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1. Úvod 

Cestovní ruch náleží k nejdynamičtěji se rozvíjejícím segmentům ekonomiky 
v Česku i ve světě (Legierská 2007). Úkolem geografie na poli cestovního ruchu 
by neměl být pouhý popis jeho nerovnoměrného rozmístění v oblastech různých 
řádovostních úrovní, nýbrž hledání zákonitostí a činitelů, jež tuto prostorovou 
diferenciaci způsobují (Hrala 1997). Determinanty rozvoje cestovního ruchu 
určité destinace rozděluje většina autorů (např. Mariot 1983; Hamarneh 2008) 
z ekonomicko-geografického hlediska do tří základních skupin. Jedná se o: 1. selek-
tivní faktory, které stimulují vznik cestovního ruchu ve formě poptávky ze strany 
domácích či zahraničních turistů; 2. lokalizační podmínky, vytvářející možnosti pro 
lokalizaci turismu ve smyslu nabídky daného území; 3. realizační podmínky, které 
umožňují faktickou realizaci cestovního ruchu. 

Syntézu zejména lokalizačních a realizačních předpokladů bychom mohli ozna-
čit jako potenciál cestovního ruchu, i když existují značné rozdíly v chápání tohoto 
pojmu různými autory, kteří se potenciálem cestovního ruchu a jeho hodnocením 
zabývají. Tento článek prezentuje návrh metodiky pro přímou komparaci většího 
počtu analyzovaných destinací z hlediska jejich potenciálu pro rozvoj příjezdo-
vého turismu, konkrétněji států či regionů srovnatelných parametrů (tj. počtu 
zahraničních turistů, rozlohy a geografické polohy), u kterých by bylo smysluplné 
jejich vzájemné porovnávání realizovat. Téměř všechny dosavadní studie s touto 
tematikou se zaměřují pouze na jednu vybranou destinaci, kterou autoři hodnotí 
buď jako celek (např. Iatu, Bulai 2011; Hamarneh 2013), nebo se zabývají územní 
diferenciací potenciálu cestovního ruchu v dané oblasti (např. Bína 2010; Mamun, 
Mitra 2012). Představovaná metodika se tak od většiny ostatních odlišuje právě 
svou komparativní povahou.

2. Základní principy a metodologická východiska

Metodika každé odborné studie analytického charakteru bývá složena z více kroků, 
které vedou výzkumníka k určitému výsledku. Jednotlivé kroky průběhu hodno-
cení potenciálu cestovního ruchu shrnuli ve své práci Neupane, KC a Pant (2013), 
kteří vymezili čtyři základní části postupu. Explicitně však autoři nezdůraznili 
fázi zaměřenou na zpracování dostupných sekundárních dat a jejich nezbytnou 
kvantifikaci za účelem dosažení exaktního číselného výsledku. Ta je klíčová v pří-
padě, že nechceme potenciál cestovního ruchu hodnotit pouze kvalitativně, avšak 
i takto orientované odborné články jsou publikovány (např. Gadakh, Jaybhaye, 
 Nalawade 2015). Pět na sebe navazujících kroků tak lze definovat následovně: 
1. výběr relevantních předpokladů cestovního ruchu k hodnocení; 2. přiřazení 
významu (rozdílné váhy) jednotlivým faktorům/kritériím; 3. kvantifikace faktorů 
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rozvoje turismu zpracováním dostupných dat; 4. dosazení získaných údajů do pře-
dem sestaveného vzorce; 5. výpočet finální hodnoty metodou váženého součtu.

Princip výpočtu celkového potenciálu cestovního ruchu při využití předsta-
vované komparativní metodiky spočívá v syntetickém hodnocení dílčích kvan-
tifikovatelných kritérií, ovlivňujících rozvoj turismu vybrané destinace. V tomto 
chápání bychom mohli potenciál cestovního ruchu zařadit do kategorie složených 
kompozitních indexů, s nimiž se na poli sociální i fyzické geografie setkáváme 
v rozličných podobách relativně často (index lidského rozvoje, index environ-
mentální výkonnosti apod.).

