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Vyhodnocení  ekonomických dopadů zařazení  památky do světového dědictví  UNESCO je 
dosti  komplexní  záležitostí.  Existuje  více  studií,  které  hodnotí  dopady zařazení  města  do 
světového dědictví UNESCO. Z hlediska komplexnosti a metodologického přístupu je velmi 
přínosná studie zadaná německým Ministerstvem pro dopravu, stavebnictví  a rozvoj  měst 
(BMVBS) a Spolkovým úřadem pro stavebnictví a územní uspořádání (BBR) pod názvem 
„Ochrana městských stavebních památek a rozvoj  turismu se zvláštním ohledem na 
města zařazená do světového dědictví UNESCO“ z roku 2007. 

Zkušenosti z Německa
Studie se zaměřuje na klíčovou otázku, zda lze ověřit závislost mezi zařazením zkoumaných 
měst do památkového dědictví a vývojem turistických trendů ve východním Německu. Při 
zpracování studie byly využity analýzy turistických stuktur a jejich vývoje a marketingových 
aktivit, internetové prezentace měst, dotazníková šetření mezi hosty a podnikateli a diskuze 
s lidmi  pověřenými  tvorbou  městských  plánů  výstavby,  ochránci  památek  a  experty  na 
turistický ruch. Jedná se proto o metodologicky nejpropracovanější nalezenou studii.

Studie  dochází  k závěru,  že  v komerčních  ubytovacích  zařízeních  v deseti  zkoumaných 
německých městech byl v roce 2005 turisty generován celkový obrat 1 mld.  EUR. Zhruba 
13 % z této sumy (130 mil. EUR) přitom úzce souviselo s ochranou městských historických 
památek. 

Mezi  městy  byly  ovšem  zároveň  zaznamenány  výrazné  rozdíly,  co  se  týká  počtu 
ubytovaných. Zatímco například Postupim registrovala v roce 2005 více než 700 000 noclehů, 
Zittau jen lehce přes 34 000. Tyto rozdíly je proto nutné v další analýze zohlednit. Zároveň je 
ale možné zobecnit, že počty noclehů převýšily v roce 2005 výrazně úroveň z roku 1994 (rok 
zařazení do dědictví UNESCO). Vysoký nárůst zaznamenal zejména Görlitz, Tangermünde, 
Quedlinburg a Potsdam s přírůstkem o více než 200 %. Nejmenší nárůst noclehů zaznamenaly 
Zittau (71 %), Mühlhausen (49 %) a Stralsund (40 %).

Statistiky také ukazují,  že počet postelí  se v referenčních městech oproti  roku 1993 téměř 
ztrojnásobil,  což je i oproti východoněmeckému průměru (79 %) výrazně více, nemluvě o 
celostátním německém průměru (18 %). I zde ale existují mezi městy výrazné rozdíly – ke 
zvláště  silnému  nárůstu  došlo  v Görlitzu,  Malchowě,  Zittau,  Quedlinburgu  a  Neuruppinu. 
Nejmenší nárůst zaznamenal Mülhausen (54 %) a Stralsund (29 %).
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Jak již bylo zmíněno výše,  úspěšnost jednotlivých měst  závisela na více faktorech. Městu 
Stralsund  se  po  zařazení  do  seznamu  podařilo  zvýšit  podíl  zahraničních  turistů,  který  je 
v současnosti  ze  zkoumaných  měst  nejvyšší,  Wismar  zaznamenával  vysoký  podíl 
zahraničních hostů již před zařazením do seznamu,  a proto po zařazení  zaznamenal  spíše 
menší pokles.

Nejdůležitějším  kritériem  pro  rozhodování  turistů  o  místě  jejich  pobytu  je  podle 
dotazníkových šetření historický vzhled města,  památky a atraktivní  jádro města.  Kulturní 
nabídka a nabídka pro volný čas, různá zařízení a nákupní možnosti jsou také důležité, jedná 
se ovšem spíše o doplňkové faktory. Zvláště pro přenocující turisty je také důležitá poloha 
města  v atraktivní  krajině.  Pro  výletníky  je  významná  především  dosažitelnost  z místa 
bydliště. 

Okolo poloviny dotazovaných firem uvedlo, že zařazení do světového dědictví a opatření na 
ochranu městských památek pocítili pozitivně na obratu jejich podniku. Každý šestý podnik 
konstatoval  „výrazně pozitivní“  dopady na jeho obrat.  Zajímavý je také fakt,  že „výrazně 
pozitivní“ dopady na obrat byly v městech zařazených do dědictví UNESCO čtyřikrát vyšší 
(21 %) než v městech s jinými programy ochrany památek (5 % ). Pouze každý jedenáctý 
dotázaný  byl  názoru,  že  zařazení  do  programu UNESCO mělo  negativní  dopady na jeho 
obrat, protože bylo spojeno s náklady. Podle dotazovaných expertů ze Stralsundu a Wismaru 
pomohlo zařazení města do seznamu UNESCO prodloužit sezónu a přilákat zahraniční turisty 
- v těchto městech se výrazně zvýšil příliv zahraničních hostů, zejména ze Skandinávie.

