
OBSAH 

1 ÚVOD.................................................................................................... 2 

2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE. ...3 

2.1 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE........................................................................................... 3 
2.2 CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE........................................................................................................................ 4 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ....................................................... 5 

3.1 CESTOVNÍ RUCH..................................................................................................................................... 6 
3.1.1 Trh cestovního ruchu......................................................................................................................... 6 
3.1.2 Typologie cestovního ruchu............................................................................................................... 8 

3.1.2.1 Druhy cestovního ruchu............................................................................................................................ 8 
3.1.2.2 Formy cestovního ruchu ........................................................................................................................... 8 

3.1.3 Formy cestovního ruchu.................................................................................................................. 10 
3.1.4 Současný cestovní ruch ................................................................................................................... 11 
3.1.5 Ekonomický význam cestovního ruchu ............................................................................................ 14 

3.2 TECHNICKÉ PAMÁTKY .......................................................................................................................... 16 
3.3 VYMEZENÍ POJMU TECHNICKÁ PAMÁTKA A JEJICH ČLENĚNÍ ................................................................. 17 

3.3.1 Památka a péče o technické památky v České republice................................................................. 21 
3.3.2 Technické památky v cestovním ruchu ............................................................................................ 23 

3.4 HORNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY............................................................................................................. 25 
3.4.1 Vývoj hornictví na území České republiky....................................................................................... 26 
3.4.2 Vývojové etapy českého hornictví v průběhu 17. až 20. Století ....................................................... 28 
3.4.3 Využitelnost hornických objektů a pozůstatků po hornické činnosti................................................ 30 

4 VÝZNA ČNÉ HORNICKÉ PAMÁTKY .........................................31 

4.1 HORNICKÁ MUZEA................................................................................................................................ 33 
4.2 VYUŽITÍ OPUŠTĚNÝCH PROSTOR PO DŮLNÍ TĚŽBĚ ................................................................................ 38 

5 OSTRAVSKO KARVINSKÝ REVÍR.............................................40 

6 PRAKTICKÁ ČÁST.........................................................................42 

6.1 POSTUP PŘI DOTAZNÍKOVÉM  ŠETŘENÍ ..................................................................................... 42 
6.1.1 Vyhodnocení odpovědí .................................................................................................................... 42 

6.2 NÁVRHY  A DOPORUČENÍ .............................................................................................................. 53 

ZÁVĚR.. .............................................................................................................54 

SEZNAM LITERATURY ................................................................................56 

SEZNAM SKRATEK .......................................................................................58 

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDK Ů BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE.........59 

SEZNAM PŘÍLOH...........................................................................................60 

 



 2 

1 Úvod 

Cestovní ruch je důležitou součástí národního hospodářství řady zemí. Také v České 

republice se turismus stal významnou hnací silou národní ekonomiky, i když se jeho podíl na 

hrubém domácím produktu pohybuje kolem 3% a nedosahuje tak vysokých hodnot jako např. 

průmysl. Jeho význam je však dán jinou skutečností neboť je spojen s celou řadou návazných 

oborů a k vytváření požadovaného ekonomického přínosu využívá přírodních krás a 

historických památek, které by jiným způsobem nepřinášely žádný ekonomický užitek. 

Současně nelze zapomínat i na významný přínos cestovního ruchu spočívajícího v originální 

propagaci našeho státu, neboť právě prostřednictvím cestovního ruchu se mohou cizinci 

seznámit jak s nejrůznějšími pamětihodnostmi, tak i s konkrétním reálným životem. 

Sektor cestovního ruchu se vyvíjel od šedesátých let uplynulého století velmi 

dynamicky, takže se stal v podobě masového cestovního ruchu významnou hnací silou 

světové zaměstnanosti. Pravidelně se tvrdilo, že po ropném a automobilovém průmyslu je 

světový cestovní ruch jedním z nejproduktivnějších sektorů světové ekonomiky a významným 

zaměstnavatelem.  Tento rychlý rozvoj byl nečekaně zastaven teprve postupně nastupující 

světovou historickou krizí. V současnosti lze konstatovat, že cestovní ruch patří k oborům, 

které je nejvíce postiženo světovou krizí. I přes zavádění nejrůznějších protikrizových 

opatření se krize projevuje razantním úbytkem turistů po celém světě jako dopad šetření 

domácností, neboť masový cestovní ruch se nestal je doménou lidí žijících z kapitálu 

(rentiérů), ale jeho hlavními účastníky se stali lidé, kteří si na své cesty ušetřili z běžných 

platů. Nutno přitom počítat, že trvání krize nebude krátkodobé, na rozdíl od tvrzení některých 

optimisticky naladěných prognostiků, a v cestovním ruchu budeme muset počítat minimálně 

se dvěma roky i když následky budou trvat možná déle. 

Faktem je, že krize je především jev negativní, ale ve své podstatě má i pozitivní 

přínos, neboť vyčistí trh od slabších podniků a neodpovědných podnikatelů, kteří se vyznačují 

nízkou konkurenceschopností a naopak přispěje k podpoře motivace podnikatelů k rozvoji 

inovací a tvorbě nových produktů i k hledání konkurenčních výhod v oblasti cestovního 

ruchu. Proto lze odpovědně říci, že za jistá východiska z krize v cestovním ruchu lze označit 

kvalitu, cenu, inovace a bezpečnost turistů. V České republice k tomu přistupuje i skutečnost, 

že většina turistů, odhadem kolem 60%, navštíví pouze Prahu, ale nedojde k jejich rozptylu do 

dalších regionů což je veliká škoda. Naše území totiž vykazuje až překvapující množství 

zajímavých památek, které jsou navíc zkoncentrovány na poměrně malé ploše. O bohatství 
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našich památek přitom svědčí, že dvanáct pamětihodností je zapsáno v Seznamu světového 

dědictví UNESCO a tak přesvědčivě dokazuje přednosti poznávacího cestovního ruchu i 

mimo Prahu. 

Jednou z velkých možností jak přilákat turisty do regionů je inovace nabídky 

účastníkům cestovního ruchu prostřednictvím technických památek, které jsou dokladem 

nejen práce, ale i technického nadání a řemeslné zručnosti našich předků. Přitom však si je 

zapotřebí uvědomit, že ne vždy jsou technické památky zdrojem návštěvnosti, neboť mnohdy 

to, co památkáři a oboroví specialisté obdivují, většinu návštěvníku nepřitáhne. Vzhled, 

dosažitelnost a postavení technických památek není tak přitažlivé jako ji vykazují např. hrady 

nebo zámky. Přesto však lze v nich nalézt mnoho zajímavého a toho pak účelně využít. K těm 

technickým objektům, které stále intenzivněji přitahují svou tajůplností a novostí zájem 

turistů patří hornické památky, a proto jim chci věnovat pozornost ve své bakalářské práci. 

Navíc můj vztah k hornictví je dán i tím, že žiji na Ostravsku, setkávám se nejen 

s pozůstatky hornické činnosti, která od devadesátých let je postupně utlumována. V důsledku 

tohoto vývojového trendu řada objektů zůstává nevyužita a chátrá, i když jejich zajímavý 

vzhled, technologické vybavení a široké možnosti využití vytváří jedinečnou možnost 

inovace. 

 

2 Metodika zpracování a cíl bakalá řské práce. 

Jak jsem uvedl již v úvodu, zaměřuji se ve své bakalářské práci na problematiku 

technických památek a jmenovitě pak na hornické technické památky, které jsou výsledkem 

mnohaleté hornické práce na území současné České republiky. Jak se ukazuje, nerostné 

bohatství našeho státu vytvořilo základ jak rudného tak později i uhelného hornictví a 

v malém rozsahu pak i těžbu ropy. Po těchto aktivitách zbyly jak na povrchu naší země, tak i 

v podzemí zajímavé pozůstatky, které se mohou stát významným magnetem přitahujícím 

pozornost zájemců o neznámé, neprozkoumané a poučné. 

2.1 Zásady zpracování bakalá řské práce 

Metodický postup zpracování této bakalářské práce je tvořen následujícími kroky: 

a) Konsultace s vedoucím práce o možném zaměření práce a sestavení jak obsahového 

zaměření práce, tak časového harmonogramu zpracování. 
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b) Shromáždění potřebných informačních zdrojů a návštěva vybraných hornických 

památek. 

c) Studium shromážděných informačních pramenů a vyhledání pamětníků, kteří 

představují významný zdroj informací, mnohdy však ovlivněny osobními přístupy. 

d) Zpracování teoretické části práce. 

e) Průzkum hornických památek v oblasti Ostravskokarvinského revíru (ve zkratce 

OKR.) 

f) Navrhnout opatření a turistické návštěvnické balíčky, které by přilákaly ve větší míře 

nejen zájemce o technické památky, ale i další návštěvníky. 

• Při tomto postupu budou přednostně použity především analytické přístupy, které 

daný jev rozloží na jednotlivé složky, čímž mně bude umožněno poznat jednotlivé 

základní vlastnosti zkoumaného jevu a tak se vyhnout potřebě věnovat pozornost 

podružným a méně významným složkám. 

• Použité metody srovnání mně umožní rozeznat určité odlišnosti každé zkoumané 

památky a ukáže na specifické vlastnosti, které lze využít k možnému rozvoji 

cestovního ruchu. 

• Využitím metody syntézy vzniká možnost utvořit si celistvou představu o 

zkoumaném jevu a poskytuje tak jedinečnou příležitost vytvořit si vlastní názor na 

danou problematiku a zpracovat potřebná doporučení. 

2.2 Cíl bakalá řské práce 

Cílem bakalářské práce je nejen poukázat na široké možnosti, které poskytují 

technické památky pro oblast cestovního ruchu, ale zdůraznit i jejich inovační charakter. 

Proto považuji za potřebné: 

• utvořit především návštěvnický balíček, který by umožnil cestovním kancelářím 

nabídnout zájemcům přitažlivý a zajímavý program s řadou možností jejich 

aktivního zapojení, 

• stanovit určité zásady využití i kulturního bohatství hornické profese v podobě 

zvyků, písní, oděvu a tradic, 
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• doporučit prověřené možné kontakty s polskými sousedy, protože v sousedním 

území Polské republiky se nachází mnohem rozsáhlejší uhelná hornická oblast, 

• zdůraznit možnosti využití hornických odvalů (hald) ve prospěch cestovního ruchu 

jako prostředí, které může poskytnout zajímavé zážitky. 

 

3 Teoretická východiska 

Území České republiky, díky své zeměpisné poloze, se stalo významnou křižovatkou 

rozličných kulturních proudů a historických událostí. Proto se nelze divit, že minulá období 

zanechala na teritoriu České republiky bohaté historické dědictví v podobě starobylých měst, 

majestátních gotických hradů i kostelů, renesančních zámků, rozlehlých klášterů i památek 

lidového stavitelství. Současně mírně zvlněná, mnoha generacemi předků vytvořená kulturní 

krajina, obklopená nevysokými horskými pásmy s bohatstvím lesů, vytváří jedinečný rámec 

památkám na doby minulé. A jsou to právě tyto jedinečnosti, které trvale přitahují zahraniční 

návštěvníky, kteří způsobili nečekaný rozvoj cestovního ruchu po politických a 

ekonomických změnách, jež proběhly počátkem devadesátých let uplynulého století. Koncem 

dvacátého století se však Česká republika stala postupně standardní turistickou zemí a pro 

oživení a další rozvoj cestovního ruchu je nutno hledat nové možnosti a tak úspěšně bojovat o 

zákazníka se stále rostoucí konkurencí. 

Za jednu z nadějných možností pro rozvoj poznávacího cestovního ruchu v České 

republice lze považovat lepší využití technických památek k prezentaci rozsáhlé a mnoholeté 

průmyslové činnosti. Jedná se o možné využití pozůstatků z doby počátku i rozvoje 

průmyslových aktivit, neboť obyvatelé území České republiky patřili k významným 

průkopníkům přeměny řemeslné a manufakturní výroby ve výrobu průmyslovou, jež zajistila 

masovou produkci žádaných výrobků. Vlivem všech těchto změn nastal v průběhu 

industriální revoluce dynamický rozvoj měst, které se nacházely v blízkosti surovinových 

zdrojů, jež byly potřebné pro dobovou technologickou úroveň. Vývoj industriální éry je tak 

spojen s vytvářením řady objektů průmyslového charakteru, které jsou nerozlučně spjaty se 

svým okolím a často tvoří významné výškové dominanty v podobě komínů či těžních věží a 

mohutných bloků továrních objektů, jak zdůrazňují KUDELA-LEDNICKÝ (8). A je to právě 

bohatství, různorodost a originálnost hornických technických památek, které mohou sehrát 

v budoucím rozvoji poznávacího cestovního ruchu České republiky dominantní úlohu. 
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3.1 Cestovní ruch 

Cestovní ruch je významným ekonomickým a sociálním jevem současné společnosti. 