Prvním krokem postupu komparativního hodnocení potenciálu cestovního 
ruchu je výběr vhodných předpokladů, respektive činitelů, které mají větší či 
menší vliv jak na aktuální diferenciaci, tak hlavně na rozdílnou možnost budou-
cího turistického rozvoje konkrétních destinací. Z metodických důvodů a nutnosti 
operacionalizace proměnných je nevyhnutelné zjednodušování definic všech 
hodnocených kritérií. Limitujícím prvkem je také dostupnost relevantních dat, 
proto musejí být kritéria definována tak, aby byly dohledatelné údaje potřebné 
k jejich kvantifikaci. 

Souběžně s výběrem jednotlivých faktorů bude též diskutován jejich význam, 
jenž zdaleka není u všech kritérií shodný (Bína 2002; Mamun, Mitra 2012). Napří-
klad by bylo nelogické přisoudit stejnou váhu přítomnosti nemovitých kulturních 
památek UNESCO na jedné straně a golfovým hřištím na straně druhé. V této 
souvislosti se nelze vyvarovat určité míry autorské subjektivity při přiřazování 
odlišných váhových koeficientů dílčím kritériím. Ta je však alespoň částečně sni-
žována zohledněním myšlenek z téměř dvou desítek studií, které se problematikou 
hodnocení potenciálu cestovního ruchu v minulosti zabývaly. 

Po zpracování vhodných sekundárních dat, pomocí nichž dojde ke kvantifikaci 
všech vybraných kritérií, je postup zakončen matematickou procedurou sloužící 
k tomu, aby se z velkého množství hodnot stala jedna výsledná, která bude udá-
vat celkový potenciál cestovního ruchu analyzované destinace. Nabízí se využít 
jednoduchou metodu váženého součtu, kterou již dříve pro tyto účely užívali jiní 
autoři (např. Iatu, Bulai 2011; Neupane, KC, Pant 2013) při svých výzkumech po-
tenciálu rozvoje turismu určité lokality. Podstata metody váženého součtu spočívá 
v tom, že je finálního výsledku dosaženo součtem všech hodnot s přihlédnutím 
k rozdílným váhovým koeficientům, které jim byly přiřazeny. Pokud byl například 
u některého méně významného činitele stanoven koeficient 1 a naopak u naprosto 
zásadního koeficient 10, znamená to, že druhý jmenovaný má desetinásobně větší 
vliv na konečný výsledek. 

Metoda prezentovaná v tomto článku je však specifická tím, že se jedná o meto-
du komparativní, při jejímž použití mezi sebou porovnáváme dvě a více destinací. 
Hodnota určitého kritéria v některé z analyzovaných destinací tak přímo ovlivňuje 
výsledek všech ostatních, jelikož dochází k jejich vzájemnému srovnávání. Vzorec, 
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umožňující vlastní proces výpočtu finální hodnoty potenciálu cestovního ruchu, 
představuje následující komparativně modifikovaná podoba metody váženého 
součtu ve tvaru:

Zkratka PCRA zastupuje potenciál cestovního ruchu destinace A, kᵢ značí váhový 
koeficient i-tého kritéria, xAᵢ je hodnota daného kritéria v destinaci A, xBᵢ obdob-
ně v destinaci B, xCᵢ v destinaci C. Výše prezentovaný vzorec může být aplikován 
při komparaci tří odlišných států či regionů. Pokud bychom však chtěli pracovat 
s jiným počtem srovnávaných destinací, je nezbytné tomu přizpůsobit také počet 
neznámých ve jmenovateli, popřípadě můžeme jmenovatele univerzálně nahradit 
součtem hodnot příslušného kritéria napříč všemi hodnocenými destinacemi.

