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Evropská komise – Regionální politika a rozvoj (cit. 9. 1. 2020) 



Butlerův model vývoje turistické destinace

zdroj: McKinnon, Cumberes (2014)
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Overtourism

• příliš mnoho turistů a přílišný (nekontrolovaný) rozvoj turistických 
destinací
• spojuje několik dřívějších konceptů:

▪ únosná kapacita (carrying capacity)

▪ odolnost destinace (resilience)

▪ udržitelnost (sustainability)

• dopady na každodenní život místních obyvatel (rezidentů) a jejich 
percepci turistů ! => zcela nový pohled

• pojem užívaný od r. 2006

Zdroj obrázku: italymagazin.com



George Doxey „irritation index“ (1975)
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Problematika „overtourism“

• negativní dopady turismu na život místních 
obyvatel, zejména ve městech a předměstích

• někdy též „tourismphobia“  

• původ má v hypermobilitě a neregulovaném 
rozvoji turismu a některých nových služeb 
(např. Airbnb; Uber; nízkonákladové lety) 

• problémy:
▪ přehlcení veřejného prostoru v centrech měst

▪ privatizace veřejných míst

▪ růst cen nemovitostí

▪ ztráta kupní síly místních obyvatel 

▪ nepoměr mezi návštěvníky/rezidenty

▪ oblíbenost cruise ships – ztráta ekonomických 
pozitiv CR

Zdroj obrázku: shutterstock; croatiaweek



Airbnb vs tradiční ubytování

Zdroj: Peeters et al. (2018)



Dopady „overtourism“

• „benátský syndrom“ -> rezidenti 
opouštějí centrum města a 
stěhují se na předměstí

• v jiných městech se však 
cestovní ruch dostává vlivem 
ubytovacích služeb i na 
předměstí

• ovlivnění kvality života rezidentů
• mizí tradiční služby 

(maloobchod)

• vznik potravinových a jiných 
pouští

Benátky 264 tis. obyvatel
▪ historické centrum 55 tis.



Případ Prahy

• Předpoklady:

• dopravní dostupnost (LCC) po roce 1990
▪ zejména turisté z Británie a Irska, v současnosti také Dánsko, J. Korea a Čína

▪ tradičně turisté z Německa (cca 25%)

• inzerce Prahy jako TOP turistické destinace („Prague City Tourism“)

• ubytování AirBNB (krátkodobé pobyty – více než Milán, Berlín, Londýn)

case study:

zdroj: Rončák (2019)  



Případ Prahy

• dopady:
▪ přelidnění (overcrowding) – na 

vybraných místech

▪ transformace Starého Města do 
„turistického ghetta“ => ztráta „genia 
loci“ a identity místa

▪ ztráta kvality života rezidentů

▪ nárůst cen nemovitostí, daňové úniky

▪ „Prague for Tourists“ vs „Prague for
Locals“



Řešení situace?

▪ Regulace a nařízení

▪ Distribuce turistů na jiná místa

▪ Redukce sezónnosti

▪ Zvyšování kapacity destinací

▪ Zvýšení cen a poplatků, orientace na „high-quality tourism“

▪ Zapojení lokálních aktérů, on-line informace o kapacitě, osvěta … ad.
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