Přitom je velmi obtížné vymezit specifika a jednoznačně definovat cestovní ruch, jelikož se 

v různých odborných literaturách vyskytují různá, více či méně výstižná vysvětlení. 

Nejednotnost těchto definic je dána složitostí jevů, jakým cestovní ruch je. Autoři vždy ve své 

definici zdůrazňují nějaké hledisko. 

Obecně můžeme cestovní ruch charakterizovat jako oblast spotřeby, při které jsou 

uspokojovány lidské potřeby, jako např. potřeba kulturního a sportovního vyžití, lázeňské 

péče, kontaktu s lidmi, potřeba odpočinku. A dále jako významnou součást národní 

ekonomiky, kterou tvoří řada podnikatelských aktivit v rámci zajištění účastí lidí na 

cestovním ruchu (doprava, ubytovací služby, stravovací služby, služby cestovních kanceláří, 

průvodcovské služby, apod.. Cestovní ruch proniká svými účinky do mnoha stránek života 

společnosti. Cestovní ruch ovlivňuje přímo či nepřímo řadu oblastí. Jak uvádí HESKOVÁ a 

kolektiv (4), v minulosti bylo učiněno již několik pokusů o jednoznačnou definici cestovního 

ruchu. Jednou z organizací, která si kladla za cíl sjednotit názory na definování předmětu 

cestovního ruchu, byla Světová organizace cestovního ruchu ( WTO – World Tourism 

Organization). V roce 1991 organizovalo WTO v kanadském městě Ottawa mezinárodní 

konferenci o statistice cestovního ruchu. Její účastníci přijali návrh, podle kterého se 

cestovním ruchem rozumí: činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa ležícího 

mimo její běžné prostředí ( mimo bydliště ) , a to na dobu kratší než je stanovená, přičemž 

hlavní účel cesty je jiný, než výkon výdělečné činnosti v navštíveném místě. Stanovenou 

dobou se v mezinárodním cestovním ruchu rozumí jeden rok, v domácím cestovním ruchu 

šest měsíců. 

 

3.1.1 Trh cestovního ruchu 

Trh cestovního ruchu je tvořen podniky cestovního ruchu různých velikostí, od 

globálních společností, po malé podnikatelské organizace místního významu. Tento trh se 

skládá z celé řady společně působících organizací: 

• cestovní kanceláře a cestovní agentury 

• dopravní společnosti 
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• ubytovací zařízení veřejného i privátního charakteru 

• stravovací zařízení nejrůznějšího typu 

• návštěvnické atraktivity přírodního původů nebo výtvory lidské práce 

• zábavní parky, kulturní akce, kongresy i setkání 

Je to trh, který se velmi dynamicky mění. Z hlediska poptávky ( a samozřejmě 

následně i nabídky) je trh cestovního ruchu diferencován. Jeho segmentaci lze provádět podle 

hlediska demografického, podle motivace a potřeb, podle rozdílné ekonomické situace, podle 

národnostního složení, atd. Právě poptávce na trhu cestovního ruchu jsou přizpůsobeny typy 

turistiky. 

 Trh cestovního ruchu má řadu zvláštností, které vyplývají především z charakteru 

potřeb klientů a také z charakteru služeb cestovního ruchu. 

 Jako hlavní specifické rysy trhu cestovního ruchu lze uvést: 

- podnikání v cestovním ruchu není záležitostí jednoho roku, ale jedná se o 

dlouhodobé aktivity 

- rozvoj cestovního ruchu závisí na politicko-správních podmínkách 

- produkt cestovního ruchu nelze vyrábět na sklad 

- značná závislost na přírodních a historických atraktivitách 

- výrazná sezónnost 

- místní a časová vázanost tvorby, realizace a spotřeby služeb 

- vysoký podíl lidské práce 

- místní a časové oddělení nabídky, poptávky a spotřeby 

- trh je determinován přírodními faktory a jinými předvídatelnými jevy 

- těsný vztah nabídky a poptávky 

- mezinárodní charakter aj. 
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3.1.2 Typologie cestovního ruchu 

3.1.2.1 Druhy cestovního ruchu 

Z hlediska motivace účastníků, tj. účelu, pro který cestují a pobývají přechodně na 

cizím místě, rozlišujeme následující druhy cestovního ruchu: 

a) rekreační – realizovaný ve vhodném přírodním prostředí s cílem odpočinku a zlepšení 

fyzické i psychické kondice 

b) kulturně-poznávací – zaměřený na poznávání historie, kultury, tradic a zvyků národů 

c) sportovní – vlastní sportovní aktivity, návštěva sportovních akcí 

d) dobrodružný – spojený s nebezpečím (např. adrenalinové sporty) 

e) náboženský (poutní) – návštěvy poutních a posvátných míst, církevních památek apod. 

f) zdravotní (lázeňsko-léčebný) – zahrnuje zdravotní prevence, rehabilitaci a léčení 

následků nemoci v lázních či jiných zdravotně příznivých prostředích 

g) obchodní – aktivity cestujících spojených s profesí, zahrnuje i kongresový cestovní 

ruch 

h) vzdělávací – např. cestování za účelem studia cizích jazyků 

i) společenský – návštěvy příbuzných, vytváření přátelských vztahů, společenský život 

j) stimulační – cestování, jenž má za cíl stimulovat zaměstnance k lepšímu pracovnímu 

výkonu 

3.1.2.2 Formy cestovního ruchu 

Formy cestovního ruchu umožňují blíže určit podstatu cestovního ruchu z hlediska 

potřeb a cílů jeho účastníků. Toto poznání dovoluje lépe připravit produkt a nabízet ho na trhu 

cílové skupině účastníků cestovního ruchu. Typologie forem cestovního ruchu využívá více 

klasifikačních kritérií; jak vyplývá ze zpracování HESKOVÉ a kol. (4) obsažené v  Tab. 3.1 
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Tab. 3.1 - Formy cestovního ruchu 

1. z geografického hlediska 

- domácí cestovní ruch 

- zahraniční cestovní ruch 

- regionální cestovní ruch 

- vnitřní cestovní ruch 

- národní cestovní ruch 

- mezinárodní cestovní ruch 

2. podle počtu účastníků 

 - individuální cestovní ruch 

- skupinový cestovní ruch 

- masový cestovní ruch 

- ekologický cestovní ruch 

 

 

 3. podle věku účastníků 

 - cestovní ruch dětí 

- mládežnický cestovní ruch 

- rodinný cestovní ruch 

- seniorský cestovní ruch 

 

4. podle délky účasti 

- výletní cestovní ruch 

- krátkodobý cestovní ruch 

- dlouhodobý cestovní ruch 

- víkendový cestovní ruch 

5. podle způsobu organizování 

- individuální cesty 

- organizovaný zájezd/pobyt 

- klubový cestovní ruch 

 

6. podle převažujícího místa pobytu 

- městský cestovní ruch 

- venkovský cestovní ruch 

- agroturistika 

- horský a vysokohorský cestovní ruch 

- přímořský cestovní ruch 

 

7. podle způsobu organizování 

- sezónní cestovní ruch 

- mimo sezónní cestovní ruch 

- celoroční cestovní ruch 

 

8. podle použitého dopravního prostředku 

- motorizovaný cestovní ruch 

- železniční cestovní ruch 

- letecký cestovní ruch 

- lodní cestovní ruch 
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9. z hlediska dynamiky 

- pobytový (statický) cestovní ruch 

- poutní (dynamický) cestovní ruch 

 

10. ze sociálního hlediska 

- návštěvy příbuzných a známých 

- komerční cestovní ruch 

- sociální cestovní ruch 

- etnický cestovní ruch 

HESKOVÁ M. a kol. (4) 

3.1.3 Formy cestovního ruchu 

Hlavní předpoklady a podmínky pro úspěšný rozvoj cestovního ruchu lze, v souladu 

s názory ČERTÍKA a kol. (1), rozčlenit na: 

a) přírodní – jsou dány charakterem krajiny (roviny, vrchoviny, hory atd.), klimatickými 

podmínkami, vodními toky a vodními plochami (moře, jezera, rybníky apod.), 

přírodními zdroji (např. léčivé prameny) a přírodními zvláštnostmi (přírodní 

rezervace, činné sopky,…) 

b) kulturně-historické – patří sem architektonické památky (zahrady, zámky, církevní 

stavby apod.), lidové tradice a umění (lidová architektura, tradiční zvyky), kulturní 

akce (festivaly, koncerty apod.) a existence významných míst (např. rodiště 

významných osobností) 

c) sociálně-ekonomické předpoklady – k ekonomickým předpokladům řadíme především 

celkovou úroveň ekonomiky státu, vyjádřenou výší HDP, složením platební bilance, 

dosaženým stupněm životní úrovně, výši disponibilních příjmů obyvatelstva, fondem 

volného času apod. 

d) materiálně-technické – jsou dány úrovní sítě ubytovacích, stravovacích, dopravních, 

maloobchodních, kulturních, sportovně-rekreačních a dalších zařízeních sloužících 

cestovnímu ruchu (např. informační centra, směnárny, zdravotnická zařízení apod.) 

e) politické – jimi rozumíme politickou stabilitu, resp. Nestabilitu zemí (války, teror, 

převraty, systémy vlád politických stran atd.), součástí je i vnitřní bezpečnost turistů, 

např. ochrana před krádežemi a násilím 
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f) ekologické – zahrnují nejen příznivé přírodní prostředí (čistota ovzduší, vod a 

potravin), ale také možná rizika spojená s radioaktivním nebezpečím. Rozvoj 

cestovního ruchu úzce souvisí s ekologickou čistotou krajiny. Stále větší význam má 

pojem udržitelný rozvoj cestovního ruchu, jímž rozumíme takový rozvoj cestovního 

ruchu, který neničí životní prostředí a zároveň nepůsobí v neprospěch turistů (1,3,9). 

g) personální – týkají se úrovně profesionality pracovníků v odvětví cestovní ruch. 

Nejedná se pouze o kvalitu pracovníků v provozních zařízeních (ubytovací, stravovací 

apod.), ale také o profesionalitu pracovníků v řídících složkách firem, orgánů a 

organizacích cestovního ruchu. Vzhledem k charakteru odvětví cestovního ruchu, 

v němž hraje značný význam lidský faktor, je nezbytný kvalitní systém vzdělávání 

pracovníků 

h) administrativní – mezi ně řadíme výjezdové a vstupní formality související se 

zahraničním cestovním ruchem (vízové, pásové, celní a směnárenské předpisy) 

i) demografické – zahrnují vše, co se týká obyvatelstva (např. mentalita, zvyky, 

vzdělanost, věkové složení, porodnost, úmrtnost, charakter osídlení apod.) 

3.1.4 Současný cestovní ruch 

Pro vznik cestovního ruchu musí být splněny jisté předpoklady, kterými jsou svoboda 

pohybu, volný čas a také dostatek finančních prostředků. 

 Za příčiny vzniku cestovního ruchu považujeme: 

• potřebu obnovit spojení s přírodou s cílem reprodukovat pracovní sílu 

• růst vzdělání jako realizace potřeby poznání 

• obnovování a navazování styku s lidmi 

Dříve docházelo k cestování z důvodu obchodních, vojenských, poznávacích i 

prestižních. Nyní je cestovní ruch orientován především do oblasti volno časových aktivit, 

poznávání a rekreace. 

Cestovní ruch prošel v minulosti složitým vývojem, pro nějž byly v jednotlivých 

časových obdobích charakteristické různé rysy. V novodobých dějinách jeho největší rozmach 

v České republice nastal v období hospodářské konjunktury v 1. polovině 20. století. 
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Po 2. světové válce byl cestovní ruch u nás ovlivněn hospodářsko-politickými poměry. 

Jeho základem byl domácí cestovní ruch, probíhaly administrativně politické zásahy státu do 

oblasti cestovního ruchu a převažoval cestovní ruch krátkodobý. Pro 50. Léta byla 

charakteristická éra chataření a chalupaření, vázaný cestovní ruch tvořil vysoký podíl a u 

volného cestovního ruchu se projevoval nedostatek kapacit. Po celou dobu existence 

socialistické éry byl velký problém vycestovat do zahraničí a výjezdový cestovní ruch měl 

výběrový charakter a směřoval především do zemí tzv. socialistického tábora. 