Váhové koeficienty všech kritérií dávají vždy dohromady součet 100 [%], 
a my se tudíž snažíme vypočítat, v jakém poměru se celková hodnota potenciálu 
cestovního ruchu rozdělí mezi jednotlivé destinace. Výhodou této komparativní 
metodiky je mimo jiné skutečnost, že určitá destinace nemůže získat nejvyšší 
bodový zisk v situaci, kdy by měla na svém území například „jen“ stovky hradů 
a zámků, ale chyběly by zde turistické cíle dalších typů či potřebná infrastruktura. 
Jinými slovy lze konstatovat, že výsledná hodnota potenciálu cestovního ruchu, 
vypočtená touto metodou, vyjadřuje též komplexitu nabídky daného regionu. 

3. Výběr hodnocených faktorů a kvantifikovatelných kritérií

Pro aplikaci metodiky na řádovostní úrovni států světa bylo vybráno celkem 
20 faktorů ovlivňujících jejich předpoklady k rozvoji příjezdového cestovního 
ruchu. Tyto faktory (obr. 1) se ještě dále specifikují na 31 dílčích hodnocených 
kvantifikovatelných kritérií. Všechna kritéria/faktory lze v rámci generalizace 
zařadit do čtyř nadřazených skupin, kterými jsou přírodní podmínky, kulturně-
-historické bohatství, infrastruktura pro cestovní ruch a dopravní infrastruktura. 
Velmi podobné rozdělení prezentovali ve svém článku Iatu a Bulai (2011). 

Z hlediska přírodních podmínek hrají významnou roli zejména klimatické 
poměry v dané lokalitě. Faktor klimatu jako součást potenciálu cestovního ruchu 
se skládá ze tří dílčích kritérií, mezi které se řadí denní teplota vzduchu, srážky 
a sluneční svit. Například srážkové poměry mají pro turistu naprosto klíčový vý-
znam při výběru jeho cílové destinace. Mariot (1983) přisuzuje větší vliv prostému 
počtu dnů se srážkami/bez srážek, oproti klasickému celkovému srážkovému úhr-
nu. Čím větší průměrný počet dnů v roce bez srážek evidujeme, tím více bodů je 
destinaci přiděleno. Aby ve výsledku vznikaly v rámci tohoto kritéria výraznější 
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rozdíly, je předem očekáváno nadpoloviční zastoupení dnů bez srážek a body jsou 
destinaci přiděleny pouze za počet nad hranicí 183 dnů. V podobném duchu byla 
definována i další kritéria, jejichž přehled ukazuje tabulka 1.

Druhý důležitý přírodní faktor rozvoje cestovního ruchu představuje reliéf. 
Rozličná sklonitost terénu umožňuje realizaci různých forem cestovního ruchu. 
Například sklon 6–14° je považován za ideální pro pěší turistiku nebo sklon nad 
19° vyhovuje horolezectví (Mariot 1983). Obecně je však v otázce cestovního ruchu 
preferována sklonitost co možná nejvyšší, a proto byly jako kvantifikovatelné uka-
zatele z hlediska reliéfu vybrány jednak rozloha území se sklonitostí 6–12° a s ještě 
vyšším váhovým koeficientem pak rozloha území se sklonitostí nad 12°. Lokality 
s vysokými hodnotami sklonu jsou turisty žádané nejen kvůli samotným aktivitám, 
jejichž realizaci umožňují, ale také s ohledem na estetickou atraktivitu destinace.

Dalším faktorem, který byl zahrnut do skupiny přírodních lokalizačních 
předpokladů, je ochrana přírody. Národní parky a jiná chráněná území podmi-
ňují příjezd domácích, ale i zahraničních turistů se zájmem o krásy přírody a její 

Obr. 1 – Grafické vyjádření složek potenciálu cestovního ruchu. Zdroj: autor.
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poznávání. Hodnocen by měl být nejen počet těchto lokalit v analyzovaném re-
gionu, ale zejména jejich celková rozloha, vzhledem k pojetí potenciálu cestovního 
ruchu v kontextu kapacity, respektive využitelnosti příslušné destinace. Do kate-
gorie přírodních podmínek spadají dále faktory vodstva, u kterého jsou důležité 
stálé vodní toky nebo přítomnost moře a typ pobřeží, či fauny a flóry, vyjadřující 
druhovou rozmanitost zkoumané lokality, avšak vzhledem k omezenému rozsahu 
tohoto článku nebudou popsány detailněji.