Studie shledává celkový efekt ochrany městských památek za každopádně pozitivní. Aby byl 
tento efekt maximalizován, je ovšem důležité realizovat dobrý vnitřní marketing (komunikace 
mezi  turistickým  průmyslem  a  ochranáři)  a  vnější  marketing  (internet,  tištěná  média  - 
využívání  loga)  a  učinit  město  přátelské  k turistům (značení,  popisy  památek,  lavičky na 
turisticky  významných  místech,  místa  k parkování  apod.).  Důležitá  je  zejména  vzájemná 
komunikace všech zúčastněných subjektů. 

Ačkoli  je  vzhledem k rozdílným faktorům a vlivům v jednotlivých městech  složité  přesně 
zobecňovat  poptávkové trendy,  hosté,  podnikatelé  i  obyvatelé  hodnotili  důsledky ochrany 
značky  UNESCO  vesměs  pozitivně.  Nárůst  obratu  pociťovali  zejména  podnikatelé 
v historických centrech nebo poblíž tohoto centra a ve význačných budovách. Turisté si podle 
dotazníkového šetření velmi uvědomují úspěchy v městském rozvoji, oceňují je a připisují jim 
velký význam, pokud se týká definitivního rozhodnutí o jejich cestovní destinaci. 

Ačkoli  – jak již bylo  zmíněno výše – se sledovaná města  značně odlišují,  pokud se týká 
velikosti,  umístění,  dostupnosti,  infrastruktury  a  kulturních  památek,  vyvozuje  studie  tyto 
teze:

Sledovaná východoněmecká města zaznamenala po zařazení do dědictví UNESCO menší či 
větší nárůst městské turistiky. V souvislosti s nárůstem turistiky bylo možné vypozorovat také 
paralelní  nárůst  rekonstrukcí  měst,  výstavby  hotelů  a  jiných  vývojových  trendů.  Vedle 
zachovalých památek turisté vyžadují také další klíčové turistické nabídky jako je ubytování, 
atraktivní maloobchodní síť, dobrá gastronomická nabídka, kultura a zábavní průmysl, různé 
akce apod.
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Podle studie lze vypozorovat pozitivní efekt ochrany městských historických památek pod 
značkou UNESCO i z názorů hostů, firem a obyvatel měst. Konkrétní měřitelné efekty jsou 
zejména koncentrovány na historická centra a význačné budovy – tj. na oblasti,  které jsou 
prioritně podporovány v rámci programu na ochranu městských historických památek. Turisté 
obvykle vnímají výsledky městského rozvoje velmi pozitivně a tento fakt má velký význam 
při jejich rozhodování, zda se na dané místo vypravit. Projevuje se to také v obrovském zájmu 
o historické hotely a jiné historické ubytování.

Přestože  historický  vzhled  města  i  značka  UNESCO  byly  v  jednotlivých  zkoumaných 
městech velmi rozdílně využívány,  a to jak v podnikovém designu, tištěných médiích i na 
Internetu,  studie  dochází  k poměrně  jednoznačnému  závěru.  Ačkoli  se  vliv  pozitivních 
dopadů  ochrany  městských  památek  na  turistický  ruch  statisticky  obtížně  jednoznačně 
prokazuje,  pozitivní  dopady mohou být podpořeny mnoha faktory – většina dotazovaných 
odpověděla,  že  historický  vzhled  města  je  velmi  důležitým nebo  důležitým motivem pro 
výlet, existuje jasně doložitelný trend směrem k přenocování v historických budovách, značka 
UNESCO je velmi široce známá (87 % dotazovaných) a lidé zároveň vědí, co znamená a 
hodnotí ji bez výhrad pozitivně. V některých městech byl také v souvislosti se zařazením do 
dědictví UNESCO zaznamenán zvýšený příliv zahraničních hostů.1

Zkušenosti z Velké Británie 
Existují také další zahraniční studie dopadů zařazení památek do seznamu UNESCO,2 které 
jsou ovšem z hlediska komplexnosti i metodologického přístupu méně propracované než výše 
zmíněná německá studie. Studie „Lake District World Heritage Project“ z Velké Británie 
dochází  k podobnému závěru jako výše zmíněná,  a sice že zařazení  památky do seznamu 
UNESCO  může  mít  pro  dané  místo  pozitivní  důsledky.  Pokud  jej  ovšem  není  náležitě 
využito,  nemusí  být  zvýšení  návštěvnosti  automatické  nebo dlouhodobé.  Dopady zařazení 
odrážejí podle studie místní podmínky. Ze zařazení do dědictví mají obecně větší ekonomický 
profit místa, která se zaměří spíše na sociální a ekonomické dopady a pečlivě plánují a řídí své 
příležitosti, než ta, která se zaměří především na uznání a udržení kulturního dědictví místa. 
Zařazení do seznamu UNESCO tedy poskytuje jakýsi dodatečný marketingový nástroj. 

