale musí být 

právoplatně prohlášena za kulturní památku Ministerstvem kultury ČR. [77] 

1.1.1  Prohlášení věci za kulturní památku 

Prohlášení nemovité či movité věci za kulturní památku provádí příslušné ministerstvo, 

u nás Ministerstvo kultury ČR. Řízení se zahajuje buď na návrh, který můţe podat kterákoliv 

fyzická nebo právnická osoba, nebo z vlastního podnětu ministerstva kultury. Vlastník 

památky je vţdy účastníkem procesu řízení. [47]  

 Prohlašování věci za kulturní památku je upraveno v §3 zákona č. 20/1987 Sb. a v řízení 

se postupuje zejména podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. V případě archeologických 

nálezů prohlašuje ministerstvo kultury za kulturní památku pouze na základě návrhu 

Akademie věd ČR.
 
 [36]  

Před zahájením řízení o prohlášení věci za kulturní památku si musí ministerstvo kultury 

opatřit vyjádření krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a Národního 

památkového ústavu, který je odbornou organizací státní památkové péče. Řízení má za cíl 

zjistit, zda věc vykazuje hodnoty a znaky kulturní památky, které jsou stanoveny 

 v § 2, zákona o státní památkové péči.
 
[21] Zároveň si však musí vyţádat i posudek 

odborných a vědeckých organizací a písemně vyrozumět vlastníka věci o podání návrhu nebo 

o tom, ţe se chystá movitou či nemovitou věc prohlásit za kulturní památku. Od tohoto 

okamţiku je vlastník věci vázán k povinnosti, aţ do rozhodnutí ministerstva, chránit věc 

před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit ministerstvu jakoukoliv změnu jejího 

vlastnictví, správy nebo uţívání. [21]  

Na základě shromáţděných podkladů a jejich posouzení, do kterého je zahrnuto i vyjádření 

vlastníka, se ministerstvo kultury rozhodne, zda prohlásí věc nebo stavbu za kulturní památku 

či nikoliv. [47] 

                                                                                                                                                         
venkovské hmotné kultury, apod. Naproti mezi nemovité věci patří hrady a jejich zříceniny, zámky, tvrze, kostely, kláštery, 

kapličky, stavby lidové architektury a zemědělské usedlosti, městské obytné domy a paláce apod. 
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1.1.2 Zrušení prohlášení věci za kulturní památku 

Pravomoc Ministerstva kultury ČR dovoluje jednak prohlásit věc za kulturní památku, 

jednak má příslušnou pravomoc k tomu, aby byl statut kulturní památky odebrán,  

a to na základě §8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v rámci řízení o zrušení 

prohlášení věci za kulturní památku. Takovéto zrušení vyplývá pouze z mimořádně 

závaţných důvodů, vyţaduje-li to buď stav kulturní památky, anebo se jedná o jiný veřejný 

zájem, který převaţuje nad zájmem zachování věci jako kulturní památky. Mimořádně 

závaţným důvodem se rozumí situace, kdy přírodní vlivy rozsáhle poškodily kulturní 

památku a není ji moţné zachovat. Dalším případem je moţné památku zachovat, ale pro její 

zachování jsou vyţadovány zásahy znamenající ztrátu její památkové hodnoty. [77]  

Řízení o zrušení prohlášení věci za kulturní památku se zahajuje na základě ţádosti, kterou 

můţe podat vlastník kulturní památky nebo fyzická či právnická osoba, prokáţe-li právní 

zájem na zrušení věci, nebo z vlastního podnětu Ministerstva kultury ČR. Před zrušením 

prohlášení je ministerstvem vyţádáno vyjádření krajského úřadu a obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností a dalších dotčených orgánů. Zrušení prohlášení můţe být vázáno 

na základě splnění určitých podmínek, které ministerstvo stanoví. Náklady spojené se 

zrušením jsou připisovány ţadateli nebo tomu, v jehoţ zájmu ke zrušení ochrany došlo. [36]  

Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení prohlášení věci za kulturní památku ztrácí 

památka svůj status chráněného objektu. Proti tomuto rozhodnutí není moţné podat rozklad, 

protoţe se jedná o řízení, které není vedeno podle správního řádu. [36]  

1.2 Národní kulturní památka 

Národní kulturní památka (NKP) je povaţována za nejhodnotnější a jednu 

z nejvýznamnějších částí kulturního dědictví. Jedná se o kulturní památky, které jsou podle 

§ 4 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči prohlášeny nařízením vlády České 

republiky za národní kulturní památky a zároveň jsou stanoveny podmínky jejich ochrany. 

Na základě toho se prohlášení děje prostřednictvím obecně závazného právního předpisu, 

nikoli zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. [83]  

Národním kulturním památkám přísluší větší, de facto přísnější stupeň ochrany. Z toho 

vyplývá, ţe eliminuje jakoukoliv pravděpodobnost protiprávního či neodborného zacházení 

s ní. V zásadě se vţdy jedná o takové kulturní památky, které mají z historického nebo 

uměleckého hlediska ten největší, v mnoha případech i mezinárodní, význam. Zjednodušeně 

o nich lze říci, ţe národní kulturní památky jsou nejlepší z nejlepších, bez nichţ by představa 

http://www.npu.cz/zakon-o-statni-pamatkove-peci/
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o národním kulturním bohatství byla velmi strohá. Jejich skladba je poměrně různorodá, 

jelikoţ zákon přesně nedefinuje, jak by měla národní kulturní památka vypadat. [83] 

Nejčastěji mohou být národní kulturní památky představovány buď kulturními 

nemovitými či movitými statky. Na seznam kulturního dědictví, který vede Národní 

památkový ústav, jsou zapisovány v podobě hradů, zámků, kostelů a klášterů a mnoho 

dalších. V tomto případě by se mělo jednat o památky mimořádného historického významu 

nebo mimořádné umělecké hodnoty pocházející ze všech dob a různých oborů. [54]  

První národní kulturní památky byly prohlášeny a zapsány usnesením vlády č. 251 

v roce 1962, za zmínění určitě stojí Praţský hrad, české korunovační klenoty, hora Říp 

s rotundou sv. Jiří, slovanské hradiště v Mikulčicích a v Budči, Karlův most, Vyšehrad, 

Národní divadlo, Národní muzeum a Národní památník na Vítkově v Praze, hrad Špilberk 

v Brně a další známé památky.
 
Poslední záznamy sčítání národních kulturních památek jsou 

datovány k 1. červenci 2014, kdy bylo v České republice prohlášeno skoro tři sta nemovitých 

národních kulturních památek, jako příklad můţeme uvést slovanské hradiště Slavníkovců 

Libice na Nymbursku, hrad Karlštejn, zámek Kroměříţ s Květnou a Podzámeckou zahradou, 

apod. [35]  

1.3 Právní nástroje ochrany kulturních památek 

1.3.1 Územní ochrana kulturních památek 

I kdyţ současný zákon státní památkové péče blíţe nespecifikuje kategorizaci kulturních 

památek. Je však moţné je rozdělovat z hlediska stupně jejich ochrany, a to na individuální 

a územní ochranu památek. Mezi individuální ochranu řadíme statut kulturní, národní 

kulturní památky a památky zapsané do Seznamu světového dědictví UNESCO. Územní, 

neboli často nazývaná plošná ochrana kulturních památek, je charakterizována ve dvou 

formách, a to jako památkové rezervace a památkové zóny. Územní ochrana se týká 

souborů nemovitých kulturních památek, tvořících tzv. památkově chráněná území, která jsou 

upravována právním předpisem zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Památkově 

chráněná území zahrnují ochranu celého území a všech nemovitostí nacházejících se v jeho 

rámci. Ochrana památkově chráněných území se řídí pravidly stanovenými v § 14 zákona 

č. 20/1987 Sb., zejména pak odstavce 2 a 4, zároveň můţe být zajištěna působností zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. [45]  

V rámci ochrany kulturních památek lze prohlásit památkovou rezervaci jako území, 

jehoţ charakter a prostředí definuje soubor nemovitých kulturních památek, popř. 

http://www.npu.cz/pp/dokum/legisl/
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archeologických nálezů. Dle zákona můţe vláda České republiky svým nařízením prohlásit 

území za památkovou rezervaci a stanovit tak v jednotlivých vládních nařízeních podmínky 

pro její ochranu. Tyto ochranné podmínky se mohou v patřičném rozsahu vztahovat 

i na nemovitosti nacházející se na území památkové rezervace, které nejsou kulturními 

památkami. Rozhodující pro prohlášení je jak kvantita kulturních památek, tak především 

zachování jejich celku v komplexním autentickém prostředí. [56]  

V návaznosti na stanovenou formu nařízení vlády, kde se prohlašuje kulturní památka 

za národní kulturní památku, je ve stejném duchu stanovené prohlášení území za památkovou 

rezervaci. Své účinnosti nabývá vymezené území dnem nařízení vlády. Zákonem není 

vymezena kategorizace památkových rezervací, ale pro pomocné účely jsou rozlišovány 

na celky městské, vesnické a mimo jiné odráţí i skutečnost, ţe zpracování koncepce ochrany 

sídel bylo a je obvykle zajišťováno různými pracovníky památkových ústavů. [23]  

Jsou postrádány moţné zákonné úpravy o zrušení či změně prohlášení území 

za památkovou rezervaci. K této problematice se nevyjadřuje ani prováděcí vyhláška 

č. 66/1988 Sb., taktéţ není vyuţito ani zákonné zmocnění umoţňující vládě nařízením 

stanovit obecné podmínky pro zabezpečení ochrany v památkových rezervacích. Proces 

prohlášení tohoto území za rezervaci probíhá na stejné úrovni jako u národních památek, ani 

tady se na něj nevtahuje správní řád. Hlavní významem památkové rezervace je ochrana 

území a všech jeho památkových hodnot. [56]  

Další formou plošné ochrany kulturních památek jsou památkové zóny, které se vyznačují 

niţším stupněm ochrany neţ památkové rezervace. Za památkové zóny jsou prohlášeny 

sídelní útvary nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí  

nebo části  krajinného  celku, které  vykazují  významné kulturní hodnoty. [56] Způsob 

prohlašování území za památkovou zónu se děje formou obecně závazného právního 

předpisu, kterým je vyhláška ministerstva. Z toho tedy vyplývá, ţe je opět vyloučena 

pouţitelnost správního řádu. Ministerstvo na základě této vyhlášky stanoví podmínky 

pro zvýšenou péči státu o památkové zóny po projednání s krajským úřadem. Cílem těchto 

podmínek je ochrana území a zvýšení kvality ţivotního prostředí. Opět zde neexistuje 

moţnost zákonné úpravy o zrušení či změně vymezení památkové zóny. Mnohdy bývají 

v praxi tyto památkové zóny rozlišovány na vesnické, krajinné a městské. [83]  



19 

1.3.2 Památkové ochranné pásmo 

Účelem vytvoření ochranného pásma je ochrana nemovité kulturní památky nebo národní 

kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny nebo jejich prostředí před 

nepříznivými zásahy a vlivy činností realizovaných v jejich bezprostředním a širším okolí, jeţ 

by mohly narušit památkovou hodnotu. Vyţaduje-li si to ochrana, na základě předloţení 

návrhu Národního památkového ústavu vytyčí obecní úřad obce s rozšířenou působností 

ochranné pásmo podle § 17 odst. 1 zákona o státní památkové péči k ochraně nemovité 

kulturní památky nebo jejího prostředí. Ochranné pásmo se výrazně liší od památkových 

rezervací a zón, stanovené podle § 5,6 zákona o státní památkové péči, tím, ţe slouţí výlučně 

k ochraně jednoho konkrétního statku, tj. předmětu nemovitosti, kdeţto rezervace a zóny 

slouţí k ochraně hodnot nemovitostí v nich se nacházejících. Je tedy nezbytné posuzovat 

činnosti v ochranném pásmu z hlediska působení na daný předmět, který je ochranným 

pásmem chráněn. Z toho vyplývá, ţe nejsou chráněny hodnoty území ochranného pásma, 

nýbrţ hodnoty konkrétního předmětu, k jehoţ ochraně bylo pásmo vymezeno.
 
[83]  

Rozhodnutí o vymezení území ochranného pásma přísluší stavebnímu úřadu, zároveň 

se můţe stát, ţe památkovým zákonem je stanovena příslušnost o vydání jinému orgánu státní 

správy, tedy obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.  V takovémto případě se stavební 

úřad nachází v pozici dotčeného orgánu státní správy, s nímţ musí být projednáno rozhodnutí 

o ochranném pásmu. [83] Řízení se účastní i jiné dotčené orgány, se kterými je obecní úřad 

povinen jednat a komunikovat. Následně můţe obecní úřad po dohodě s těmito dotčenými 

orgány omezit nebo zakázat určité činnosti konající se v ochranném pásmu nebo učinit další 

vhodná opatření. [77] V souvislosti s tím je téţ oprávněn nařídit pro vytvoření pásma 

nezbytné úpravy pro jednotlivé stavby, zařízení nebo pozemky, popřípadě provést jejích 

odstranění. Tímto konáním můţe docházet k omezení výkonu vlastnických práv majitelů 

pozemků či staveb a za všechna tato opatření přísluší, prostřednictvím památkového zákonu, 

vlastníkovi přiměřená náhrada v souladu s čl. 11 odst. 4 listiny.  Pokud je pro vytvoření 

ochranného pásma nezbytně nutné získat některé pozemky a nedojde-li k dohodě 

s vlastníkem, umoţňuje památkový zákon stavby nebo pozemky vyvlastnit.
 
Obecní úřad obce 

s rozšířenou působností je téţ oprávněn změnit, popřípadě zrušit pravomocné rozhodnutí pro 

vytvoření ochranného pásma. Zrušit lze z důvodu zániku předmětu ochrany, kterým můţe být 

poţár nemovité památky nebo nedodrţení povinnosti vlastníka památky.
 
[77]  
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1.3.3 Evidence kulturních památek 

Kulturní památky a národní kulturní památky jsou evidovány  v Ústředním seznamu 

kulturních památek České republiky, který sjednocuje všechny dosavadní kulturní památky 

nacházející se na daném území. Hlavním cílem zavedení Ústředního seznamu bylo vytvořit 

jednotnou a komplexní evidenci obsahující základní údaje, které jsou nezbytné pro zajištění 

péče a ochrany kulturních památek. Tento seznam tvoří stejnopis příslušného rozhodnutí, 

rejstřík, evidenční listy a dokumentace včetně fotografií. Veškeré údaje o území a vlastnících 

jsou průběţně zapisovány a trvale uchovány, rovněţ v nich lze dohledat nepřetrţitou řadu 

vlastníků, počínaje jejich prvním majitelem. [37] 

Počátky evidence sahají aţ do roku 1850, kdy  byla zaloţena Centrální komise pro soupis 

stavebních památek. K zásadním změnám v evidenci památek došlo s nabytím účinnosti 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Významnou institucí, která spravuje Ústřední 

seznam kulturních památek, je Národní památkový ústav, který je povaţován za odbornou 

organizaci státní památkové péče. [37]  

Ústřední seznam je zpřístupněn široké veřejnosti, jde-li o údaje nemovitých kulturních 

památek. Jedná-li se o údaje movitých kulturních památek, je tato moţnost veřejného 

zpřístupnění omezená, z důvodu jejich ochrany před krádeţí či působením nepříznivých vlivů. 

Do Ústředního seznamu smí nahlíţet pouze vlastník movité kulturní památky, osoby při 

výkonu státní správy, příslušné kulturní instituce a osoby pro vědeckovýzkumné účely, a to na 

základě písemného potvrzení zadavatele výzkumného úkolu. V tomto seznamu jsou nejen 

evidovány veškeré zapsané památkově chráněné objekty, chráněná území nacházejících se 

v ČR, ale umělecké, historické či archeologické památky. Současně se v něm vyznačuje 

prohlášení či naopak zrušení prohlášení věci za kulturní památku, také jsou v něm zapsány 

podle § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. kulturní památky vedené ve státních seznamech 

movitých a nemovitých kulturních památek podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních 

památkách. [44]  

O zápisu kulturní památky do Ústředního seznamu je oprávněn Ústav vyrozumět vlastníka 

kulturní památky, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností. Jde-li 

o nemovitou kulturní památku, vyrozumí Ústav kromě stavebního úřadu, také Archeologický 

ústav Akademie věd, v případě archeologických nálezů prohlášených za kulturní památku. 

Rovněţ je odborná organizace povinna oznámit jakékoliv prohlášení věci za kulturní památku 

či jeho zrušení příslušnému katastrálnímu úřadu. Zároveň je i povinností vlastníka kulturní 
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památky oznámit, nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti, jakoukoliv změnu vlastnictví, 

uţívání kulturní památky nebo její přemístění. [77]  

V současné době dochází k neustálé modernizaci a k digitalizaci evidence kulturních 

památek s cílem zajistit lepší propojenost dat a dostupnost informací nejen pracovníkům státní 

správy, ale především široké veřejnosti. Od roku 2007 probíhá nespočetná řada projektů 

v rámci Integrovaného operačního programu, které podporují elektronizaci a digitalizaci státní 

správy. Jedním z nich je projekt na digitalizaci Ústředního seznamu kulturních památek, který 

byl schválen na základě usnesení Vlády ČR a zaloţen na „Uplatnění principu Smart 

Administration“ v oblasti nakládání památkového fondu České republiky. Tento projekt má 

přispět k zefektivnění výkonu státní památkové péče, zavedení a poskytování veřejných 

sluţeb v této oblasti s vyuţitím moderní informační a komunikační technologie. V souvislosti 

s tímto projektem bude zaveden elektronický systém evidence památkového fondu 

v ČR – registr veřejné správy, zároveň elektronizovány procesní postupy v oblasti nakládání 

s památkovým fondem a moţnost přímého získání dat z informačního systému evidence 

památkového fondu aj. [37] Cestou digitalizace a elektronizace s vyuţitím informační 

a komunikační technologie se tímto projektem Národní památkový ústav zpřístupní a zachová 

historické fondy. 

1.4 Financování péče o kulturní památku 

Zákonem je vlastníkům kulturních památek stanovena povinnost pečovat a udrţovat ji 

v dobrém stavu. Samozřejmě vše vyţaduje určité úsilí a náklady, které jsou neúnosně vysoké. 

Vlastníkem se rozumí buď soukromá fyzická nebo právnická osoba, stejně tak obec, kraj nebo 

stát. 

Kulturní památky jsou ve skutečnosti předmětem veřejného zájmu a předpokládá se, ţe 

na její ochranu, obnovu či údrţbu budou poskytovány finanční prostředky ve formě příspěvků 

od státu, kraje, obce a z dalších veřejných zdrojů. Nejčastěji je financování péče o kulturní 

památku rozděleno na přímou a nepřímou finanční pomoc. Přímá neboli fakultativní 

finanční pomoc plyne ze zdrojů veřejných rozpočtů a nepřímá, obligatorní pomoc plyne 

z bezplatné odborné sluţby, z daňových zvýhodnění nebo organizací státní památkové péče. 

Zvláštním zdrojem pomoci je Státní fond kultury České republiky. [44]  

1.4.1 Přímá finanční pomoc 

Největší část finančních prostředků na obnovu a ochranu kulturních památek plyne 

prostřednictvím přímé finanční podpory, tedy ze státního rozpočtu, z komunálního rozpočtu 
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a dalších alternativních zdrojů. Jak jiţ zmiňuji v předchozím odstavci, jedná se o fakultativní 

finanční pomoc, ze které plyne, ţe nárok vlastníka na kulturní památku nevzniká automaticky, 

ale je mu poskytnuta aţ po splnění určitých podmínek.  

