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GEOGRAFICKÝ VÝZKUM CESTOVNÍHO RUCHU 
A REKREACE V ČR V LETECH 1950–2008 

Jiří Vystoupil, Josef Kunc 

Abstract 

The contribution engages in almost sixty years old tradition and process of geography of tourism and 
recreation in the Czech Republic. The framework of contribution comprises historical view to nine 
inspiring research topics related with tourism activities in Czech (Slovak) academic environment. 
Strong emphasis of geographers published activities is also connected with brought up research 
themes. The second crucial text part is a brief feature of most important, particularly geographical, 
„schools“ of tourism and their significant representatives. The objective of this contribution is to 
introduce research platform one of geographical discipline in its developmental complex, tradition and 
current purposes. Authors are not possessed of ideal and complete matter-of-fact overview of works in 
branch – it is not possible in a given extent of text anyway. 
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HLAVNÍ SMĚRY VÝZKUMU V ČESKÉ GEOGRAFII CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE 

Vývoj geografických výzkumů cestovního ruchu měl a má v České republice podobné rysy jako ve světě, 
i když samozřejmě v daleko menší míře komplexity a rozsahu výzkumu (do značné míry určitá absence 
např. problematiky geografických aspektů mezinárodního cestovního ruchu, problematiky cestovního 
ruchu v rozvojových zemích, hodnocení vlivů cestovního ruchu na geografické prostředí, udržitelný 
cestovní ruch, apod.) jakož i do určité míry v úrovni teoreticko-metodologických základů a přístupů. 
Přesto i česká geografie měla a má svoje silná témata v problematice cestovního ruchu. Jako významné 
a nosné lze uvést zejména diskuze nad předmětem geografického výzkumu cestovního ruchu, výzkum 
rekreativity obyvatelstva, studium otázek krátkodobé rekreace a druhého bydlení, hodnocení 
lokalizačních faktorů v cestovním ruchu, prostorové analýzy a organizaci cestovního ruchu a jeho 
hlavních forem, regionální výzkum cestovního ruchu, atlasovou a mapovou tvorbu, regionalizaci 
a rajonizaci cestovního ruchu na území ČR.  

V uvedeném obsahovém kontextu se tento příspěvek snaží nahlédnout do padesátileté historie výzkumu 
a z toho se odvíjející publikační činnosti českých geografů, resp. i slovenských geografů zabývajících se 
problematikou cestovního ruchu na našem území, a to v následujících devíti problémových okruzích. 
Jejich výběr může být sestaven z různých pohledů, zde je prezentováno názorové pojetí hlavního 
představitele „brněnské školy“ geografie cestovního ruchu – J. Vystoupila. Autoři příspěvku si 
nestanovují „monopol“ na úplný věcný přehled (ten ani není v rozsahu tohoto příspěvku možný), 
podobně ze stejného důvodu nelze zdaleka sestavit úplný přehled všech publikujících autorů 
(geografů).  
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DISKUZE K PŘEDMĚTU GEOGRAFICKÉHO VÝZKUMU CESTOVNÍHO RUCHU 
A REKREACE 

První příspěvek k diskuzi nad předmětem a zaměřením vznikající geografie cestovního ruchu lze nalézt 
u V. Häuflera v jeho publikaci o horských oblastech v Československu (Häufler 1955)1. Významně 
polemizující a velmi přínosná geografka se v podobě S. Šprincové objevuje koncem 50. let na Palackého 
univerzitě v Olomouci. Na tomto místě lze uvést například její hodnocení problematiky zaměření 
a úkolů geografie cestovního ruchu v ČSR v 50. až 70. letech (Šprincová 1969, 1975a, 1977, 1983b), 
podobně i hodnocení světové geografie cestovního ruchu (Šprincová 1980, 1983a), resp. studium 
metod výzkumu v geografii cestovního ruchu (Šprincová 1971). Obdobné shrnutí nejvýznamnějších 
výzkumných témat ve světové geografii cestovního ruchu provedl za 30 let J. Vystoupil (Vystoupil 
2008c). Významný teoreticko-metodologický přínos znamenaly také práce Gardavského (1975, 1977) 
k problematice geografického výzkumu druhého bydlení, resp. diskuse k metodám výzkumu 
a k výzkumným tématům se geografie rekreace (Gardavský a Ryšlavý 1978, Gardavský 1986). Na jeho 
základech pokračovali pražští geografové I. Bičík, D. Fialová a J. Vágner (jeho kolegové a žáci), kteří 
zásadním způsobem obohatili naši geografii cestovního ruchu a rekreace o studium geografických 
(prostorových) a sociálních problémů druhého bydlení (Bičík et al. 2001, Vágner, Fialová et al. 2004).  