Česká republika se aktivněji zapojila do světového cestovního ruchu až 

v devadesátých letech uplynulého století v důsledku uvolnění politického systému, které 

vedlo k hlubokým hospodářský, změnám. Nebývalý rozvoj především zahraniční turistiky 

ukázal nejen možnosti výjezdů našich občanů do cizích turistických lokalit, ale přilákal 

k návštěvě naší republiky mnoho zájemců, neboť náš stát je znám především množstvím 

historických kulturních památek, které jsou trvalou atraktivitou pro realizaci návštěvy českých 

měst i venkovské krajiny. Vývoj v prvních letech třetího tisíciletí však ukázal, že Česká 

republika ztratila postupně kouzlo nepoznané země za železnou oponou a stala se standardní 

turistickou zemí. To se projevilo názorně především v poklesu návštěvnosti a současně se 

ukázalo, že v cestovním ruchu je konkurence poměrně značná a tudíž je zapotřebí trvale 

inovovat nabídku. I když kulturní památky i lázeňství zůstanou nadále vynikajícími 

atraktivitami, které budou stále přitahovat návštěvníky je možno považovat za jednu 

z velkých šancí dalšího rozvoje cestovního ruchu širší a hlubší využití technických památek a 

průmyslových provozů, které se zachovaly na českém území v nebývale velkém počtu a často 

představují jedinečné světové unikáty. Proto jejich využití v turistice představuje nejen 

možnost rozšířit nabídku poznání pro zájemce, ale je to i jedna z příležitostí využít postupně 

opuštěné průmyslové areály a chátrající tovární budovy, které se však mnohdy vyznačují 

jedinečnou průmyslovou architekturou a často ukrývají i funkční výrobní zařízení z let dávno 

minulých. Současně je zde možnost využít i rozsáhlou průmyslovou infrastrukturu 

technického charakteru, jež se v minulosti stala nedílnou součástí řady průmyslových 

aglomerací. Cestovní ruch dává současně i možnost dokonaleji využít vhodným způsobem 

revitalizované a rekultivované brownfields, což jsou pozemky a budovy v urbanizovaném 

území, které ztratily své původní využití. Jde vlastně o hyzdící městské lokality, se kterými si 

trh nedokáže sám poradit. Tato území mají většinou všechna možná rizika a nejistoty, které si 

investor dovede představit. Jsou to především nevyjasněné vlastnické vztahy, výskyt možné 

ekologické zátěže, rigidní využití území, legislativní džungle a v neposlední řadě i slabé a 
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často neexistující investiční pobídky. Přitom se dá odpovědně konstatovat, že tyto brownfields 

jsou v každém městě a ve srovnání se západem tvoří nezvykle vysoké procento plochy 

průmyslových oblastí ve výši 25 až 30% ve srovnání s jejich 10 až 15% podílem. Jinak se 

odhaduje, že jde v podstatě asi o 5 až 6% zastavěného území měst přičemž v centrech 

bývalých průmyslových aglomerací jako je Ostrava, Kladno, Plzeň a na Mostecku jde o čísla 

neporovnatelněji vyšší. 

Během velmi krátké doby se cestovní ruch i v České republice stal neodmyslitelnou 

součástí životního stylu a to jak v podobě tuzemského cestovního ruchu tak i v podobě 

výjezdní turistiky. Současně si občané zvykli na zahraniční turisty, kteří v poměrně značném 

počtu navštěvují naší republiku. K typickým znakům současného cestovního ruchu u nás i ve 

světě patří: 

- zvyšování úlohy cestovního ruchu v rámci národních ekonomik (vliv na životní 

prostředí, kulturní život atd.) 

- mění se věková struktura obyvatelstva (stárnutí populace – vytváří se atraktivní 

skupina movitých a vzdělaných seniorů) 

- změna životního stylu vyvolává rostoucí výdaje na cestovní ruch 

- vzrůstá role ženy, která je stále častěji sama ekonomicky aktivní a má potřebu 

krátkodobých či víkendových cest 

- rostoucí zájem o sebevzdělávání v různých typech zájezdových kurzů 

- nejnavštěvovanějšími kontinenty jsou stále Evropa a Amerika 

- prosazuje se výrazná diverzifikace turistických destinací 

- turistická poptávka se soustřeďuje na ekologické aspekty a životní prostředí 

jednotlivých lokalit 

- nastává rozvoj nových forem a produktů cestovního ruchu 

- expanze cestovního ruchu za poslední půlstoletí byla zmírněna teroristickými útoky 

 

Navíc v podmínkách České republiky lze pozorovat následující vývojové trendy: 
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- celkové zmírnění tempa růstu příjezdového cestovního ruchu 

- pokračující pozitivní trend v rozvoji cestovního ruchu (růst volného času, změny 

životního stylu větší části obyvatelstva, růst mobility, nové nároky na způsob 

cestování apod.) 

- zvyšující se stabilita v podnikání v cestovním ruchu směřující k lepší kvalitě 

poskytovaných služeb a ke zvyšování záruk poskytovaných klientovi 

- rozvoj specifických forem turistiky (např. agroturistika, cykloturistika) 

- specializace činností cestovních kanceláří a užší zaměření na produkt 

- cestovní kanceláře začínají více spolupracovat 

- tlak na vytváření rámce činnosti cestovního ruchu v kontextu legislativy EU 

- snahy o tvorbu statistické evidence cestovního ruchu v rámci mezinárodních standardů 

(satelitní účet) 

- globalizace nabídky v cestovním ruchu 

- kladení důrazu na regionální aspekty rozvoje cestovního ruchu 

- snahy o podporu regionálních sdružení 

- rostoucí tlak na dostupnost informací, které se stávají klíčovým faktorem úspěchu 

(snaha o maximální dostupnost z hlediska času, lokality a v kvalitních jazykových 

verzích) 

- změny spotřebitelského chování v cestovním ruchu 

- propagace České republiky jako bezpečné destinace 

- úroveň a rozsah služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu má stále značné 

rezervy 

3.1.5 Ekonomický význam cestovního ruchu 

Cestovní ruch je v současnosti nejpozoruhodnějším a zároveň nejdynamičtějším 

ekonomickým a sociálním fenoménem, který měl ve druhé polovině 20.století roční průměrný 

růst okolo 4-5% v rámci celosvětového měřítka. 
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Cestovní ruch je významným národohospodářským odvětvím, na jehož realizaci se 

podílí řada dalších odvětví – doprava, stavebnictví, kultura apod. Je to odvětví sektoru služeb, 

které v ekonomikách vyspělých států představuje nadpoloviční až dvou třetinový podíl a svoji 

ekonomickou váhou se řadí na třetí místo za obchod s ropou, ropnými produkty a 

automobilový průmysl. Služby jsou charakteristické svým dynamickým charakterem a 

cestovní ruch patří k těm rychle rostoucím. Jeho význam nespočívá pouze v pozitivních 

dopadech na hospodářství dané země, ale má i další přínosy, např. v podobě zachování 

původních tradic a kultur či ochrany životního prostředí. 

S tím je spojen význam cestovního ruchu pro rozvoj regionů. Tento regionální rozměr 

je stabilizačním faktorem nejen ve vztahu k místnímu obyvatelstvu, ale i ve vztahu k sociálně 

kulturnímu zázemí. Cestovní ruch posiluje místní identitu z hlediska hrdosti na místní tradice 

a kulturní specifika. 

Ekonomická role cestovního ruchu v České republice 

Tab. 3.2 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Příjmy z mezinárodního CR 

(v mld. USD) 

4,2 4,7 5,5 6,6 7,7 

Výdaje na mezinárodní CR 

(v mld. USD) 

2,3 2,4 2,8 3,6 4,6 

Saldo mezinárodního CR 

(v mld. USD) 

1,9 2,3 2,8 3,0 3,1 

Podíl příjmů z CR na HDP 

(v %) 

3,8 3,7 3,9 3,8 3,5 

Podíl příjmů z CR na vývozu 

(v %) 

6,2 6,0 5,8 5,4 5,5 



 16

Podíl příjmů z CR na příjmech ze služeb 

(v %) 

43,4 39,7 39,7 38,7 34,7 

Zkr.CR – cestovní ruch 

Zdroj: Český statistický úřad 

Z tabulky je zřejmé, že cestovní ruch hraje v české ekonomice významnou a 

nezastupitelnou roli. 

Příjmy a výdaje z mezinárodního cestovního ruchu v posledních čtyřech letech 

vzrostly téměř dvojnásobně, což se následně promítlo do salda mezinárodního cestovního 

ruchu. Co se týče podílu příjmů z cestovního ruchu na HDP, tak bylo dosaženo relativně 

stabilních hodnot bez výrazných meziročních výkyvů. Podíl příjmů z cestovního ruchu na 

exportu mírně klesal, stejně tak jako podíl z cestovního ruchu na příjmech služeb, kde byl 

však ve sledovaném období pokles mnohem výraznější. 

3.2 Technické památky 

Technické památky jsou nedílnou součástí kulturního dědictví České republiky. 

Dokládají zručnost, talent a řemeslnou dovednost našich předků a jejich spektrum je 

neobvykle široké. Patří mezi ně staré hutě a hamry, ztichlé vodní a větrné mlýny, starobylé 

mosty, zarůstající vodní kanály a stoky, vyhaslé vápenky a vysoké pece, zlatokopecké sejpy, 

pozůstatky po dolování včetně skrytých podzemních prostor, dominantní těžní věže a tovární 

komíny, výrobní a průmyslové areály, ale také dopravní prostředky, strojní zařízení či 

hudební nástroje, které významně ovlivnily technický rozvoj naší země. Tyto pozoruhodné 

doklady výroby stály dlouhá léta na okraji zájmu společnosti a byly obdivovány pouze 

znalci a sběrateli. Lidská bezohlednost a nezájem byly hlavními důvody, proč většina těchto 

dokladů prohrála boj s časem a proč jsou dnes připomínány pouze ve starých dokumentech a 

kronikách. Pohled na význam technických památek se v současné době výrazně mění. Zájem 

společnosti zachovat tyto památky, případně je komerčně využít, stále roste. 

Nutno však přiznat, že průmyslová zařízení i tovární objekty, kde před několika málo 

týdny, či naopak před více lety skončila výroba, nepůsobí vždy příliš přívětivě. Často 

poloprázdné budovy, rezivějící konstrukce, letité nánosy špíny i odpadů, nejrůznější přístavky 

a pozdější přestavby i dostavby dávají mnohdy jen tušit původní podobu objektu a tím i jeho 

historickou hodnotu a významnost. Takto vypadající objekty nepřitahují pochopitelně obvykle 
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zájem návštěvníků a jejich obdiv. Navíc je ke starým technickým a průmyslovým objektům 

poměrně často obtížný přístup a dojezd, neboť se nejedná o honosné representační zařízení 

typu zámku či kostela nebo kláštera, ale o místo lidské práce, námahy, dřiny a potu. Proto 

plány na jejich zachování a případné nové využití vyžadují přesvědčivé argumenty, značnou 

dávku fantazie i nadšení a významnou finanční i osobní podporu. Proto je v oblasti uchování a 

využívání technických památek nutno hledat vedle profesionálního zabezpečení i mnoho 

nadšení a lásky k technice a historii, kde často tato záliba může přejít z pozice amatérského 

nadšení nejen do objevitelské podoby, ale i do podnikatelské či zaměstnavatelské formy. 

Velkou překážkou pro uchování technických památek jsou velmi značné finanční náklady, 

neboť jsou to náklady nejen na renovaci a údržbu objektu a zařízení, ale často i na 

zabezpečení původního provozu. Provoz a případná výroba původních produktů totiž zvyšuje 

výrazným způsobem atraktivitu řady památek neboť právě provozní činnosti umožňují lépe 

pochopit staré výrobní postupy. Jistou a stále se vyskytující překážkou využití památek 

v cestovním ruchu je skutečnost, že ne všechny zajímavé památkové objekty jsou přístupné 

veřejnosti. Důvodem přitom může být nejen dosud probíhající výroba, ale i přírodní a 

přístupové překážky, majetkové vztahy nebo i neutěšený stavební stav. 

Vycházíme-li z konstatování LEDNICKÉHO (9), že moderní průmysl s dobou 

počátečního vzniku přibližně před třemi sty léty přinesl nejen bohatství lokalitám, kde se 

rozvíjel, ale řadu produktů, technologických linek a objektů, které doprovázely jeho rozvoj. 

Byly to zejména objekty, které se staly důležitou součástí krajiny. Tímto způsobem vznikla 

industriální architektura, která vytvořila stavby nejrůznějšího zaměření jež souvisely 

s výrobními aktivitami nebo vytvářenou technickou infrastrukturou. Proto se s průmyslovými 

stavbami, technickým zařízením výroben a příslušnou síťovou technickou vybaveností území 

setkáváme neustále, neboť nás doprovázejí téměř na každém kroku, jak ve městě tak na 

venkově. 

 

3.3 Vymezení pojmu technická památka a jejich členění 

Vymezení pojmu památka je velmi různorodé a subjektivní. V první řadě bývá tento 

pojem spojován se zpřístupněnými historickými objekty, rodnými domy slavných osobností, 

nebo památníky připomínající významnou historickou událost. Ve druhé řadě pak většinou se 

suvenýry přivezenými z dovolené nebo třeba prstenem po prababičce. Druhá skupina těchto 
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památek má význam především pro úzký okruh rodinných příslušníků, známých či pro 

jednotlivce a podstatu věci by přesněji vystihlo označení slovem upomínka. 