Jak je uvedeno v § 16 odst. 1 zákona o státní památkové péči, vlastníkovi kulturní památky 

můţe obec nebo kraj poskytnout na jeho ţádost finanční příspěvek ze svých rozpočtových 

prostředků na zvýšené náklady, které jsou spojené se zachováním nebo obnovou kulturní 

památky za účelem jejího účinnějšího společenského uplatnění. Tento příspěvek je poskytnut 

výlučně na ţádost vlastníka, která musí obsahovat náleţitosti vyplývající 

z § 11 odst. 1 vyhlášky ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České 

národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a za existence zvláště odůvodněného 

případu, kterým se rozumí případ, kdy kulturní památka, popřípadě její část: 

 je ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem 

kulturní památky,  

 je vyuţívána a zpřístupněna nebo vystavena veřejnosti pro kulturně vzdělávací 

nebo náboţenské účely,  

 nalézá se v pohledově významné poloze, nebo  

 je ojedinělou kulturní památkou svého druhu, která se nachází v územním obvodu 

krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností. [76]  

Příspěvek můţe být poskytnut i tehdy, kdyţ vlastník kulturní památky nemůţe uhradit 

náklady spojené se zachováním nebo obnovnou kulturní památky z vlastních financí. K tomu 

dochází v případě, kdy vlastníkovi příjmy a případné hospodářské výsledky za poslední tři 

roky byly menší neţ polovina nákladů potřebných na zachování nebo obnovu v příslušném 

kalendářním roce. [76] Ve skutečnosti se jedná o příspěvek, který není nárokový a o jejím 

poskytnutí rozhoduje správní orgán na základě správního uváţení. Finanční částka je 

proplacena obcí, krajem popřípadě Ministerstvem kultury ČR aţ po předloţení faktury 

za provedené práce anebo na základě odborného posudku znalce ceny provedených prací. [21] 

Výjimečně můţe být příspěvek proplacen předem a to z důvodu, ţe se vlastník nachází 

ve špatné finanční situaci. Pokud nastane situace, ţe vlastník nesplní stanovené podmínky, je 

povinen předem vyplacený příspěvek vrátit tomu, kdo mu příspěvek poskytl. [76] Vlastník 

kulturní památky je povinen vrátit zpět odpovídající finanční částku i v případě nečerpání 

nebo úspory předem vyplaceného příspěvku. [21]  

http://www.lexdata.cz/web/sb_free.nsf/c12571d20046a0b2c12566af007f1a09/c12571d20046a0b2c12566d40073268c?OpenDocument
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 Dalším prostředkem financování na obnovu a zachování kulturní památky jsou 

zdroje ze státního rozpočtu. O tomto příspěvku můţe rozhodnout Ministerstvo kultury 

v případě mimořádného společenského zájmu a to buď přímo, nebo prostřednictvím krajského 

úřadu, nebo prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností. [26] Mimořádně 

společenským zájmem se rozumí případ, kdy je kulturní památka: 

 prohlášena za národní kulturní památku nebo je zapsána na Seznamu kulturního 

dědictví anebo tvoří součást souboru kulturních památek zapsaných na tomto 

seznamu, 

 je v havarijním technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem 

kulturní památky, 

 je zpřístupněna nebo vystavena veřejnosti pro kulturně vzdělávací nebo 

náboţenské účely, 

 tvoří významnou dominantu obce, popřípadě krajinného celku, 

 je ojedinělou kulturní památkou svého druhu na území ČR nebo je zařazena do 

specializovaných programů ministerstva kultury na úseku státní památkové péče. 

[76]  

Následně můţe Ministerstvo kultury poskytovat příspěvky ze státního rozpočtu v podobě 

specializovaných programů. V současnosti existuje 6 specializovaných programů na obnovu 

kulturních památek, které jsou zaloţeny na vícezdrojovém principu financována a spočívají 

ve sdruţování finančních prostředků ze strany státu, obcí, krajů a dalších veřejných 

i soukromých zdrojů. Existuje také jeden program na podporu památek UNESCO, jeden 

program na podporu kulturních aktivit v oblasti památkové péče a jeden program na podporu 

záchranných archeologických výzkumů.  Je důleţité zdůraznit, ţe příspěvky jednotlivých 

programů nelze sloučit. [31]  

 Program záchrany architektonického dědictví - tento program orientuje 

finanční prostředky na obnovu kulturních památek a jejich areálů tvořící 

nejvýznamnější i nejcennější část našeho architektonického dědictví, jako jsou 

hrady zámky, kláštery, historické zahrady, kostely apod. Veškeré zamyšlené práce 

musí se ubírat k záchraně kulturní památky včetně jejich částí. Ţádost o zařazení 

do tohoto programu si vyţaduje zvláštní druh dokumentace, který se k ní přikládá 

a to tzv. projekt záchrany kulturní památky. [22]  
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 Havarijní program - příspěvky z tohoto programu jsou poskytovány 

pro zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména 

na jejich statické a celkové stavební zajištění, na opravy střech a nosných 

konstrukcí staveb. [22] 

 Program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón - byl schválen usnesením vlády č. 209/1992. Finanční 

prostředky plynoucí z tohoto programu jsou poskytovány na obnovu kulturních 

památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst prohlášených 

za památkové rezervace nebo památkové zóny.
 

Avšak příspěvek můţe být 

poskytnut v případě, ţe příslušné město má zpracovaný vlastní program regenerace 

a zároveň se finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky. 

[31] 

 Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové 

zóny a krajinné památkové zóny – zaměřuje se na podporu obnovy a zachování 

nemovitých kulturních památek, především památek lidové architektury, jako jsou 

například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boţí muka nacházejících se 

v uvedených památkově chráněných územích. [22] 

 Program restaurování movitých kulturních památek – byl schválen usnesením 

vlády č. 426/1997. Finanční příspěvky z programu jsou zaměřeny na náklady 

spojené s obnovou resp. restaurování movitých kulturních památek a jejich 

souborů, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo 

uměleckořemeslných prací a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti 

pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboţenské účely. Poskytnutí příspěvku je 

podmíněno finanční spoluúčastí vlastníka movité památky a zároveň prezentací 

movité kulturní památky veřejnosti a neustálou péčí vlastníka směřující k jejímu 

trvalému zachování. [31] 

 Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností  - byl zaloţen v roce 2008 na obnovu památkového 

fondu, jehoţ prostředky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních 

památek nacházejících se mimo památkové rezervace a zóny, které nejsou 

ve vlastnictví České republiky a nejsou ani národními kulturními památkami. 

Například se jedná o oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní 

památkou. Tento programu umoţňuje Ministerstvu kultury alokovat příspěvek 
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ze státního rozpočtu na zachování kulturní památky prostřednictvím obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností takovým způsobem, aby byla naplněna 

účinnější péče o ten segment památkového fondu, kde to efektivně a účelně 

neumoţňují jiné programy Ministerstva kultury. [31] 

1.4.2 Nepřímá finanční pomoc 

Jednou z dalších forem finanční pomoci, která usnadňuje vlastníkům kulturních památek 

optimálně zvládnout zvýšení nákladů spojené s její údrţbou či obnovou, je nepřímá finanční 

pomoc. Nazývána téţ obligatorní, která je poskytnuta v podobě daňových úlev a dalších 

zvýhodnění, které jsou stanoveny některými daňovými předpisy. Mezi daňové předpisy lze 

řadit zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Stavby, které jsou kulturními památkami 

a jejichţ vlastníci provádějí na nich stavební úpravy, jsou osvobozeny od daně. Osvobození 

od daně je na osm let, počínaje rokem následujícím po vydání stavebního povolení 

na stavební úpravy.
 
[79] Od daně ze staveb jsou téţ osvobozeny stavby, které jsou kulturními 

památkami, jsou ve vlastnictví státu a jsou veřejně přístupné. Osvobození se také vztahuje 

na stavby, které jsou kulturními památkami ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob 

 jsou zpřístupněny pro veřejnost s výchovným a vzdělávacím účelem. [79] 

Dále zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. 

Tento zákon uvádí, ţe od daně darovací a dědické jsou osvobozena nabytí vlastnického práva 

k nemovitostem, které jsou kulturními památkami jen tehdy, pokud k nim dochází mezi 

osobami příbuznými v řadě přímé nebo mezi manţely. [80] A nakonec zákon č. 586/1992 Sb., 

o dani z příjmů, který umoţňuje výrazné daňové zvýhodnění vlastníkům kulturních památek 

tím, ţe zvýhodňuje odpisy na nemovitých kulturních památkách v případě jejich technického 

zhodnocení. [81] 

Do nepřímé finanční pomoci lze také zařadit poskytnutí bezplatné odborné sluţby 

prostřednictvím odborné organizace státní památkové péče, tj. Národní památkový ústav, 

na kterou má vlastník právo. [77] Tento druh odborné pomoci je poskytován při provádění 

obnovy kulturních památek a vlastníkům jsou poskytovány potřebné podklady a informace 

z průzkumů a výzkumů příslušné kulturní památky. Zároveň můţe mít podobu konzultací 

nebo záměru restaurování kulturní památky. Ze zákona o státní památkové péči je právo 

vlastníka jednou z forem zákonné kompenzace jeho povinností. [36] Národní památkový 

ústav zároveň poskytuje skrze svá odborná pracoviště, sídlící na území jednotlivých krajů, 

poradenskou a informační sluţbu zcela bezplatně. Na těchto určených místech můţe vlastník 

získat dostatek potřebných informací.
 
[77] 
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1.4.3 Státní fond kultury České republiky  

Jednou z mnoha moţností, jak získat finanční prostředky na obnovu a zachování 

kulturních památek, je Státní fond kultury ČR (dále jen „fond“). Tento fond byl zřízen podle 

zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky jako právnická osoba, 

za účelem poskytnout prostředky na podporu vzniku a rozvoje kulturních projektů formou 

účelových dotací, půjček nebo návratných finančních výpomocí.  Účelové dotace lze 

poskytnout jen do výše dvou třetin ţadatelem plánovaných nákladů. Výjimkou mohou být 

prostředky, které jsou určeny na záchranu kulturních památek, jejichţ plánované náklady jsou 

do výše devíti desetin. O přidělení, výši a čerpání finančních prostředků rozhoduje nejvyšší 

orgán, kterým je Rada fondu volená parlamentem. Správcem fondu je Ministerstvo kultury 

ČR a v jeho čele stojí ministr kultury. [78] Příjmy fondu jsou představovány výnosy 

z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob v kultuře s výjimkou 

filmového průmyslu, výnosy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných subjektů, dále pak 

výnosy z veřejných sbírek a loterií organizovaných Fondem, 50 % podíly z výnosů nájmu 

předmětů kulturní hodnoty a movitých a nemovitých kulturních památek, ke kterým vykonává 

právo hospodaření správce fondu (tj. Ministerstvo kultury ČR) apod. [78] 

Ţádost o poskytnutí příspěvku můţe podat jak fyzická, tak právnická osoba a to písemně. 

Ve skutečnosti správné podání ţádosti zároveň zahrnuje uhrazení nákladů spojených 

s posouzením ţádosti, kterou musí ţadatel sloţit na účet fondu, a to částkou 1 % z částky, 

kterou ţádá, nejméně však 2 000 a nejvíce 10 000 Kč. [78] 

Naposledy byly z jeho prostředků udělovány dotace v roce 2006, neboť není zvolena Rada 

fondu, která o způsobu a výši podpory rozhoduje. Ve skutečnosti Fond disponuje pouze 

omezenými prostředky a Ministerstvo kultury si našlo jiný způsob, jak podporovat kulturní 

projekty. De facto se fond jiţ od samého začátku potýkal s nedostatkem finančních 

prostředků, neboť zdroje garantovaných příjmů se ukázaly jako nedostatečné, mnohdy 

nefunkční a zároveň se projevila nemoţnost získání pravidelných zdrojů, které by měly 

zajistit plnění poslání fondu. [36] 

1.5 Institucionální zabezpečení státní památkové péče  

Státní památkovou péči v České republice vykonávají a zabezpečují orgány státní 

památkové péče, jeţ jsou Ministerstvo kultury ČR, krajské úřady a obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností. Těmto správním orgánům jakoţto orgánům státní památkové péče je 

svěřen výkon státní památkové péče. Dalším významným subjektem, který výrazně ovlivňuje 



27 

výkon státní památkové péče a zároveň se na něm podílí, je Národní památkový ústav. [36] 

Podle § 25 odst. 3 zákona o státní památkové péči orgány státní památkové péče dbají 

ve spolupráci s ostatními orgány státní správy a za odborné pomoci odborné organizace státní 

památkové péče, vědeckých, uměleckých a dalších odborných organizací a ústavů na to, aby 

byla státní památková péče zabezpečována plánovitě, komplexně a diferencovaně a v souladu 

s dlouhodobou koncepcí jejího rozvoje. [77] 

1.5.1 Ministerstvo kultury 

Ministerstvo kultury České republiky (dále jen „ministerstvo kultury“) zaujímá pozici 

ústředního orgánu státní správy pro kulturní památky v České republice a plní veškeré úkoly, 

které jsou obsaţeny v § 26 odst. 2 o státní památkové péči. Zejména je odpovědným úřadem 

České republiky při jakýchkoliv jednání Mezivládního výboru pro světové dědictví týkajících 

se kulturních památek, který dohlíţí na plnění Úmluvy o ochraně světového dědictví. 

Povinností ministerstva je zpracování prognóz, koncepcí a vytváření návrhů dlouhodobých 

výhledů rozvoje státní památkové péče. V souvislosti s komplexní péčí o kulturní památky 

provádí programy a vytváří pro ni všestranné podmínky, uplatňuje stanovisko k politice 

územního rozvoje a k jeho zásadám. Dále zabezpečuje mezinárodní spolupráci v oboru státní 

památkové péče a zároveň v tomto oboru koordinuje vědeckovýzkumnou činnost. 

Ministerstvo kultury spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy 

a vysokými školami při výchově pracovníků v oboru státní památkové péče, podílí se na 

jejich dalším vzdělávání a zřizuje vědeckou radu pro státní památkovou péči jako svůj 

odborný poradní orgán. [77] 

1.5.2 Krajské úřady 

Krajský úřad zastává řídící funkci v oblasti památkové péče, jehoţ úkoly jsou vykonávány 

v přenesené nebo v samostatné působnosti. Ve skutečnosti metodicky řídí výkon státní 

památkové péče na území kraje. [77] Zastává funkci dozoru, který vykonává při obnově 

národních kulturních památek z hlediska státní památkové péče a v rozsahu své působnosti 

dohlíţí na dodrţování zákona o státní památkové péči a předpisů vydaných pro jeho 

provedení. Jako dotčený orgán vydává závazné stanovisko buď z vlastního podnětu, nebo 

na návrh a poskytuje podklady vedených jinými správními úřady.  Zabezpečuje nálezy 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo archeologických nálezů, ke kterým došlo při 

řízení nebo postupu podle zvláštního právního předpisu, na němţ si nárokuje svůj zájem státní 

památkové péče. S přijetím stavebního zákona souvisela i novela památkové péče, která 
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posílila postavení kraje v územním plánování a kraj tak můţe uplatňovat stanoviska k územně 

plánovací dokumentaci. [77]  

V samostatné působnosti schvaluje koncepci podpory státní památkové péče v kraji 

v souvislosti s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice a po projednání 

s ministerstvem. Zároveň schvaluje návrhy plánů a programů týkajících se zachování 

a obnovy kulturních památek, které se v kraji nacházejí, a usměrňuje kulturně výchovné 

vyuţití těchto památek. Dále můţe poskytnout vlastníkovi kulturní památky finanční 

příspěvek ze svých rozpočtových prostředků na zvýšené náklady spojené se zachováním 

a obnovnou kulturních památek v kraji. [77] 

1.5.3 Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

V oblasti památkové péče jsou pověřeny i obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které 

vykonávají ve svém správním obvodu státní památkovou péči v souladu s koncepcí rozvoje 

státní památkové péče v České republice. Při plnění svých úkolů se opírá o odbornou pomoc 

odborné organizace státní památkové péče.  Obecní úřad zabezpečuje předpoklady 

pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale 

jsou v památkové rezervaci. Jako dotčený orgán vydává závazné stanovisko a poskytuje další 

podklady do řízení vedených jinými správními úřady. Mimo jiné uplatňuje stanoviska 

k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo 

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové 

rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva kultury nebo působnost 

krajského úřadu. [77] 

Rovněţ vykonává dozor při obnově, stavbě či změně stavby a terénních úpravách 

kulturních památek, podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče 

a na zpracování plánů a programů týkajících se obnovy kulturních památek. V případě, ţe se 

jedná o nemovité kulturní památky, jeho pravomocí je koordinovat jejich jednotné označení 

tabulkou a velkým státním znakem, popř. i značkami stanovenými mezinárodními 

smlouvami. Mezi další jeho pravomoci patří zejména usměrňování péče o kulturní památku, 

která je zajišťovaná dalšími obcemi a dohlíţení nad dodrţováním zákona a předpisů v rozsahu 

své působnosti. [77] 

Památkový zákon dále umoţňuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností jmenovat 

dobrovolného pracovníka v oblasti státní památkové péče, jimţ je konzervátor. Je zároveň 

členem komise státní památkové péče. Na jeho návrh můţe obecní úřad pověřit pro určitý 
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vymezený územní obvod dobrovolné pracovníky funkcí zpravodaje státní památkové péče, 

kteří při plnění úkolů spolupracují s konzervátorem. [77] 

1.5.4 Památková inspekce a Celní úřady 

Památková inspekce je zřízena Ministerstvem kultury jako jeho specializovaný kontrolní 

orgán v oboru státní památkové péče, který vykonává ústřední dozor nad dodrţováním zákona 

o státní památkové péči a předpisů vydaných k jeho provedení. Nicméně nemá moţnost 

ukládat pokuty a zároveň nemá samostatné rozhodovací pravomoci.  V případě, ţe dojde 

k porušení památkového zákona, památková inspekce je pověřeně podat návrh opatření 

k odstranění nedostatků či uloţení pokuty příslušnému orgánu státní památkové péče a dbá na 

to, aby se uloţená opatření řádně plnila. [77] Památková inspekce je následně pověřena 

vykonávat systematické kontroly týkajících se výkonu státní správy na úseku památkové péče 

na krajských úřadech a Magistrátu hlavního města Prahy. Jednotlivé zprávy, které jsou 

sepisovány na základě těchto kontrol, shrnují poznatky o výkonu památkové péče 

kontrolovanými subjekty a také poznatky o úrovni jimi vykonávané kontroly na úřadech obcí 

s rozšířenou působností. [43]  

Památková inspekce zejména dozírá na to, jak je zabezpečována komplexní péče 

o kulturní památky, zejména na stav evidence, ochrany a správy kulturních památek. 

Ve skutečnosti dohlíţí i na dodrţování rozhodnutí orgánů státní památkové péče k zajištění 

péče o kulturní památky a jak vlastníci těchto památek plní povinnosti, které jsou jim 

ukládány. Ústředním dozorem Památkové péče jsou myšleny zejména činnosti spojeny 

s ochranou, obnovou a společenským uplatněním kulturních památek. Zároveň sleduje, na 

jaké úrovni poskytuje odborná organizace státní památkové péče, potřebnou odbornou pomoc 

krajům a obcím při rozhodování neboli vydávání opatření týkající se kulturních památek. 

Při provádění ústředního dozoru sbírá poznatky, které hodnotí a následně provádí rozbor stavu 

státní památkové péče. [76] 

Vedle památkové inspekce existují v oblasti památkové péče celní úřady, které kontrolují 

vývozy kulturních památek do zahraničí a dodrţování předchozího souhlasu Ministerstva 

kultury, zda kulturní památka vystavovaná, zapůjčená nebo pro jiné účely vyvezená 

do zahraničí byla ze zahraničí vrácena zpět a v dobrém stavu. U věcí, které vykazují určité 

znaky kulturní památky, mají být trvale převezeny ze zahraničí do České republiky, se 

kontroluje, zda se jejich převoz provádí s předchozím souhlasem příslušného orgánu státu, 

z něhoţ mají být dovezeny, je-li zaručena vzájemnost. Při plnění svých úkolů celní úřadu 

spolupracují s dalšími orgány státní památkové péče, jimţ podle jejich příslušnosti podávají 
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v případě zjištění nedostatků podněty pro přijetí opatření k nápravě nebo návrhy na zahájení 

řízení podle § 35 a 39. Rovněţ celní úřady spolupracují s odbornou organizací státní 

památkové péče, památkovou inspekcí a podílejí se na dokumentaci zejména movitých 

kulturních památek. [77] 

1.5.5 Odborná organizace státní památkové péče 

Odborná organizace státní památkové péče jakoţto Národní památkový ústav (NPÚ) byl 

zřízen 1. ledna 2003 Ministerstvem kultury ČR splynutím všech památkových ústavů v jeden 

celek. Národní památkový ústav je příspěvkovou organizací s celostátní působností, která 

zajišťuje a vykonává základní i aplikovaný vědecký výzkum a další činnosti směřující 

k zajištění kvality odbornosti v péči o kulturní památky a památkově chráněná území. [46] 

Především je organizací pro výkon a koordinaci veškeré odborné činnosti v oboru státní 

památkové péče vedoucí k zabezpečení jednoty kulturně politických záměrů a perspektivního 

rozvoje státní památkové péče. [77] 

Činnostmi, kterými se organizace zabývá, jsou převáţně odborné a metodicky usměrňující 

péče o památky ve vlastnictví a správě jiných subjektů a pečuje o soubor zpřístupněných 

kulturních památek, jakoţto státních hradů a zámku, které jsou ve správě tohoto ústavu. Mimo 

jiné poskytuje bezplatnou odbornou pomoc řadě dalším vlastníkům při zajišťování péče 

o kulturní památky. Dohlíţí na provádění komplexní péče o kulturní památky a nad jejich 

soustavným vyuţíváním. [46] Jeho další náplní je zpracování rozborů stavu a vývoje státní 

památkové péče, dále organizuje, koordinuje a plní vědeckovýzkumné úkoly státní památkové 

péče a metodiku společenského uplatnění kulturních památek. Rovněţ plní úkoly pracoviště 

pro úsek státní památkové péče a zabezpečuje průzkumy, výzkumy a dokumentaci kulturních 

památek, památkových rezervací a památkových zón a vede Ústřední seznam kulturních 

památek. V neposlední řadě NPÚ sleduje kulturně výchovné vyuţití kulturních památek 

a jejich propagaci, zároveň zajišťuje zpřístupnění kulturních památek, se kterými hospodaří 

a plní řadu dalších úkolů na úseku státní památkové péče.
 