Aktuální téma problematiky a souvislostí životního prostředí a cestovního ruchu na příkladě ostravské 
průmyslové aglomerace přinesl do naší geografické literatury M. Havrlant (1973, 1977). V tomto studiu 
se angažovalo mnoho našich geografů, za jednu z mladých a kreativních zástupců v komplexní 
problematice vlivu geografického prostředí na cestovní ruch lze považovat M. Páskovou, byť 
geografické studium neabsolvovala (Pásková 2003a).  

V 70. letech publikoval slovenský geograf P. Mariot geografický koncept studia lokalizačních, 
selektivních a realizačních předpokladů cestovního ruchu jako základní prostorový model cestovního 
ruchu (Mariot 1971a, 1971b). Tento přístup měl poté významný vliv na celou generaci českých 
geografů, autory příspěvku nevyjímaje.  

Mariotovy příspěvky rozvinul v teoreticko-metodologické a především v aplikační rovině v 80. letech 
J. Vystoupil, a to o nové přístupy k hodnocení přírodních (lokalizačních) předpokladů (Vystoupil 1979, 
1981), o přístupy k hodnocení rekreativity obyvatelstva – příčiny, nároky a potřeby (selektivní 
předpoklady) (Vystoupil 1981, 1983b), resp. o přístupy k problematice prostorové organizace druhého 
bydlení, aplikace prostorových modelů v cestovním ruchu, resp. funkčně-prostorové typologizace 
středisek a regionalizace oblastí cestovního ruchu (Vystoupil 1988b). A společně s P. Mariotem 
rozvinul moderní kartograficko-geografické metody v geografii cestovního ruchu (Vystoupil a Mariot 
1987, Vystoupil et al. 1992).  

K navazujícím tématům lze také zařadit diskuze nad předmětem výzkumu či výuky celého složitého 
fenoménu cestovního ruchu (např. Franke et al. 2006), resp. diskuze nad předmětem a problémy 
geografie cestovního ruchu ve vysokoškolské výuce (Šíp 2002, Holešinská, 2005).  

                                                                        
1 Geografické (prostorové) aspekty cestovního ruchu, resp. úvahy o jejich významu pro poznání cestovního ruchu 
se objevují již ve 30. a 40. letech u našich prvních badatelů v cestovním ruchu – B. V. Černý a J. Charvát,  řešení 
otázek lázeňství a zotavení – A. Gregor a J. Stibor. 
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Analýza vybraných lokalizačních, selektivních a realizačních faktorů v cestovním ruchu 

Toto široké téma zahrnuje především analýzy a hodnocení vlivu přírodních, kulturně-historických, 
ekonomických a společenských podmínek a předpokladů pro cestovní ruch, tedy především 
lokalizačních a selektivních faktorů a předpokladů cestovního ruchu, a to na různých úrovních (obecná 
metodologická úroveň, regionální výzkum cestovního ruchu i celého území ČR).  

Teoreticko-metodologické otázky hodnocení potenciálu cestovního ruchu, rozpracované v geografii 
cestovního ruchu S. Šprincovou a P. Mariotem, byly rozvinuty u nás již koncem 60. a v 70. letech také 
v územně-plánovací praxi, zejména v Terplanu (Míchal a Nosková 1970, Kotrba 1968). Od 70. let 
nastal bohatý regionální výzkum problematiky hodnocení lokalizačních a selektivních předpokladů 
na geografických pracovištích v celé České republice.  

Například prostor dřívějšího Západočeského kraje z různých geografických aspektů (např. přírodní 
potenciál) byl a je studován desítky let plzeňskými geografy. V této souvislosti lze uvést především práce 
S. Mirvalda a M. Novotné (Novotná 2005, 2007a). Podobně byl studován prostor Severomoravského 
kraje (např. problematika geografického potenciálu Beskyd, Jeseníků, Oderských vrchů, podmínky pro 
rekreaci ostravské průmyslové aglomerace) moravskými geografy, a to M. a J. Havrlanty (Havrlant, M. 
1974, 1986, Havrlant, J. 1993, 2003) a Šprincovou (1968, 1970). Analýzy na území Jihomoravského 
kraje najdeme v pracích Vystoupila (1980, 1981). Jihočeský kraj a jeho rekreační potenciál včetně 
hodnocení potenciálu venkovských oblastí podrobně studovali a zmapovali např. Kubeš a Barták 
(1998), Hasman et al. (2001), Hasman a. Šíp 2001, Šíp (1997, 1998, 2007) či Šíp a Vystoupil (2005).  

Podrobné hodnocení potenciálu cestovního ruchu celé ČR nalezneme v pracích Bíny (2002), 
J. Vystoupila a jeho kolegů (Vystoupil 1981, Šauer 2005, Vystoupil et al. 2007). Jen ojediněle najdeme 
studium geografické problematiky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, zejména dopravní 
infrastruktury (Seidenglanz 2005).  