Technickou památkou rozumíme podle DVOŘÁKOVÉ (2) jedinečné nebo typické 

hmotné pozůstatky dokládající vývoj techniky a její úroveň v různých historických 

podmínkách. Pro praktickou potřebu modifikoval definici technických památek JASIUK (6), 

který považuje za technickou památku každý předmět nebo objekt, který vznikl 

následkem lidské činnosti, jejímž účelem bylo přizpůsobení přírody potřebám člověka a 

mající historickou hodnotu dokumentující tuto činnost v takové míře, že to rozhoduje o 

potřebě trvalého zachování dané památky jako kulturního statku. Jak z definice tohoto 

pojmu vyplývá, technické památky se výrazně liší od památek kulturních, na které jsme běžně 

zvyklí. Je to dáno především jejich původním výrobním nebo technickým účelem. Od něhož 

se vyvíjelo i jejich stavební řešení. Tovární komíny, těžní věže nebo rozsáhlé haly určují 

industriální stavbu jednoznačně. Ale často v terénu najdeme po výrobě jen obtížně čitelné 

stopy. Mnoho objektů bylo během doby přestavěno, řada z nich je využívána pro jiné účely, 

spousta jejich opuštěna a postupně se mění v ruiny. Přesto i takovéto objekty mohou mít svou 

neopakovatelnou atmosféru, podobnou té, kterou vnímáme při návštěvě trosek starobylého 

hradu.  

MAZAČ (15) považuje za technické památky taková lidská díla, která dokládají vývoj 

techniky, vědy a výroby v historii společnosti (jejich rozmanitých základních forem a užití 

v různých oblastech společenského života a v různých společenskohistorických podmínkách) 

a jejichž kulturní hodnota je takového stupně, že je v zájmu společnosti jejich trvalé uchování. 

Kritérií, podle nichž můžeme členit technické památky, je několik. Technické památky 

lze například rozdělit na movité a nemovité, nebo podle oboru, ve kterém vznikly. 

Nemovité technické památky můžeme navíc rozdělit podle účelu výrobně technických 

staveb, či podle doby jejich vzniku. 

Obory lidské činnosti, ve kterých daná památka vznikla jsou jedním s nejčastěji 

používaných kritérií pro dělení movitých i nemovitých technických památek. Jednotlivé 

profilové obory, k nimž lze přiřadit technické památky jsou prezentovány obvykle 

v následujícím abecedním pořadí: architektura industriálních staveb, doprava, dřevo a jeho 

zpracování, elektroenergetika, elektrotechnika, hornictví, hutnictví, chemický průmysl, 

keramika a porcelán, knihařství a polygrafické techniky, koželužství a kožedělný průmysl, 

lázeňství, mincovnictví, papírenství, plynárenství, poštovnictví, potravinářství, sklářství, 
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slévárenství, strojírenství, textilnictví, věda aplikovaná (metrologie, zeměměřictví), 

vodohospodářství a vojenství, jak uvádí HLUŠIČKOVÁ a kol. (5) 

Ve většině publikací bývá výběr výrobních odvětví zúžen na nejzákladnější obory, 

mezi něž patří hornictví, hutnictví, zemědělství, textilnictví, sklářství, vodárenství, 

vojenství a doprava. Existuje i třídění technických památek do 4 základních skupin podle 

jednotlivých hospodářských sektorů – primární  (zemědělství, hornictví), sekundární 

(výrobně-technické památky spojené s průmyslovou revolucí), terciární (doprava) a 

kvarciární  (univerzity, výzkumné instituce). 

 

Podle účelu výrobně technických staveb lze nemovité technické památky rozdělit na 

jednoúčelové, víceúčelové a kombinované výrobní stavby, jak navrhl Šenberger (5) 

a) JEDNOÚČELOVÉ VÝROBNÍ STAVBY 

Tyto stavby tvoří vždy „jakousi“ obálku stroje nebo zařízení a představují 

rozhodující výrobní článek. Hlavním účelem je ochrana volných výrobních zařízení před 

vnějším prostředím, nebo tato zařízení přímo vytváří. Do této skupiny patří především mlýny, 

cihelny, vápenky, důlní stavby, vysoké pece, elektrárny nebo vodárny. 

b) VÍCEÚČELOVÉ VÝROBNÍ STAVBY 

Podstatou těchto staveb je vytvoření univerzálního vnitřního prostoru pro různé 

druhy činností, které jsou založené především na řadě menších operací prováděných jak 

lidskou silou, tak příslušným mechanizmem. Mezi typické představitelé patří manufaktura 

s výrobním systémem, založeným na organizované práci skupiny lidí, klasická tovární budova 

či přízemní hala. 

c) KOMBINOVANÉ VÝROBNÍ STAVBY 

Tyto stavby jsou tvořené jednoúčelovým výrobním objektem, který je jádrem 

dalších souborů – doprovodných a pomocných staveb s odlišnou charakteristikou (sklady, 

sýpky, sušárny). Typickými představiteli jsou pivovary, lihovary, cukrovary, sklárny, 

porcelánky nebo povrchové části dolů. 

Při časovém třídění historických výrobně-technických staveb Šenberger  (3) rozlišuje 

členění na dvě základní skupiny: 
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• na stavby předindustriální éry 

• na stavby industriální éry 

Do první skupiny staveb patří stavby nejstaršího období výroby až po přelom 18. a 

19.století a do druhé skupiny pak stavby vzniklé od nástupu industriální revoluce. Protikladný 

názor k tomuto členění vyslovil FRAGNER (5), který upozornil, že není snadné vymezit u 

výrobně-technických staveb časové hledisko neboť vývoj čerpal z inovací a společenských 

událostí hluboko v předindustriálním období. Názorným dokladem této časové provázanosti 

jsou zjištění DVOŘÁKOVÉ, FRAGNERA, ŠENBERGERA (3) kteří uvádí, že v případě 

pivovarů to byla jak renesance tak především baroko, které vytvořily ze staveb pivovarů 

svébytný stavební druh. Přitom dodnes v řadě objektů tohoto typu pivo vyrábí, jak se lze 

přesvědčit v Českém Krumlově nebo v Třeboni. Naopak podoba a uspořádání etážovitých 

výrobních budov se tak osvědčilo, že se tyto stavby téměř v nezměněné podobě a 

s identickými parametry realizují dodnes. Jak se lze přesvědčit velmi názorně na příkladu 

výrobního areálu firmy Baťa ve Zlíně, staly se mezníkem ve vývoji průmyslových staveb a 

pro svou přizpůsobivost jsou i po ztrátě své původní výrobní funkce schopny přijmout 

jakékoli nové využití. 

LEDNICKÝ (9) upozorňuje, že technické památky lze členit také podle jejich 

umístění a to na: 

• památky nacházející se na původním místě („in situ“) kdy se často podílejí na 

vytváření „ducha místa“ (genius loci) 

• památky přenesené do sbírek nebo transferované na jiné místo např. do skanzenu 

 

Současně lze dělit technické památky na: 

• nemovité, kam patří takové památky, se kterými nelze volně hýbat a jsou předmětem 

evidence nemovitostí 

• movité, s nimiž lze volně hýbat 

Zatím co péče o movité památky techniky byla rozvíjená v muzeích zprvu 

vlastivědných a později technických již mnohem dávno, zájem o zachování nemovitých 

technických památek vznikl až v padesátých letech dvacátého století. Významnost 
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nemovitých technických památek je současně dána skutečností, že jsou nerozlučně spojeny 

s terénem (prostředím), ve kterém vznikly a s nimž po desetiletí své aktivní existence 

vytvářely živý celek. Vytržením z tohoto kontextu, třeba přenesením do muzea, mění se 

památka v exponát a ztrácí část nejen své dokumentární hodnoty, ale i přitažlivosti a 

zajímavosti. Proto je důležité prosazovat zásadu komplexní ochrany nemovité technické 

památky formou tvorby průmyslových skanzenů, jež by se mohly stát základem pro vytváření 

vzájemné spolupráce mezi různými podnikatelskými subjekty jež zajistí plnou spokojenost 

zájemců o tyto památky dokonalými službami nejrůznějšího charakteru. Také je důležité 

dosáhnout zájmu o technické památky i u výrobních podniků, které vznikly na základě objevu 

a rozvoje těchto pamětihodností a poukázat, že tento prostředek dokládající tradici a stáří 

výroby může významným způsobem podpořit image podniku a vést k zvýšení odbytu 

produkovaného zboží a tím i prosperity podniku. Na druhé straně technické památky mohou 

vést i k zvýšení celkové image lokality (obce, mikroregionu) a často napomoci k vytvoření 

jedinečné a zajímavé turistické destinace. 

3.3.1 Památka a pé če o technické památky v České republice 

Tendence k ochraně technických objektů jsou známé již z období První republiky, kdy 

byla například v Národních listech z roku 1924 zveřejněna výzva k záchraně technických 

památek. Avšak památková péče se začala soustavněji zabývat památkami vědy, techniky a 

výroby až po roce 1958, kdy byl vydán zákon č. 22/1958 Sb. o kulturních památkách, který 

byl roku 1987 nahrazen zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, jak uvádí 

MAZAČ (15) 

Na počátku druhé poloviny minulého století byl poprvé pořizován soupis technických 

památek jako podklad pro Státní seznam nemovitých kulturních památek. Ochrana 

movitých technických památek se předpokládala v rámci speciálních muzeí. Od 70.let 

20.století byly zápisy technických památek prováděny především buď u vyloženě technických 

děl nebo u výrobních staveb většinou z předindustriálního období. Jejich výhodou byl přímý 

vztah k obdobím s hodnotnými architektonickými slohy. Industriální éra byla považována za 

období, které není třeba výrazně chránit, a projevila se snaha o likvidaci těchto staveb ve 

městských čtvrtích. Špatný stav péče o technické památky a demolice pražského Denisova 

nádraží vedl v roce 1987 ke vzniku Sekce ochrany průmyslového dědictví při Národním 

technickém muzeu Praha. 
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Roku 1995 vyhlásilo Ministerstvo kultury programový projekt „Výzkum 

industriálních a technických objektů a areálů“  na podporu evidence industriálního 

dědictví. V květnu roku 2002 bylo zřízeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví 

(VCPD) při Českém vysokém učení technickém v Praze. Jedním z hlavních cílů VCPD je 

mapování průmyslového dědictví ČR a spolupráce při tvorbě a realizaci projektů jeho 

záchrany, což zdůrazňuje MAZAČ (15). 

Důležitou roli při ochraně, záchraně a osvětě technických památek hrají také aktivity 

České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), 

Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI),  Národního památkového ústavu (do roku 

2003 Státní ústav památkové péče) složeného z 11 územních odborových pracovišť, 

Ministerstva kultury ČR a mu podřízených organizací státní památkové péče, Technického 

muzea v Brně, nebo nepolitického občanského sdružení – Českého svazu 

vědeckotechnických společností. 

Nejstarší metodou zachování a ochrany movitých technických památek je technické 

muzejnictví. Rozvoj technického muzejnictví způsobila první světová válka v Londýně roku 

1851. Do konce 19. Století bylo založeno České průmyslové muzeum v Praze a roku 1908 

vzniká Technické muzeum v Království českém, dnešní Národní technické muzeum 

v Praze. Další poměrně velkou sbírku technických prostředků používaných v zemědělské 

výrobě vystavuje Národní zemědělské muzeum v Praze, a expozice umístěné na zámku 

Kačina u Kutné Hory v Muzeu českého venkova. 

Velmi mnoho technických movitých památek z vývoje dopravních prostředků 

vystavuje a vlastní jak řada muzeí výrobních produktů nebo měst, které se výrobou proslavila. 

Typickými případy jsou Podnikové muzeum podniku Škoda auto a.s. a Muzeum 

automobilů Tatra. Obdobně existuje řada soukromých sběratelů, kteří mají rozsáhlé sbírky 

automobilů – veteránů, z nichž jen část je přístupná veřejnosti. Poměrně častá jsou muzea 

spojená s železniční technikou, kde největší sbírku vedle Národního technického muzea má 

Železniční muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka. Řadu účelových dopravních 

systémů používaných v dolech prezentuje Hornické muzeum v Příbrami a Hornické 

muzeum OKD. Letecká technika je vystavována ve speciální expozici Národního 

technického muzea v Praze – Kbelích a zajímavá sbírka dopravních, cvičných i vojenských 

letadel se nachází v Leteckém skanzenu v Kunovicích. Dopravní prostředky používané 
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v městské veřejné dopravě presentují Muzeum městské hromadné dopravy v Praze, 

Muzeum Dopravního podniku Ostrava a Technické muzeum v Brně. 