[77] 
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2 OCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 

2.1 Kulturního dědictví na mezinárodní úrovni 

2.1.1 Organizace UNESCO 

Organizací Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu je organizace se světoznámou 

zkratkou UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

Je mezivládní organizací mající širokou mezinárodní odpovědnost v různých oblastech se 

sídlem v Paříţi. UNESCO vzniklo na základě Úmluvy, v průběhu konání konference 

Organizace spojených národů (OSN), která proběhla v Londýně dne 16. listopadu 1945. 

Úmluva vstoupila v platnost 4. listopadu následujícího roku, kdy ji podepsalo dvacet 

zakládajících států
2
, mezi nimiţ nechybělo ani tehdejší Československo. Česká republika je 

členem UNESCO od 1. ledna 1993 na základě sukcese. [24] 

Prvotním podnětem vzniku byly reakce na krvavé události a zkušenosti z druhé světové 

války, které přiměly světové společenství k náhlému přijetí kroků a opatření, jeţ by zajistily, 

aby se podobné katastrofy nemohly opakovat. [72] V Preambuli Ústavy UNESCA se přímo 

uvádí: „Vzhledem k tomu, že války se rodí v myslích lidí, je nutné v myslích lidí budovat 

efektivní zábrany válek.“ Jednoznačným posláním UNESCA je zejména přispívat 

k vzájemnému porozumění a sbliţování mezi národy rozvíjením spolupráce v oblasti 

výchovné, vzdělávací, vědecké a ostatní kulturní činnosti. [48] 

Hlavním úkolem UNESCA je usilovat o udrţení mezinárodního míru a prosazování 

úcty k lidským právům a právnímu řádu. Největší pozornost věnuje výchově a vzdělávání 

a v rámci systému OSN je jedinou organizací zabývající se základními a společenskými 

vědami, proto má v OSN nezastupitelné postavení. Normativní činnost je také jedním z úkolů, 

které má UNESCO, a to v podobě legislativní a aplikační. Nicméně také vydává a následně 

aplikuje doporučení, deklarace a konvence, které se od sebe liší stupněm své závaznosti. 

V současné době má organizace UNESCO 195 členů a 9 přidruţených členů, coţ napovídá 

o celosvětovém zájmu na rozvíjení mezinárodní spolupráce. 

 

UNESCO se skládá z následujících orgánů, které jsou definované Ústavou:  

1. Generální konference, 

                                                 
2
Zakládajícími státy byly: Austrálie, Brazílie, Čína, Československo, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Francie, 

Indie, Jiţní Afrika, Kanada, Libanon, Mexiko, Norsko, Nový Zéland, Řecko, Saúdská Arábie, Spojené Království, Turecko a 

USA. 
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2. Výkonná rada,  

3. Sekretariát. 

Generální konference je nejvyšším orgánem UNESCA, který se skládá ze zástupců všech 

členských států. Zároveň se konference účastní členové asociací, spolu s pozorovateli 

z nečlenských států, mezivládních organizací a nevládních organizací. Generální konference 

stanovuje politiku a hlavní směry k další činnosti organizace. Členové konference se scházejí 

na zasedání, které se koná pravidelně jednou za dva roky, kde projednávají a schvalují 

program a rozpočet organizace na následující dvouletí. Kaţdá země disponuje jedním hlasem 

bez ohledu na její rozlohu nebo výši příspěvku do rozpočtu. Jsou zde voleni členové Výkonné 

rady a kaţdé čtyři roky je zde jmenován generální ředitel. Na volební období 2013 – 2017 

byla jmenována generální ředitelka Irina Boková pocházející z Bulharska. [69] 

Generální ředitelství přijímá téţ závazné mezinárodní smlouvy a nezávazné deklarace 

a doporučení vyjadřující hlas světové veřejnosti. Pro přijetí významných a především 

důleţitých rozhodnutí, jako je volba generálního ředitele či změna ústavy, je zapotřebí získat 

dvě třetiny hlasů. V ostatních případech postačí k přijetí rozhodnutí prostá většina hlasů. [41] 

Výkonná rada je nejvýznamnějším řídícím orgánem UNESCA a v současné době má 

58 členů, jeţ jsou voleni Generální konferencí na čtyři roky. Členové rady se scházejí dvakrát 

ročně a dohlíţejí na realizaci plnění programu organizace. Dalším posláním Výkonné rady je 

projednávání všech důleţitých otázek ještě před jejich předloţením Generální konferenci 

a podílí se na přípravě budoucích programů.
 
[71] 

Výkonnou a servisní sloţku představuje Sekretariát UNESCO, v jejímţ čele stojí 

generální ředitel UNESCA, který je hlavním správním úředníkem a je jmenován Generální 

konferencí.  Náplní ředitele sekretariátu je především sestavování návrhů na opatření, příprava 

konceptu programu organizace a rozpočtu na následující dva roky. Sídlo sekretariátu se 

nachází v Paříţi, ale působí v řadě regionálních a subregionálních úřadovnách po celém světě. 

[41] V roce 2007 sekretariát sčítal téměř 2100 zaměstnanců ze 170 zemí. [73] 

Nesmíme opomenout další významné orgány, kterým jsou Národní komise. Jedná se 

o poradní orgány vlád členských států a představují důleţitý komunikační orgán mezi 

UNESCO, členskými státy a jejich občany. Rovněţ rozvíjí spolupráci se soukromým 

sektorem, kterému můţe poskytnout hodnotné expertízy a finanční podporu. [40] 

Významnými dokumenty UNESCA v oblasti kultury a kulturního dědictví jsou 

následující Úmluvy: 
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 Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu,  

 Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného 

konfliktu z roku 1954,  

 Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu 

a převodu vlastnictví kulturních statků,  

 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví,  

 Úmluva o ochraně kulturního dědictví pod vodou,  

 Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví,  

 Úmluva o ochraně a zdůrazňování diverzity kulturních projevů. [24] 

2.1.2 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 

Jednou z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších smluv UNESCA vůbec je Úmluva o ochraně 

světového kulturního a přírodního dědictví (Convention on Protection of the World Cultural 

and Natural Heritage), která byla podepsána v roce 1972 v Paříţi. Doplňuje úpravu péče 

o přírodní a kulturní památky jednotlivých zemí, avšak směřuje k identifikaci, ochraně, 

obnově a prezentaci nejvýznamnějších světových památek. Úmluva představuje unikátní 

mezinárodní právně závazný dokument, který spojuje princip ochrany kulturního dědictví 

s ochranou přírody. [48] Hlavní poslání Úmluvy je skryto v povinnosti kaţdého smluvního 

státu zabezpečit označení, ochranu, zachování a předávání kulturního a přírodního dědictví 

budoucím generacím. Přijetím této Úmluvy vyplývá povinnost těchto smluvních státu 

zabezpečovat jiţ zmíněné úkoly při maximálním vyuţití svých vlastních zdrojů, popřípadě 

s mezinárodní pomocí a spoluprácí. [24] Na základě Úmluvy vyplynulo vytvoření Výboru 

pro světové dědictví a Fond světového dědictví (World Heritage Fund), které začaly 

pracovat v roce 1976. Následně byl vytvořen Seznam světového dědictví (World Heritage 

List), do kterého jsou zapisovány památky vyznačující se mimořádnými univerzálními 

hodnotami. V České republice se pro tento seznam pouţívá „Seznam památek UNESCO“, 

který je však nepřesný. [48] 

O zápisu na Seznam světového dědictví rozhoduje jiţ zmiňovaný Výbor světového 

dědictví. Pro zápis památky na prestiţní Seznam můţe kaţdý z členských států navrhnout ty, 

které jsou nejvýznamnější, avšak postup přijetí s sebou nese určité podmínky pro splnění. 

Aby byla nominovaná památka zapsána na Seznam světového dědictví, je nezbytně nutné 

splnit nejméně jedno z uvedených kritérií. Následně musí daná památka prokázat dostatečnost 
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koncepčních materiálů zajišťujících její uchování do budoucnosti a splnit maximální 

poţadavek autenticity. Kritéria pro kulturní památky jsou uvedena v článku 24 prováděcích 

směrnic Úmluvy, kde by kaţdá světová památka měla: [48] 

 představovat mistrovské dílo lidského tvůrčího génia; 

 vykazovat významnou vzájemnou výměnu lidských hodnot během určitého 

časového období nebo v určité kulturní oblasti světa, a to v oblasti rozvoje 

architektury nebo techniky, monumentálního umění, urbanismu nebo krajinářství;  

 být nositelem jedinečného nebo alespoň výjimečného svědectví o kulturních 

tradicích nebo civilizaci dosud existující nebo zaniklé; 

 být vynikajícím příkladem určitého typu budovy nebo architektonického 

či technologického souboru nebo krajiny, jeţ ilustruje určité významné období 

historie lidstva;  

 být vynikajícím příkladem tradičního lidského osídlení nebo vyuţívání půdy, 

typického pro určitou kulturu či kultury, a to zvláště v případě, kdy by tyto prvky 

mohly být narušeny v důsledku vzniku nevratných změn;   

 být přímo či hmatatelně spojena s událostmi nebo ţivými tradicemi, myšlenkami 

či vírou, uměleckými a literárními výtvory výjimečného celosvětového významu 

(Výbor zastává názor, ţe toto kritérium by mělo být důvodem pro začlenění do 

Seznamu pouze za výjimečných okolností a ve spojení s dalšími kulturními nebo 

přírodními kritérii). [49] 

Instituce, která z pověření Ministerstva kultury zpracovává podklady kulturních památek 

a památkových území k nominaci na zápis, je Národní památkový ústav. Jeho územní 

pracoviště následně připravují podklady pro monitorovací zprávy těch památek, které se na jiţ 

prestiţním Seznamu nacházejí. [49] 

2.2 Kulturní dědictví na úrovní České republiky 

2.2.1 Památky UNESCO v České republice 

Seznam světového dědictví pro rok 2014 sčítá 1007 památek nacházejících 

se ve 161 zemích. Z toho je 779 památek kulturních, 197 přírodních a 31 smíšených 

(tj. s kulturními i přírodními hodnotami). [49] 
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Na území České republiky se nachází 12 památek, které jsou zapsány na prestiţní Seznam 

kulturního dědictví UNESCA, a řada dalších se bude o zapsání v příštích letech ucházet. 

Ve srovnání s okolními zeměmi se Česká republika řadí mezi uznávané světové velmoci. Pro 

srovnání lze uvést, ţe např. Rakousko se pyšní 8 památkami UNESCO, Slovensko 

a Maďarsko shodně po 6 památkách a rozsáhlejší území Polska pak jen 11 památkami 

UNESCO.  

Přehled kulturních památek ČR, které jsou zapsány na Seznamu světového dědictví 

UNESCO, zobrazuje tabulka č. 1.  

Tabulka 1: Seznam kulturních památek UNESCO v ČR 

Pořadí 

Datum zápisu na 

Seznam 

světového 

dědictví 

UNESCO 

Lokalita 

1. 1992 Praha 

2. 1992 Český Krumlov 

3. 1994 Telč 

4. 1994 Ţďár nad Sázavou 

5. 1995 Kutná Hora 

6. 1996 Lednicko-valtický areál 

7. 1998 Holašovice 

8. 1998 Kroměříţ 

9. 1999 Litomyšl 

10. 2000 Olomouc 

11. 2001 Brno 

12. 2003 Třebíč 

Zdroj: Vlastní zpracování podle [49] 

Sdruţení obcí a měst České republiky, na jejichţ území se nacházejí památky zapsané 

na Seznam UNESCO, se nazývají České dědictví UNESCO mající za společný cíl hájit 

zájmy těchto měst a obcí. [9] 

Přehled jednotlivých lokality, které jsou na Seznamu světového dědictví UNESCO 

v České republice, zobrazuje níţe uvedená tematická mapa. 
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Obrázek 1: Památky UNESCO a biosférické oblasti UNESCO v České republice 

 

Zdroj: [67]  

Jednáním o zápisu dalších památek na Seznam je pověřeno Ministerstvo kultury, které 

zároveň zadává Národnímu památkovému ústavu, v rámci profilových úkolů, vypracovat 

podklady pro UNESCO o navrţených památkách. Veškeré tyto památky jsou 

obsaţeny v tzv. Indikativním seznamu, který musí mít zpracovaný kaţdá země podle 

čl. 11 Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Ve skutečnosti tento 

seznam neurčuje rozhodující pořadí, ve kterém bude návrhy na zápis ČR předkládat. [32] 

Ministr kultury v roce 2006 předběţně schválil výběr kulturních statků České republiky 

na období 2007 – 2018 pro zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví. Je 

důleţité zdůraznit, ţe Česká republika můţe jednou ročně předloţit jednu nominaci kulturní 

památky. Mezi nominovanými na tento seznam jsou kulturní památky a památkově chráněná 

území: jiţ dříve plánované památky Velké Moravy -  velkomoravská hradiště v Mikulčicích, 

dále třeboňské rybníkářské dědictví, horský hotel a vysílač Ještěd či stavby moderní 

architektury v okolí Prahy - Müllerova vila a kostel J. Plečnika. V seznamu návrhů je barokní 

kulturní krajina Betlém a Kuks, trojúhelník západočeských lázní (tj. Karlovy Vary, Mariánské 

Lázně a Františkovy Lázně), Lázně Luhačovice, ruční papírna ve Velkých Losinách, hrad 

Karlštejn, hřebčín v Kladrubech nad Labem, pevnost Terezín a památky na pěstování 

a zpracování chmele a výroby piva v Ţatci. Mimo jiné se počítá i s novým předloţením 

nominace Slavonic a s industriálními soubory v Ostravě. [34]
 
  

2.2.2 Česká republika a UNESCO 

Jedním ze zakládajících členů UNESCA od 1. ledna 1993 bylo Československo. 

Po rozpadu Československa se samostatná Česká republika stala jeho členem s účinností 

22. února 1993 na základě sukcese. Spolupráce České republiky s UNESCEM v oblasti péče 
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o kulturní bohatství je samozřejmě v kompetenci Ministerstva kultury a v oblasti péče 

o přírodní dědictví Ministerstva ţivotního prostředí.
 
[18] 

2.2.3 Česká komise pro UNESCO 

Je poradním orgánem vlády, která byla zřízena jeho usnesením dne 1. června 1994. Česká 

komise má za úkol zprostředkovávat styk našich institucí a odborníků s UNESCEM. 

Ve skutečnosti rozšiřuje myšlenky organizace v České republice a zároveň předkládá náměty 

do paříţského sekretariátu na další činnosti, kterými se UNESCO bude zabývat. [39] Hlavním 

úkolem Komise je především napomáhat rozvoji spolupráce České republiky s UNESCO 

ve všech oblastech jeho činnosti, dále sledovat a analyzovat činnosti a dokumenty UNESCO 

a jeho orgánů, napomáhat při získávání finančních prostředků z rozpočtů UNESCO na 

aktivity v rámci plnění programů organizace. Důleţité je i zmínit, ţe poskytuje informace 

odborné veřejnosti o činnostech UNESCO. Samozřejmě se najde i řada dalších činností, ke 

kterým má Komise pravomoci. [24] 

Členové jsou představitelé ministerstev, ústředních a dalších významných vědeckých, 

kulturních a pedagogických institucí, jejichţ členství je čestné a členové jsou jmenováni na 

čtyřleté funkční období. Komisí jsou zřízeny tři odborné sekce, a to pro kulturu, ţivotní 

prostředí a vědu, informatiku a v neposlední řadě vzdělání. V současné době předsedou České 

komise pro UNESCO je Mgr. Petr Gazdík. [39]  

2.2.4 Stálý sekretariát České komise pro UNESCO 

Stálý sekretariát České komise pro UNESCO zajišťuje plnění rozhodnutí přijatých Českou 

komisí a jejími orgány. Je součástí Ministerstva zahraničí a udrţuje kontakt prostřednictvím 

Stálé mise České republiky se sekretariátem UNESCO v Paříţi a s partnerskými národními 

komisemi. Tento sekretariát spravuje knihovnu obsahující několik tisíc publikací 

a dokumentů UNESCO. Funkci plní od 1. července 1996 zvláštní referát v Odboru OSN 

na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. V současné době je vedoucím tajemníkem 

Sekretariátu České komise pro UNESCO JUDr. Karel Komárek. [39]  

2.2.5 Stálá mise České republiky při UNESCU 

Hlavním posláním Stálé mise ČR je zprostředkování vztahu mezi Českou republikou 

a UNESCO se sídlem v Paříţi. Zároveň je zprostředkujícím a kontaktním úřadem pro oficiální 

komunikace České republiky s orgány UNESCO ve všech sférách jeho působnosti. [24]  

 



38 

3 ANALÝZA VYBRANÝCH LOKALIT  

V této kapitole je provedena analýza, která je zaměřena na potenciál cestovní ruchu a jeho 

vlivu na vybrané lokality. Jsou sledovány ukazatelé jako počet a mnoţství pracovních míst 

a osob zaměstnaných v odvětví cestovního ruchu, podíl cestovního ruchu na HDP, počet 

obyvatel vyjíţdějících a dojíţdějících do zaměstnání a na závěr kapitoly míra nezaměstnanosti 

v České republice. 

Cestovní ruch, patří mezi odvětví, které se značně podílí na světové ekonomice a příznivě 

ovlivňuje platební bilanci státu. Zakládá se na velkém zájmu a moţnostech obyvatelstva 

celého světa poznávat jiné kultury. Česká republika je srdcem Evropy a zároveň kulturním 

centrem, díky svému velkému mnoţství krásných historických staveb, které si velmi oblíbili 

zahraniční turisté, nejenom evropských států, ale také z asijských zemí.  

Cestovní ruch během období, kdy probíhala ekonomická recese, zaznamenal velký úpadek 

zisků a velmi malou ochotu obyvatel cestovat do zahraničních destinací. Mnoho cestovních 

kanceláří radikálně sniţovalo ceny veškerých zájezdů a velká část z nich zkrachovala. Jelikoţ 

obyvatelé České republiky se spíše orientovali na krátké dovolené ve vnitrozemí se 

zaměřením na cykloturistiku, kempování a vyměnili moře za české přehrady a rybníky. I čeští 

prodejci se suvenýry, hoteliéři a restauratéři přicházeli během krize o značné zisky ze 

zahraničních turistů. Avšak postupem času cestovní ruch opět nabýval na síle a těší se zájmu 

mnoha turistických příznivců.  

Česká republika se můţe pyšnit nespočetným mnoţstvím jednak přírodních, tak kulturních 

památek a především památek zapsaných na Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Na 

našem území se nachází dohromady 12 kulturních památek zapsaných na tomto prestiţním 

seznamu a řada dalších o tento zápis usiluje. I se svou středně velkou rozlohou dokáţe v počtu 

kulturních památek konkurovat sousedním vyspělejším státům. Jako příklad mohu uvést 

sousední stát Rakousko, které vlastní 8 kulturních památek zapsaných na Seznamu UNESCO 

a zároveň Polsko, které má vzhledem ke své rozloze pouze o 2 památky více neţ Česká 

republika.  

Na obrázku 2 můţete vidět přehled osob zaměstnaných v odvětví cestovního ruchu a počet 

pracovních míst v CR od roku 2003 – 2013. Na počátku sledovaného roku 2003 bylo 

v odvětví zaměstnáno 237 753 osob, coţ představuje 4,79 % podílu na celkové zaměstnanosti. 

V dalších letech se úroveň zaměstnanosti pohybovala téměř ve stejné výši. Největší nárůst 

zaměstnanců byl zaznamenán v roce 2008, kdy odvětví cestovního ruchu sčítalo  
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241 236 zaměstnanců. V souvislosti s  nástupem hospodářské krize, která postihla globální 

ekonomiku a měla značný vliv na sniţující se počet osob zaměstnaných v cestovním ruchu.   

Obrázek 2: Počet osob zaměstnaných v cestovním ruchu a počet pracovních míst v ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, TSA T7[13]  

Zaměříme-li se na podíl cestovního ruchu na HDP, který je zobrazen na obrázku 3, 

v posledních letech podíl HDP na cestovním ruchu pomalu klesá. Coţ je způsobeno 

především poklesem výkonnosti a konkurenceschopností odvětví. Jiţ rok 2007 zaznamenal 

mírný meziroční pokles zkoumaného ukazatele, ale výraznější pokles nastal v letech 

2008 - 2010. V roce 2010 podíl HDP klesl na hodnotu 2,7 % a stagnovala aţ do roku 2012. 

Hlavní faktorem tohoto poklesu byly jiţ zmiňované dopady světové hospodářské a dluhové 

krize, která citelně ovlivnila řadu odvětví včetně cestovního ruchu. Patrný nárůst byl v roce 

2013, kdy se podíl vyšplhal na 2,9 %. V současné době můţeme říci, ţe podíl cestovního 

ruchu na HDP pomalu ale jistě nabývá na síle a roste. 
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Obrázek 3: Podíl cestovního ruchu na HDP v ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, TSA T11[14]  

Samozřejmě rozvoj a potenciál kraje je spatřován v pracovních příleţitostech. Zdrojová 

tabulka, ze které vyplývá obrázek 4 popisující počet obyvatel dojíţdějících do zaměstnání 

v jednotlivých krajích v ČR v letech 1991, 2001 a 2011, nalezneme v příloze 1.  