Problémy krátkodobé rekreace (městského) obyvatelstva a rekreativity obyvatelstva 

Výzkumy problematiky krátkodobé rekreace byly a jsou vedeny ve dvou základních časoprostorových 
úrovních. První z nich je rekreace v místě bydliště. Geografický výzkum problematiky využívání volného 
času v místě bydliště (ve městě) však u nás nebyl a není příliš rozšířen. Větší pozornost byla věnována 
zejména sociologickým problémům (ze staršího období např. Librová 1972, 1987, Filipcová et al. 
1974). Většina výzkumů se orientovala a orientuje na analýzu pobytu a pohybu obyvatelstva na území 
města, a to z pohledů urbanistických, dopravních a sociologických. Časté jsou také analýzy specifických 
forem aktivit volného času (např. zahrádkaření). Značné množství prací se rovněž zabývá hodnocením 
struktury a využití městské zeleně, městských parků a lesů (urbanistická, estetická hlediska normativy). 
Podrobně je také analyzována problematika rekreační infrastruktury ve městech (zábavní a sportovní 
zařízení volného času).  

Od konce 60. let byl největší zájem naší geografie soustředěn na problematiku krátkodobé (víkendové) 
rekreace mimo město (příměstská a vzdálená rekreace). Z velmi širokého spektra pohledu geografů na 
krátkodobou rekreaci lze uvést dopravní problematiku, socioekonomickou problematiku, problematiku 
územní organizace či hodnocení intenzity rekreačních migrací. Na jedné straně jsou tak v oblastech 
poptávky prováděny analýzy potřeb a hodnocení účasti obyvatelstva na krátkodobé rekreaci (např. 
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Gardavský 1977, Librová 1972, Vystoupil 1981, 1989b), hodnocení časové dostupnosti a dosaži-
telnosti, byly a jsou vypracovávány modely prostorového šíření a rozptylu příměstské rekreace 
(Vystoupil 1985). Na straně druhé byl a je prováděn také výzkum v cílových návštěvních místech 
a oblastech pro denní a víkendovou rekreaci. Ze zajímavých výzkumů lze uvést práce např. o Praze 
(Gardavský 1968, 1969, 1971, Himiyama et al. 2002), o Brně (Vystoupil 1978, 1980, 1981) nebo 
o Ostravě (Havrlant, M. 1968, 1977, Librová 1969, aj.).  

 Fenomén druhé bydlení  

Nejvýznamnější a publikačně nejrozsáhlejší téma v naší geografii cestovního ruchu představuje již 
čtyřicet let výzkum krátkodobé (víkendové) rekreace a zejména druhého bydlení, označovaného 
v geografické literatuře jako proces sociální difúze. V problematice druhého bydlení byl a je nejvíce 
rozšířen výzkum jeho utváření a územní organizace na různých prostorových úrovních, často spojený 
s utvářením a vymezováním příměstských rekreačních zázemí (jako rozhodující lokalizační faktory jsou 
analyzovány vzdálenost a přírodní atraktivita, sídelní situace v návštěvních místech, vliv druhého 
bydlení na rozvoj venkovského prostředí a rekreačních středisek).  

První problémový okruh našich výzkumů představují regionální analýzy druhého bydlení povětšinou 
obyvatelstva našich největších měst: Prahy (Gardavský 1969, Fialová 2001a, Vágner 2003a), Brna 
(Vystoupil 1978, Hynek a Sedláček 2004), Ostravy (Librová 1969, Havrlant, J. 2004, 2006), Plzně 
(Novotná 2007b), Olomouce (Šprincová 1984b, Ptáček 2004), Českých Budějovic (Kubeš 2004a), 
Liberce (Pecháčková 2004) či Ústí nad Labem (Anděl 2004).  

Druhý problémový okruh s největším teoreticko-aplikačním přínosem představují celonárodní výzkumy 
příčin rozvoje, vývoje, prostorové organizace, socio-geografických souvislostí a konečně výzkumy 
perspektiv druhého bydlení u nás. Mezi nejvýznamnější autory a jejich práce v tomto kontextu lze uvést 
především: Bičík (2001), Fialová (2001b, 2004), Fialová a Vágner (2005, 2006), Gardavský (1971, 
1983), Kubeš (2004b, 2005), Kučera (1992), Librová (1975), Šprincová (1984a), Vágner (1999, 2001, 
2003b, 2004a, 2004b), Vágner a Fialová (2004, 2006), Vystoupil (1981, 1983b, 1985, 1987b, 1989b, 
1989c, 1991), Vystoupil a Stachowski (1989).  