 

3.3.2 Technické památky v cestovním ruchu 

V historickém kontextu je nutno vidět jak v industriální architektuře, tak v tovární 

vybavenosti nejen sepětí s vývojem vědy techniky a výroby, ale i neobyčejně pádný doklad 

tvořivosti lidského ducha, řemeslné dovednosti našich předků a cíleného estetického projevu 

celých generací. Je však pozoruhodné, že k docenění kulturních hodnot průmyslových 

památek dochází vlastně až v druhé polovině uplynulého století. Je to přitom o to více 

paradoxní, že až po nástupu enviromentalismu se začíná jako objekt hodný pozornosti a 

ochrany chápat industriální architektura. Takže se nelze divit, že z památkového hlediska jsou 

tyto objekty často ve velmi špatném stavu a vizuálně nepřitahují návštěvníky. 

Přesto lze v posledních letech zaznamenat nebývalý zájem o řadu technických 

památek nejen u odborníků, ale i u laické veřejnosti. Přitom mezi prvními se staly středem 

zájmu turistů především movité technické památky, které prochází hlubokou změnou ve 

svém postavení. Z vystavených a pasivních exponátů technických muzeí a sbírek se tyto 

památky stávají často silnými magnety přitahujícími zájem účastníků cestovního ruchu. 

Typickým příkladem vhodného a mnohostranného využití movitých technických památek je 

jejich využití v dopravě turistů, kdy je využito nejen originálů, ale hlavně zdařile provedených 

replik. A tak nastal nebývalý zájem o automobilovou přepravu historickými silničními 

vozidly, o závody automobilů-veteránů na historických trasách a o nostalgické jízdy těchto 

automobilů v rámci jiných akcí. Velmi často jsou využívány dopravní prostředky i 

k reklamním účelům, kde vedle automobilů stále větší úlohu sehrávají letadla a to nejen 

dopravní, ale i bojová vystupující často jako důležité a přitahující složky leteckých dnů. 

Velmi často jsou používány pro propagační lety i dříve vysoce rozšířené dopravní letadla 

jako Junkers Ju 52 nebo známá “Dakota“. V českých podmínkách se objevuje zvýšený zájem 

o železniční přepravu formou vzpomínkových akcí při využití především vlaků tažených 

parními lokomotivami a s vlakovou soupravou sestavenou s historických vagonů (nostalgické 

vlaky). Tímto způsobem železnice připomíná velmi nápaditě i vtipně svou dlouholetou 

historii a tradici společenského fenoménu první kategorie. Mimo to nastupuje stále agresivněji 

doprava turistů replikami starých historických vlaků, které mají charakter přepychových 

vlaků. Tyto vlaky slouží nejen jako dopravní prostředek, ale zůstávají často i synonymem 
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luxusu na kolejích pro naši současnost. K těm nejvýznamnějším patří Orient express, který 

poprvé v roce 1883 propojil Evropu a Asii přičemž jeho klasickou tratí zůstala trasa Paříž-

Istambul, na níž byla pravidelná doprava ukončena v roce 1977. Od 25.května 1983 je možno 

využít zrestaurované vagony na železniční výlety po několika trasách. Také na jiných 

kontinentech lze nalézt řadu zajímavých historických luxusních expresů (12) 

Neméně důležitou úlohu však v turistickém ruchu sehrávají i nemovité technické 

památky, kde se objevuje velká řada možností jak využít těchto objektů. K těmto možnostem 

patří : 

• Nezměněná podoba objektů a tvářnost dané lokality přestože byla provedena vnitřní 

rekonstrukce objektu, či změna technického technologického vybavení na žádoucí 

současnou úroveň, aby byla zachována rentabilita podnikání. Tímto je umožněno 

pokračovat ve výrobě, přičemž původní vzhled i disposice objektu jsou zachovány a 

pouze podrobeny pečlivé údržbě a řádným opravám za dohledu orgánů památkové 

péče a s možným finančním přispěním z prostředků cestovního ruchu. Tímto zásahem 

nedochází k narušení původního vzhledu lokality a její přitažlivost pro zájemce se 

nemění. 

• Citlivá přestavba průmyslových objektů po ukončení provozu na objekty pro účastníky 

cestovního ruchu i celou veřejnost přitažlivé. Jedná se tudíž o zřizování muzeí, hotelů, 

restaurací, tržnic, zábavních center i kongresových prostor ve výrobně-technických 

stavbách, přičemž přestavba by měla zachovat původní jedinečnost celého objektu 

nebo jeho částí a současně vhodným způsobem připomínat i původní zaměření. 

• Výstavba průmyslových skanzenů a tvorba účelově zaměřených muzeí i podnikových 

expozic průmyslových podniků jako připomínka nejen tradice, ale i historie 

realizované průmyslové aktivity. 

• Umožnění prohlídky historických provozů, kde se pro návštěvníky uchovala přitažlivá 

původní technologie. Typické v této oblasti jsou potravinářské provozy a jako příklad 

mohou sloužit pivovary, lihovary, maso zpracovatelné závody nebo vinné sklepy. 

V tomto případě je výhodné uplatnit i přednosti místní gastronomie a vhodným 

způsobem ji propojit s poznáním nejen výrobní technologie ale i výsledkem výroby. 

Problémem je někdy dodržování předepsaných hygienických opatření. 
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• Přebudováním dříve průmyslových podniků na objekty sloužící k trvalému bydlení, na 

kanceláře nebo prodejní objekty a jiné provozy. Zde je vhodné připomenout, že 

přebudování průmyslových objektů nebo objektů technické infrastruktury na tzv. 

„lofty“ – či-li ateliérové bydlení vzešlo koncem šedesátých let minulého století 

z newyorských uměleckých kruhů, kdy bylo hledáno levné a dostupné bydlení 

stěhováním do opuštěných továrních hal a skladů. Obytná část přestavby je posléze 

doplňována výstavbou potřebné infrastruktury, takže nám vzniká velmi zajímavý 

komplex, který v sobě slučuje vymoženosti současnosti a prvky starobylosti 

v jedinečném vizuálním projevu. 

 

3.4 Hornictví České republiky 

Složité geologické pochody v dávno uplynulých dobách vytvořily na území současné 

České republiky nejen členitý povrch, který usilovnou prací mnoha generací byl úspěšně 

přetvořen na převážně kulturní krajinu, ale geologické procesy se podílely na vzniku 

významných a bohatých ložisek důležitých nerostných surovin. A tak již v dávných dobách 

bylo toto území, především však území Čech, proslaveno těžbou vzácných kovů a drahých 

kamenů. Rozmanitost nerostného bohatství měla rozhodující vliv na prudký rozvoj hornictví, 

které dosáhlo v určitých obdobích své historie světového významu nejen vyspělou báňskou 

technikou, ale také řadou prvenství v oblasti montánních věd, v odborném hornickém školství 

a báňském zákonodárství i v řízení dolů. Současně se těžba nerostů, ať nadzemním nebo 

podzemním způsobem, stala spolu se zemědělstvím hlavním činitelem, jež mění tvářnost i 

velkých oblastí podle potřeb a požadavků lidí, pro které se hornictví stalo zdrojem obživy. 

Výskyt rud vzácných barevných kovů, železných rud, využitelného kamene, kaolinu i 

uhelných ložisek ovlivnil v průběhu dějinného vývoje politické, ekonomické, kulturní, 

sociální, právní i správní poměry v České republice. V jednotlivých historických etapách se 

stávaly těžené suroviny významným aktivním činitelem podle konkrétní situace a tato 

skutečnost se odrážela i v postavení jednotlivých hornických měst v rámci Českého 

království, v rámci bývalé habsburské monarchie či bývalé Československé republiky. Proto, 

ať chceme či nechceme, musíme přiznat, že hornická činnost dlouhodobě ovlivnila život na 

území nynější České republiky a lze ji proto, i přes mnohé negativní vlivy na životní 

prostředí, považovat za významného činitele pokroku. Po rozvoji rudného hutnictví nastal 

vlivem průmyslové revoluce u nás neobvyklým způsobem rozvoj i uhelného hornictví, jež se 
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stalo základem a hybnou silou rozvoje řady odvětví. Uhlí sehrálo nejen úlohu primárního 

zdroje tepelné energie, ale stalo se i důležitou surovinou. 

Tento krátký historický vstup ukazuje nejen na významnou úlohu, kterou těžební 

činnost sehrála v dějinách našeho státu, ale i na důležité postavení hornictví při formování 

moderního českého průmyslu. Proto se nelze divit, že v řadě lokalit se setkáváme s pozůstatky 

této lidské aktivity nejen ve formě vlivu na vzhled původní krajiny, ale i v podobě staveb a 

technických zařízení, které se zachovaly. Tito věrní svědkové minulosti jsou nejen velmi 

významným dokladem vývoje lidské činnosti a důležitým odkazem zručnosti, dovednosti a 

schopnosti našich předků, ale i cennou výpovědí o ekonomické a sociální úrovni své doby. 

Současně se staly tyto průmyslové stavby nezanedbatelným urbanistickým prvkem řady 

průmyslových sídelních lokalit. Často se přitom jedná o nejvýznamnější dominanty a 

orientační body území, nejen svou hmotou a výškou, ale i komunikačním propojením 

s okolím a významem, který sehrály v životě obyvatelstva. 

 

3.4.1 Vývoj hornictví na území České republiky 

Území, na kterém se rozkládá Česká republika, se často stávalo křižovatkou 

nejrůznějších proudů pravěkého obyvatelstva. Trvalejší usazování obyvatel začalo koncem 

starší doby kamenné, kdy byly oteplováním atmosféry vytvořené vhodné klimatické 

podmínky pro osídlování. K nejstarším oborům, které vytvářely základní podmínky pro vývoj 

společnosti, patří dobývání a zpracování nerostných surovin. České země patřily mezi 

oblasti s vysokým počtem rudních ložisek nejrůznějších druhů a zařadily se tak k předním 

oblastem střední Evropy v tomto oboru, což potvrzuje MAJER (13) 

V počáteční fázi hornictví byly sbírány a dobývány nerostné suroviny dostatečné 

tvrdosti pro účely výroby různých nástrojů a náčiní. Doklady o nejstarším hlubinném 

dobývání na našem území jsou doložené v Tušimnicích na Chomutovsku, kde byl získáván 

křemenec v období mladší doby kamenné. Naše země se hlásí také k celosvětovému 

prvenství užití uhlí člověkem na vrchu Landek v Ostravě, a to již před 23 tisíci lety, jak 

uvádí MAZÁČ (15) 

Historický vývoj českých zemí značně ovlivnily tři důležité kovy – zlato, stříbro a 

cín. 
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Rýžování nejvýznamnějšího kovu, tzn. Zlata, je doloženo již v 9. Století před naším 

letopočtem u Modlešovic na Strakonicku. Zlato se postupně rýžovalo zejména z náplavů řek 

Vltavy, Otavy a Opavy a od 14. Století se začalo dobývat i hlubinnými pracemi 

v Kašperských horách, Zlatých horách, Jílovém u Prahy, u Nového Knína nebo na Šumavě. 

Hospodářský význam zaznamenal český cín. Kov, který se stal společně s mědí 

nedílnou součástí bronzu. Rozvoj rýžování cínu nastal ve 12. Století v Krušných Horách a 

Slavkovském lese. Počátkem 13. Století pronikl český cín na evropské trhy a svým 

množstvím a kvalitou převyšoval dominantní anglický cín. 

K těžbě stříbra, jako posledního významného kovu, došlo na území poměrně pozdě. 

Objev stříbrných rud počátkem 13. Století vyvolal skutečný rozmach českého hornictví a 

silnou kolonizační vlnu. Mezi nejvýznamnější střediska těžby stříbrného kovu patřila Jihlava, 

Kutná Hora, Jáchymov a Příbram. Bohatá ložiska přinášela městům výhody v podobě 

královských výsad. Města se stala významnými společenskými i kulturními středisky českých 

zemí, což dokládá jejich bohaté a dodnes zachovalé kulturní dědictví. S těžbou stříbra je 

spojeno další světové prvenství, kterým se Česká republika může právem pyšnit. Roku 1875 

bylo poprvé dosaženo kolmé hloubky 1 kilometru, a to na Dolu Vojtěch v Příbrami, podle 

MAZAČE (15) 

Zlato a stříbro sloužilo od počátku jako platidlo a používalo se pro ražbu mincí. 

Prvními raženými mincemi na našem území byly zlaté Keltské duhovky, jak informuje 

MAJER (13) 

Vedle zlata, stříbra a cínu se u nás hojněji těžily také železné, měděné, olověné rudy a 

uran. S příchodem průmyslové revoluce vzniká potřeba, vedle železa a barevných kovů, 

většího množství černého a hnědého uhlí. K nejvýznamnějším hnědouhelným pánvím na 

našem území patřila pánev severočeská, sokolovská a chebská. Černé uhlí bylo v minulosti 

hojně těženo v ostravsko-karvinských dolech a na Kladensku. Těžba uhlí pokračuje i 

v současnosti, na rozdíl od těžby rud, která byla ukončena počátkem 90. let minulého století. 