Porovnáme-li jednotlivé roky mezi sebou, je zřejmé, ţe kaţdým rokem přibývá počet 

obyvatel, kteří dojíţdějí do zaměstnání. Málokdy se stane, ţe lidé jsou ochotni stěhovat se, 

ať uţ s celou rodinou nebo jako jednotlivci, za prací a jediným východiskem je pro ně tedy 

dojíţdění. Stěhování do několika tisíců kilometrů vzdálených míst, připadá v úvahu tehdy, 

kdyţ se jedná o velmi lukrativní pracovní nabídku. Nejvíce obyvatel dojíţdí 

do Středočeského, Ústeckého, Jihomoravské a Moravskoslezského kraje, neboť v těchto 

krajích se nacházejí velmi prosperující a stabilní společnosti zaměřující se především na 

těţební, automobilový, chemický a hutní průmysl, v nichţ jsou ochotni podniky nabídnout 

řadu pracovních míst v různých odvětvích. Jeho vývoj je zobrazen na obrázku 4.  
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Obrázek 4: Počet obyvatel dojíţdějících do zaměstnání v jednotlivých krajích 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ[12]  

Míra nezaměstnanosti je komplexním společenským ukazatelem, jenţ v sobě nese 

mnoho informací. Jednou z těch nejzásadnějších je ekonomická prosperita daného kraje. 

Obrázek 5 zobrazuje celkovou míru nezaměstnanosti v České republice od roku 2000 – 2012. 

V roce 2003 míra nezaměstnanosti dosáhla maxima sledovaného období, a to 10,3 %. 

Vzhledem k tomu, ţe k 1. 7. 2004 došlo ke změně metodiky výpočtu, byla míra registrované 

nezaměstnanosti přepočítána a dle nové metodiky dosáhla niţší úrovně – 9,5 %.  Úroveň 

nezaměstnanosti se sniţovala aţ do roku 2008. V roce 2009 vzrostla gigantickým způsobem  

o3,2 procentní body. Hlavní příčinou vysoké nezaměstnanosti byl nástup ekonomické krize, 
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Obrázek 5: Míra registrované nezaměstnanosti v ČR 

 

       Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ[15]  

Zdrojová tabulka, která je v příloze 2, znázorňuje vývoj nezaměstnanosti podle 

jednotlivých krajů v průběhu let 2001 aţ 2012. Mezi kraje se stále se drţící vysokou úrovní 

nezaměstnanosti patří Ústecký, dále Moravskoslezský a Olomoucký kraj. V komparaci těchto 

krajů vychází Ústecký kraj, z hlediska regionálního, jako kraj vykazující nejhorší míru 

nezaměstnanosti v rámci České republiky.  Mezi hlavní problémy vysoké nezaměstnanosti, se 

kterými se kraje potýkají, patří nedostatek kvalifikovaných pracovníků či malá ochota 

obyvatel se stěhovat za prací či přizpůsobit se novým pracovním podmínkám. Hlavním 

důvodem vysoké nezaměstnanosti jsou především změny ve struktuře hospodářství. 

Restrukturalizace postihla zejména oblasti zabývající se těţebním průmyslem (Mostecko, 

Chomutovsko a Teplicko), ale také chemický a strojírenský průmysl. Velké, dříve 

prosperující podniky zaměstnávaly desítky tisíc obyvatel a v současné době stagnují. 

3.1 Statistické porovnávání krajů z hlediska cestovního ruchu 

Cílem práce je nalézt optimální rovnováhu mezi příleţitostmi a limity, které ochrany 

kulturních hodnot a památek pro regionální rozvoj modelového území přináší. K tomu se váţe 

první stanovená hypotéza:  

 Přítomnost památky na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO má pozitivní dopad na ekonomický rozvoj regionu. 

Tím, aby byla hypotéza potvrzena či vyvrácena, je diplomová práce zaměřena na analýzu 

jednotlivých regionů, v nichţ se nacházejí kulturní památky zapsané na prestiţním Seznamu 
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světového dědictví UNESCO. Jako regiony jsou zde myšleny kraje, u kterých jsou stanoveny 

ukazatelé jakoţto indikátory, které napomůţou při šetření dané problematiky. Je především 

velmi důleţité vyzdvihnout, ţe města, která spadají pod záštitu značky UNESCO, jsou 

pod jeho ochranou a pečlivě monitorovány.  

Z hlediska statistického zjišťování, kterým se zabývá cestovní ruch, lze porovnávat 

mezi kraji na základě údajů z Českého statistického úřadu několik ukazatelů. 

Prvním důleţitým ukazatelem, který má pozitivní vliv na rozvoj kraje a jeho jednotlivých 

měst je návštěvnost kulturních objektů sledovaných v České republice prostřednictvím 

statistik jednotlivých kulturních objektů a výročních zpráv Národního památkového ústavu. 

Na základě tohoto ukazatele lze v jednotlivých letech sledovat výkyvy návštěvnosti památek 

spojené s ekonomickou situací. Mnohdy nárůst návštěvnosti jednotlivých kulturních objektů 

souvisí nejen s jejich atraktivností, ale spíše s uspořádáním různých doprovodných kulturních 

akcí, které přilákají řadu dalších návštěvníků a navýší tak celkovou návštěvnost. Otevírání 

nových prohlídkových okruhů, pořádání nočních prohlídek a zpřístupňování některých 

památek v zimním období paří mezi hlavní snahy provozovatelů památkových objektů 

ke zvýšení návštěvnosti. Významnou roli hraje zejména dobrá propagace, např. uvedení 

v nabídkách cestovních kanceláří, coţ se projeví nejen přílivem domácích turistů, ale 

především těch zahraničních.  

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení je dalším ukazatelem, který se dá v rámci 

statistického porovnání vyuţít a je sledován prostřednictvím Českého statistického úřadu. 

Z důvodu značné koncentrace historických památek v daných krajích, ale také sportovních 

aktivit pro celou rodinu, mnoho návštěvníků upřednostňuje více denní dovolené s moţností 

ubytování, jak z ekonomických důvodů, tak i z moţnosti relaxace. S tím i souvisí další 

sledovaný ukazatel, kterým je počet hostů přijíţdějících do ubytovacích zařízení nacházejících 

se v daném kraji. Zde jsou zahrnuti jak domácí, tak zahraniční turisté.  

Poslední ukazatel se týká financování neboli výdajů měst a obcí na ochranu a péči 

kulturních památek. Samozřejmostí je, ţe památky, které jsou zaštítěny značkou UNESCO, 

čerpají dotace, granty z EU nebo z různých dotačních programů, ale v určité míře jsou jim 

prostřednictvím měst poskytnuty finanční příspěvky na podporu a údrţbu 

okolí nebo příspěvky na sluţby. 
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3.1.1 Vysočina 

V kraji Vysočina je koncentrován největší počet kulturních památek zapsaných na Seznam 

UNESCO, díky tomu zaujímá první místo mezi kraji. Ţádný z dalších krajů České republiky 

se nemůţe pochlubit takovým mnoţstvím kulturních a architektonických skvostů na svém 

území jako právě Vysočina. Nacházejí se zde 3 kulturní památky, které si pro svou unikátnost 

a jedinečnost vydobyly místo na Seznamu světového kulturního dědictví. Jedná se o poutní 

kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Ţďáru nad Sázavou, historické centrum 

starobylého města Telč a bazilika sv. Prokopa spolu se ţidovskou čtvrtí v Třebíči.  Tento kraj 

je zároveň velmi bohatý na krajinnou a přírodní hodnotu, která tvoří rozsáhlé chráněné 

krajinné oblasti Ţďárské vrchy, Ţelezné hory a přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. 

Budoucnost cestovního ruchu na Vysočině je velice příznivá. [2]  

 Ţďár nad Sázavou 

Kostel sv. Jana Nepomuckého, který je zobrazen na obrázku 6, byl postaven ve stylu 

barokní gotiky a nachází se ve Ţďáře nad Sázavou, a můţeme o něm říci, ţe patří 

k vrcholným dílům architekta Jana Blaţeje Santiniho-Aichla. Jako kulturní památka byla 

zapsána na Seznam UNESCO v roce 1994. [1] 

Obrázek 6: Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

 

Zdroj: [1]   

Jeho výjimečnost je podtrţena zvláštním půdorysem ve tvaru pěticípé hvězdy, pěti 

východy a pěti oltářními výklenky. Tato symbolika číslovky pět je spojena s legendou o Janu 

Nepomuckém, jedná se o symboliku pěti ran Kristových a především pěti hvězd ve svatozáři 

mučedníka. Ambit ve tvaru deseticípé hvězdy je s centrální stavbou kompozičně propojen, 

zároveň nad všemi vstupními branami jsou umístěny alegorické sochy představující ctnosti 

patrona kostela.
 

Kostel si prošel několika poţáry, které výrazně poničily významné 

architektonické dílo.
 
[49] Počátek jeho rozkvětu byl spojen se zápisem na Seznam UNESCO. 
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V souvislosti se zápisem na prestiţní seznam se zvýšil zájem turistů o toto místo nejen 

díky památce zapsané na Seznam UNESCO, ale i dalším kulturním objektům a především 

krásné přírodě, která jej obklopuje. Město a jeho okolí disponuje dostatečným mnoţstvím 

ubytovacích a stravovacích zařízení. Souhrn ubytovacích zařízení nacházející se ve Ţďáře nad 

Sázavou znázorňuje obrázek 7. Hlavním přínosem je moţnost kempování u Pilské nádrţe 

nacházející se v bezprostřední blízkosti města, díky které se zvyšuje kapacita ubytovacích 

zařízení. Areál je ideální ke koupání a na své si přijdou i rybáři. Okolí láká cykloturisty a pěší 

turisty. Největší nárůst počtu lůţek byl zaznamenán v roce 2004 – 2007, jedná se o cca 

polovinu více neţ v roce 2003. 

Obrázek 7: Počet hromadných ubytovacích zařízení ve Ţďáře nad Sázavou 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ[10]  

S tím souvisí i nárůst nejen domácích turistů, ale především zahraničních turistů. 

Obrázek 8 znázorňuje počet hostů, kteří přijíţdějí do ubytovacích zařízení, která se nacházejí 

ve Ţďáře nad Sázavou.  Největší nárůst turistů byl v roce 2002, kdy se v městě ubytovala 

celkem 33 547 hostů a z toho bylo 31 209 rezidentů. O rok později se sníţil počet ubytovacích 

zařízení na 16 133 hostů. Důvodem byl zvýšený nezájem turistů o danou destinaci. 
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Obrázek 8: Počet hostů přijíţdějící do ubytovacích zařízení ve Ţďáře nad Sázavou 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ[11]  

Telč 

Pro svůj jedinečný architektonický komplex bylo město Telč v roce 1992 zapsáno na 

Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jeho význam je spatřován 

pro soubor gotických a renesančních měšťanských domů kolem náměstí, renesanční zámek 

se zahradou, v podobě pozdně gotických a renesančních přestaveb, kašny, Mariánský sloup 

a pro pozdně gotický kostel sv. Ducha. [49]  

Obrázek 9: Pohled na telčské náměstí 

 

Zdroj: [52]   

Představuje renesanční perlu uprostřed Českomoravské vrchoviny, která nabízí na malém 

prostoru setkání se všemi stavebními slohy minulého století. Renesanční podobu těmto 

stavbám dal v 16. století Zachariáš z Hradce a jeho půvab je zachován dodnes. [65]  
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V porovnání jiţ zmiňovaných měst nacházejících se na Vysočině a díky unikátním 

kulturním památkám, které jsou zapsány na Seznamu UNESCO, disponuje v současné době 

město Telč s největším počtem ubytovacích zařízení, viz jeho vývoj na obrázku 10. V roce 

2012 sčítalo město 17 ubytovacích zařízení a z grafu je zřejmé, ţe kaţdým rokem se počet 

lůţek a pokojů navyšoval. Jediným nedostatkem z pohledu ubytovacích zařízení je, ţe 

nadšenci kempování v přírodě nemají ve městě ţádné moţnosti s umístěním stanů a karavanů.   

Obrázek 10: Počet hromadných ubytovacích zařízení v Telči 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ[10]  

Vývoj počtu hostů, kteří přijíţdí do ubytovacích zařízení v Telči, má rostoucí trend, 

viz obrázek 11. Je to způsobeno tím, ţe samotné město nabízí mnoho zajímavých kulturních 

objektů, které lákají turisty ze všech koutů světa. Bohuţel aktuálnější data pro rok 

2011 a 2012 nejsou na stránkách Českého statistického úřadu k dispozici.  
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Obrázek 11: Počet hostů přijíţdějících do ubytovacích zařízení v Telči 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ[10]  

Třebíč 

Město Třebíč, které obývá téměř 40 tis. obyvatel, je konglomerátem různorodých slohů, 

především z éry socialismu.  Návštěvníci zde mohou obdivovat mnoho cenných 

architektonických památek, které získaly své místo v roce 2003 v prestiţním Seznamu 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Ţidovská čtvrť a ţidovský hřbitov 

spolu s románsko-gotickou bazilikou sv. Prokopa se staly jiţ 12. památkou UNESCO v České 

republice. Tento soubor s významnou architektonickou hodnotou zaujímá část městské 

památkové zóny a zachované unikátní ţidovské město nacházející se v části Třebíče zvané 

taktéţ „Zámostí“. [75]  

Obrázek 12: Bazilika sv. Prokopa v Třebíči 

 

Zdroj: [75]   

Zejména je nejmladším městem, které je zapsané na Seznamu UNESCO. Díky zápisu 

se zvýšil zájem turistů o kulturních památky nacházejících se v tomto městě. V souvislosti 
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s tím se navýšil počet ubytovacích zařízení, jehoţ vývoj a značný nárůst znázorňuje 

obrázek 13. 

Obrázek 13: Počet hromadných ubytovacích zařízení v Třebíči 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ[10]  

V souvislosti s rozšiřování sítě ubytovacích zařízení je spojen vyšší počet příjezdů hostů, 

jehoţ vývoj popisuje obrázek 14. V roce 2003, kdy se město dostalo na prestiţní seznam, se 

navýšil počet hostů jednotlivých ubytovacích zařízení. Značný nárůst byl v roce 2007, 

bohuţel, s tímto rokem přišla i ekonomická krize, která se v návštěvnosti města podepsala. 

Pro rok 2011 nejsou data Českým statistickým úřadem zveřejněny. 

Obrázek 14: Počet hostů přijíţdějící do ubytovacích zařízení v Třebíči 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ[11]  
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Obrázek 15 poskytuje přehled návštěvnosti kulturních objektů. Bohuţel, málokterá 

památka má dochované statistiky návštěvnosti ještě před vstupem na Seznam kulturního 

dědictví. Zdárným příkladem je kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V průběhu 

cca 25 let se zde vystřídalo několik správců a provozovatelů návštěvnických sluţeb, takţe 

dopátrat se čísel návštěvnosti před rokem 2002 je skutečně hodně náročné. Díky získaným 

informacím od příslušného pracovníka kostela byla poskytnuta pro diplomovou práci alespoň 

statistika návštěvnosti od roku 2002 do 2014. Podobné to bylo u statistiky návštěvnosti 

ţidovské čtvrti spolu se zadní synagogou a bazilikou sv. Prokopa v Třebíči, kde byly 

poskytnuty informace od roku 2003 - 2014. Ţidovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa jsou 

nejmladší památky a prozatím poslední, které byly zapsány na Seznam UNESCO, coţ je 

patrné i v porovnání návštěvnosti vzhledem k ostatním památkám nacházející se na Vysočině. 

 Výjimkou nebylo ani historické centrum v Telči, kde je návštěvnost sledována od roku 

1992 do 2014. Historické centrum zahrnuje kulturní objekty jako Státní zámek, Galerie 

J. Zrzavého, Muzeum, Věţ sv. Ducha, Věţ sv. Jakuba, Rozhlednu, hrad Roštejn, 

Premonstrátský klášter Nová Říše a Galerii Hasičský dům. V komparaci s kostelem sv. Jana 

Nepomuckého na Zelené Hoře a bazilikou sv. Prokopa si Telč se svými kulturními objekty 

z hlediska návštěvnosti vede nejlépe. Důvodem je, ţe na tak malém prostranství se nachází 

nespočetné mnoţství architektonických skvostů a velkou zásluhu má především i to, ţe na 

Seznam UNESCO bylo město zapsáno jiţ v roce 1992. 

Obrázek 15: Přehled návštěvnosti kulturních objektů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování
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V souvislosti s kulturními objekty souvisí také jejich údrţba a rekonstrukce. Mnohdy bývá 

pro město velice obtíţné poskytovat finanční příspěvky na dané kulturní objekty, neboť nemá 

dostatek finančních prostředků. Tím, ţe jsou města pod ochranou značky UNESCO, mají 

zvýhodněnou pozici při získávání dotačních programů. Obrázek 16 znázorňuje graf výdajů 

měst na ochranu kulturních památek.  Trend vývoje finančních nákladů jiţ zmiňovaných měst 

je poměrně stejný, avšak výdaje města Třebíč od roku 2009 na ochranu památek značně 

vzrostly a v roce 2012 dosáhly svého maxima v částce cca 30 mil. Kč. Veškeré výdaje, které 

města vynakládají, slouţí k zvelebení prostředí, v nichţ se dané kulturní památky nacházejí, 

s tím souvisí i sluţby, které město všem návštěvníkům poskytuje.  

Obrázek 16: Výdaje měst na ochranu památek a péči o kulturní dědictví 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [61]  

3.1.2 Pardubický kraj 

Pardubický kraj má vhodné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Vyznačuje se 

krásnou přírodou rovinného i horského charakteru a mnoţstvím kulturních, rekreačních 

a společenských akcí. K nejnavštěvovanějším z hlediska turistiky je okolí sečské přehrady, 

oblast Horního Bradla leţící v Ţelezných horách.  Zároveň v Pardubickém kraji můţeme 

navštívit jedinečnou architektonickou památku, která je zapsána na prestiţním Seznamu 

světového dědictví UNESCO a to renesanční zámek v malebné Litomyšli. Milovníci koní 

mohou navštívit kaţdoročně i Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, který kromě 

pravidelných prohlídek připravuje nejrůznější akce. [2]  
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Litomyšl 

Městečko, které se nachází v Pardubickém kraji, je známým a často vyhledávaným 

turistickým cílem.  Areál renesančního zámku se s grafitovou výzdobou a arkádovým 

nádvořím, u kterého se dochovaly jak hospodářské budovy, tak i zámecká zahrada, láká 

všechny turistické nadšence a příznivce zámeckých areálů. V roce 1999 byl tento areál zapsán 

na Seznam kulturního dědictví UNESCO a z hlediska interiéru a exteriéru je povaţován za 

jednu z nejvýznamnějších památek renesance v Čechách. Kaţdý jedinec, který má špetku 

kulturního cítění, by měl tento zámecký skvost určitě navštívit. [28]  

Obrázek 17: Renesanční zámek v Litomyšli 

 

Zdroj: [28] 
 
 

Návštěvnost renesančního zámku je sledována od roku 1995 do roku 2014, jejíţ vývoj 

můţete vidět na obrázku 18, ze kterého lze vyčíst krátkodobý nárůst od doby, kdy město 

podalo ţádost o zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jak 

jiţ bylo několikrát zmíněno, zámek byl na konci roku 1999 zapsán mezi památky UNESCO. 

Tímto významným krokem a zvýšenou medializací a prezentací jak doma, tak i v zahraničí se 

zvýšil nárůst turistických návštěvníků.   

V roce 2001 navštívilo téměř o 5 810 platících návštěvníků více, neţ v roce 1999, kdy 

objekt navštívilo okolo 41 554 turistů. Ani zámek Litomyšl není výjimkou, na které by se 

nepodepsala ekonomická krize v letech 2007 – 2010. Jako u ostatních kulturních památek, tak 

i na zámku Litomyšl klesla návštěvnost, která se promítla v trţbách ze vstupného.  
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Obrázek 18: Přehled návštěvnosti zámeckého areálu v Litomyšli 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
4
 

I přes všechna svá úskalí a období ekonomické krize se kaţdoročně pořádá v Litomyšli, 

kaţdému známý, operní festival „Smetanova Litomyšl“, kterého se účastní několik desítek 

tisíc návštěvníků. Díky bohaté nabídce doprovodných a kulturních vystoupení, které si pro 

návštěvníky připravila správa zámku, došlo k opětovnému nárůstu návštěvnosti. Jelikoţ lze 

říci, ţe Litomyšl je městem mnoha festivalů a společenských akcí, proto si ţádá dostupné 

a kvalitní ubytovací a stravovací zařízení pro své návštěvníky. Vývoj ubytovacích zařízení, 

jejichţ počet se kaţdým rokem navyšuje, je znázorněn na obrázku 19. Turisté mají moţnost se 

také ubytovat v kempech, které se nacházejí na okraji města. 

                                                 
4
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Obrázek 19: Počet hromadných ubytovacích zařízení v Litomyšli 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [10]  

S nárůstem kapacity ubytovacích zařízení souvisí i počet turistů, kteří přijíţdějí do města 

na vícedenní pobyty, z důvodu kulturních a společenských akcí. Z obrázku 20 je patrné, ţe 

celkový vzestup návštěvnosti se jeví velmi pozitivně. Z důvodu nedostupnosti dat za rok 2011 

nelze toto období kvantifikovat, ale můţeme očekávat, ţe návštěvnost byla přibliţně stejná 

jako v roce 2010. Jedná se pouze o naše domněnky. 