Vývoj cestovního ruchu, analýzy prostorové organizace cestovního ruchu a jeho hlavních forem 

Tento nejrozsáhlejší problémový okruh byl a je nejstarším a nejvlastnějším předmětem geografie 
cestovního ruchu jako syntetizující prostorové vědy, a to jak ve světě, tak i v České republice. Do této 
problémové oblasti spadají výzkumy intenzity a struktury návštěvnosti, formování a směřování 
turistických a návštěvnických proudů, klasifikace a typologizace návštěvních míst cestovního ruchu 
a zejména regionální výzkumy prostorové organizace menších územních celků, větších oblastí 
cestovního ruchu, resp. rajonizace a regionalizace národní úrovně.2 

Jedním z prvních výzkumných témat naší geografie cestovního ruchu byla a dodnes je prostorová 
(popisně geografická) analýza hlavních forem cestovního ruchu. Na tomto místě lze uvést např. studie 

                                                                        
2 Spadají sem rovněž problémy územní organizace krátkodobé rekreace městského obyvatelstva (krátkodobé 
rekreační migrace) a problematika územní organizace druhého bydlení. Pro jejich významnost v naší geografii 
cestovního ruchu jsou uvedeny výše jako samostatná výzkumná témata.   
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týkající se městského a venkovského cestovního ruchu (Perlín 1998, Šauer a Vystoupil 2005, 
Holešinská 2006), horských oblastí zimní a letní rekreace a cestovního ruchu (Häufler 1955, Hůrský 
1963, Havrlant, J. 2000, 2005, Šprincová 1972), vinařského cestovního ruchu (Kunc a Vystoupil, P. 
2005), lázeňství a lázeňského cestovního ruchu (Migala a Szczyrba 2006, Šauer a Vystoupil 2006, Kunc 
2007), resp. studie s problematikou územní organizace cestovního ruchu celého území ČR (Vystoupil 
1988b, Vágner a Voborníková 2007). 

Dalším významným výzkumným tématem u nás byla a dodnes je regionalizace, resp. rajonizace 
cestovního ruchu území ČR. První práce orientované na geografické přístupy k regionalizaci se objevují 
již u S. Šprincové (1959, 1965), či později novodobé geografické přístupy k regionalizaci cestovního 
ruchu ČR (např. Šprincová a Lepka 1990, Vágner 2000, Vystoupil et al. 2007, Vystoupil et al. 2007a, 
2007b); obdobné hodnocení geografického potenciálu za obce ČR bylo provedeno v ÚÚR v Brně (Bína 
2002). Přístupy z hlediska územně – plánovací praxe nalezneme zejména v Rajonizaci cestovního ruchu 
z roku 1962 (Kotrba 1968) a v její aktualizaci z roku 1981 (Dohnal et al. 1981), Jako speciální problém 
lze uvést také otázky regionální diferenciace ekonomického významu cestovního ruchu obcí ČR 
(Maryáš 2002, Vystoupil et al. 2006).  

Hodnocení vývoje cestovního ruchu, včetně koncepcí a prognóz jeho rozvoje lze označit za poměrně 
specifické v tomto výzkumném tématu. Prováděny byly např. analýzy vývoje cestovního ruchu a jeho 
forem (Šíp 2002, Vystoupil 1988a, 1988b), analýzy domácí i zahraniční návštěvnosti (Franke 
a M. Košatka 2008, Mariot et al. 1992, Vystoupil a Šauer 2003, 2004, Vágner 2003c, 2003d, Kratochvíl 
a Šíp 1999) či prognózy rozvoje cestovního ruchu a jeho hlavních forem (Vystoupil 1989a, Veselá 
2006).  

K prostorové organizaci cestovního ruchu lze vztáhnout také problematiku územní organizace 
turistických informací a konkrétně turistických informačních center, přestože jsou tyto častěji řazeny 
do sféry organizace a řízení cestovního ruchu. Z prací vztahujících se k tématu lze uvést např. 
Holešinskou (2004a, 2004b), Holešinskou a Nunvářové (2005) či Kunce (2005). 

Nejrozsáhlejší regionálně geografický výzkum v cestovním ruchu mapující území České republiky 
představují diplomové práce na všech níže uvedených geografických katedrách. Jejich počet je možné 
za posledních padesát let odhadovat na více než 500. Zhodnotit jejich problémové a územní zaměření je 
však mimo možnosti tohoto příspěvku.  