V říjnu roku 1995 byl do jámy Dolu Hubert v Horním Slávkově shozen věnec a tím byla 

definitivně uzavřena těžební aktivita podniků rudného hornictví české republice. 
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3.4.2 Vývojové etapy českého hornictví v pr ůběhu 17. až 20. Století 

Nástup industriálního období poznamenal i české hornictví neboť došlo k výraznému 

oživení po krizi, která byla vyvolána třicetiletou válkou. Protože většina ložisek v tradičních 

revírech byla vydobyta do značných hloubek, proto stát v druhé polovině 18. století prováděl 

průzkumné práce, při nichž byl prověřen stav a možnosti obnovy dolování v Jílovém, 

Kašperských horách, Kutné Hoře, Rudolfově, Krušných horách a na Českomoravské 

vrchovině. Zvláštní pozornost byla věnována Jáchymovu a Příbrami. Přes tato opatření se 

úsilí státu rozšířit dolování drahých kovů většinou míjelo účinkem. Těžba železných ložisek 

v 18. Století byla ovlivněna zcela jinými faktory, a proto byl její vývoj odlišný. 

Nejproduktivnější oblastí byly v té době Brdy  s rozsáhlým železářským podnikem ve 

Zbirohu, dále Příbramsko, Rokycansko, Dobříšsko a Křivoklátsko. S rostoucí výrobou železa 

rostly požadavky na stále větší množství uhlí. Hnědé uhlí bylo dolováno na Teplicku, 

Kadaňsku, Chabařovicku a Sokolovsku. Rozvoj černouhelného hornictví bylo zahájeno 

v polovině 18. století odkrytím rakovnické pánve a do konce 18. století byla otevřena většina 

uhelných pánví v českých zemích, jak tvrdí MAZÁČ (15) 

Zásadní změnu v českém hornictví způsobila od přelomu 20. – 30. Let 19. Století 

průmyslová revoluce. Důsledkem byly zvýšené nároky na železo a barevné kovy. Železné 

rudy se těžily na mnoha místech v Krušných horách, západních Čechách, Podkrkonoší, 

Orlických horách, Jeseníkách a na Českomoravské vrchovině. Stříbro a zlato, využívané 

jako mincovní kovy, zůstaly stále v středu zájmu. Ložiska zlata byla téměř vyčerpaná a 

těžba v Jílovém v Kašperských horách postupně ustávala. Naopak produkce stříbra rychle 

vzrůstala v příbramském revíru. Roku 1890 dominantní výtěžek 35 100 kg stříbra v tomto 

revíru tvořil téměř 98% celkové produkce tohoto kovu v rakousko-uherské monarchii. Těžba 

stříbra se také úspěšně rozvíjela v Jáchymově. Další důležitý kov pro průmyslovou výrobu, 

tj.olovo, byl získáván z ložisek ve Stříbře, Oloví, Jáchymově, Příbrami, Horním Benešově 

a Rýmařově. Vedle olova byla těžena na našem území také ložiska mědi, zinku, wolframu, 

niklu, kobaltu, manganu a bizmuntu. Zvláštní kapitolu tvoří hornictví uranu v Jáchymově, 

jehož počátky se datují již do konce 18. století. 

K rozvoji těžby těchto rud došlo po vypracování metodiky Marie Curie Sklodowské 

na separaci radia v roce 1910. Od poloviny 19. století dochází k masivnímu rozvoji t ěžby 

uhlí. Mezi významné uhelné revíry patřily podkrušnohorské hnědouhelné oblasti, které 

vytlačovaly nekvalitní hnědé uhlí a úspěšně konkurovaly černému uhlí ze slezských revírů. 
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Ke konci 70. let 19. století předběhla těžba hnědého uhlí černouhelnou těžbu, a to až do 1. 

světové války. 

Méně hodnotné energické uhlí v podobě lignitu bylo těženo v rozsáhlé oblasti jižní 

Moravy, kde první hmotný důkaz o hornickém podnikání je z roku 1824 jak uvádí ŠKOLA 

(16)  A tak původní, mělké tzv. „selské šachtice“ byly postupně nahrazovány hlubšími doly 

neboť se zdokonalovala postupně důlní technika. 

Nástup dvacátého století přinesl nečekaný rozvoj zdokonalování původních 

jednoduchých strojů a pracovního nářadí. Nastupuje v řadě dolů velmi výkonná důlní technika 

a původní tradované hornické zkušenosti jsou postupně nahrazovány odbornými znalostmi 

vyučovanými na nově zřízených hornických školách a učilištích. Těžba a zpracování 

nerostných surovin byly v první polovině 20. století ovlivněny hned dvěma světovými 

válkami, což mělo za následek například zvýšení výroby železa v letech 1914 - 1918 z 2,1 

milionu na 3,3 miliony tun. V první polovině 20. století se těžilo zlato jen z ložiska Roudný 

až do roku 1930. Ve 2. polovině minulého století bylo zlato získáváno v Jílovém a ve Zlatých 

horách. Ze železných ložiskových základen měly větší hospodářský význam pouze dvě 

lokality – středočeský Barrandien a severomoravská jesenická oblast. Po druhé světové 

válce procházelo hornictví obdobím  intenzivního rozvoje. V 60. letech pak došlo k prvnímu 

výraznějšímu útlumu. Byla ukončena těžba většiny ložisek železa, zlatorudného ložiska 

v Jílovém a také těžba uranu v Jáchymově. V Příbrami byly práce v rudných dolech ukončeny 

roku 1979 a ve Zlatých Horách pak roku 1993. V říjnu roku 1995 byl do jámy Dolu Hubert 

v Horním Slávkově shozen věnec a tím byla definitivně uzavřena těžební aktivita podniků 

rudného hornictví v České republice. 

Produkce uhlí se v první polovině 20.století zásluhou racionalizace a mechanizace 

zvyšovala. Ve třicátých letech vstupuje do hornického podnikání firma Baťa, a.s. Zlín, která 

po roce 1930 zakoupila na jižní Morav ě několik dolů a v roce 1933 otevírá důl Tomáš 

v Rotiškovicích s vysokou technickou vybaveností. Toto datum lze považovat podle ŠKOLY 

(16), za začátek etapy intenzivního technického rozvoje a modernizace v jihomoravském 

lignitovém revíru. Jak dokumentuje LEDNICKÝ (11) důvodem baťovského podnikání 

v hornictví byla snaha vyvolat tlak na snížení ceny černého uhlí dodávaného pro vzrůstající se 

Baťův koncern. S rozvojem dolů v majetku firmy Baťa, a.s.Zlín je spojeno i intenzivní 

rozvíjení dopravní infrastruktury z níž nejzajímavější je vybudování dopravní vodní cesty 

mezi Otrokovicemi a Rohatce v letech 1934 až 1938. 
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Tragickým mezníkem v jeho těžbě bylo ale násilné odebrání značné části pohraničního 

území po mnichovském diktátu roku 1938. Republika ztratila 57% těžby černého uhlí a 93,2% 

těžby uhlí hnědého. Po druhé světové válce došlo k výraznému poklesu těžby z důvodů 

vydrancování dolů, špatného stavu a nedostatečné kapacitě. Těžba uhlí se zvyšovala až ve 2. 

polovině 20. století. Vedle ostravsko-karvinských dolů byly druhou naší nejvýznamnější 

jednotkou těžby černého uhlí doly na Kladensku. Nejdůležitější hnědouhelnou pánví byla  

severočeská pánev, dále  pánev sokolovská a chebská. Po sametové revoluci došlo 

k omezení těžby uhlí v důsledku podřízení těžby tržní ekonomice. Končí těžba černého uhlí 

ve většině těžebních revírů a černé uhlí se těží pouze na Karvinsku  a v okrese Frýdek-

Místek (důl Staříč). Od roku 1995 také těžba lignitu je omezena pouze na důl Mír 

v Mikul čicích, kde je lignit využíván převážně v hodonínské tepelné elektrárně. 

3.4.3 Využitelnost hornických objekt ů a pozůstatk ů po hornické činnosti 

Většina hornických objektů nacházejících se na našem území již ztratila svou funkci 

a v současné době tyto pozůstatky zůstávají nevyužity a postupně chátrají. Objekty a areály 

těžebního průmyslu patří mezi jednoúčelové objekty a jejich rekonstrukce a využití je 

obtížnější než u objektů zpracovatelského průmyslu, neboli objektů víceúčelových. Ještě 

donedávna byla záchrana jednoúčelových těžebních objektů, hald a rekultivace území 

povrchové a podpovrchové těžby se zachováním odkazů na tyto aktivity velmi těžko 

představitelná. K prvním aktivitám pro jejich záchranu a využití docházelo ze strany obyvatel 

těchto území a bývalých zaměstnanců dolů. Objekty a areály těžebního průmyslu mohou být 

využity jednak k podnikání v průmyslu, tak především v oblasti cestovního ruchu. V těchto 

odvětvích mohou být také s úspěchem využity přírodní lokality,  na jejichž dnešní podobě 

zanechala hornická činnost své stopy. 

V rámci podnikatelských aktivit v průmyslu lze využít opuštěných staveb a zařízení 

dolů v nejrůznějších oblastech. Jedná se především o tyto oblasti: 

- využívání areálů dolů k drobné obchodní a výrobní činnosti, 

- přeměna výrobního zaměření ve stávajících objektech, 

- využití budov pro skladováni. 

Jednou z nejvýznamnějších a nejúčelnějších možností zachování dokladů hornictví je 

jejich využití v cestovním ruchu. Areály a jednotlivé objekty (těžní věže, štoly, vytěžené 
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jámy, cechovny, strojovny, lampovny, aj.) včetně jejich strojního zařízení mohou být 

zpřístupněny jako  prohlídkové objekty, předvádějící původní výrobní funkci, nebo jako 

prohlídkové objekty v klidu. Další možností je jejich přestavba na objekty sloužící jak 

účastníkům cestovního ruchu, tak i místní veřejnosti. Do této skupiny patří restaurace, 

vinárny, hotely, prostory pro konání kongresů, tržnice či zábavná a sportovní centra. 

Komplexní rekultivací lze z důlních prostor a areálů vytvořit nové stavební plochy, 

které mohou být využity pro výstavbu jak obchodních center tak bytových čtvrtí.  

Zajímavou možností je využití hornických brownfieldů v průmyslu zábavy po jejich 

přeměně na řadu možných zařízení. Podzemní prostory jsou pak využitelné v oblasti 

zdravotnictví prostřednictvím metod zaměřených na léčení chorob dýchacích, alergií a 

astmatu. 

 

4 Význačné hornické památky 

Území České republiky prošlo složitým geologickým vývojem jež vytvořil nejen 

členitou krajinu, která usilovnou prací mnoha generací především zemědělců a pracovníků 

v lesním hospodářství byla přetvořena do podoby kulturní krajiny, ale tyto geologické 

pochody vytvořily i nerostné bohatství, které se stalo impulsem rozvoje průmyslu. Současně 

se ukazuje, že po zemědělství se stalo hornictví druhou nejdůležitější lidskou činností, která se 

podílela na změnách původní krajiny. Zde je nutno však připomenout, že vedle devastujícího 

účinku těžby je nutno vidět i rozsáhlou rekultivační činnost, která svými aktivitami vytváří 

jedinečnou možnost tvorby přitažlivých objektů pro účastníky cestovního ruchu. Přitom 

významnou úlohu zde mohou sehrávat právě objekty technických hornických památek, které 

lze podle LEDNICKÉHO (10) rozčlenit : 

 

• Zpřístupněné doly jež provozují aktivní činnost nebo v nich probíhá postupná 

likvidace důlní činnosti. 

• Hornické skanzeny s doprovodnými muzeálními expozicemi. 

• Specializovaná muzea jež předvádí movité hornické památky a modely dolů či 

některých důlních činností a objektů. 
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• Regionální muzea v místech s hornickou tradicí jež vystavují památky na místní 

hornictví. 

• Samostatné zpřístupněné štoly jež dokumentují rudné hornictví a případně i povrchové 

lomy na uhlí či jiné nerosty. 

• Naučné stezky zaměřené na hornickou tématiku jež často vedou v místech bývalých 

hald. 

Současně rozvoj hornictví se stal základním faktorem intenzivního růstu dalších 

odvětví především těžkého průmyslu. Jeho současná restrukturalizace, útlum a zásadní 

přeměna celých oborů vede ke vzniku opuštěných, devastovaných průmyslových objektů, 

které však mnohdy neztratily svou přitažlivost. Tito věrní svědkové minulosti jsou nejen 

velmi vyspělým dokladem vývoje lidské činnosti, a důležitým památníkem zručnosti a 

dovednosti našich předků, ale i cennou výpovědí o ekonomické a sociální úrovni své doby. 