Obrázek 20: Počet přijíţdějících hostů do ubytovacích zařízení v Litomyšli 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [11]  

Menší část finančních prostředků poskytuje město na údrţbu a péči okolní kraji, v jejich 

blízkosti se kulturní památky nacházejí. Obrázek 21znázorňuje výdaje města Litomyšl za 
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období 2000 - 2013. Vývoj byl od roku 2000 rovnoměrný, avšak od roku 2006, město 

poskytlo finanční příspěvek na stavební investice ve výši 35 mil. Kč. Další značný výdaj byl 

v období 2011 – 2013. Jedná se o finanční prostředky, které slouţí k údrţbě a rekonstrukci 

menších stavebních úprav.  

Obrázek 21: Výdaje měst na ochranu památek a péči o kulturní dědictví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování [61]  

3.1.3 Jihočeský kraj 

Jihočeský kraj se řadí mezi nejnavštěvovanější kraje České republiky z hlediska turistiky. 

Region se vyznačuje významnou turistickou a rekreační oblastí, na které má velkou zásluhu 

město Český Krumlov a vesnice Holašovice zapsané na Seznamu světového dědictví 

UNESCO, ale i mnoho dalších historicky cenných památek a přírodních krás v jeho blízkém 

okolí. Tento kraj je známý pro řadu rybníků a malebných vesnic nacházejících se ve dvou 

pánvích uprostřed kraje, Českobudějovické a Třeboňské pánve. Velký zájem je nejen ze 

strany turistů, ale především vodáků, které lákají místní sjízdné řeky. Z důvodu absence 

velkých průmyslových podniků jsou Jiţní Čechy bohaté na vysokou krajinou hodnotu. 

Důkazem jsou nesčetná chráněná území, nelze však ani opomenout, ţe je krajem 

s nespočetným mnoţstvím rybníků, borových lesů a venkovských kostelů. [20]  

Český Krumlov 

 Byl zapsán na Seznam v roce 1992 v rozsahu městské památkové rezervace. Zahrnuje 
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středověkou urbanistickou strukturu města.  Podél meandrů řeky Vltavy se rozvinul jedinečný 

soubor městské zástavby spolu s rozsáhlým areálem hradu a zámku, který zahrnuje jak zbytky 

gotických hradeb, tak zámeckou kapli, barokní zámecké divadlo a zahradu. Výraznou 

dominantou města je chrám sv. Víta. [54]  

Obrázek 22: Pohled na Český Krumlov 

 

Zdroj: Vlastní fotografie 

Okolí Českého Krumlova a samotné město láká jak v letním, tak v zimním období 

k návštěvě a k rekreaci občany z celé ČR a v hojné míře i zahraniční turisty. Vyplývá to 

i z obrázku 23 a 24, kde je vidět počet narůstajících ubytovacích zařízení včetně lůţek, pokojů 

a rostoucí počet hostů přijíţdějících do těchto zařízení. V roce 2012 se v Českém Krumlově, 

v 1022 statisticky sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo více neţ 

149 tis. návštěvníků, z toho téměř třetinu tvořili zahraniční hosté, převáţně z Německa 

a Rakouska. Samozřejmě velkou zásluhu má nejen připsání kulturních památek na Seznam 

UNESCO, ale také nádherná krajinná oblast, která přiláká nejen turisty ze všech koutů České 

republiky. 
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Obrázek 23: Počet hromadných ubytovacích zařízení v Českém Krumlově  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [10]  

Obrázek 24: Počet hostů přijíţdějících do ubytovacích zařízení v Českém Krumlově 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [11]  

Holašovice  

Historická vesnice se zachovalým selským barokem byla na Seznam zapsána v rozsahu 

památkové rezervace v roce 1998.  Historické jádro vesnice představuje celistvě dochovaný 

středověký systém obytných domů a hospodářských budov z 18. – 19. století, propojených 

ohradními zdmi s brankami a s klenutými vjezdy do prostoru návsi.  
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Komplex sčítá 23 památkově chráněných usedlostí, ve kterých se nachází 120 budov. 

Ve skutečnosti představují v evropském regionu jedinečný styl jihočeského lidového baroka. 

[54]  

Návštěvnost kulturních objektů, které získaly místo na Seznamu kulturního dědictví 

UNESCO a nacházejí se v Jihočeském, kraji má velmi pozitivní a rostoucí tendenci. Dokládá 

to obrázek 25, který popisuje návštěvnost památek v Českém Krumlově a v Holašovicích 

od data zapsání. Jelikoţ se Český Krumlov dostal na tento seznam dříve neţ obec Holašovice, 

lze předpokládat kaţdým rokem narůstající návštěvnost. Statistika návštěvnosti se začala 

sledovat v Krumlově jiţ od roku 1991. V roce 2002 byl v Českém Krumlově zaznamenán 

negativní posun v návštěvnosti, důvodem byly povodně, které výrazně oslabily město. 

Vývoj návštěvnosti ve vesnici Holašovice tzv. „selské baroko“ bylo sledováno od roku 

2008 -2013. Nelze tedy z poskytnutých dat odvodit, jaké pozitivní či negativní důsledky byly 

po vstupu na Seznam UNESCO od roku 1998. 

Obrázek 25: Přehled návštěvnosti kulturních objektů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
5
 

Vývoj finančních výdajů na péči a ochranu kulturních památek za období 2000 - 2013 

znázorňuje obrázek 26. Obnova českokrumlovských historických staveb je velice nákladná 

a rekonstrukce probíhají v intencích několikaletého vývoje. Výdaje města dosáhly svého 

maxima v roce 2006, kdy byly vyšší jak 2 mil. Kč. Řada akcí, která byla uskutečněna za 

účelem zlepšení vzhledu městské památkové rezervace a památkové zóny, byla finančně 

                                                 
5
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podpořena z prostředků programů obnovy, nebo čerpala prostředky z grantových projektů 

Jihočeského kraje. Výdaje obce Jankov na údrţbu selské vesnice Holašovice byly vcelku 

přiměřené. Kaţdoročně se provádí celá řada údrţbových prací, obnov a stavebních úprav na 

památkově chráněných objektech, které vyţadují určitou finanční podporu. Samozřejmě i tady 

byly poskytnuty příspěvky z programu a grantu z Jihočeského kraje na nemovité kulturní 

památky, ze kterých byly čerpány prostředky na revitalizaci. 

Obrázek 26: Výdaje měst na ochranu památek a péči o kulturní dědictví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [61]  

3.1.4 Jihomoravský kraj 

Hlavní prioritou kraje je cestovní ruch. Jihomoravský kraj je regionem, který vyniká 

v mnoha případech svou rozmanitostí a bohatou nabídkou vyuţití volného času. Lze tvrdit, ţe 

dokáţe uspokojit i toho nejnáročnějšího návštěvníka. Je vhodným místem pro milovníky 

krajinných a kulturně historických památek a areálů. Na území kraje jsou dvě místa, která 

získala prestiţní místo na Seznamu UNESCO, a to Lednicko-valtický areál a vila Tugendhat 

v Brně. [2] 

Významnou součástí Jihomoravského kraje jsou i dvě biosférické rezervace  

UNESCA -  Dolní Morava a Bílé Karpaty. Nelze však opomenout, ţe pro tento kraj je typická 

především vinařská turistika a nezaměnitelný charakter folklórních a lidových tradic. 

V regionu se nachází i řada vinařských staveb, jako příklad můţeme uvést jeden největší 

kříţový sklep v Příměticích a barokní sklepy v Pavlově. Lze říci, ţe je momentálně 

Jihomoravský kraj po Praze nejnavštěvovanějším regionem České republiky. [2]  
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Brno 

Jihomoravské město Brno se můţe pyšnit památkou zapsanou v roce 2001 na prestiţní 

Seznam světového dědictví UNESCO, kterou je Vila manţelů Grety a Fritze 

Tugendhatových  z let 1929 – 1930. Vila se nachází v městské části Černá Pole a je první 

památkou UNESCO v oblasti moderní architektury u nás. [74]  

Obrázek 27: Pohled na Vilu Tugendhat v Brně 

 

Zdroj: [74]   

Architektem unikátního díla meziválečné funkcionalistické architektury je Ludwig Mies 

van der Rohe. Stavba se stala v době svého vzniku technicky převratným dílem, neboť 

vyuţívala moderních stavebních postupů a konstrukčních principů při vysoké kvalitě 

pouţitých materiálů. Vila představuje symbol moderní brněnské architektury, jejímţ 

vlastníkem je město Brno. [54]  

Kapacita ubytovacích zařízení ve městě je dostačující. Obrázek 28 znázorňuje vývoj 

ubytovacích zařízení od roku 2000 aţ do roku 2012. V roce 2012 nabídku ubytovacích sluţeb 

poskytovalo celkem 85 ubytovacích zařízení, které nabízelo celkem přes 10 tis. lůţek.  

Vývoj počtu hostů, kteří přijíţdějí do Brna a vyuţijí nabídky ubytovacích zařízení, má 

kolísavý trend (viz obrázek 29). Brno a okolí je regionem, který nabízí širokou škálu divadel, 

muzeí, kin a obchodů včetně doprovodných sluţeb a řady společenských akcí a není divu, ţe 

o tento region je stále větší zájem. Na své si přijdou milovníci především veletrţních 

a kongresových příleţitostí.  
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Obrázek 28: Počet hromadných ubytovacích zařízení v Brně 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [10]  

Obrázek 29: Počet přijíţdějících hostů do ubytovacích zařízení v Brně 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [11]  

 

 

 

 

 

 

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

P
o

če
t 

u
b

y
to

v
a

cí
ch

 z
a

ří
ze

n
í 

Roky 

Počet ubytovacích zařízení Pokoje Lůţka Místa pro stany a karavany

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

P
o

če
t 

h
o

st
ů

 

Roky 

počet přijídějících hostů z toho rezidenti



62 

Lednice a Valtice 

Lednicko – valtický areál byl zapsán na Seznam v roce 1996 a je povaţován za jeden 

z největších uměle vytvořených a upravených komplexů v celé Evropě. Součástí krajinného 

celku je jedinečná zahradní architektura s rybníky a s několika historickými stavbami. [35] 

Obrázek 30: Pohled na Lednický zámek 

 

Zdroj: [4] 

Tento areál zahrnuje klasicistní a novogoticky přestavěný zámek v Lednici, který 

je obklopen parkem s minaretem a přísluší k němu budovy raně barokní jízdárny a skleník. 

Najdeme zde i další významné skvosty, které se nacházejí poblíţ zámku jako např. Janův 

hrad, Apollónův chrám a Chrám tří Grácií. Památky, jako barokní zámek s kaplí, kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, Kolonáda na Reistně a Dianin chrám, se nacházejí ve Valticích. 

[54]  

Lednicko-valtický areál je velmi známým cílem všech turistů, a proto je velmi důleţité, 

aby tento region disponoval dostatečnou kapacitou ubytovacích zařízení.  Počet hromadných 

ubytovacích zařízení v letech 2000 – 2012 znázorňuje obrázek 31. Vývoj ubytovacích zařízení 

má rostoucí tendenci, svého maxima dosáhl v roce 2012, kdy bylo k dispozici zhruba 

34 ubytovacích zařízení. Ať uţ se jedná o penziony nebo hotely. 
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Obrázek 31: Počet hromadných ubytovacích zařízení v Lednicko-valtické oblasti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [10]  

Počet hostů, kteří navštěvují jiţ zmiňovanou oblast, kaţdým rokem přibývá. Vyplývá 

to z obrázku 32, který popisuje vývoj počtu hostů v ubytovacích zařízeních za období 

2000 – 2012. V roce 2011 se počet hostů sníţil o více jak polovinu. Důvodem mohl být 

nezájem turistů o tuto oblast nebo rekonstrukce na kulturních památkách, které v tomto 

období probíhaly. 

Obrázek 32: Počet přijíţdějících hostů do ubytovacích zařízení v Lednicko-valtické oblasti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [11]  

Podobné jako u ostatních měst, v nichţ se nacházejí nejen kulturní památky UNESCO, ale 

i ostatní kulturní objekty, také město Brno, Lednice a Valtice poskytují finanční prostředky na 

údrţbové práce, stavební investice a mnoţství sluţeb.  Výdaje měst na ochranu památek 
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a péči o kulturní dědictví za období 2000 - 2013 zobrazuje obrázek 33. Brno jakoţto krajské 

město v komparaci s Lednicí a Valticemi přispívá větší finanční částku. Veškeré finanční 

výdaje měst jsou pouţity na stavební investice menšího rozsahu za účelem zvýšení atraktivity 

a zachování určitých hodnot jednotlivých měst. Výdaje z rozpočtu města Brno mají víceméně 

rostoucí tendenci, avšak v roce 2013 dosáhly svého maxima a to částky 130 mil. Kč. 

Obrázek 33: Výdaje měst na ochranu památek a péči o kulturní dědictví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [61] 

Návštěvníky přitahuje celá řada významných kulturních a společenských příleţitostí, které 

jsou velmi přínosné pro rozvoj turismu, ale zejména jiţ zmiňované památky na Seznamu 

UNESCO. Statistické údaje návštěvnosti Lednicko-valtického areálu jsou sledovány od roku 

1997, v roce 1996 tento unikátní přírodní areál získal místo na prestiţní listině a z obrázku 

34 je zřejmé, ţe tento vstup se projevil v nárůstu návštěvníků. Z dostupných zdrojů Národního 

památkového ústavu byly v roce 1998 – 2000 prováděny stavební úpravy na zámku Valtice 

a v Lednici, coţ se také odrazilo v poklesu návštěvnosti. Další roky z hlediska návštěvnosti 

byly uţ velmi pozitivní. 

Z dostupných zdrojů dokumentačního a studijního centra Vily Tugendhat byly pro 

diplomovou práci poskytnuty veškeré statistické údaje týkající se návštěvnosti vily, která byla 

sledována jiţ od roku 1998 do 2014. V letech 2010 - 2012 z důvodu probíhající celkové 

restauraci domu nebyla Vila pro veřejnost zpřístupněna, a proto nejsou statistické údaje 

k dispozici. Po opětovném otevření dosáhla návštěvnost během sledovaného období svého 

maxima, a to více neţ 39 tis. návštěvníků. 
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Obrázek 34: Přehled návštěvnosti kulturních objektů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
6
 

3.1.5 Středočeský kraj 

Pro Středočeský kraj je typické, ţe svou rozlohou je největším krajem v České republice. 

Můţe se pyšnit širokou škálou kulturních, přírodních a technických památek a několika 

chráněnými území. [30] Historické památky jsou nejvíce koncentrovány na Kutnohorsku, kde 

se nacházejí památky zapsané na Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví 

UNESCO. Kraj zároveň obklopuje i hlavní město Prahu, který má status samostatného kraje, 

ale v této práci je zařazen mezi města Středočeského kraje. Praha je povaţována za jedno 

z nejatraktivnějších historických velkoměst a z hlediska cestovního ruchu je nejvíce 

navštěvované, neboť od roku 1992 je historické centrum zapsáno na Seznam UNESCO. 

Pokud jde o přírodní oblasti, které figurují na seznamu biosférických rezervací, mezi 

nejcennější patří CHKO Křivoklátsko. [2]  

Praha 

Nezbytnou podmínkou pro kaţdého návštěvníka České republiky se jeví návštěva hlavního 

města Prahy, která je významným centrem cenných historických památek. Praha, respektive 

její historické jádro, bylo pro svou malebnost a unikátnost zapsáno v roce 1992 na Seznam 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Představuje tak nejvýznamnější 

městskou památkovou rezervaci u nás o rozloze 866 hektarů. [58]  
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Obrázek 35: Pohled na Praţský hrad a Chrám sv. Víta 

 

Zdroj: [60]   

Zejména zobrazuje krásu urbanistického celku praţských měst, Starého Města 

s Josefovem, Nového Města, Vyšehradu, Malé Strany včetně Karlova mostu, Hradčan 

s dominantou Praţského hradu, s katedrálou sv. Víta a s řadou dalších kostelů a paláců. 

Zaloţením Nového Města v návaznosti na pozdější přestavby v nových stavebních slozích 

svědčí o uměleckém, společenském a kulturním vlivu města od středověku do současnosti. [8]  

Významnou oblastí ekonomiky hlavního města Prahy je cestovní ruch. Pokud jde 

o hromadná ubytovací zařízení, jejich počet se pohybuje okolo 600 ubytovacích zařízení. 

Z obrázku 36 je zřejmé, ţe od roku 2006 narůstají počty pokojů a lůţek, i kdyţ v roce 2011 

došlo k mírnému poklesu počtu ubytovacích zařízení, stále trvá zájem ze strany turistů 

navštívit toho historické město. Turistická sezóna není nějak v Praze vyhrazena, ať se jedná 

o letní či zimní sezónu, masový turismus trvá.  

Obrázek 36: Počet hromadných ubytovacích zařízení v Praze 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [10] 
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Návštěvníci hlavního města Prahy, kteří se ubytovali v hromadných ubytovacích 

zařízeních, jsou převáţně turisté ze zahraničí, jenţ tvoří 90 % všech ubytovaných hostů. 

Nejčastějšími zahraničními hosty jsou většinou Němci a Britové. Počet přijíţdějících turistů 

(viz obrázek 37) oproti roku 2008 poklesl zhruba o 5 % návštěvníků.  Avšak Praha je 

nejčastějším cílem tuzemských sluţebních cest a především centrem kongresové turistiky. 

Obrázek 37: Počet přijíţdějících hostů do ubytovacích zařízení v Praze 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [11] 

Kutná Hora 

Kutná hora je dalším významným městem Středočeského kraje, pokud jde o cenné 

historické památky. Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou 

Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci - pod tímto celým názvem byla Kutná Hora zapsána v roce 

1995 na Seznam kulturního dědictví. Bývalé středověké královské město vzniklo nedaleko 

nalezišť stříbrných rud. Historické jádro tvoří unikátní celek dochované středověké 

urbanistické skladby s mnoha gotickými, renesančními a barokními domy. [7]   
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Obrázek 38: Chrám sv. Barbory a Jezuitská kolej 

 

Zdroj: [59]  

Jedním z pokladů pozdně středověké architektury je gotický katedrální chrám sv. Barbory, 

dále lze uvést gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, který je součástí nejstaršího 

cisterciáckého kláštera v Čechách. K  dalším kutnohorským památkám lze jmenovat Vlašský 

dvůr, Jezuitskou kolej či klášter Voršilek. [6]  

Ubytovací zařízení v Kutné Hoře disponují dostatečným mnoţstvím pokojů a lůţek, ale 

Praze nelze konkurovat (viz obrázek 39). Pro Kutnou Horu jsou typické kulturní 

a společenské akce jako příklad lze uvést Kutnohorské stříbření, které přiláká desetitisíce 

návštěvníků. Od roku 2006 místa pro ubytování narůstala, svého maxima během sledovaného 

období dosáhla v roce 2011, kdy bylo k dispozici aţ 789 lůţek. Podobně je na tom i obrázek 

40, který popisuje počet hostů přijíţdějících do ubytovacích zařízení. Roky 2007 – 2010 byly 

špatné i pro vlastníky ubytovacích zařízení, neboť z ekonomického hlediska nejevili turisté 

o město aţ takový zájem. Příznivější byl rok 2011 a samozřejmě 2012, oproti roku 2010 se 

počet přijíţdějících hostů zvýšil o 40 %. 
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Obrázek 39: Počet hromadných ubytovacích zařízení v Kutné Hoře 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ[10]  

Obrázek 40: Počet hostů přijíţdějící do ubytovacích zařízení v Kutné Hoře 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ[11]  

Obrázek 41 poskytuje souhrnný přehled návštěvnosti jednotlivých kulturních objektů na 

Kutnohorsku a v hlavním městě Praha. Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu tohoto kraje, v Praze je 

koncentrováno velké mnoţství unikátních architektonických a historických staveb. Bohuţel 

statistická data nebyla od roku zapsání poskytnuta, neboť kaţdá památka si je datuje různě. 

Mezi památky, u kterých byla sledovaná návštěvnost, patří Praţský hrad, Ţidovské muzeum, 
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Staroměstská radnice, Petřínská rozhledna, Staroměstská věţ, Malostranská mostecká věţ, 

Věţ sv. Mikuláše, Prašná brána, zámek Ctěnice a Národní galerie. 

 Naopak u památek nacházejících se v Kutné Hoře byla návštěvnost sledována od data 

1995, kdy Kutná Hora vstoupila na Seznam UNESCO. Statistická data návštěvnosti byla 

sledována u Chrámu sv. Barbory, Jezuitské školy a Kostnice u sv. Jakuba. Na základě 

zpracovaných údajů vidíme na grafu kaţdým rokem narůstající počet návštěvníků kulturních 

památek UNESCO. 

Obrázek 41: Přehled návštěvnosti kulturních objektů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle 
7
 

Obrázek 42 zobrazuje výdaje z rozpočtu hl. města Prahy a Kutné Hory na údrţbu a péči 

kulturního dědictví. Těmito výdaji jsou myšleny stavební investice menšího rozsahu. 