Kartograficko-geografické přístupy a metody v cestovním ruchu 

Geograficko-kartografické přístupy a metody v cestovním ruchu, zejména metodika tvorby tématických 
map cestovního ruchu, jsou jedněmi z nejdůležitějších vyjadřovacích prostředků geografie cestovního 
ruchu. Pozornost se u nás soustředila a soustřeďuje především na vyjádření prostorové organizace 
cestovního ruchu a rekreace a jejich hlavních forem (Gardavský a Ryšlavý 1978, Mariot 1987, Vystoupil 
1987a, 1989b, Vystoupil et al. 1992) resp. jednotlivých potenciálů cestovního ruchu (přírodní, 
kulturně-historické), znázornění návštěvnosti území. Specifickým výzkumným tématem je také tvorba 
GIS cestovního ruchu (Holešinská 2005, Novotná 2005, Vystoupil et al. 2006). Ojedinělým počinkem 
a zároveň výsledkem dlouholetého geografického výzkumu bylo také vydání prvního Atlasu cestovního 
ruchu v ČR (Vystoupil et al. 2006).  
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Environmentální problémy a faktory cestovního ruchu 

Toto výzkumné téma je výrazněji v naší geografii cestovního ruchu akcentováno až v posledních deseti 
letech, i když počátky výzkumu sahají už do 70. let minulého století (např. Havrlant, M. 1968, 
Šprincová 1970). Z poměrně malého počtu geografických výzkumů vlivů cestovního ruchu na 
geografické prostředí je možné uvést otázky hodnocení negativních vlivů cestovního ruchu na rekreační 
krajinu, resp. na přírodní a sociokulturní prostředí (Pásková 2003a, 2003b, Staňková 2006, Bičík, 
Ouředníček et al. 2007), cestovní ruch jako environmentální faktor kvality života (Viturka a Vystoupil 
2003, Viturka et al. 2003, Vystoupil a Šauer 2008, Navrátil et al. 2009).3  

Publikace vysokoškolských učebnic a vysokoškolských textů 

První vysokoškolská skripta, resp. učebnice z geografie cestovního ruchu (obecného či regionálního 
charakteru) pocházely z per slovenských a českých geografů či ekonomů ze 70. let (např. Kopšo 1970, 
Stránský 1973, Šprincová 1975). V 80. letech vyšly v modernějším pojetí na Slovensku pouze publikace 
Mariota (1983) a vysokoškolská skripta v Brně (Wokoun a Vystoupil 1983, 1987).  

Kvantitativně a do určité míry kvalitativně novou úroveň přinesla 90. léta minulého století a zejména 
léta současná. Uveďme na tomto místě např. učebnice a vysokoškolská skripta z geografie cestovního 
ruchu z Prahy (Hrala 2001, Štěpánek et al. 2001), z Bratislavy (Kopšo et al. 1992, Mariot 2000), z Brna 
(Vystoupil a Šauer 2006, Vystoupil 2008a), z Ostravy a Opavy (Havrlant, J. 2007, Němčanský 1996), 
resp. z Plzně (Mirvald et al. 1996, Ježek 2000, Hamarnehová 2008). Z ostatních publikací je možné 
zmínit další autory (Horák 2006, Štýrský 2005). Celkově je však možné konstatovat, že dosud chybí 
moderní publikace shrnující nové poznatky z geografie cestovního ruchu jak teoreticko-
metodologického zaměření, tak regionálního hodnocení ČR, resp. Evropy a světa.  

Aplikovaný výzkum v oblasti geografických problémů cestovního ruchu 

Aplikovaný výzkum byl a je zaměřen především na tvorbu a spoluúčast na národních a regionálních 
strategických a programových dokumentech v oblasti cestovního ruchu v ČR. Z široké spoluúčasti zde 
lze uvést dlouhodobý autorský podíl autorů příspěvku na koncepcích státní politiky cestovního ruchu 
ČR a národních programových dokumentech (např. Wokoun et al. 2002, Vystoupil et al. 2007b). 
V posledním desetiletí došlo ke zpracování problematiky cestovního ruchu ve všech Strategiích 
a Programech rozvoje jednotlivých krajů ČR, resp. speciálních programů rozvoje cestovního ruchu ve 
vybraných krajích ČR. Vysokou míru zapojení zde vykazují geografové ze všech našich vysokoškolských 
geografických, ekonomických a pedagogických pracovišť.  

Aplikovaný výzkum v cestovním ruchu, s akcentem na sociálně geografické problémy, je v posledních 
deseti letech prováděn také v množství rezortních výzkumných grantů, zejména v rámci Ministerstva 
pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí. Na tomto místě lze uvést např. práce z ESF MU 
v Brně, pracoviště autorů tohoto příspěvku (Vystoupil et al. 2007a, 2007b, Vystoupil 2008b). 