Možné negativní  dopady spojené se zvýšeným turitickým ruchem mohou být podle studie 
zmírněny  dobrým monitoringem a  cílenou  intervencí.  Některé  turistické  oblasti  například 
vyměřují  speciální  daně  na  turistické  ubytování,  které  slouží  k podpoře  infrastruktury  a 
služeb,  které  vyžaduje  nárůst  turistické  aktivity.  Nutný  je  proto  efektivní,  kontinuální 
monitoring,  aby  byly  problémy  identifikovány  dříve,  než  se  stanou  v dané  komunitě 
vážnými.3

1 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: Städtebaulicher Denkmalschutz und 
Tourismusentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der UNESCO – Welterbestädte, 2007, http://d-
nb.info/985201770/34, (cit. 29.12.2010)
2 Grand Pré UNESCO Heritage Designation Impact Study, October 2009, 
http://www.nominationgrandpre.ca/Documents/Documents/gp/UNESCO%20Economic%20Impact-%20FINAL
%20Report.pdf
3 Grand Pré UNESCO Heritage Designation Impact Study, October 2009, 
http://www.nominationgrandpre.ca/Documents/Documents/gp/UNESCO%20Economic%20Impact-%20FINAL
%20Report.pdf
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Zkušenosti z České republiky
Čeští zastánci zařazení památek do dědictví UNESCO argumentují obvykle kladnými dopady 
– tj. získáním podpory z programu Podpora pro památky UNESCO a ekonomickými přínosy 
z rozvoje cestovního ruchu. Jediným výdajem je podle nich příspěvek do Fondu světového 
dědictví.4 České  zkušenosti  opravdu ukazují,  že  zařazení  památky  do seznamu UNESCO 
může znamenat kromě prestiže také zvýšení příjmů do obecní pokladny. Příkladem může být 
Český Krumlov, který se po zařazení na seznam UNESCO stal jednou z nejvyhledávanějších 
destinací, zejména japonských turistů. Tento fakt do velké míry koresponduje se závěry výše 
zmíněné německé studie.

Zajímavým příkladem z českého prostředí je také zařazení města Telče do dědictví UNESCO. 
V podnikatelském prostředí se zde projevily změny, které způsobil rozmach cestovního ruchu. 
Došlo také ke změně ve funkčním využití domů, které se stále více přizpůsobovaly potřebám 
turistů. Zvýšil se zejména počet soukromých ubytovatelů, počet menších barů a restaurací i 
počet domů se smíšeným využitím. Cestovní ruch měl také pozitivní vliv na zaměstnanost. 
V roce 1996 pracovalo v terciárním sektoru 635 lidí, tento počet se v roce 1998 snížil na 579, 
zvýšil  se  ovšem  počet  OSVČ  z  789  v roce  1996  na  1035  v roce  1998.5 Poté  již  byl 
zaznamenán  v obou kategoriích  rostoucí  trend.  Značka  UNESCO je  také  určitou  zárukou 
„kvality“, protože město musí plnit řadu složitých podmínek - tento motivační faktor působí 
zejména na návštěvníky ze vzdálenějších destinací přijíždějících na střednědobé a dlouhodobé 
rekreační a poznávací pobyty.

Město Telč ovšem tuto svou image také značně marketingově podporuje. Každoročně jsou na 
kulturní akce vydávány nemalé prostředky. Město přispívá jak vlastními prostředky, tak také 
prostředky ze Společného regionálního operačního programu (SROP), jehož cílem je hlavně 
podpora využití  významného potenciálu památek zapsaných na seznam UNESCO v České 
republice.  K propagaci  město  využívá  také  členství  v různých  dobrovolných  zájmových 
sdruženích a sdruženích měst.