Poskytnuté finanční prostředky především poslouţí k zlepšení kvality poskytovaných sluţeb, 

neboť na velké projekty jsou poskytovány granty a jsou vypisovány dotační programy. Lze 

předpokládat, ţe hl. město Praha vynakládá větší rozsah finanční prostředků. Od roku 

2002 – 2004 se výdaje vyznačují rostoucím trendem. Další značný výdaj s rostoucí tendencí 

byl v letech 2007 – 2009, kde výdaje z rozpočtu činily cca 300 mil. Kč. Za to finanční 

náklady města Kutné Hory rostou rovnoměrně a k ţádným výrazným výkyvům 

ve sledovaných letech nedošlo. 
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Obrázek 42: Výdaje měst na ochranu památek a péči o kulturní dědictví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ  

3.1.6 Zlínský kraj 

Zlínský kraj představuje čtvrtý nejmenší kraj z hlediska jeho rozlohy. Spolu 

s Olomouckým krajem tvoří region soudrţnosti Střední Morava.  Má velkou rozlohu 

chráněného krajinného území, které zahrnuje dvě oblasti. Jedná se o Beskydy a Bílé Karpaty 

patřící mezi šest biosférických rezervací UNESCA. Z hlediska turismu je Zlínský kraj 

výraznou turistickou oblastí, jeho významnost vyplývá z mnoţství přírodních, kulturních 

a historických památek nacházejících se v kraji. Tento kraj je i známý díky moravským 

lázním Luhačovice, kam kaţdoročně přijíţdějí desetitisíce návštěvníků. Region nabízí bohaté 

turistické a relaxační vyţití. Celosvětovému uznání se těší Podzámecká i Květná zahrada 

spolu s arcibiskupským zámkem v Kroměříţi, které jsou zapsány na Seznam UNESCO, ale 

i mnoho dalších kulturních objektů. [2]  

Kroměříţ 

Zlínské městečko Kroměříţ nazývané také jako „Hanácké Athény“ díky svým unikátním 

památkám a bohaté historii. Najdeme zde mnoho architektonických skvostů, ale nejvíce 

navštěvovanou a velmi významnou kulturní památkou, která si získala místo v roce 1998 na 

Seznamu UNESCO je areál biskupského zámku s Podzámeckou a Květnou zahradou. Gotický 

zámek vznikl na místě, kde se v době Velkomoravské říše nacházelo hradiště a dnes 

představuje barokní sídlo olomouckého biskupství. Na zámek navazují zahrady, které svou 
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jedinečnou architekturou patří k nejvýznamnějším památkám zahradní architektury v Evropě. 

[5]  

Obrázek 43: Historické zahrady v Kroměříţi 

 

Zdroj: [5]  

Návštěvnost zámeckých zahrad se od roku zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO 

více neţ zdvojnásobila.  Výrazný skok v návštěvnosti byl v roce 1999, kdy měl hlavní zásluhu 

zápis na Listinu kulturního dědictví UNESCO, a díky němu se návštěvnost vyšplhala na více 

jak 100 tis. turistů. Zatímco v roce 2005 navštívilo tento kulturní objekt okolo 158 tis. 

návštěvníků, v roce 2007 dosáhla návštěvnost svého maxima 198 tis. S nástupem jiţ 

několikrát zmiňované ekonomické krize, která postihla celou Českou republiku, se odrazila 

v návštěvnosti areálu biskupského zámku, kde měla návštěvnost spíše klesající tendenci.
 
 

Obrázek 44: Přehled návštěvnosti Podzámecké a Květné zahrady 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
8
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Město Kroměříţ vynaloţilo finanční prostředky v období 2000 aţ 2013 na stavební 

investice, které povedou ke zvýšení atraktivity města jeho památek. Rostoucí trend výdajů na 

památky je patrný od roku 2001 – 2002, poté došlo k ročnímu poklesu, ale od roku 

2003 aţ 2005 se výdaje nabraly vzestupnou tendenci. Od roku 2005 se výdaje vyznačovali 

klesajícím trendem. 

Obrázek 45: Výdaje Kroměříţe na ochranu památek a péči o kulturní dědictví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování [61]  

Na základě dostupných údajů z ČSÚ jsou zpracovány data o hromadných ubytovacích 

zařízeních nacházejících se v Kroměříţi, (viz obrázek 46). Jak je vidět, ubytovací zařízení 

v Kroměříţi disponují velkým mnoţstvím lůţek a za poslední sledované roky se jejich počet 

zvýšil o více jak 200 lůţek, ale trend je spíše kolísavý. Město Kroměříţ nabízí mnoho 

kulturních a společenských akcí, které lákají turisty ze všech koutů nejen České republiky. 

To dokládá i obrázek 47, kde jsou zobrazeny příjezdy hostů do ubytovacích zařízení. 
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Obrázek 46: Počet hromadných ubytovacích zařízení v Kroměříţi 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [10]  

Obrázek 47: Počet příjezdů hostů do ubytovacích zařízení v Kroměříţi 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [11]   
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3.1.7 Olomoucký kraj 

Olomoucký kraj leţí ve střední a severozápadní části Moravy. V kraji se nachází pohoří 

Jeseníky s nejvyšší horou Praděd, který je častým cílem všech turistů. Z ekonomického 

hlediska je kraj oblastí průmyslovou s rozvinutými sluţbami.  Olomoucký kraj se vyznačuje 

jako region s bohatou historií, s pestrou a malebnou přírodou, nespočetným mnoţstvím 

kulturních, přírodních a rekreačních příleţitostí. Kromě jiţ zmiňovaných přírodních krás, je 

region bohatý na historické památky – hrad Bouzov, Šternberk, ale nejnavštěvovanějším 

městem je krajské město Olomouc s rozsáhlou městskou památkovou rezervací. [25]  

Olomouc  

Stotisícové město Olomouc, leţící v samém srdci Hané, patří k nejvýznamnějším 

moravským metropolím.  Olomouc se můţe pyšnit řadou církevních staveb, výstavou květin 

s názvem Flora Olomouc, ale především největším seskupením barokních sousoší v rámci 

skulptur v celé střední Evropě a to sloupem Nejsvětější trojice. V roce 2000 získal prestiţní 

místo na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se o sloup, který měří 

35 metrů a v jeho spodní části se nachází kaple. [66] Podnětem jeho vzniku byla reakce na 

morovou epidemii, která postihla Moravu v letech 1714-1716. Jeho monumentální zjev 

a bohatá sochařská výzdoba je syntézou architektonického hmotného pojetí s vnitřní kaplí 

a vertikálního řešení s početnou skupinou skulptur. [49]  

Obrázek 48: Pohled na sloup Nejsvětější trojice v Olomouci 

 

Zdroj: [66]  

Pokud jde o průzkum návštěvnosti v Olomouci, byl umoţněn pouze prostřednictvím 

informačního centra se zachovanými daty od roku 2006 – 2014, neboť sloup Nejsvětější 

trojice zapsaný na Seznamu UNESCO není památka, u které by bylo moţné sledovat 

návštěvnost turistů, stává se i informační centrum jediným místem, kde jsou turistům 
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poskytnuty veškeré informace o dění ve městě, kultuře a památkách. V těchto centrech si 

zároveň mohou zakoupit turistické mapy či „cyklomapy“. Největší počet turistů informačního 

centra byl v roce 2014, jehoţ počet byl více jak 180 tis. návštěvníků. Důvodem zvýšení počtu 

návštěvníků byly kulturní akce, které se v Olomouci a jeho blízkém okolí konaly. Olomouc je 

město, které nabízí širokou škálu kulturních, společenských a turistických příleţitostí a není 

divu, ţe město láká kaţdým rokem tisíce návštěvníků. 

Obrázek 49: Přehled návštěvnosti informačního centra v Olomouci 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
9
 

Výdaje na ochranu památek jsou sledovány od roku 2000 aţ 2013, které vynakládá město 

Olomouc ze svého rozpočtu.  Největší finanční výdaje na péči o kulturní památky byly  

v roce 2004, jejichţ hodnota se pohybovala přes hranici 2 mil. Kč., další značné výdaje byly 

v roce 2009, které dosahovaly hodnoty více jak 1,5 mil. Kč. Veškeré výdaje šly na 

rekonstrukce historických staveb a údrţbu jeho okolí.  

                                                 
9
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Obrázek 50: Výdaje města Olomouc na ochranu památek a péči o kulturní dědictví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [61] 

Na základě dostupných dat z ČSÚ je vidět, ţe město Olomouc má na svou rozlohu 

poměrně dostatečnou ubytovací kapacitu (viz obrázek 51), ale nejvíce rozmístěných 

ubytovacích zařízení se nachází v turisticky navštěvovaných okresech – Jeseníky a Šumperk. 

V roce 2005 hromadná ubytovací zařízení nabízela více jak 2,5 tisíce lůţek, poté jejich 

mnoţství razantně kleslo a aţ v letech 2010 – 2012 opět vzrostlo přes 2,5 tisíce lůţek. 

Obrázek 51: Počet hromadných ubytovacích zařízení v Olomouci 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [10]  

Z obrázku 52 vyplývá, ţe počet hostů, kteří přijíţdějí do města Olomouc, má od roku 2000 

rostoucí trend. Jak jiţ bylo několikrát zmiňováno, město bylo zapsáno v roce 2000 na Seznam 
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UNESCO a to byl jeden z hlavních důvodů zvýšení návštěvnosti a větší zájem ze strany 

turistů strávit v tomto krásném městě vícedenní pobyty.  V roce 2007 počet hostů dosáhl 

maxima během sledovaného období.  

Obrázek 52: Počet hostů přijíţdějících do ubytovacích zařízení v Olomouci 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [11]  

3.2 Potenciální kandidáti na Seznam světového kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO 

V České republice se nachází mnoho kulturních památek, které usilují o zápis na Seznam 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, ale jen některé z nich mají tu čest být 

zapsány na tento prestiţní seznam.  Zápis kulturní památky není nic jednoduchého, tento 

proces je mnohdy časově náročný a trvá i několik let. Jeho základem je nominační 

dokumentace, která musí být předloţena Centru světového dědictví v Paříţi k posouzení. 

Nutno podotknout, ţe počet kandidátů je značně omezen a UNESCO uplatňuje přísná kritéria 

pro výběr nových kandidátů. Lokality, které jsou kaţdoročně nominovány, musí prokázat, ţe 

„reprezentují výjimečnou hodnotu pro lidstvo“, tím, ţe odpovídají alespoň jednomu 

ze stanovených kritérií. [25]  

 Z důvodu, ţe těchto kulturních památek je hodně, autorka vybrala pouze jen některé, které 

jsou na Indikativním seznamu a jeví nesmírný zájem o získání prestiţního místa na Seznamu 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Pro uţší výběr se autorka řídila podle 

jejich unikátnosti, různorodosti a návštěvnosti kulturních objektů. Zároveň měla podmínku 

a to, jestli „přinášejí jedinečný doklad kulturních tradic“. V podstatě se jedná o kulturní 
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památky, které by autorka ráda osobně navštívila.  Mezi elitní kulturní památky zařadila 

Ruční papírnu ve Velkých Losinách jako jednu z technických památek, Lázně Luhačovice, 

hřebčín v Kladrubech nad Labem a pevnost Terezín.  

Velké Losiny 

Obec, která patří k nejnavštěvovanějším místům jesenického podhůří s bohatou 

a zajímavou historií, se můţe pyšnit ruční papírnou, jeţ byla na zdejším panství moravského 

rodu pánů ze Ţerotína zaloţena na konci 16. století.  Lze říci, ţe dnes patří k nejstarším 

doposud pracujícím podnikům svého druhu v Evropě, jediná svého druhu v České republice. 

[63]  

Obrázek 53: Pohled na Ruční papírnu ve Velkých Losinách 

 

Zdroj: [62]  

Ohlédneme-li se do minulosti, papírnu nechal vybudovat Jan mladší ze Ţerotína v místech, 

kde se nacházel bývalý obilný mlýn. Během její existence se ve vlastnictví papírny vystřídalo 

několik papírnických rodin a mistrů. V období 18. a 19. století se papírna dočkala rozkvětu, 

celospolečenského uznání, ale především nabyla svou dnešní pozdně barokní a klasicistní 

podobu.  Bylo období, kdy se velkolosinské papírně nevedlo zrovna nejlépe, ale díky 

vynikajícím filtračním vlastnostem ručně čerpaného papíru a své originalitě a kvalitě, se jim 

přes tyto veškeré problémy, se kterými se potýkali, podařilo zdárně přenést. V roce 1949 se 

stala součástí národního podniku Olšanské papírny, o pár let později, v roce 2006 se stala 

sídlem samostatné společnosti Ruční papírna Velké Losiny a.s. Samozřejmě jako kaţdá jiná 

kulturní památka, tak i papírny, si prošly nákladnými rekonstrukcemi a opravami, které 

pokračují aţ dodnes.  V roce 2001 získal areál status Národní kulturní památka. [62] 

Lze konstatovat, ţe papírna je jiţ jedinou a poslední papírnickou manufakturou v celé 

Evropě, která pouţívá stejnou metodu výroby jako před 400 lety, kdy vznikla. Na seznam 

UNESCO kandidovala jiţ v roce 2008, kdy ale z vlastních obav, ţe neuspěje, nominaci stáhla. 

Z dostupných zdrojů bylo sděleno, ţe reparáty kandidátů UNESCO nepřijímá. Avšak svoji 
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naději papírny neztrácejí a doufají, ţe se na tento seznam zapíší nejen díky své unikátnosti, ale 

i z důvodu nedostatku technických památek na seznamu UNESCO. Zároveň 

si od případného zápisu slibují větší zviditelnění, příliv návštěvníků a především pozitivní 

přínos pro další rozvoj papíren. [63]  

Návštěvnost těchto papíren lze sledovat na obrázku 54, kde můţeme pozorovat značně 

klesající trend s určitými výkyvy. Za poslední 3 sledované roky klesla návštěvnost papíren 

zhruba o 4 tis. návštěvníků. Důvodem můţe být, ţe ruční papírny nejsou příliš mediálně 

podporovány. Autorka se domnívá, ţe zápisem na Seznam UNESCO se můţe zvýšit zájem 

ze strany turistů, kteří současně přispějí k propagaci papíren i v zahraničí. 

Obrázek 54: Přehled návštěvnosti Ručních papíren Velké Losiny 

 

Zdroj: [63]   

Luhačovice 

Město Luhačovice nabízí řadu unikátních architektonických staveb, především 

Jurkovičových.  Za zmínku stojí například Jurkovičův dům, Dům Bedřicha Smetany nebo 

Společenských dům. Zároveň se pyšní dlouholetou, historickou tradicí léčebného lázeňství, 

které klade důraz na výjimečné přírodní zdroje a je proslulé příznivými klimatickými 

podmínkami a příjemným prostředím. Představují největší moravské lázně, luhačovické 

prameny jsou povaţovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě pro vysoký obsah minerálních 

látek. Za svůj vznik a rozvoj vděčí zdejším minerálním pramenům. [26] 
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Obrázek 55: Pohled na lázeňské náměstí v Luhačovicích 

 

Zdroj: [27] 

Lázně Luhačovice spolu se západočeskými lázněmi usilují uţ od roku 2006 o zápis na 

Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Z dostupných zdrojů by se zápis týkal 

areálu, který zahrnuje centrum města, park, kolonádu, náměstí a několik unikátních kulturních 

památek, které jsou v majetku společnosti Lázně Luhačovice. V polovině roku 2012 byly opět 

obnoveny snahy o vstup Luhačovic na prestiţní Seznam UNESCO. Město si od tohoto zápisu 

slibuje příliv nejen zahraničních, ale i domácích turistů, kteří by navštívili město nejen 

ze zdravotních důvodů, ale také i kulturních a společenských. [26] I přes všechna svá pozitiva, 

má i určitá negativa, jako příklad lze uvést určitá omezení při opravě památek nebo přísnější 

legislativu, ale s tím jako kaţdá kulturní památka, která usiluje o zapsání, musí počítat. 

Radnice města Luhačovic doufá, ţe by se mohli na seznamu objevit v roce 2017, ale jedná se 

o pouhé spekulace. 

Návštěvnost sleduje město jen z pohledu turistů navštěvující Lázně Luhačovice, a. s. 

Na obrázku 56 je vidět vývoj návštěvnost od roku 2001 – 2013. Bliţší statistické údaje nebyly 

pro zpracování práce poskytnuty, neboť město statistiku návštěvnosti jako takovou neprovádí.  
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Obrázek 56: Přehled návštěvnosti Lázní Luhačovice, a. s. 

 

Zdroj: [29]    

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem 

V České republice se nacházejí dva významné hřebčíny -  ve Slatiňanech, kde jsou ustájeni 

kladrubští vraníci a v Kladrubech nad Labem.  Hřebčín se rozkládá na západě Pardubického 

kraje, společně s okolní krajinou a se starokladrubským běloušem byl roku 2001 vyhlášen 

národní kulturní památkou České republiky. Hřebčín se vyznačuje jedinečným chovem 

jednoho druhu koní, který nemá ve světě obdoby a to starokladrubští bělouši. Takovéto 

plemeno je často vyuţíváno pro zápřah do kočáru a k ceremoniální sluţbě, ale pouţívá se pro 

rekreační jeţdění. Dokládá to i osvědčení a diplomy, které hřebčín získal účastí svých koní na 

soutěţích ve spřeţení. [42]   

Obrázek 57: Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem 

 

Zdroj: 

Ve své podstatě je hřebčín kulturně historickým klenotem tvořeným souborem objektů 

propojených s vyváţeným systém okolní kulturní krajiny usilující o zápis na prestiţní seznam.  
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Tato památka, která se uchází o přijetí na Seznam světového dědictví UNESCO, je zapsána na 

Indikativním seznamu jiţ od roku 2006. Přihláška zatím nebyla podána, ale usilovně na ní 

pracují, z dostupných zdrojů by ji měl hřebčín přibliţně do dvou let odevzdat. De facto 

se nenavrhuje samotný hřebčín jako takový, jako soubor domů, ale kulturní krajina kolem 

tohoto hřebčína. Jedná se o památku, která se těší především velké pozornosti. [82]  

Pokud by se opravdu hřebčín Kladruby přeci jen dostal na vyhlášený seznam památek 

UNESCO, v určité míře by to ovlivnilo běţný chod hřebčína. Dá se říci, ţe u většiny památek 

zapsaných na seznam UNESCO výrazně stoupla návštěvnost, bohuţel hřebčín je omezen 

nedostatkem zázemí pro návštěvníky, především ubytovacími zařízeními a dostupnou 

infrastrukturou.
 
[53]  

Statistika návštěvnost hřebčína Kladruby nad Labem nebyla pro zpracování diplomové 

práce poskytnuta, z důvodu rekonstrukce hřebčína a velké vytíţenosti příslušných 

zaměstnanců. 

Terezín 

Terezín představuje pevnostní město s rozsáhlým bastionovým opevněním z 18. století. 

Představuje unikátní systém chodem, hradeb a vodních příkopů s jedinečným hvězdicovitým 

půdorysem. Určitě kaţdý z nás si je vědom, ţe se do historie zapsalo smutnými události, které 

se odehrály během 2. světové války. Místo, které má významnou historii, neboť zde čekali 

občané ţidovské národnosti na transport do Osvětimi. Je symbolem nesmírného lidského 

utrpení a zároveň vzájemné solidarity internovaných. [55] 

Obrázek 58: Letecký pohled na pevnost Terezín 

 

Zdroj: [55]  

Terezín uţ od poloviny 90. let usiluje o zápis na Seznam kulturního světového dědictví 

UNESCO. V případě, ţe město získá místo na elitním seznamu, slibuje si od přijetí nejen 
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příliv turistů, ale především finanční pomoc státu s rekonstrukcí areálu nebo lepší přístup 

k dotacím.  

Pevnost Terezín zahrnuje jednotlivé kulturní objekty, počínaje Malou pevností, kde mají 

návštěvníci přístup od roku 1980, dále Muzeum Ghetta, Magdeburské kasárny a Památník 

Terezín. 

 Návštěvnost pevnosti Terezín je sledována od roku 1980, kdy byly zpřístupněny Malé 

pevnosti. Od roku 1992 se začala sledovat návštěvnost Muzea ghetta, od roku 1999 byl 

zpřístupněn další objekt a to Magdeburské kasárny. Jelikoţ kaţdý z objektů sčítá mnoţství 

návštěvníků samostatně, nelze vytvořit celkový součet za celý komplex. 

Obrázek 59 zobrazuje přehled návštěvnosti jednotlivých objektů v Terezíně, trend 

návštěvnosti je rostoucí. V roce 2002 a 2006 byla výše návštěvnosti ovlivněna záplavami, 

došlo tak k poklesu všech navštěvovaných objektů nacházejících se v areálu.  

Obrázek 59: Přehled návštěvnosti pevnosti Terezín 

 

Zdroj: Vlastní zpracování
10

 

S ochranou památek souvisí výdaje města na stavební investice. Obrázek 60 popisuje 

výdaje obcí Luhačovice, Velké Losiny a Terezín. Bohuţel pro Národní hřebčín v Kladrubech 

nejsou data k dispozici, neboť vlastníkem je Ministerstvo zemědělství ČR a zmiňované 

stavební investice nebyly k dispozici. V komparaci jednotlivých měst je zřejmé, ţe největší 

finanční náklady má Terezín, neboť je místem, které muselo projít řadou rekonstrukcí 

 a oprav, které probíhají aţ do dnes.  