Útlumové programy v hornictví a ukončení těžby většinou vedou nejen k opuštění objektů, 

ale i k postupné demolici povrchových objektů šachet a vzniku devastovaných ploch jež 

označujeme mezinárodně vžitým pojmem „brownfields“. Ukončení aktivní hornické činnosti 

se zprvu jeví jako výhoda, neboť se ztrácí hluk, prach i těžká dřina.Současně se však ztrácí i 

zaměstnanost lidí a to znamená hledání náhrady v podobě nových činností a s ukvapenou 

likvidací starých provozů zanikají architektonicky pozoruhodné stavby a hodnotné, často 

originální , technické památky a ztrácí se i typická atmosféra jež vytvářejí siluety těžních věží. 

Jelikož staré průmyslové stavby spolu s pozůstatky technického zařízení dokladují 

charakteristickou atmosféru průmyslového prostředí a promlouvají k dnešnímu návštěvníkovi 

osobitým a nenapodobitelným kouzlem, je nutno je alespoň zčásti zachovat a zpřístupnit 

technické památky prostřednictvím cestovního ruchu. Přitom zde sehrává významnou úlohu i 

průvodcovská činnost znalců pracovního prostředí a jejich znalost různých odborných výrazů, 

průpovídek i historek, která vytváří v návštěvnících nezapomenutelné dojmy a zlidšťuje 

strohost a mnohdy i odpudivost těchto technických zařízení. Nezastupitelnou úlohu současně 

sehrává i originální hornický folklor projevující se oděvem, hudbou i písněmi, nářečím,   

charakteristickými nápoji, stravou a řadou zvyků. Současně je to i způsob, jak aktivovat 

cestovní ruch v bývalých oblastech průmyslu a těžby, jelikož vytvoření návštěvnických 

objektů dodává těmto lokalitám novou kulturní a zajímavou atraktivitu. Tímto způsobem je 

přinesena do dané oblasti i určitá možnost zaměstnání i když se jedná o mnohem méně 

pracovních příležitostí než-li představovaly možnosti dřívějšího průmyslového 
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zaměstnavatele a navíc se jedná převážně o méně finančně přitažlivé zaměstnání a často 

dokonce i zaměstnání sezónní. Přesto tyto aktivity mají svůj obrovský význam, protože právě 

díky možnosti zaměstnání se udrží obyvatelnost daného území. 

4.1 Hornická muzea 

Nejznámějším a také největším hornickým muzeem v České republice je Okresní 

muzeum Příbram-Hornické muzeum Březové Hory. V současné době se nachází podstatná 

část objektů muzea v areálu historických březohorských  dolů – Ševčinského, Anenského a 

Vojtěšského. Zejména areál Ševčinského dolu vyniká autenticitou důlního prostředí tak, jak to 

vypadalo před 120 lety. Návštěvníkův dojem dále umocňuje nejen zaměření více než dvaceti 

stálých expozic, ale také jejich umístění v originálních hornických provozních i správních 

objektech čímž je nenásilně přiblížená bohatá montánní minulost regionu. Při využití prvků 

SWOT-analýzy lze konstatovat následující přednosti této technické památky: 

� Jedinečnost prostředí Březových Hor jež si uchovalo v okolí muzea atmosféru 

hornického maloměsta téměř nedotčeného ne vždy vhodnými přestavbami z let 

nedávno minulých. 

� Blízkost naší nejznámější a nejvíce navštěvované lokality, hlavního města Prahy. 

� Snadná dostupnost jak veřejnými dopravními prostředky (vlak, autobus) tak i osobním 

automobilem. 

� Jedinečnými a vzácnými technickými památkami, množstvím exponentů dobře 

uspořádaných v přehledných expozicích a možností jízdy důlním vláčkem, kde je 

počítáno i s převozem zdravotně postižených. 

� Příjemným stylovým prostředím původní historické hospůdky „Na vršíčku“ s bohatou 

gastronomickou nabídkou v příznivých cenových relacích. 

� Možnost navštívit původní hornickou chalupu s expozicí přibližující život hornické 

rodiny na přelomu 19. a 20.století. 

Na druhé straně lze konstatovat, že určitými slabinami muzea jsou následující 

skutečnosti : 

� Rozlehlost muzea a nutnost přechodu ulicemi města s poměrně čilým dopravním 

ruchem při přesunu z areálu Ševčinského dolu k objektům dolu Anna a Vojtěch. 
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� Horší informační systém v ulicích města a chybějící ukazatele či informace o muzeu 

na autobusovém i vlakovém nádraží. 

� Málo atraktivní vstupenky, které se nemohou stát pro návštěvníky vhodným  

suvenýrem. 

Hornickými památkami přímo oplývá město Ostrava a jeho okolí, středisko 

Ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace. Jak uvádí přehled zpracovaný MATĚJEM a 

RYŠKOVOU (14) je v ostravské části Ostravsko-karvinského revíru celkem třicet čtyři 

zajímavých technických objektů, které jsou úzce spjaty s důlní činností. Z hlediska cestovního 

ruchu lze považovat za nosnou atraktivitu této oblasti Hornické muzeum OKD, které vzniklo 

v roce 1987 na dole Anselm po mnohaletém úsilí několika nadšenců bojujících o zachování 

ostravské hornické historie. Dnešní muzeum bylo zpřístupněno veřejnosti 4.prosince 1993 a 

jeho základ tvoří hlubinný důl Ferdinandovo štěstí, jehož jáma se začala hloubit v roce 1833. 

Důl ve své mnohaleté historii změnil mnohokráte jméno vlivem politické situace a přináleží 

mu řada technických prvenství, neboť patřil k technicky nejprogresivnějším dolům revíru. 

Jeho činnost byla ukončena v roce 1974 a těžba v jeho důlním poli ustála v roce 1991. Dnes 

nese jméno Anselm a v jeho prostorách jsou cílevědomě shromažďovány všechny dostupné 

exponáty s hornickou tématikou, zejména původní stroje a technologická zařízení z celého 

OKD. Exteriér muzea tvoří osm památkově chráněných budov v charakteristickém stylu 

slezské průmyslové architektury z přelomu uplynulých dvou století, tzv. průmyslové secese. 

Autentický pohled na počátky hornictví nabízejí zpřístupněné původní štoly ve slojích Albert 

a František z první poloviny 19.století. Na ně pak navazují dva mechanizované poruby jež 

dokumentují dobývání uhlí v průběhu 20.století. Z prostředků vlastníka muzea, bylo v roce 

1999 obnoveno klecové fárání hlavní jámou přímo na štolové patro i když jen v poměrně 

krátkém úseku jámy. 

Velikou předností muzea je jeho těsné sousedství se svahy národní přírodní památky 

Landek,což umožnilo nejen vytvoření naučné geologické stezky s unikátními výchozy 

uhelných slojí, ale poskytuje obrovskou možnost revitalizace Kandelu, jehož program tvoří 

několik dílčích projektů z nichž cyklostezka je již zrealizována. Další významnou předností je 

volný prostor v dolní části muzea, kde vzniká postupně rozsáhlý areál aktivního odpočinku 

pro návštěvníky muzea. Za velmi významnou přednost je nutno považovat výbornou úroveň 

propagace a značení na přístupových silnicích vedoucích k Ostravě i možnost občerstvení ve 

stylové hospodě „Harenda“.Za určité nevýhody muzea jako celku lze považovat: 
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� Poněkud složitější způsob dopravy veřejnými dopravními prostředky. 

� Existenci hornického muzea umístěného v objektech národní technické 

památky Dolu Michal, což s ohledem na prázdnotu výstavních ploch  muže 

vyvolat značné zklamání turistů při záměně s Hornickým muzeem OKD: 

� Chybějící expozice bydlení horníků a jejich rodin. 

Druhé hornické muzeum v Ostravě bylo otevřeno v současné podobě na jaře v roce 

2000 v budovách bývalého dolu Michal (Petr Cingr), které je součástí Památkového ústavu 

v Ostravě. Důl ve svých prostorách představuje jedinečný soubor elektrických těžních strojů a 

kompresorů z prvních počátků elektrifikace dolů. Hlavním záměrem památkové péče je však 

zachování celého areálu v jeho původní podobě tak, jako by lidé, kteří zde pracovali, právě 

včera odešli a zanechali vše na svém místě, včetně špinavých stěn, ohmataného zábradlí, 

ochozených schodů i oprýskaných nátěrů. Za nevýhodu muzea je možno považovat statické 

uspořádání, určitý pesimismus čišící z hlavní expozice, nedostatek třírozměrných exponátů, 

prázdnotu velkých prostor což nemůže vynahradit sebelepší výklad průvodců. Největší 

chybou tvůrců muzea je rozptylování zájmů turistů o hornictví do dvou od sebe značně 

vzdálených lokalit.Předností tohoto muzea a jeho silnou stránkou je naopak snadná 

dostupnost veřejnou dopravou z centra města a možnost využít prostranství parku k vytvoření 

zábavného dětského areálu ve spolupráci se státní správou a samosprávou městského obvodu, 

čímž by byla vytvořena případná atraktivita muzea i když zde sehrává neobyčejně silnou 

konkurenci blízkost Ostravské zoologické zahrady. Další výhodou a předností areálu je 

původní průmyslová architektura z počátku minulého století. 

Hornický skanzen Důl Mayrau ve Vinařících u Kladna byl otevřen v roce 1994. 

Svým návštěvníkům nabízí prohlídku technických památek zaměřených na dokumentaci a 

presentaci hornické činnosti na Kladensku a Slánsku během 19. a  20.století. Stálou expozici 

tvoří kolekce tří těžících strojů v původních strojovnách, sto třicet metrů důlních chodeb 

s plně mechanizovaným porubem, expozice důlního záchranářství a cvičný prostor 

(dýmovnice) určený pro výcvik báňských záchranářů. Předností je blízkost Prahy, centra 

českého cestovního ruchu. Nevýhodou je naopak velká konkurence jiných, atraktivnějších 

památek v okolí což snižuje návštěvnost a poněkud méně přehledný přístup k objektu. 

České muzeum stříbra v Kutné Hoře patří k významným objektům 

návštěvnického zájmu. Muzeum je tvořeno dvěma částmi, které mají rozdílnou přitažlivost. 
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Hlavní pozornost návštěvníků je věnována stříbrnému středověkému dolu a velkému těžnímu 

stroji na koňský pohon tzv.trejvu. Vlastní expozice muzea je zaměřena na problematiku 

obnovení a využití stříbra. Velkou předností muzea je fakt, že je součástí památkové 

rezervace zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO a blízkost Prahy. Nevýhodné je 

však dopravní spojení a malá kapacita návštěvníků, kteří si mohou prohlednout středověký 

důl. 

Mimo tato nejdůležitější hornická muzea lze se na území České republiky seznámit 

s řadou dalších méně významných, ale přesto zajímavých hornických památek nebo expozic 

jak ukazuje následující přehled. 

• Důlní expozice Chrustenická šachta – jedná se o železnorudný důl, který měl 84 

pater a zasahoval do hloubky 426 m. 

• Hornické muzeum Harrachov – od března 2003 si lze prohlédnout zhruba jeden 

kilometr dlouhou štolu kde byly těženy minerály z fluoritových ložisek. 

• Hornické muzeum Jiřetín pod Jedlovou – expozice dolování a štola sv. Jana 

Evangelisty s délkou 360 m zpřístupněných chodeb. 

• Hornické muzeum Planá které representuje štola Ondřeje Šlika z 16.století a 

expozice v historii jak místního dolování tak města. 

• Hornické muzeum Rudolfov   - poskytuje informace o dolování stříbra v letech 1385 

až 1914 formou expozic a naučné stezky. 

• Královská dědičná štola Prokop ve Stříbře – přístupná štola v délce cca 200m a 

rozsáhlá sbírka důlní techniky. 

• Městské muzeum v Rtyni – unikátní sbírka památek na hornictví v Podkrkonoší. 

• Městské muzeum v Rýmařově – expozice věnována dobývání a rýžování kovů na 

Rýmařovsku od 13. do 20.století. 

• Městské muzeum Zlaté Hory – rozsáhlejší expozice o dobývání zlata v okolí. 

• Městské muzeum Žacléř – stálá expozice připomínající těžbu uhlí v okolí města. 

• Muzeum Horní bříza – dokladuje těžbu kaolinu a výrobu stavební keramiky. 
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• Muzeum hornictví a energetiky Rosicko – oslavansku představuje hornickou 

uhelnou lokalitu na Moravě, kde se těžilo uhlí. Je zde řada starobylých hornických 

nástrojů využívaných k těžbě a replika důlní chodby. V části energetické připomínaná 

první parní velkoelektrárna na Moravě. 

• Muzeum naftového dobývání a energie v Hodoníně připomíná svými technickými 

památkami více než sto let těžby ropy na jižní Moravě. 