                                                                        
3 Většina uvedených problémů je zatím řešena povětšinou jen ve výuce problematiky udržitelného cestovního ruchu 
na vybraných geografických katedrách. 
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HLAVNÍ GEOGRAFICKÉ ŠKOLY, PRACOVIŠTĚ A PŘEDSTAVITELÉ 

Geografie cestovního ruchu jako speciální obor nebyla a není v našich podmínkách na vysokých školách 
formou samostatné katedry ustavena. Je vyučována pouze jako speciální předmět v rámci oboru 
a kateder geografie, resp. jako povinný či doplňkový předmět na vysokých školách ekonomického 
a pedagogického zaměření V této části nyní představujeme naše hlavní geografické školy a pracoviště 
cestovního ruchu a jejich hlavní představitele za období posledních zhruba šedesát let. 

„Pražská škola“ 

Byla a je prezentována především katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje (dříve katedra 
geografie, resp. regionální a ekonomické geografie) na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Je 
možné ji považovat za myšlenkově první a naše nejvýznamnější pracoviště v geografii cestovního ruchu, 
z niž vzešla většina významných „starších“ i „mladších“ představitelů tohoto oboru u nás. Ve svých 
poválečných počátcích byla spojena především s prací V. Häuflera k problematice turistického využití 
horských oblastí v Československu (Häufler 1955). Výzkum jednoho ze stěžejních výzkumných témat v 
ČR, totiž problematiky krátkodobé rekreace a druhého bydlení4 v 60. a 70. letech, je spojen především 
se jménem V. Gardavského. Z jeho myšlenkového potenciálu a školitelského zázemí (rozvíjeno také 
I. Bičíkem) vzešla později mladší generace geografů se specializací na geografii cestovního ruchu a 
rekreace na katedře – J. Vágner a D. Fialová (k jeho žákům se s úctou počítá i spoluautor tohoto 
příspěvku J. Vystoupil). Uvedení geografové rozpracovali a stále rozvíjejí základním způsobem již 
zmíněnou problematiku druhého bydlení, a to v pochopení jeho příčin vzniku, vývojových tendencí 
a prostorového rozmístění na jedné straně, resp. pochopení sociálně ekonomických souvislostí na 
straně druhé. Okrajově se geografickou problematikou cestovního ruchu (problematika vlivů 
cestovního ruchu na geografické prostředí, otázky udržitelného cestovního ruchu) zabývají i další 
interní či externí členové katedry (I. Bičík, R. Perlín, V. Štěpánek, M. Pásková). Významné myšlenkové 
obohacení představuje také dlouhodobá mezinárodní spolupráce katedry s polskými geografy.  

„Brněnská škola“ 

Brněnská škola je spojena především s pracemi a výzkumem J. Vystoupila, spoluautora tohoto 
příspěvku a jeho pracovišti, a to nejprve na Geografickém ústavu ČSAV, kde více než 16 let (1977–
1993) prováděl základní geografický výzkum problematiky cestovního ruchu a rekreace. Tehdejší 
problémové okruhy a výzkumná témata lze stručně charakterizovat následně – předmět a perspektivní 
úkoly geografie cestovního ruchu, prostorové modely cestovního ruchu, geografické problémy 
krátkodobé rekreace a druhého bydlení, problematika hodnocení přírodních předpokladů cestovního 
ruchu, studium příčin a základních charakteristik rekreativity obyvatelstva. Za jeden z hlavních přínosů 
je možno také označit rozsáhlou mapovou a atlasovou tvorbu (zejména prostorovou organizaci 
cestovního ruchu a rekreace a jejich základních forem v ČR). Po zrušení Geografického ústavu v rámci 
AV ČR v roce 1993 byl geografický výzkum obnoven na novém pracovišti spoluautora na Ekonomicko-
správní fakultě Masarykovy univerzity (ESF MU)5. Po doktorandské výchově spolupracovníků 
                                                                        
4 V té době pojmenováno jako individuální chatová rekreace. 
5 Současný základní a aplikovaný výzkum je zaměřen nejen na geografickou problematiku, ale je významně 
orientován na stěžejní témata v celém oboru cestovního ruchu – management a marketing cestovního ruchu, 
politika cestovního ruchu, ekonomické problémy cestovního ruchu, aj. 
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(M. Šauer, A. Holešinská) ekonomického a regionálního zaměření, po příchodu dalšího geografa 
J. Kunce na katedru a občasném zapojení specialisty v geografii služeb J. Maryáše, silně 
„ekonomizujícího“ M. Viturky a specialisty na GIS P. Toneva, vzniklo postupně, na formálně 
negeografické ESF MU, dnes asi nejvýznamnější (kvantitativně i kvalitativně) vysokoškolské pracoviště 
geografického výzkumu v cestovním ruchu (např. mapová a atlasová tvorba), se silným aplikačním 
akcentem získaných poznatků (např. tvorba národních a regionálních strategických a programových 
dokumentů v oblasti cestovního ruchu). Významné myšlenkové obohacení představuje také 
dlouhodobá mezinárodní spolupráce katedry v celém středoevropském prostoru (zejm. Polsko, 
Německo, Rakousko, Slovensko). Okrajově se problematikou cestovního ruchu zabývali a zabývají také 
geografové na geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty MU (A. Hynek, S. Řehák†, D. Seidenglanz), 
resp. někteří geografové v Ústavu Geoniky AV ČR (P. Klapka) a v Ústavu územního rozvoje (J. Bína).  