Tab. 1 – Přehled všech hodnocených kritérií a jejich podíly na celkové hodnotě potenciálu cestovního 
ruchu

Nadřazená skupina Faktor Hodnocené kvantifikovatelné kritérium Podíl na celkovém 
potenciálu (v %)

Přírodní podmínky 
(32 %)

reliéf rozloha území se sklonem 6–12° 2
rozloha území se sklonem nad 12° 4

klima průměrná denní teplota vzduchu 3
průměrný roční počet dnů bez srážek 5
průměrná roční délka slunečního svitu 1

vodstvo přítomnost moře a délka pobřeží 4
délka stálých vodních toků 2

flóra počet druhů cévnatých rostlin 1
fauna počet druhů savců a ptáků 1
ochrana přírody počet přírodních památek UNESCO 2

počet lokalit kategorií I, II, III a V dle IUCN 3
celková rozloha chráněných oblastí 4

Kulturně-historické 
bohatství (18 %)

kulturní památky UNESCO počet kulturních památek UNESCO 9
hrady a zámky počet zámků, hradů a pevností 3
muzea počet muzeí a galerií 3
eventy počet pravidelných společenských akcí 

mezinárodního významu
3

Infrastruktura 
pro cestovní ruch 
(30 %)

ubytování kapacita ubytovacích možností 9
průměrná kvalita ubytování dle zákazníků 3

stravování kapacita stravovacích zařízení 2
lyžování kapacita lyžařských vleků 2

celková délka sjezdovek 2
lázeňství počet lázní 3
zoo počet zoologických zahrad 1
pláže počet pláží s modrou vlajkou 7
golf počet golfových hřišť 1

Dopravní 
infrastruktura
(20 %)

pozemní doprava počet kilometrů dálnic 4
počet kilometrů ostatních silnic 5
počet kilometrů železnic 1

letecká doprava počet veřejných mezinárodních letišť 6
délka vzletových a přistávacích drah 2

námořní doprava počet mezinárodních přístavů 2

Zdroj: autor
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Stejně jako představují národní parky (a specificky pak přírodní památky 
UNESCO) určitou záruku kvality v případě zájmu turistů o návštěvu přírod-
ních pozoruhodností, jsou z hlediska kulturně-historického bohatství stěžejní 
primárně kulturní (dominantně hmotné) památky UNESCO. Vedle kulturních 
památek na seznamu světového dědictví UNESCO bychom neměli opomenout další 
významné a turisticky vyhledávané kulturně-historické atraktivity cestovního 
ruchu, ať už se jedná o hrady a zámky, ale například také muzea, jelikož dnešní 
turisté nechtějí při svých cestách pouze odpočívat, nýbrž i poznávat odlišné kul-
tury a vzdělávat se (Ivanovic 2008). Právě návštěvy muzeí či galerií mohou tento 
požadavek zprostředkovat.

Jak lze vidět i ze schématu (obr. 1), druhou polovinu celkové hodnoty potenciálu 
cestovního ruchu generují faktory základní turistické a dopravní infrastruktury. 
K velmi důležitým turistickým atraktivitám, zařaditelným do kategorie infra-
struktury cestovního ruchu, náleží pláže. Slunečné dovolené mají totiž stále do-
minantní postavení v globálním příjezdovém cestovním ruchu. Turisticky nejvíce 
vyhledávané bývají pláže, které splňují přísné normy z hlediska kvality vody, 
environmentálního managementu, bezpečnosti či doplňkových služeb a kterým 
byl udělen certifikát tzv. modré vlajky.

