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 nejvyhledávanější světové destinace ničí 
hordy turistů 

 návštěvníci jsou příliš hluční 

 znečišťují životní prostředí 

 jejich přítomnost posouvá místní nájemné 
do astronomických výšek 

 Benátky, Barcelona, Dubrovník, Amsterdam 
nebo Praha 



 negativní dopady na unikátní benátské 
historické lokality 

 hlavní problémy:  

- decimace původního obyvatelstva (za 50 let 
o 2/3) 

- znečišťování moře (výletní lodě) 

- rychle rostoucí životní náklady 
 





 zmírnění problému: 

- zvýšení počtu policistů v nejatraktivnějších 
lokalitách 

- zákaz provozu nových obchodů 

- omezení hotelových infrastruktur 

- radnice spustila informační kampaň: 

         v jedenácti jazycích instruuje turisty, jak 
se mají chovat 





 instrukce pro bezohledné návštěvníky 
Benátek:  

- neodhazujte odpadky 

- zapomeňte na takzvané „zámky lásky“ 

- nechoďte po městě v plavkách 

- nepořádejte pikniky v bezprostředním okolí 
architektonických skvostů 



 přes 8 milionů návštěvníků za rok 

         město má kolem 1 mil. obyvatel 

 místním obyvatelům dochází trpělivost: 

- vyráží do ulic, aby protestovali 

- dávají najevo neúnosný nával 
turistů(stížnosti) 

- vyzbrojují se transparenty   



,,Tohle není turismus, to je invaze‘‘, vzkazují protestanti 
ve Španělsku. 



 městská rada schválila nové předpisy: 

- omezit výstavbu hotelů v centru města 

- omezit rozmach pronájmů soukromých 
bytů 

- výnosy z turismu půjdou na podporu 
místních občanů 

          dříve šly na rozvoj cestovního ruchu 





 vzmáhající se odpor pocítil i ostrov Mallorca 

 tamní aktivisté se zaměřili na turisty hojně 
navštěvovanou restauraci Mar de Nudos v 
metropoli Palma de Mallorca 

 do jejich prostor vhodili dýmovnici a 
rozvinuli transparent 





 transparent nesl heslo: „Turismus zabíjí 
Mallorku“ 

 na zdech v centru města jsou výmluvné 
nápisy:  „Turisté táhněte domů“ 

 nebo také: „Turismus rovná se terorismus“ 



 Španělská politická reprezentace vyzývá k 
umírněnosti 

 zdůrazňuje          turistický ruch přináší do státní 
kasy nezanedbatelný příspěvek 

 ten loni tvořil 14 procent HDP země 

 premiér Mariano Rajoy:  

- „Nevím, jestli je vhodné vítat návštěvníky hanlivými 
plakáty, ale určitě nejde vyhodit člověka, který k 
nám přijel utrácet peníze. To je nesmysl“ . 





 pod náporem turistů je i Dubrovník 

 podle CNN za to může globálně proslulý seriál 

 tvoří kulisy několika epizod série Hra o trůny 

 vzestup počtu návštěvníků o 10 procent za rok 

 Chorvatský přístav si s tak velkým nárůstem 
neví rady.  

 

 





 nedávno tam zakotvilo sedm obřích 
výletních lodí 

          dohromady přes 9 tisíc pasažérů 

          všichni vyrazili do středověkých uliček 

          Ve kterých již bylo 25 tisíc turistů 

 počet lidí v Dubrovníku se oproti dnům 
mimo turistickou sezónu zdvojnásobil 

 





 úřady hledají recept jak omezit počet 
výletních lodí 

 nově funguje bezpečnostní kamerový 
systém           měl by pomoci příliv turistů 
regulovat   



 před deseti lety investoval Amsterdam 
peníze do turistiky 

            aby se vzpamatoval z globální krize. 

 dnes vymýšlí jak se zbavit turistického 
molochu 

            stává se zničujícím pro město 





 problémy:  

- lidé vytrhávají keře v centru města 

- ve městě se pohybují převážně opilí turisté 

- Els Ipingová: „Horší je, když se vám 
vyzvracejí do květináčů nebo truhlíků 
s květinami. Nejde to spláchnout vodou, 
musíte to něčím vybrat ven”. 



 křik a jekot opilých turistů  

 z malebného historického centra  

        noční centrum pro opilce 

 mnoho ulic a uliček je až příliš úzkých pro 
to, aby tam mohly procházet davy turistů 

 „Uvědomili jsme si, že proti tomu musíme 
zakročit,” říká Meijer. „Amsterdam chce být 
pohostinným městem, masová turistika má 
ale příliš mnoho negativních dopadů.” 





 statistický přehled společnosti Mastercard      
 ukazuje, že českou metropoli loni 
navštívilo šest milionů turistů 

 „česká pivní kultura“ vytvořila z města 
oblíbenou destinaci pro: 

-  oslavy, rozlučky se svobodou 

-  tahy četnými hospodami 





 Pražanům se to příliš nezamlouvá 

 nikdo však zatím proti přílivu turistů 
veřejně neprotestoval 

 Praha loni v květnu zřídila antikonfliktní 
týmy: 

        dohlížejí na nejrušnější lokality 

        vyzývají turisty aby nerušily noční klid 
(po 22. hod.) 

 





 Obrázky: https://www.google.cz/ 

 http://www.rozhlas.cz/plus/svet/_zprava/evropska-
mesta-se-bouri-proti-turistum-a-zadaji-regulaci-
problemy-ma-i-praha--1751691 

 http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/1746403 

 http://www.rozhlas.cz/plus/svet/_zprava/1673465 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana 

 a další… 
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