„Olomoucká škola“ 

Byla a do určité míry stále je bytostně spjata s katedrou geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci a se jménem „první dámy“ v geografii cestovního ruchu u nás, se S. Šprincovou. 
Patří mezi první autory u nás, kteří se touto problematikou v poválečném období začali zabývat. Její 
hlavní odborná a publikační činnost byla široce zaměřena na mnoho problémových okruhů v geografii 
cestovního ruchu, z těch nejvýznamnějších lze uvést studium obecných problémů geografie cestovního 
ruchu a specifikace předmětu a metod jejího výzkumu, včetně otázek terminologie, hodnocení 
přírodních a socioekonomických předpokladů cestovního ruchu, analýzy a hodnocení prostorových 
projevů cestovního ruchu v systému geografických věd, mezinárodní spolupráce (např. významný podíl 
na vzniku pracovní skupiny pro geografii cestovního ruchu při Mezinárodní geografické unii v r. 1972). 
Geografií cestovního ruchu (přednášková činnost, problematika českého lázeňství, mapová tvorba) se 
dnes v Olomouci zabývají také geografové střední a mladší generace (I. Smolová, Z. Szczyrba, 
P. Klapka).  

„Ostravská škola“ 

Je jednoznačně spojena s více než čtyřicetiletou kontinuitní odbornou, pedagogickou a publikační 
činností otce a syna M. Havrlanta a J. Havrlanta na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje 
Přírodovědecké fakulty v Ostravě. Jejich nosnými výzkumnými tématy v geografii cestovního ruchu 
byly zejména studium rekreačních potřeb a příležitostí obyvatelstva ostravské průmyslové aglomerace, 
otázky životního prostředí a cestovního ruchu, hodnocení předpokladů pro různé rekreační formy 
v širší oblasti Beskyd a Jeseníků, včetně hodnocení fenoménu druhého bydlení v nich. Z generace 
mladých geografů na katedře lze uvést T. Borutu. Myšlenkové obohacení představuje také dlouhodobá 
mezinárodní spolupráce s polskými geografy.  

Plzeň 

„Plzeňská škola“ geografických výzkumů cestovního ruchu je spjata s katedrou geografie Pedagogické 
fakulty a se jménem „zakladatele oboru“ S. Mirvalda (přednášková činnost, publikace skript, regionální 
problémy cestovního ruchu Plzeňska). Ze současných geografů střední generace je možno jmenovat 
především M. Novotnou (problematika tvorba a aplikace GIS v cestovním ruchu, otázky druhé 
bydlení). Inspirující myšlenkové obohacení představuje také současná mezinárodní spolupráce 
s bavorskými geografy, zejména v oblasti aplikovaného výzkumu.  
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VŠE Praha 

Za jedno z nejvýznamnějších negeografických pracovišť lze jednoznačně označit Vysokou školu 
ekonomickou v Praze (katedra cestovního ruchu na Fakultě mezinárodních vztahů), tradiční místo pro 
přípravu vrcholových manažerů v oblasti cestovního ruchu, kde se předměty s geografickou 
problematikou cestovního ruchu vyučují již od roku 1959. Klíčová výzkumná témata a koncepty se zde 
orientují na teorii cestovního ruchu, management a marketing cestovního ruchu, ekonomický význam 
cestovního ruchu, informační technologie v cestovním ruchu a regionální (geografické) analýzy 
v cestovním ruchu. K nejvýznamnějším reprezentantům katedry se v jejím vývoji řadí mnoho odborníků 
ekonomického i geografického zaměření – např. V. Hrala, J. Indrová, V. Malá, K. Stránský). Aplikovaný 
geografický i ekonomický výzkum v cestovním ruchu národního i mezinárodního významu je řadu let 
také prováděn na katedře regionálních studií Národohospodářské fakulty VŠE v Praze (R. Wokoun, 
J. Kouřilová).  