Podobně jako jsou pro letní sezónu turisticky významné pláže, v zimních mě-
sících směřují turisté spíše do výše položených oblastí s cílem aktivně strávené 
dovolené, jejíž hlavní náplň představuje sjezdové lyžování. Možnost realizace 
těchto aktivit je výrazně závislá na faktoru klimatu a reliéfu, obecně na přírodních 
podmínkách. Lidskými zásahy, konkrétněji výstavbou příslušné infrastruktury, 
mohou být vhodné přírodní podmínky využity a v lokalitách, kde jsou podmínky 
pro lyžování ideální, mohou být vybudována lyžařská střediska. Kvantifikovat lze 
nejen jejich počet, ale například i kapacitu lyžařských vleků nebo celkovou délku 
sjezdovek, jež aproximuje velikost daného areálu.

Jednou ze základních a tradičních forem cestovního ruchu je také lázeňství. 
Jeho nespornou výhodou je skutečnost, že se jedná o celoroční záležitost bez 
závislosti na klimatických podmínkách. Zahraniční turisté směřující do lázní 
se navíc řadí k finančně nejpřínosnějším pro cílovou destinaci. Nejenže setrvají 
větší počet nocí, ale také mívají ve srovnání s účastníky jiných odvětví cestovního 
ruchu během svého pobytu vysoce nadprůměrné výdaje. V neposlední řadě nejsou 
lázeňské služby speciálně zaměřené na úzký segment potenciálních zákazníků, 
nýbrž mají velmi širokou klientelu (Voigt, Pforr 2014).

Dosud byly jmenovány převážně faktory, které lze řadit do kategorie lokalizač-
ních předpokladů. Skupina realizačních předpokladů však hraje v otázce rozvoje 
cestovního ruchu neméně významnou roli a je velice zásadní, zda jsou dříve zmi-
ňované turistické atraktivity dobře dopravně dostupné a zda se v jejich blízkosti 
nachází potřebná turistická infrastruktura, čímž rozumíme možnosti ubytování 
a stravování (Fialová, Nekolný 2015). K nejdůležitějším ukazatelům bývá řazena 
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právě nabídka ubytovacích možností, což se projevuje také vysokým váhovým ko-
eficientem, který je tomuto kritériu přidělen. Hamarneh (2013) diskutuje a hodno-
tí v rámci své studie nejen počet a celkovou kapacitu, ale také kvalitu ubytovacích 
zařízení. Kvantifikovat kvalitu ubytování však rozhodně není jednoduché.

Poslední ze čtveřice nadřazených kategorií, které spoluvytvářejí celkovou hod-
notu potenciálu cestovního ruchu, představuje dopravní infrastruktura. Téměř 
všechny studie považují dopravní infrastrukturu a dopravní dostupnost území 
za jeden z absolutně nejzásadnějších předpokladů cestovního ruchu. Odlišit mů-
žeme v zásadě tři složky dopravy – pozemní, leteckou a námořní, jejichž význam 
v cestovním ruchu se v průběhu posledního století velmi proměnil (Vágner 2011).

V mezinárodním, respektive příjezdovém cestovním ruchu lze v současné době 
za primární označit leteckou dopravu, zejména při přepravě cestujících na delší 
vzdálenosti. Významným ukazatelem je již samotný počet veřejných mezinárod-
ních letišť v konkrétní destinaci. Musí se však jednat výhradně o letiště veřejná, 
jelikož soukromá nebo vojenská nejsou z turistického hlediska využitelná a ne-
měla by být započítána. Například délkou vzletových a přistávacích drah bychom 
pak mohli s určitou přesností aproximovat jejich velikost a přepravní kapacitu.