Závěrem lze  konstatovat,  že  dostupné studie  se  shodují  na  tom,  že  zařazení  památky do 
seznamu  UNESCO  může  být  dobrým  marketingovým  tahem,  pokud  je  ho  náležitě 
marketingově  využito.  Tento  závěr  dokumentují  také  české  zkušenosti  z Telče  a  Českého 
Krumlova.  Města  karovarského  trojúhelníku  jsou  již  v současnosti  velmi  známými  a 
navštěvovanými turistickými destinacemi, zlepšení ochrany památek pod značkou UNESCO 
by proto turisté zajisté uvítali a velmi pravděpodobně by se odrazilo i v návštěvnosti daných 
měst a zisku ze všech s turistikou spojených služeb. Před definitivním rozhodnutím je ovšem 
třeba zvážit finanční situaci dotčených měst a budoucí investiční záměry, zejména zda nebude 
zařazení památky do seznamu pro města příliš nákladné nebo omezující.  

Doporučení Světové banky
Podle  Světové  banky přináší  péče  o  kulturní  dědictví  kromě  zvýšení  životního  standardu 
místní komunity a přínosu pro historické dědictví také příležitosti pro rozvoj turismu, který 
může  generovat  dodatečné  příjmy  a  zaměstnanost.  Udržování  kulturního  dědictví  navíc 
vytváří pracovní příležistosti náročné na výrobní faktor práce, čímž se pozitivní dopady na 

4 Karlovarská občanská alternativa: Seznam světového dědictví UNESCO, http://www.hnutikoa.cz/index.php?
str=7&id=54
5 Socioekonomická analýza města Telče, 2000, str.20, In: Pospíchalová, Iva: Telč – památka UNESCO: 
Ekonomické přínosy kulturního dědictví, 2006, http://is.muni.cz/th/50958/esf_m/scan_orig.pdf
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zaměstnanost  ještě  zvyšují.  V souvislosti  s turismem  a  obnovou  historických  kulturních 
hodnot měst vznikají zároveň místa pro ženy a různé znevýhodněné skupiny obyvatel a je 
podporována tradiční  řemeslná  výroba.  Ochrana historických památek  totiž  posiluje  příliv 
služeb, které buď zvyšují přímo konečnou spotřebu anebo přispívají k produkci dalšího zboží 
a  služeb.  Aby  byl  ovšem  tento  přínos  udržitelný,  je  podle  Světové  banky  potřeba,  aby 
soukromí investoři, veřejné úřady a místní komunita co nejvíce spolupracovali, a to jak na 
vytváření  dobrého investičního klimatu  a  veřejné infrastruktury,  která  pomáhá zachovávat 
hodnoty dědictví a turistických míst,  tak při pomoci místní komunitě rozvíjet příležitosti a 
obchod i při vytváření spojení mezi investory a místními producenty a službami.6 

Přestože  dosud  nebyla  shromážděna  konkrétní  data,  zápis  místa  do  světového  dědictví 
UNESCO doprovází podle Světové banky obvykle nárůst návštěvnosti daných míst. Studie 
UNESCO týkající se programů pro životní prostředí ukázala, že většina manažerů přírodních 
památek  vnímá  zařazení  památky  do  seznamu  UNESCO  jako  klíčovou  záležitost. 
Dotazníková šetření a průzkumy provedené Centrem světového dědictví u kulturních památek 
přinesly podobná zjištění.

S rozvojem  turismu  jsou  spojeny  široce  známé  výhody.  Nejde  přitom  jen  o  příjmy  z 
ubytování, stravy a jiných základních služeb, ale také o podporu různých přidružených služeb 
a zajištění propagace, kterou mohou turisté místu poskytnout. Podle Světové banky je ovšem 
třeba  nalézt  správnou  rovnováhu  mezi  ekonomickým  ziskem  a  negativními  dopady  na 
ochranu  památek.  Památky  musí  být  pravidelně  rekonstruovány,  aby  neztratily  svou 
konkurenceschopnost.  V případě  památky  zařazené  do  seznamu  UNESCO  je  ovšem  tato 
podmínka v podstatě zajištěna mezinárodním závazkem.7 

Podle Světové banky také péče o historické centrum posiluje vztah místních obyvatel k jejich 
městu, přičemž historické centrum plní současně dvojí funkci – poskytuje služby pro místní 
obyvatele  i  vyžití  pro  turisty.  Dostatečná  ochrana  městských  památek  také  posiluje  pocit 
sounáležitosti  k městu,  důležité  je  přitom  zejména  zapojení  co  nejvíce  zainteresovaných 
skupin obyvatelstva. Je ovšem nutné udržet si nad celým procesem kontrolu, zejména je třeba 
zamezit, aby z rozvoje města těžily zejména externí firmy, protože tak by se snižoval celkový 
užitek pro město.8

6  International Symposium: Economic Benefits, Social Opportunities, and Challenges of Supporting Cultural 
Heritage for Sustainable Development, May 20-22, 2010, Washington, DC, The World Bank
7 Pedersen, Arthur: Managing Tourism at World Heritage Sites, 2002.
8 The World Bank: Supporting Sustainable Development in Historic Cities and Cultural Heritage Sites, 
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