                                                 
10 Konzultace s příslušným pracovníkem Pevnosti Terezín 
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Obrázek 60: Výdaje měst na ochranu památek a péči o kulturní dědictví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [61] 

Samozřejmě nelze opomenout, ţe i Hradec Králové se svou unikátní architekturou, 

podniká záměry, aby byl zapsán na Seznam UNESCO. V současné době usiluje dostat se na 

Indikativní seznam, který hraje významnou roli v zápisu na prestiţní listinu.  

Na základě dostupných zdrojů, které byly autorce sděleny prostřednictvím Ing. arch. Jana 

Falty a Ing. Jaklové se v současné době zpracovává komparativní studie, která má vyhodnotit 

urbanismus a architekturu města Hradec Králové ve vztahu k zapsaným památkám na 

seznamu, ve vztahu k památkám na indikativním seznamu a ve vztahu k nezapsaným 

památkám. Posouzení se provádí nejenom v rámci České republiky, ale i Evropy, Ameriky 

státu Izrael, který tvoří region. Následovat bude etapa průzkumů a dokumentace zaměřená na 

komplexní poznání vývoje urbanismu a architektury města Hradec Králové a širšího 

společenského kontextu. S ohledem na priority České republiky, která ve vztahu k UNESCO 

je partnerem a současných priorit UNESCO, se jedná o dlouhodobý a současně důkladný 

proces. 
11

 

Závěr podkapitol 3.1 a 3.2 je určen pro shrnutí výsledků provedené analýzy. Výsledkem 

této verifikace je, ţe první stanovená hypotéza, nemůţe být potvrzena. Důvodem je, ţe 

u všech zkoumaných ukazatelů nebyly k dispozici statistická data a autorka nebyla schopna 

dopady kvantifikovat. Objektivně nelze dokázat, zda k nárůstu počtu návštěvníků pomohl 

vstup památek na Seznam UNESCO, nebo jejich unikátnost a jedinečnost, kterou se památky 

liší od ostatních kulturních objektů.   
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3.3 Analýza spokojenosti návštěvníků kulturních památek UNESCO 

Tato podkapitola je zaměřena na spokojenost návštěvníků kulturních památek zapsaných 

na seznamu UNESCO. Ke zjištění toho, zda jsou návštěvníci spokojeni s poskytovanými 

sluţbami na území, kde se daná kulturní památka nachází a zda jsou ochotni jej opakovaně 

navštívit, bylo pro tyto návštěvníky připraveno dotazníkové šetření, které se na danou 

problematiku zaměřuje.  Záměrem je také zanalyzovat povědomí veřejnosti o kulturních 

památkách, které jsou zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO. 

V rámci dotazníkového šetření je stanovená hypotéza, která napomůţe ke zhodnocení 

výsledku. 

 Kvalita poskytovaných sluţeb, které kulturní památky nabízejí, mají pozitivní 

vliv na zvyšující se spokojenost a návštěvnost ze strany turistů. 

Pro průzkum návštěvnosti kulturních památek je pouţita jiţ zmiňovaná metoda 

dotazníkového šetření. Tento způsob spolupráce s respondenty je nejrychlejší, nejpřesnější 

a mohou se z poskytnutých dat vyvodit potřebné závěry. Zároveň mají respondenti více času 

na jeho vyplnění a je především zachována jejich anonymita, oproti osobnímu dotazování. 

Samotné znění dotazníku se nachází v příloze 3. 

V úvodu dotazníku jsou všichni respondenti seznámeni s postupem při jeho vyplňování 

a s cílem dotazování. Všem respondentům byla zaručena anonymita. Dotazníkového šetření 

bylo prováděno v období duben - květen   2015. 

3.3.1 Výsledky dotazníkového šetření 

V průběhu dvou měsíců, kdy byl dotazník pro návštěvníky kulturních památek UNESCO 

k dispozici, bylo ze 100 rozeslaných dotazníků vyplněno všech 100. Dotazník obsahoval jak 

uzavřené otázky s moţnostmi výběru, tak otevřené otázky, kde měli respondenti moţnost 

volného vyjádření. Skládal se ze 17 otázek, přičemţ některé otázky byly rozšířeny 

o doplňující. Jednotlivé otázky, jsou shrnuty a zhodnoceny v této podkapitole. 

Lze hodnotit, ţe z celkového počtu respondentů, alespoň 67 % z nich navštívilo kulturní 

památku zapsanou na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví. Zbylých 

33 respondentů nenavštívilo ţádnou kulturní památku zapsanou na jiţ zmíněném Seznamu 

UNESCA. Z těchto odpovědí je moţné usoudit, ţe někteří respondenti vyhledávají jiné 

kulturní či společenské příleţitosti, které jim nabízejí dané regiony na území ČR.  
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Obrázek 61: Návštěvnost kulturních památek zapsaných na Seznamu UNESCO 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 62: Graf popisující očekávání respondentů s návštěvou kulturní památky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Cílem dotazníkového šetření bylo také zjištění, jak jednotliví respondenti, kteří navštívili 

kulturní památku, hodnotí kvalitu poskytovaných sluţeb. Grafické znázornění výsledků 

se nachází na obrázku 62. Na základě odpovědí na otázku č. 1a byla více jak polovina 

respondentů, tj. 33, která navštívila kulturní památku zapsanou na Seznam UNESCO, 

spokojeno s návštěvou. Téměř jednoznačná shoda, 31 oslovených respondentů je spíše 

spokojena s poskytnutými sluţbami, ale dalo by se určitě něco zlepšit.  Naopak negativně 

hodnotili 3 % respondentů. Většina respondentů se shodla na nezáţivném výkladů 

průvodce/kyně. Jsou tací jedinci, kteří mají rádi zajímavosti, které se v daném místě staly 

a vadí jim, ţe výklady se především týkají historie daného kulturního objektů a jsou mnohdy 

dosti nudné a pro ně nezajímavé. Další nedostatek vidí respondenti, kteří cestují na kolech, 
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ve stojanech či úschovnách kol. Některé kulturní objekty stojany postrádají a ve většině 

případů jsou cyklisté odrazeni od návštěvy, nebo kola ukládají na místa, kde jim hrozí 

odcizení.  

Z dotazníkového šetření nebylo zjištěno, kterých kulturních památek se tyto jiţ zmíněné 

nedostatky týkají. V ostatních případech se respondenti shodli na tom, ţe neznají konkrétní 

místa, která by stála za zlepšení. 

Obrázek 63: Graf popisující dostupné zdroje o kulturní památce 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Návštěva kulturní památky spočívá především na doporučení či získání informací o daném 

regionu a jeho moţnostech. Z grafu je zřejmé, ţe 26 % respondentů dá na názor a doporučení 

od rodiny či přátel, kteří navštívili daný kulturní objekt.  Dalších 25 % zodpovědělo, ţe se 

o kulturní památce dozvěděli prostřednictvím internetových stránek, protoţe mnoho lidí si čte 

recenze, které jsou sdílené na webových stránkách.   A 15 % dotazovaných se dozvědělo 

o kulturní památce tím, ţe byli náhodně v okolí, kde se objekt nacházel. 
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Obrázek 64: Graf znázorňující druhy kulturních památek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na otázku „Jaké druhy kulturních památek vyhledáváte?“ je dle odpovědí respondentů 

nejnavštěvovanějším kulturním objektem zámek, který vyhledává téměř 73 % respondentů. 

Dalším objektem jsou hrady, které upřednostňuje celkem 66 % respondentů, okrasné zahrady 

o 30 % méně, 11 % respondentů vyhledává kulturní objekty kostely. A 6 % by 

upřednostňovalo jiné druhy památek v podobě technických památek, lidových tradic 

a masopustů nebo historická centra měst. 

Obrázek 65: Graf popisující počet kulturních památek zapsaný na Seznamu UNESCO 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základě otázky č. 3 (viz příloha 3) je zřejmé, ţe většina všech respondentů, tedy 68, má 

alespoň přehled o počtu kulturních památek zapsaných na Seznam UNESCO nacházejících se 
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na našem území. Přesto se najdou tací, kteří si nejsou počtem jistí nebo nemají ani povědomí 

o tom, kolik významných architektonických skvostů se nachází v České republice. 

Obrázek 66: Graf znázorňující počet respondentů, kteří se rádi vracejí na jiţ navštívená místa 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Respondenti také byli tázáni, zda uvaţují o opakované návštěvě regionu. Výrazná většina 

respondentů uvaţuje o tom, ţe zavítají znovu na místa, která jiţ v minulosti navštívila, avšak 

22 % respondentů se uţ do památkových regionů nepojedou podívat (viz obr. 66). Z toho 

vyplývá, pokud si kaţdý kulturní objekt připraví pro své návštěvníky bohatý doprovodný 

program nebo jakoukoliv jinou kulturní akci, návštěvníci se budou na tyto místa rádi vracet.  

Další otázka zněla:  „Jakou památku byste v brzké době navštívil/a?“ Nejčastější odpovědí 

respondentů na otázku č. 5 (viz příloha 3) týkající se návštěvnosti dané kulturní památky bylo, 

ţe by rádi navštívili Lednicko-valtický areál, historické jádro Českého Krumlova a Prahy. 

Tabulka 2: Přehled kulturních památek zapsaných na Seznamu UNESCO 

ODPOVĚĎ 
ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

Historické jádro Prahy 28 

Olomouc - sloup Nejsvětější trojice 9 

Ţidovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči 13 

Historické centrum s náměstím a zámkem v Telči 18 

Historické jádro Českého Krumlova 30 

Ţďár nad Sázavou - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře 12 

Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí 

Panny Marie v Sedlci 
21 

Lednicko-valtický areál 43 

Kroměříţ - areál arcibiskupského zámku s Podzámeckou a Květnou zahradou 14 

Holašovice - historická vesnice se zachovalým selským barokem 11 

Zámek a zámecký areál v Litomyšli 15 

Brno – vila Tungedhat  0 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Nejmenší či ţádný zájem je jeven o památky vila Tungedhat nacházející se v Brně a sloup 

Nejsvětější trojice v Olomouci. V případě návštěvnosti ostatních památek se počet zájemců 

pohybuje nad hodnotu 10. Je pravdou, ţe tyto destinace jsou mezi turisty nejvíce oblíbené, 

neboť regiony v nichţ se památky nacházejí, nabízejí nesčetnou řadu společenských, 

kulturních a rekreačních akcí, které uspokojí i toho nejnáročnějšího návštěvníka. 

Obrázek 67: Graf znázorňují návštěvy kulturních památek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na otázku, „Jak často navštěvujete kulturní památky?“, odpovědělo téměř 

65 % respondentů nepravidelně, alespoň jednou za půl roku.  Z obrázku 67 je patrné, ţe 

dalších 29 % dotazovaných navštěvují památky jednou za rok, avšak 3 % jednou za měsíc 

a zbylých 3% více neţ jednou za měsíc. Ze všech oslovených respondentů nikdo 

neodpověděl, ţe by nenavštívil kulturní památku. 

65 

29 

3 

3 

0 

Nepravidelně, alespoň

jednou za půl roku

Jednou za rok

Jednou za měsíc

Více neţ jednou za

měsíc

Vůbec



92 

Obrázek 68: Graf znázorňující vzdálenost kulturních památek od bydliště 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 68 znázorňuje vzdálenost kulturních památek, kterou jsou dotazovaní ochotni 

kvůli návštěvě památek urazit. Přesně polovina respondentů by cestovala za památkami 

v rozmezí 101 km a více. Dalších 29 % dotazovaných je ochotné ujet kvůli návštěvě památky 

51 – 100 km, 19 % respondentů by cestovala do vzdálenosti 21 – 50 km a pouhé 

2 % respondentů je ochotné cestovat do 20 km vzdálených památek od svého bydliště. 

Obrázek 69: Graf popisující kolik jsou ochotni respondenti utratit za návštěvu kulturní památky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu 69 lze vyčíst, ţe 77 % respondentů by bylo ochotno zaplatit za návštěvu kulturní 

památky zapsanou na Seznam UNESCO méně neţ 500 Kč. Dále pak 20 % v rozmezí 

500 – 1000 Kč. Pouhé 3 % respondentů je ochotné utratit částku v rozmezí 1001 – 2000 Kč. 
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Obrázek 70: Graf znázorňující zda respondenti při cestě na dovolenou berou ohled na kulturní 

památky UNESCO 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základě otázky č. 8 (viz příloha 3), uvedlo téměř 63 % respondentů, ţe v případě cest 

na dovolenou neberou ohledy na památky zapsané na Seznam UNESCO.  Zbylých 

33 % respondentů s naplánovanou cestou na dovolenou počítají s kulturními památkami 

UNESCO a jejich návštěvou. 

Z odpovědí respondentů na otázku „Jaká kulturní památka by podle Vás měla usilovat 

o zapsání na Seznam UNESCO?“ Existuje celá řada kulturních památek, které by zaslouţily 

být na prestiţním Seznamu UNESCO. Základní přehled památek, které podle odpovědí 

respondentů mají usilovat o zapsání, zobrazuje tabulka 3.  Na základě této otázky respondenti 

volili různé druhy památek - od hradů, zámků, k přírodním rezervacím aţ k vinicím. Největší 

počet nominací padlo na velice známý hrad Karlštejn, který se nachází ve Středních Čechách 

a na zámek Hluboká.  Dle odpovědí respondentů by si zaslouţilo místo na seznamu i město 

Znojmo s jeho historickým centrem, hrad Bouzov, zámek Červená Lhota a zámek Konopiště. 

De facto byla řada respondentů, kteří netušili, jakou památku by na tento seznam zařadit, 

neboť těchto kulturních objektů se v České republice nachází mnoho. Avšak našli se i tací, 

kteří zvolili nemovitou kulturní památku, která jiţ uţ má své místo na Seznamu UNESCO, 

viz Veselý Kopec.  
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Tabulka 3: Přehled jednotlivých kulturních památek 

PAMÁTEK POČET ODPOVĚDÍ 

Hrad Karlštejn 12 

Hrad Bouzov 4 

Lipnice 1 

Macocha 1 

Český ráj 3 

Znojmo a jeho historické centrum 6 

Zámek Červená Lhota 4 

Zámek Hluboká 9 

Veselý kopec 3 

Terezín 3 

Mikulov  1 

Hrad Loket 1 

Orlík  2 

Zámek Konopiště 4 

Vinice Šobes 1 

Státní zámek Buchlovice spolu se zámeckými zahradami 1 

Historické jádro Hlinska - Betlém 1 

Zámek Nové Hrady 1 

Bezděz 1 

Zámek Ţleby 1 

Ještěd 1 

Historické jádro Domaţlic 1 

Historické město Slavonice 1 

Jádro Hradce Králové 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V závěru dotazování byly zaznamenány statistické údaje jednotlivých respondentů. 

Z obrázku 71 je patrné, ţe z celkového počtu 100 respondentů se zúčastnilo dotazníkového 

šetření 65 ţen a 35 muţů. Z toho vyplývá, větší zájem ţen o kulturní památky. 
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Obrázek 71: Počet respondentů podle pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podle věku respondentů lze odhadovat větší zájem o památky, na Seznamu UNESCO nebo 

nikoliv, především ze strany mladších lidí.  Nejvíce respondentů bylo podle 

obrázku 72 ve věku 18 – 26 let, tj. 47 % respondentů. Další velkou skupinu tvoří respondenti 

ve věku 27 – 40 let, kterých se v přepočtu dotazníkového šetření zúčastnilo celkem 

23 % a naopak nejméně respondentů bylo ve věku 61 let a více, tedy 3 %.   

Obrázek 72: Graf popisující věkovou strukturu respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 73: Graf znázorňující dosaţené vzdělání respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 73 poskytuje přehled maximálního dosaţeného vzdělání respondentů, kteří se 

zúčastnili dotazníkového šetření. Téměř většina respondentů, tj. 36 %, má středoškolské 

vzdělání. Další početnou skupinu představují respondenti, kteří dosáhli vysokoškolského 

vzdělání, tedy 32 %. Nejmenší skupinu tvoří respondenti se základním vzděláním, kterých 

bylo celkem 7 %.  

3.3.2 Zhodnocení dotazníkového šetření 

Závěr této kapitoly je určen ke shrnutí dotazníkového šetření. Na základě dotazníkového 

šetření bylo zjištěno, ţe téměř většina respondentů má přehled o kulturních památkách 

zapsaných na Seznamu UNESCO a více jak 60 % jiţ tyto památky navštívilo a s kvalitou 

poskytovaných sluţeb bylo velmi aţ spíše spokojeno. 

Zároveň bylo zjištěno, jakou památku hodlají v budoucnu navštívit. Díky největší 

známosti se budou těšit velké návštěvnosti památky Lednicko-valtického areálu, kde bylo 

více jak 40 % zastoupení respondentů, dále kulturní památky Českého Krumlova a hlavního 

města Prahy. Ostatní památky UNESCA byly zmiňované v mnohem menší míře. V tomto 

ohledu by bylo příhodné zlepšit propagaci o povědomí méně zmiňovaných památek 

UNESCA nebo připravit unikátní nabídku kulturních a společenských akcí, které by přispěly 

k vyšší návštěvnosti a zájmu ze strany turistů. 

V rámci dotazníku bylo zjištěno, které památky by respondenti uvítali na Seznamu 

UNESCO. K nominaci, z důvodu rozsáhlého počtu návrhů respondentů, byl vybrán hrad 

Karlštejn a zámek Hluboká. Hrad Karlštejn je sice na Indikativním seznamu UNESCO, ale 
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jeho nedílnou součástí je Kaple sv. Kříţe, která nemůţe být zapsána na tento Seznam a spolu 

s hradem tvoří architektonický celek. Poslední snaha o zápis byla jako doklad puristické 

přestavby v 19. století a Kaple sv. Kříţe. Jak se bude situace vyvíjet, to ukáţe čas. Důleţité je 

však podotknout, ţe nemovité památky na tento seznam se zapisují uţ zřídka. Jako další 

kulturní památku zvolili Znojmo a jeho historické centrum. I kdyţ je město velice působivé, 

dokládají to i místní tradice, bohuţel by taková nominace neměla velkou šanci na úspěch, 

protoţe podobné lokality jiţ na Seznamu UNESCO zapsané jsou.  

Na závěr shrneme, ţe návštěvníci, kteří navštívili kulturní památky na seznamu UNESCO, 

byli natolik spokojeni a jsou ochotni tyto objekty opět navštívit. Vypovídá o tom i lukrativní 

nabídka, která nabízí řadu kulturních objektů, za kterými jsou návštěvníci schopni urazit 

jakoukoliv vzdálenost, jen aby tyto statky navštívili. Z toho vyplývá, ţe hypotéza, která byla 

stanovena v souvislosti s dotazníkovým šetřením, je potvrzena. 
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4 DOPADY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ  

V této kapitole je poukázáno na moţné limity a příleţitosti rozvoje cestovního ruchu 

v regionu, které se mohou vyskytnout s případným zápisem kulturní památky na Seznam 

světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO. 

4.1 Limity a příleţitosti kulturního dědictví  

Klademe-li si otázku, proč právě vstup na Seznam světového kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO je tak mimořádný a snad kaţdý region, který má na svém území unikátní 

kulturní hodnotu, o něj usiluje? Tabulka 4 nám hned odpoví, proč vstup do elitní skupiny 

destinací je tak významný, avšak poukazuje i na negativní dopady, které s sebou přináší.  

Tabulka 4: Pozitiva a negativa, která s sebou přináší zápis kulturních památek na Seznam UNESCO 

POZITIVA NEGATIVA 

 Zvýšení povědomí o daných 

lokalitách a získání větší prestiţe 

města, v němţ se daná památka 

nachází. 

 Rozšíření sítě ubytovacích zařízení 

a zvýšení počtu cyklostezek 

a turistických tras. 

 Vyšší míra zaměstnanosti ve sluţbách 

(ubytování, stravování atd.). 

 Významný rozvoj turismu, který 

znamená ekonomické výhody pro 

dané místo i pro celou Českou 

republiku. 

 Zlepšení pozice pro získávání 

finančních prostředků z programu 

Podpora pro památky UNESCO. 

 Nárůst cen pozemků. 

 Zkvalitnění správy a údrţby 

jednotlivých kulturních objektů 

 Zvýšený pohyb turistů, kteří 

nepříznivě narušují soukromí místních 

občanů.  

 Nárůst cen poskytovaných sluţeb. 

 Zvýšení rozpočtu města – z důvodů 

nárůstu výdajů na kulturu a na 

stavební investice, které město 

vynaloţilo pro zachování kulturních 

památek či zvýšení atraktivity města. 

 Závazek vlastníka udrţovat kulturní 

památku UNESCO v určitém stavu, 

bez ohledu na dotace. 

 Nutnost splňovat podmínky stanovené 

Národním památkovým fondem 

ohledně výstavby rodinných domů 

v památkové zóně. 

 Hrozící nárůst drobné kriminality 

ve městech. 

 Nárůst cen pozemků a hrozící úbytek 
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a zlepšení ochrany památek pod 

značkou UNESCO. 

 Ekonomický přínos – poměrně vysoká 

moţnost příjmů pro vlastníky 

nemovitostí na území památky. 

 Změna ţivotního stylu. 

bytového fondu v atraktivních 

lokalitách. 

 Celková zvyšující se zátěţ některých 

kulturních památek vyplývající 

z masového turismu. 