4. Aplikace metodiky na modelovém příkladu Gruzie, Izraele a Kypru

Primárně byl při hledání vhodných zemí ke komparaci kladen důraz na velmi 
podobný počet příjezdů zahraničních turistů v posledních letech. Druhou podmín-
kou výběru byla prostorová blízkost států a podobná geografická poloha ve vztahu 
ke zdrojovým zemím, z nichž do vybraných destinací turisté přijíždějí. Těmto dvě-
ma stěžejním požadavkům velice dobře vyhovuje kombinace států Gruzie, Izrael 
a Kypr. Počet příjezdů zahraničních turistů se v nich k roku 2016 pohyboval okolo 
tří miliónů (UNWTO 2017). Jejich relativně podobnou geografickou polohu dokládá 
skutečnost, že všechny jmenované státy náleží podle turistické regionalizace světa 
do makroregionu Evropa (UNWTO 2017), ale ani jeden z nich není součástí Evro-
py z fyzickogeografického hlediska. Identifikovat však lze ještě třetí významný 
společný znak Gruzie, Izraele a Kypru – území ani jednoho z těchto států není 
politicky jednotné.

Z trojice hodnocených destinací jsou jednoznačně nejvhodnější přírodní pod-
mínky pro rozvoj cestovního ruchu v Gruzii. Ta se jako jediná vyznačuje převa-
hou hornatého reliéfu, přičemž z celkové rozlohy státu (69 700 km²) má více než 
polovina území sklonitost nad 12°, a tak představuje ideální prostředí pro různé 
turistické aktivity – například pěší turistiku, horolezectví nebo sjezdové lyžování. 
Na severu Gruzie totiž leží pohoří Velký Kavkaz, jehož nejvyšší vrcholy dosahují 
nadmořské výšky přes 5 000 m n. m. Nemalou část státu také zaujímají chráněné 
přírodní oblasti, včetně jedenácti národních parků (Protected Planet 2019).
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Více než polovinu z celkových 18 bodů, rozdělovaných za kvantitu kulturně-
-historického bohatství, získal Izrael. V Izraeli se nachází celkem devět kultur-
ních památek UNESCO. Vedle historického jádra města Akko v severní části státu 
lze na tomto seznamu nalézt také například moderní „Bílé Město“ v Tel Avivu 
nebo starověkou pevnost Masada na východě Judské pouště, která nabízí výhled 
na nedaleké Mrtvé moře (UNESCO 2019). Kromě zmiňované Masady nalezneme 
na území Izraele dalších více než třicet hradů či pevností a ještě mnohem větší 
počet muzeí.

Za přírodní podmínky obdržela nejvíce bodů Gruzie, za kulturně-historické 
bohatství Izrael a při kvantitativním srovnávání destinací podle různých antro-
pogenně vytvořených složek infrastruktury pro cestovní ruch byl naopak v rámci 
komparovaných států nejlépe hodnocen Kypr (tab. 2). Dominuje především krité-
riím jako kvalita ubytovacích zařízení nebo počet pláží s modrou vlajkou.

Zásadní význam pro samotnou realizaci cestovního ruchu má dopravní infra-
struktura, která podmiňuje turistický rozvoj destinace, přičemž do značné míry 
reflektuje celkovou ekonomickou vyspělost státu. Pokud nahlížíme na kvantitu 
dopravní infrastruktury, musíme zákonitě očekávat výrazný vliv rozlohy hodno-
ceného území. I přes svou téměř trojnásobně menší rozlohu ve srovnání s Gruzií 
dosahuje nejvyššího celkového bodového zisku za kategorii dopravní infrastruktu-
ry Izrael. Z porovnávaných států má nejširší nabídku letecké, pozemní i námořní 
dopravy využitelné pro účely příjezdového turismu (CIA 2019). Na ostrovní Kypr 
vstupují všichni zahraniční turisté výhradně přes mezinárodní letiště ve městech 
Larnaka a Pafos nebo přes jeden z trojice větších přístavů, které se stejně jako 
výše zmíněná letiště nacházejí v řecké části ostrova. Letiště a přístavy v turecké 
části ostrova totiž slouží jen přepravě osob mezi Severním Kyprem a Tureckem 
(Bryčková 2001).