Ostatní pracoviště  

Širokou výzkumnou a především pedagogickou činnost v oblasti geografických (prostorových), 
environmentálních a ekonomických aspektů cestovního ruchu a rekreace, včetně realizace základních 
pedagogických publikací a aplikovaného výzkumu je možno nalézt také na mnoha dalších 
vysokoškolských pracovištích u nás. Na tomto místě nelze opomenout katedru geografie na Pedago-
gické fakultě Technické univerzity v Liberci (A. Hynek, J. Pecháčková, V. Poštolka), katedru geografie 
na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem (J. Anděl, I. Farský), katedru ekonomiky podniku 
a účetnictví Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (J. Ježek, pracoviště Cheb), katedru 
geografie Pedagogické fakulty (J. Kubeš, J. Šíp) a katedru obchodu a cestovního ruchu Ekonomické 
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (J. Navrátil), Ústav veřejné správy a práva Fakulty 
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (Š. Brychtová), katedru rekreologie a cestovního ruchu 
(J. Štyrský) a katedru informačních technologií Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec 
Králové (J. Zelenka; jeho pionýrské dílo ve výkladové terminologii cestovního ruchu – Zelenka 
a Pásková 2002), katedru cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (L. Jirků, J. Vaníček), 
katedru cestovního ruchu Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné (J. Něm-
čanský), resp. katedru cestovního ruchu Vysoké škole hotelové s. r. o. v Praze (J. Attl, A. Franke, 
K. Nejdl) a Vysokou školu obchodní s.r.o. v Praze (M. Palatková, Š. Tittelbachová). 

ZÁVĚR 

Jak již bylo výše naznačeno, cílem příspěvku „Geografický výzkum cestovního ruchu a rekreace v ČR 
v letech 1950–2008“ bylo komplexní uchopení a představení geografického výzkumu vážícího se na 
problematiku cestovního ruchu a rekreace v České republice. Počátky tohoto výzkumu jsou datovány do 
poloviny 50. let a spojeny se jménem V. Häuflera (horské oblasti) a od 60. let i V. Gardavského 
(příměstská rekreace a zázemí velkých měst, druhé bydlení) – čelné představitele tradiční pražské školy. 
Moravskou vlajkovou loď drží v historickém kontextu od konce 50. let především S. Šprincová 
z olomoucké školy (široký záběr v oboru, patrně největší inklinace k regionalizacím v cestovním ruchu) 
a od poloviny 70. let J. Vystoupil z brněnské školy (také prakticky celé spektrum oboru, důraz na 
mapovou tvorbu a regionalizace či rajonizace). Nelze opomenout také tradiční ostravské pracoviště 
reprezentované otcem a synem Havrlantovými (rekreační zázemí pro ostravskou aglomeraci). 
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Historický akcent a historický přístup, jež se prolínají celým příspěvkem, jsou nezbytné pro pochopení 
vývojového kontextu geografických výzkumů zaměřených na problematiku cestovního ruchu 
a rekreace. Podobně jako hlavní geografické školy a pracoviště, se také jednotlivá výzkumná témata 
v základu liší, využívajíce odlišné metody, přístupy, prostorový aspekt, apod. Přes všechnu tu rozdílnost 
a dá se říci i jedinečnost je však geografický výzkum v cestovním ruchu a rekreaci zaštítěn a zastřešen 
paradoxně právě vnější integritou oboru, která to rozdílné a jedinečné provazuje v jeden jediný 
uchopitelný celek. 
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SUMMARY 

Geographical research of tourism and recreation in the Czech Republic in 1950-2008 

The aim of our contribution „Geographical research of tourism and recreation in the Czech Republic in 
1950-2008“, as was above mentioned, was complete appreciation and presentation of geographical 
research related with problems of tourism and recreation in the Czech Republic. The beginnings of 
these researches are dated to the half of the 50´s and are connected with the name of V. Häufler 
(mountain areas) and from the 60´s with V. Gardavský (suburban recreation and hinterland of cities, 
second houses) as well – it´s concerned of main representatives of traditional „Prague school“. 
Moravian flagship in historical context keep from the end of the 1950s primarily chief „Olomouc 
school“ representative S. Šprincová (broad branch specialization, crucial inclination perhaps to 
tourism regionalizations) and from the half of 1970s J. Vystoupil from „Brno school“ (in practise 
almost the whole branch spectrum as well, emphasis on map creation and regionalizations). There is no 
left out also traditional workplace in Ostrava, represented by father and son Havrlant´s (recreation 
hinterland for Ostrava agglomeration). Historical accent and historical approach intermeshing the 
whole contribution are important for understanding of developmental context of geographical 
researches focused on problems of tourism and recreation. Similarly as geographical school 
headquarters, individual research topics differs as well, using up different methods, approaches, spatial 
point of view, etc. Despite all the dissimilarity and we can say uniqueness too, the geographical 
research in tourism and recreation is protected and covered with quite other integrity, that the different 
and unique connects to one and only complex. 
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