 Zanikání tradičních hodnot a aktivit. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přínosy pro rozvoj cestovního ruchu v regionu 

Prvotním přínosem, který stojí za vyzdvihnutí, je zvýšení povědomí o lokalitách, v nichţ 

se nacházejí kulturní objekty, coţ má za následek získání větší prestiţe a uznání města. Podle 

názoru častých návštěvníků je historický vzhled města velmi důleţitým motivem pro výlet. 

S tím souvisí rozšíření moţnosti ubytovacích zařízení, ale i  kvalitní gastronomie, kde si 

na své přijdou vlastníci hotelů, penzionů a restaurací. Značka UNESCO je známá a lidmi 

velmi uznávaná, hodnotí ji bez výhrad a zásadně pozitivně. Ochrana kulturních památek 

pod touto značkou dokládá i zachování historických památek pro další generace.  

Samozřejmě je spatřen i potenciál ve zvýšení zaměstnanosti v regionech, nejen v oblasti 

cestovního ruchu, ale i v dalších sektorech. Neboť se zvýšením zájmu turistů o region rostou 

moţnosti poskytovaných sluţeb, které nabízejí určitá města, ať uţ se jedná o ubytovací 

či stravovací zařízení.  

Zapsání památky na Seznam UNESCO je velmi významné pro rozvoj turismu, který 

znamená ekonomické výhody pro dané místo i pro celou Českou republiku. Dochází ke 

zvýšení počtu návštěvníků a zároveň k navýšení trţeb u jednotlivých kulturních objektů. 

Mohou se projevit změny, které povedou k funkčnímu vyuţití volných prostorů domů, které 

by se stále více přizpůsobovaly potřebám turistů. Jeho rozvoj přispívá k celkovému zlepšení 

ekonomické situace, stimuluje jiţ zmiňovanou zaměstnanost a napomáhá ke zvýšení ţivotní 

úrovně obyvatel.  Lze konstatovat, ţe dostupné studie dokládají, ţe se zařazením památky 

do seznamu UNESCO se zlepší pozice při získávání finančních prostředků z dotačních 

programů, které v mnoha případech usnadní financování různých projektů či rekonstrukcí 

kulturních objektů a po finanční stránce nezatíţí vlastníky kulturních památek.  

Zvyšující se nárůst cen pozemků autorka zařadila jak mezi přínosy, tak mezi negativa, 

neboť záleţí, z jakého pohledu se na to podíváme. Z hlediska vlastníků pozemků je to pro ně 

velký přínos, neboť jejich pozemky nabývají na lukrativnosti a hodnotě a z pohledu 
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kupujících jsou pro ně mnohdy ceny pozemku neúnosné a raději upřednostní výběr jiných 

lokalit. 

Jako další přínos je zvýšení počtu cyklostezek a turistických tras. Z důvodu zvýšeného 

pohybu pěších turistů a cykloturistů by město mělo zajistit jejich bezpečnost právě 

vybudováním těchto tras. S tím souvisí i zvyšující se návštěvnost okolních přírodních 

a kulturních památek, které se nacházejí na těchto vyznačených trasách. 

Negativa rozvoje regionu 

Zvýšený pohyb turistů jako jedno z negativ, které můţe značně ovlivňovat a omezovat 

rozvoj města, neboť velké mnoţství turistů narušuje jako soukromí místních obyvatel, tak 

nevědomky svou přítomností i ohroţují památkové objekty.  

Zapsání kulturní památky na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO přináší 

značná omezení týkající se oprav nebo rekonstrukcí kulturních památek a především 

zpřísněnou legislativu. Díky tomu dochází i ke zvýšení rozpočtu města, neboť je jedním 

z poskytovatelů finančních prostředků na stavební rekonstrukce či opravy památky vedoucí 

k zachování kulturních hodnot a tradic. 

S tím souvisí i závazek vlastníka udrţovat památku v určitém stavu, bez ohledu na 

poskytnuté dotace.  

4.2 SWOT analýza  

SWOT analýza je analytická metoda zohledňující silné, slabé stránky včetně příleţitostí 

a hrozeb. Nejčastěji je pouţívána jako situační analýza v rámci strategického řízení. V této 

práci je sestavena za účelem zhodnocení, zda zápis kulturní památky na Seznam světového 

kulturního a přírodního dědictví je významný pro kulturní památku a jaký vliv má na město 

samotné. Je zpracována na základě podkladů z kapitoly 4.1 a vyhodnocena jednak z pohledu 

kulturní památky UNESCO, tak měst (regionů), v nichţ se kulturní objekty nacházejí.   
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Tabulka 5: SWOT analýza kulturních památek UNESCO 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Zachování historických hodnot 

památkových objektů. 

 Zlepšený přístup k dotačním 

programům a finančním příspěvkům 

 Zvýšení návštěvnosti kulturních 

památek. 

 Zkvalitnění správy a údrţby 

památkových objektů. 

 Samostatné zveřejnění na Seznamu 

UNESCO. 

 Nízká odborná úroveň a profesionalita 

správy státní památkové péče. 

 Absence odborných pracovníků se 

zaměřením na práci s veřejností – 

nedostatečně kvalifikovaní pracovníci 

v oblasti cestovního ruchu. 

 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

 Nespočetné mnoţství kulturních 

a společenských akcí. 

 Příchod nových investorů. 

 Rozšíření nabídky prohlídkových 

okruhů. 

 Získání celosvětové prestiţe. 

 Zlepšení zabezpečení kulturních 

objektů. 

 Zvýšení prodeje suvenýrů. 

 

 Nízká návštěvnost kulturních 

a doprovodných akcí pořádaných 

správou daného kulturního objektu 

z důvodu špatné informovanosti 

obyvatel a nedostatečné propagaci. 

 Nedostatek finančních prostředků na 

zamýšlené projekty. 

 Zvyšující se míra drobné kriminality 

a krádeţí předmětů kulturní hodnoty 

a movitých kulturních památek. 

 Restaurování kulturních památek, které 

jsou prováděny nekvalifikovanými 

osobami. 

 Přetíţení kapacit turistických 

exponovaných míst. 

 Nedostatek úloţných prostor pro 

cykloturisty. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 6: SWOT analýza měst (regionů) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Zvýšení prestiţe a atraktivity města 

(regionu). 

 Síť informačních center, kontaktní místa 

pro návštěvníky i pro místní obyvatele. 

 Dostatečná nabídka a kvalita 

ubytovacích a stravovacích kapacit. 

 Zvýšení návštěvnosti města 

samotného. 

 Sníţení kvality ţivotní úrovně obyvatel. 

 Zvýšení výdajů městského rozpočtu na 

kulturu nebo stavební investice. 

 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

 Příznivý rozvoj cestovního ruchu 

v regionu. 

 Rozvoj malého a středního podnikání, 

vyšší míra zaměstnanosti v oblasti 

cestovního ruchu. 

 Rozšíření sítě obchodních řetězců. 

 Budování nové sítě cyklostezek 

a zkvalitnění zázemí stávajících 

turistických tras a cyklostezek. 

 Rozšíření nabídky ubytovacích 

a stravovacích zařízení. 

 Široká nabídka kulturních 

a společenských akcí. 

 Rozšíření parkovacích míst. 

 Zvýšení zabezpečení města. 

 

 Nedostatek finančních prostředků na 

zamýšlené projekty. 

 Hrozící nedostatek ubytovacích kapacit. 

 Růst dopravní infrastruktury ve městech. 

 Zvýšení drobné kriminality v podobě 

dopravních přestupků. 

 Nedostatek parkovacích míst. 

 Nedostatek veřejných toalet. 

 Narušení soukromí místních obyvatel. 

 Nedostatek úloţných prostor pro 

cykloturisty. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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ZÁVĚR  

Kulturní bohatství, které je ztělesněno památkami, kulturními tradicemi a představuje 

neodmyslitelnou součást většiny českých regionů, měst a mnoha obcí, zároveň patří k jejich 

přednostem. Mnohdy je kulturní dědictví spjato s cestovním ruchem, který nepředstavuje 

pouze měřitelný ekonomický přínos, ale za určitých podmínek se podílí na zlepšení ţivotního 

prostředí, které s sebou nese i změnu kvality ţivotní úrovně v regionu a příznivě ovlivňuje 

vzhled měst a obcí. Rozvoj turismu ovlivňuje i pocit hrdosti místních obyvatel nad vlastní 

kulturou, která napomůţe při udrţování kulturně historických tradic a obzvláště autenticity 

daného regionu. 

V první části diplomové práce byl vysvětlen význam kulturního dědictví a s ním 

související  základní pojmy z oblasti památkové péče. Byly představeny způsoby a nástroje 

ochrany památek a institucionální zabezpečení kulturního dědictví. S péčí o kulturní památky 

souvisí problematika získávání finančních prostředků, která byla také definována.  

Další část se věnovala působení mezinárodní organizace UNESCO v oblasti památkové 

péče, neboť hraje klíčovou roli v ochraně kulturního dědictví světa. Byl vymezen její 

institucionální základ a základní právní akt, kterým je Úmluva o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví.  V rámci této kapitoly byl definován vztah České republiky 

k UNESCU, jejímţ členem je Česká republika od roku 1993.  

Představením všech 12 kulturních památek a analýze jednotlivých indikátorů byly 

vypracovány dopady, které mohou mít pozitivní a negativní vlivy na zápis kulturní památky 

na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. V rámci těchto dopadů byla 

sestavena SWOT analýza z pohledu kulturní památky zapsané na seznam UNESCO a měst 

(regionů), kde převaţovaly silné stránky nad slabými.   

Nedílnou součástí práce bylo sestavení dotazníku, jehoţ cílem bylo analyzovat podvědomí 

veřejnosti o kulturních památkách zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO.  

Posouzení, zda zápis kulturních památek na Seznam kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO má pozitivní či negativní dopady pro vlastníky památek, nelze na základě volně 

dostupných dat z ekonomického hlediska rozhodnout. Ze SWOT analýzy vyplývá, ţe to, co je 

pozitivní pro památku neznamená, ţe musí být vţdy pozitivní pro město. Příkladem můţe být 

zvýšená návštěvnost kulturní památky, která má za následek zhoršení plynulosti dopravy 

a vyšší koncentrace smogu. Zápisem památky na Seznam UNESCO jsou stanoveny určité 
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podmínky a patřičná legislativa, kterou město musí dodrţovat a řídit se jí. Městu je omezena 

moţnost výstavby nových a moderních budov v památkové zóně.  

Samozřejmě památky, které jsou pod záštitou značky UNESCO, mají mnohem lepší 

přístup k dotačním programům a získáním dalších finančních prostředků na zachování 

historických hodnot. Pro město samotné to znamená zvýšení celkové prestiţe, kterou se tak 

město stává atraktivnější. Odrazem se stává i celkové zvýšení počtu hostů v ubytovacích 

zařízeních. Autorka se domnívá, ţe by zařazení památky do Seznamu světového kulturního 

a přírodního dědictví UNESCO mohlo být dobrým marketingovým tahem, pokud ho je 

náleţitě marketingově vyuţito. Z toho vyplývá, ţe bez prestiţní značky by všech 12 měst byla 

nyní asi jen provinčními městy, kterých je v České republice většina.  

Cílem diplomové práce bylo vymezení pojmu kulturního dědictví a na základě 

získaných znalostí a vyhodnocení analýzy nalézt optimální rovnováhu mezi příleţitostmi 

a limity, které ochrany kulturních hodnot a památek pro regionální rozvoj modelového 

území přináší. 

Cíl, který byl definován v úvodu diplomové práce, byl splněn. V průběhu zpracování se 

vyskytly určité problémy, které se týkaly zejména nedostatku statistických údajů, jednak dat 

z hlediska návštěvnosti některých kulturně historických památek a jednak podkladů k analýze 

poskytovaných ubytovacích sluţeb Českým statistickým úřadem, neboť data nebyla aktuální. 

V rámci toho byly stanoveny i hypotézy. Nejprve byla verifikována hypotéza č. 1, která 

předpokládá, ţe přítomnost památky na Seznamu světového kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO má pozitivní dopad na ekonomický rozvoj regionu. Na základě 

analýzy, která byla provedena v kapitole č. 3.1, nebyla potvrzena z důvodu nedostatku 

statistických údajů a z nemoţnosti pozitivního vyhodnocení. V kapitole č. 3.3 byla 

verifikována jiţ hypotéza č. 2, která byla zaloţena na předpokladu, ţe kvalita 

poskytovaných sluţeb má pozitivní vliv na zvyšující se návštěvnost. Autorka dospěla 

k závěru, ţe právě kvalitní poskytované sluţby kulturních památek a jejich prestiţ hrají velmi 

významnou roli v oblasti cestovního ruchu a díky nim se region stává zajímavější 

a v neposlední řadě má spokojené návštěvníky, kteří se rádi vracejí. Především vlastníci 

kulturních památek se mohou těšit z narůstajícího zájmu ze strany turistů. Druhá hypotéza, 

která byla spjata s vyhodnocením dotazníkového šetření, byla potvrzena.  

Na základě řízených rozhovorů s oprávněnými pracovníky jiţ zapsaných památkových 

objektů na Seznamu UNESCO je vstup hodnocen kladně. Bohuţel, ukazatele, jako například 

statistika návštěvnosti jednotlivých kulturních památek není veřejně zpřístupněna, ačkoliv 
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si ji kaţdá památka vede. Coţ je zvláštní, neboť se jedná o celosvětově uznávané památky. 

Ačkoliv se Seznam světového dědictví vyznačuje víceméně pozitivními dopady, v jedné 

záleţitosti má velký nedostatek, je poněkud nevyváţený pokud jde o druhy jednotlivých 

památek, které na něm jsou zapsány.  Jako příklad lze uvést, ţe je na Seznamu UNESCO 

málo památek moderní architektury a stejně tak technických památek. Do budoucna 

by nebylo špatné se nad vyřčeným nedostatkem zamyslet a snaţit se ho minimalizovat. 
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Příloha 1: Počet obyvatel vyjíţdějících a dojíţdějících do zaměstnání v krajích ČR 

Kraj 

1991 2001 2011 

Vyjíţdějící 

do 

zaměstnání  

Dojíţdějící 

do 

zaměstnání  

Vyjíţdějící 

do 

zaměstnání  

Dojíţdějící 

do 

zaměstnání  

Vyjíţdějící 

do 

zaměstnání  

Dojíţdějící 

do 

zaměstnání  

Středočeský  273 550 219 004 279 664 212 902 213 698 137 111 

Jihočeský 111 957 110 303 118 994 112 020  74 737  67 109 

Plzeňský   99 058  96 288 103 367  97 397  68 935  61 829 

Karlovarský  56 795  54 995  55 333  50 935  29 517  25 818 

Ústecký 148 985 144 944 136 440 121 026  81 167  67 043 

Liberecký  67 670  65 633  72 196  65 480  41 305  35 072 

Královéhradecký  98 422  99 400 101 175  98 824  58 422  55 459 

Pardubický  97 197  93 465  98 761  92 121  61 003  54 574 

Vysočina  93 831  86 607  98 564  86 159  65 407  57 362 

Jihomoravský 205 745 206 734 459 692 193 415 136 252 134 042 

Olomoucký 121 421 117 941 117 465 110 462  75 007  69 384 

Zlínský 132 369 127 074 120 955 114 980  78 288  72 384 

Moravskoslezský 229 935 238 473 200 280 183 275 129 147 120 124 
Zdroj:[12] 
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Příloha 2: Míra nezaměstnanosti v České republice 

Míra 

nezaměstnanosti 

v (%) 

Roky 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Středočeský  6,8 7,2 7,4 6,9 6,25 5,32 4,25 4,47 7,01 7,73 7,07 7,52 

Jihočeský 6,0 6,7 7,0 6,6 6,69 5,58 4,47 4,83 7,78 8,5 7,53 8,36 

Plzeňský  6,5 7,1 7,6 6,7 6,45 5,6 4,43 5,03 8,16 8,25 7,01 7,31 

Karlovarský 8,7 10,1 10,6 10,8 10,28 9,2 7,32 7,62 11,07 11,4 9,83 10,84 

Ústecký 15,8 17,1 17,9 15,9 15,41 13,77 10,96 10,26 13,61 13,9 12,94 14,02 

Liberecký 7,4 8,7 9,5 8,2 7,73 7,04 6,05 6,95 11,24 10,54 9,46 10,26 

Královéhradecký 6,3 7,3 7,9 7,7 7,33 6,32 4,7 4,81 7,97 8,37 7,49 8,61 

Pardubický 7,9 8,7 9,4 8,9 8,35 6,91 5,43 5,95 9,58 9,87 8,44 9,16 

Vysočina 7,0 8,3 9,2 8,9 8,23 7,1 5,63 6,27 10,25 10,73 9,44 10,23 

Jihomoravský 9,7 11,2 11,5 10,7 10,21 8,82 6,92 6,83 10,59 10,87 9,81 10,42 

Olomoucký 11,8 12,2 12,5 11,7 10,65 8,97 6,73 6,87 12,19 12,48 11,37 11,86 

Zlínský 8,5 10,2 10,6 9,5 9,27 7,75 6,02 6,13 10,83 10,74 9,35 10,42 

Moravskoslezský 15,1 15,9 16,8 15,7 14,23 12,58 9,62 8,49 12,14 12,36 11,18 12,34 

Poznámka: V roce 2004 došlo ke změně při výpočtu průměrné míry nezaměstnanosti  Zdroj: [12] 
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Příloha 3: Dotazník pro návštěvníky kulturních památek UNESCO 
 

Dobrý den,  

jsem studentkou Univerzity Pardubice a ráda bych Vás chtěla poţádat o vyplnění 

dotazníku, který bude slouţit jako podklad k vypracování diplomové práce s názvem 

„Ochrana kulturního dědictví jako potenciál a limit rozvoje regionu“. 

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. 

Bc. Nikola Sedláková, studentka Fakulty ekonomicko-správní, Univerzity Pardubice 

 

1. Navštívil/(a) jste někdy nějakou kulturní památku? (pokud ano, odpovězte na 

otázky č. 1a – 1c) 

a. ano 

b. ne 

1a. Splnila návštěva Vaše očekávání? Byl/a jste spokojen/a s poskytovanými sluţbami 

v rámci prohlídky?  

a. spokojen/(a) 

b. spíše spokojen/(a) 

c. nespokojen/(a) 

d. velmi nespokojen/(a) 

1b. V případě, ţe jste nebyl/a spokojen/a s návštěvnou památky zapsanou na Seznam 

UNESCO, uveďte, kde a co byste zlepšil/a? 

 

1c. Kde jste se o této památce dozvěděl/(a)? 

a.   z Internetu 

b. na doporučení od přátel/rodiny 

c. z novin 

d. byl/(a) jsem náhodně v okolí 

e. z reklamy 
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2. Jaké druhy kulturních památek vyhledáváte? (můžete označit více odpovědí) 

a. hrady 

b. zámky 

c. okrasné zahrady 

d. kostely 

e. jiné 

 

3. Víte, kolik kulturních památek v České republice je v současné době na Seznamu 

památek UNESCO? 

a. 10 

b. 12 

c. 14 

 

4. Vracíte se rádi na místa, která jste jiţ navštívil/(a)?   

a. ano 

b. ne 

 

5. Jakou kulturní památku UNESCO byste v brzké době navštívil/(a)? (můžete 

označit více odpovědí) 

a. Historické jádro Prahy 

b. Historické centrum s náměstím a zámkem v Telči 

c. Historické jádro Českého Krumlova 

d. Ţďár nad Sázavou - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

e. Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí 

Panny Marie v Sedlci 

f. Lednicko – valtický areál 

g. Kroměříţ – areál arcibiskupského zámku s Podzámeckou a Květnou zahradou 

h. Holašovice – historická vesnice se zachovalým selským barokem 
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i. Zámek a zámecký areál v Litomyšli 

j. Olomouc – sloup Nejsvětější trojice 

k. Brno – Vila Tugendhat 

l. Ţidovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči 

 

6. Jak často navštěvujete památky? 

a. nepravidelně, alespoň jednou za půl roku 

b. jednou za rok 

c. jednou za měsíc 

d. více neţ jednou za měsíc 

e. vůbec 

 

7. Jakou vzdálenost od bydliště jste ochotni urazit kvůli návštěvě kulturní 

památky? 

a. do 20 km 

b. 21 - 50 km 

c. 51 -  100 km 

d. 101 km a více 

 

8. Jakou částku jste ochotni zaplatit za návštěvu kulturní památky? 

a. méně neţ 500 Kč 

b. 500 – 1000 Kč 

c. 1001 – 2000 Kč 

d. 2001 Kč a více 

 

9. V případě, ţe cestujete na dovolenou, ať uţ jedete do zahraniční nebo po České 

republice, berete ohled na památky UNESCO? 

a. ano 

b. ne 
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10. Jaká památka by podle Vás měla usilovat o zapsání na Seznam UNESCO? 

 

 

11. Jste? 

a. ţena 

b. muţ 

12. Do jaké věkové kategorie spadáte? 

a. méně neţ 18 let 

b. 18 – 26 let 

c. 27 – 40 let 

d. 41 – 60 let 

e. 61 let a více 

 

 

13. Jaké je Vaše maximální dosaţené vzdělání 

a. základní 

b. vyučen/a 

c. středoškolské 

d. vysokoškolské 

 

 

 

 

 

 

 