Součtem hodnot ze všech čtyř popsaných složek potenciálu cestovního ruchu 
lze získat finální skóre, které ukazuje na velmi podobný potenciál pro rozvoj ces-
tovního ruchu v Izraeli a Gruzii, zatímco v případě Kypru je vypočtený potenciál 
při komparaci s dvojicí zbylých států přibližně o 25 % nižší (tab. 2).

Tab. 2 – Výsledky komparace potenciálu cestovního ruchu Gruzie, Izraele a Kypru 

hodnocená kategorie váha Gruzie Izrael Kypr

přírodní podmínky  32 15,42  8,80  7,78
kulturně-historické bohatství  18  5,06  9,92  3,02
infrastruktura pro cestovní ruch  30  9,12  9,21 11,67
dopravní infrastruktura  20  6,40  8,68  4,92

celkový potenciál cestovního ruchu 100 36,00 36,61 27,39

Zdroj: autor
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5. Diskuze

V rámci popisované metodiky jsou zvažovány výhradně pozitivní činitelé roz-
voje cestovního ruchu. Existuje však celá řada negativních faktorů, které brání 
výraznějšímu rozvoji turismu a často mají za následek i značné snižování počtu 
přijíždějících turistů v oblastech, kde se jejich vliv projevuje (Hamarneh 2013). 
Pásková a Zelenka (2002) je obecně definují jako faktory, které mohou ohrozit 
realizaci cestovního ruchu, bezpečí nebo například majetek návštěvníků a turistů.

Pokud při komparaci destinací s přibližně stejným počtem příjezdů zahranič-
ních turistů zjistíme výrazné diference v hodnotách jejich potenciálu cestovního 
ruchu, lze poukázat buď na odlišný potenciál pro budoucí rozvoj příjezdového 
turismu, nebo na pravděpodobnou existenci negativních faktorů turistického 
rozvoje, kterými nemusejí být jen nedostatečná ubytovací a dopravní infra-
struktura.

Odvětví cestovního ruchu je velmi závislé na politické stabilitě příslušného 
státu či regionu. Podle Novákové (2009) jsou dopady případné války na turismus 
a jeho rozvoj výrazné jak na straně nabídky (např. ztráty investičního kapitálu ze 
zahraničí a zabrání turistické infrastruktury), tak na straně poptávky (uzavření 
hranic pro pozemní, leteckou i námořní dopravu, doporučení necestovat do po-
stiženého regionu, nepříznivá reklama v médiích apod.). Na modelovém příkladu 
Egypta ale Nováková (2009) naopak ukazuje, že příjezdový cestovní ruch je velice 
resilientním odvětvím vůči vlivu terorismu. Na vývoji počtu příjezdů zahraničních 
turistů do Egypta ilustruje, jak rychle se dokáže cestovní ruch po teroristickém 
útoku zotavit a přes určité výkyvy držet dlouhodobého trendu. 

Krajňák (2016) však na totožném příkladu dokumentuje, že v otázce rozvoje 
cestovního ruchu z dlouhodobějšího hlediska nehrají takovou roli jednotlivé udá-
losti negativního charakteru, jimiž mohou být třeba zmiňované teroristické útoky, 
ale spíše subjektivní percepce politicko-vojenských rizik v konkrétní destinaci. 
Jedná se o celkový negativní psychologický efekt, který tyto události a nastalé si-
tuace mají (Krajňák 2016). Pro potenciální turisty snižují pocit bezpečí a utvářejí 
nepříznivou image daného místa, čímž výrazně klesá jeho turistická atraktivita.

Představovaná metodika dále nezohledňuje faktory, jež nelze adekvátně číselně 
vyjádřit – například nemateriální kulturní dědictví. Diskutabilní může být v nepo-
slední řadě i problematika národních parků a dalších chráněných přírodních lo-
kalit, které sice zvyšují turistickou přitažlivost příslušné destinace, avšak zároveň 
mohou být v takových oblastech právě z důvodu jejich ochrany nastavená určitá 
specifická omezení, týkající se jak samotného počtu návštěvníků, tak i rozvoje 
infrastruktury cestovního ruchu.

Pro smysluplnost zjišťování potenciálu cestovního ruchu určitého státu je také 
nutné pracovat pouze se zeměmi, ve kterých dosud není cestovní ruch na mezi-
národní úrovni rozvinutý natolik, aby musel být zvažován vliv určité kritické 
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hodnoty, stanovující maximální úroveň využívání daného území aktivitami souvi-
sejícími s cestovním ruchem, jako je například fyzická únosná kapacita prostředí 
(Zelenka 2012). V posledních letech se čím dál více lokalit potýká s tzv. overturis-
mem, kdy jsou určité destinace doslova přeplněné turisty, na což mnohdy velmi 
negativně reagují i místní rezidenti (Fialová, Nekolný 2015). Tento problém se 
však týká zejména destinací nižších řádovostních úrovní – například center měst 
(viz Seraphin, Sheeran, Pilato 2018), nikoliv států jako takových.

6. Závěr

Článek prezentoval novou komparativní metodu pro hodnocení potenciálu ces-
tovního ruchu na řádovostní úrovni států světa nebo větších regionů. Metodika 
byla vytvořena primárně na základě kritické teoreticko-metodologické rešerše 
vybraných studií českých i zahraničních autorů. Princip představené metodiky 
komparace potenciálu cestovního ruchu spočívá v syntetickém hodnocení celkem 
31 kvantifikovatelných kritérií, kterým byly s přihlédnutím k jejich významu 
přiřazeny rozdílné váhové koeficienty. Finální hodnota potenciálu pro rozvoj 
příjezdového turismu tak mohla být následně spočtena pomocí komparativně 
modifikované matematické metody váženého součtu.

Vytvořená metodika byla posléze aplikována na příkladu srovnání tří zemí: 
Gruzie, Izraele a Kypru. Komparativně vypočtené hodnoty potenciálu cestovního 
ruchu ukázaly na obdobný celkový potenciál v případě Gruzie a Izraele, zatímco 
u Kypru byla výsledná hodnota výrazně nižší (cca o 25 %). V kombinaci s dlouho-
dobou stagnací počtu příjezdů zahraničních turistů do země (UNWTO 2017) lze vy-
vodit závěr, že je Kypr již delší dobu z turistického hlediska naplněný a nevykazuje 
nutné předpoklady pro další rozvoj. Gruzie získala v porovnání s ostatními státy 
jednoznačně nejvíce bodů v kategorii přírodních podmínek. Izrael zaznamenal 
naopak z hodnocených zemí nejvyšší bodový součet za své kulturně-historické 
bohatství i za dopravní infrastrukturu, avšak v souvislosti s diskuzní částí člán-
ku je zřejmé, že zde naopak značnou negativní roli hraje zhoršená bezpečnostní 
situace (viz IEP 2019). 

U každého z vybrané trojice států se na základě kvantifikace jednotlivých 
faktorů a kritérií podařilo identifikovat jeho silné a slabé stránky při úvahách 
o možnostech potenciálního rozvoje příjezdového turismu. Výsledky této studie 
proto mohou v praxi posloužit primárně národním či regionálním destinačním 
společnostem, které by mohly využít prezentovanou metodiku pro vlastní účely 
a porovnat potenciál cestovního ruchu svého území s hlavními konkurujícími de-
stinacemi, zjistit, v hodnotách kterých ukazatelů dominují, nebo naopak znatelně 
zaostávají, a vhodným směrem tak koordinovat nejen svůj budoucí rozvoj, ale 
třeba i marketing a propagaci státu či regionu v zahraničí.
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