• Muzeum Šumavy v Kašperských horách mimo expozici o historii dobývání zlata má i 

naučnou stezku „Cesta zlatokopů“, která prochází kolem historických štol a šachet 

v okolí města 

• Muzeum vysočiny Jihlava dokumentuje těžbu jak stříbra tak uranu na 

Českomoravské vysočině 

• Národní technické muzeum v Praze představuje repliku rudného a uhelného dolu. 

• Památník Vojna u Příbrami je vězeňský areál s pozůstatky důlních zařízení 

používaných při těžbě uranu. 

• Prácheňské muzeum v Písku má stálou expozici připomínající těžbu a zpracování 

zlata v oblasti řeky Otavy. 

• Skanzen Solvayovy lomy v okolí Karlštejna připomíná historii těžby a dopravy 

vápence s funkční lomovou dráhou s rozchodem 600m, která zajišťuje osobní 

dopravu. 

• Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně má expozici „Štola“, kde je simulováno 

důlní pracoviště typické pro kladenský černouhelný důlní revír. 

• Štola – hornický skanzen dolu Paskov ve Staříči je umělý důlní prostor sloužící 

k výcviku nastupujících horníků, které je turistickou atrakcí v regionu 

Moravskoslezských Beskyd. Je zde soustředěná i bohatá sbírka dopravních důlních 

prostředků. 

• Vrbatovo muzeum Ždánice má expozici věnovanou těžbě ropy a zemního plynu 

v obci. 
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• Grafitový důl v Českém Krumlově připomíná těžbu grafitu v jižních Čechách, důlní 

technické prostředky a využití suroviny. 

• Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou má expozici věnovanou těžbě i 

zpracování břidlice. 

• Štola Starý Martin v Krupce navazuje na městské muzeum a připomíná slavnou 

dobu těžby cínové rudy jak svou podzemní tak nadzemní expozicí hornických 

pomůcek a důlního zařízení. 

• Pokusná štola Štramberk představuje 675m dlouhou podzemní chodbu občas 

přístupnou veřejnosti. 

• Sanatorium Edel ve Zlatých Horách je prohlídkovou lokalitou dokumentující využití 

cca 1100m dlouhých důlních děl k speleoterapii dětí (léčení chronických zánětů 

horních cest dýchacích). 

4.2 Využití opušt ěných prostor po d ůlní těžbě 

• Hornická muzea jsou jednou z nejpřitažlivějších forem využití opuštěných důlních 

prostor a povrchových hornických objektů. Muzea bývají většinou vybudovaná 

v povrchových důlních budovách, kde je zajištěna naprostá bezpečnost návštěvníků, vzorná 

čistota prostředí a nízké režijní náklady spojené s instalací a údržbou sbírek. Naopak expozice 

v důlních prostorách vytváří věrohodné a zajímavé prostředí. 

Muzea většinou zahrnují vedle expozic hornictví a strojního zařízení také sbírky 

mineralogie, geologické, numismatické, etnografické a historické, které se k hornictví 

vztahují. Snahou některých hornických muzeí je vytvoření autentického pracovního 

prostředí, ve kterém jsou zachovány původní stopy provozu. 

• Atraktivní restaurace  umístěné v nehlubokých otevřených a dobře přístupných 

štolách kde je běžné vybavení restaurací, pivnic a vináren doplněno šachtovým výtahem, 

kolejnicemi, důlními vozíky a hornickými nástroji čímž je vytvořeno jedinečné prostředí 

vytvářející nečekaný autentický zážitek. Jako příklad lze uvést v České republice „Vinárnu U 

Čechů“ v Novém Jáchymově a restauraci „Pekelné doly“ – Velenice. 

• Místa společných setkání ke kterým slouží nevyužité objekty hornické činnosti 

vhodně upravené pro pořádání  různých koncertů, konferencí, odborných sympozií, 
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přednášek, seminářů, výstav, představení a dalších kulturních setkání. Novým trendem je 

přesouvání těchto společenských setkání do kulturních a historických prostor, které vytváří 

nenahraditelnou atmosféru. Je tedy zřejmé, že využití důlních objektů pro konání kulturních 

setkání je velmi perspektivní možností jejich zachování, zvláště pak podzemních prostor, 

které ještě více tuto atmosféru násobí. 

• Přírodní koupaliště zejména v opuštěných lomech a pískovnách s čistou, průzračnou 

vodou při malé hustotě s klidným prostředím. Kolem většiny zatopených lomů vzniká 

doprovodná infrastruktura včetně sportovních zařízení. Zcela novým krajinným prvkem se 

stávají zatopené povrchové lomy po uhelné těžbě v Podkrkonoší, která svými rozměry 

připomínají rozsáhlá jezera.Klasickým příkladem je nyní se tvořící oblast dolu Medard kde 

během tří let vznikne souvislá vodní plocha o výměře 500ha. Nelze při té příležitosti 

opomenout i na určité rarity jako je Kamencové jezero v Chomutově. 

• Léčebné prostory využívají mikroklima podzemního prostředí jako základního 

faktoru při tzv. speleoterapii. Jde o soubor léčebných metod zaměřených na léčení chorob cest 

dýchacích, astmatu, alergií, ale také některých cévních onemocnění. 

• Zábavná a sportovní centra představují přitažlivou formu využití opuštěných 

důlních objektů a celých areálů původních důlních povrchových prostor. Velké haly mohou 

být využité jako moderní tělocvičny, skate centra, lezecká a lanová centra nebo jako zábavné 

parky pro nejmenší.Vedle povrchových důlních staveb mohou být pro tyto účely využity i 

prostory bývalých lomů. 

Překážky při využívání hornických areálů v rámci volnočasových aktivit představují řadu 

zábran, kam patří především: 

- vysoké náklady na zpřístupnění objektů, navíc negativně ovlivněné vandalismem 

spojeným s demontáží kovových částí 

- špatný technický stav objektu 

- nedostatek finančních prostředků na realizaci potřebné údržby a obnovy 

- chybějící infrastruktura  včetně informačního centra, přístupného parkoviště 

s dostatečnou kapacitou parkování, restaurací, veřejně přístupným sociálním zařízením 

a mezinárodně používaným značením tras 
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- pro zvýšení atraktivity nebo bezpečnosti památkových objektů je nutné provést takové 

úpravy, které mohou být v rozporu se zásadami památkové péče 

- nevyjasněné vlastnické vztahy a neochota spolupráce vlastníků objektů 

- obtížný a nepřehledný přístup k památkovým objektům 

- absence odborníků a zkušených průvodců pro interpretaci dané tématiky 

návštěvníkům. 

5 Ostravsko karvinský revír 

Původně provinční  zemědělské městečko Moravská Ostrava, jehož zakladatelem byl 

pravděpodobně v roce 1267 olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku, zůstalo po celý 

středověk až do průmyslové revoluce jedním z mnoha desítek nevýznamných moravských 

městských sídel s minimálními dějinami. Podobně jako jiná města bylo několikrát postiženo 

požáry, povodněmi a epidemiemi. Třicetiletá válka město přivedla do hlubokého 

úpadku.Navzdory ztrátě Hlučínska (1742) došlo v Ostravě k rychlejšímu rozvoji obchodu. 

Impulsem se stalo především připojení Haliče k rakouské monarchii v roce 1772. O deset let 

později (1782) přispělo k oživení města také privilegium císaře Josefa II. na konání dobytčích 

trhů. Přesto měla Moravská Ostrava ještě v roce 1850 jen necelé tři tisícovky obyvatel, 

rozbořené hrady a jeden středověký kostel. 

Teprve po nálezu černého uhlí ve Slezské Ostravě v roce 1763, se založením 

Vítkovických železáren v roce 1828 a s napojením Ostravy na síť Severní dráhy 

Ferdinandovy z Vídně do Krakova v roce 1847, nastal historický neobyčejně dynamický 

sociálně-ekonomický rozvoj města a okolních obcí. Z ostravské aglomerace se tak na přelomu 

19.a 20. století stala nejprůmyslovější oblast habsburské monarchie. Město Ostrava si své 

metropolitní postavení podrželo i v samostatné Československé republice. Uhelné hornictví 

společně s hutnictvím se staly hlavním zdrojem rozvoje a novodobých dějin, co do velikosti 

třetího největšího města naší země. O uhelné bohatství oblasti se opíral nejen metalurgický 

průmysl státu, ale též kokso-chemie a značná část energetiky. 

Jak uvádí KOLEKTIV AUTORŮ (7) pojem Ostravsko –karvinský revír (dále jen 

OKR) vstoupil do podvědomí veřejnosti i oborové terminologie v souvislosti s těžbou černého 

uhlí v nejproduktivnější oblasti českých zemí. Jedná se v podstatě o území, které představuje 

oblast těžby černého uhlí v rámci teritoria České republiky. Pojem OKD je často spojován 
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s pojmem Ostravská průmyslová oblast. Jedná se o klasický průmyslový region, kde 

v hlavních výrobních odvětvích převládalo hornictví a hutnictví, které poskytovalo základní 

možnost zaměstnání a tím i existenční obživu rozhodující části obyvatel v období 19. a 

20.století. I v současnosti je to významná oblast z hlediska zaměstnanosti. 

Po stránce sídelní a urbanizační se jedná o vytvoření regionálního velkoměstského 

útvaru uloženého v závislosti na hlavních střediscích uhelného průmyslu. Přitom centrální 

jádro aglomerace vyrostlo chaoticky kolem Ostravy, kde se soustředily nejdůležitější 

střediskové funkce pro celou oblast. Oprávněně lze proto oblast Ostravsko-karvinského 

revíru, tvořeného průmyslovými okresy Ostrava a Karviná za hospodářské jádro ostravské 

oblasti a včetně přilehlé části okresu Frýdek-Místek je vhodné jej nazývat „Ostravsko“. 

V současnosti je Ostrava třetím největším městem České republiky, ale díky svému 

historickému vývoji není typem kompaktního města, ale spíše složitým, prostorově 

nespojitelným městským systémem, který úzce navazuje na sousední městské celky jako je 

Karviná, Havířov, Frýdek –Místek a Opava. I když je tato oblast dosud největší průmyslovou 

aglomerací našeho státu, zdá se, že průmyslový charakter oblastí se výrazně mění. Ostravsko 

se stává nejen regionálním správním centrem, ale stále výrazněji se mění v místo kulturních, 

sportovních a volnočasových aktivit nejen obyvatelstva územního celku. Postupně se mění 

v centrum vysokého školství a významné středisko zdravotnické péče. Současně dochází i 

k postupné změně průmyslových reliktů v zajímavé historické památky, které přitahují 

intenzivně zájemce industriálního turismu. Jedná se především o rozhodující magnet této 

oblasti jimž je Hornické muzeum OKD Landek a hutnicko-hornická oblast Dolních Vítkovic. 

K těmto základním centrum industriální turistiky by se do budoucna měly připojit další 

zajímavé lokality, které jsou dnes ještě poměrně málo využívány a kam patří nejen národní 

technická památka Důl Michal, ale i celá řada dalších zařízení.průmyslového charakteru. 

S tím je spojeno současně i intenzivní rozvíjení vhodného zaměření rekultivací, kde řadu 

starých průmyslových hald je možno přeměnit v zajímavé a přitažlivé areály. Klasickým 

příkladem se tak stává Dinopark v Orlové nebo tvorba naučné stezky na haldě Ema. 

 



 42

6 PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1 POSTUP PŘI DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ 
 Dotazník který jsem vytvořil (viz. Příloha č.1) je zaměřených na zjištění vztahu široké 
veřejnosti k využívání technických památek. Tento dotazník je anonymní a skládá se ze tří 
částí. První část je nazvaná Zhodnocení stávající situace. Druhá část je nazvaná Pohled do 
budoucna a třetí část Osobní údaje. 

 První část dotazníku se skládá z 13 uzavřených a 2 otevřených otázek. Tyto otázky 
byly zaměřeny na zjištění podvědomí tazatelů a osobními zkušenostmi s technickými památky 
nejen ve svém okolí. Podstatou první části bylo získání názoru, náhodně vybraných tazatelů, 
na stávající situaci v problematice technických památek. 

 Druhá část dotazníku se skládá z 15 otevřených otázek. Cílem bylo zachytit postoj a 
požadavky potencionálních návštěvníků technických památek. 

 Třetí část má za úkol zjistit charakteristiku tazatele. 

 Před samotným dotazováním byla provedena pilotáž u tří osob z mého okolí. Pro 
nejednoznačnost byly dvě otázky upraveny. Dotazováno bylo 85 náhodně vybraných tazatelů, 
7 dotazníků bylo vyloučeno. Výsledky jsou zpracovány ze 78 vyplněných dotazníků tj. 91,8% 
úspěšnosti. 

  

6.1.1 Vyhodnocení odpov ědí  

 

1. části: Zhodnocení stávající situace 
Dotazník byl vyhodnocen podle počtu výskytu určitých odpovědí. Výsledky jsou 

znázorněný pomocí grafů v této kapitole. 

 

Graf. č. 6.1 k otázce č.1 - Navštěvujete památky? 
 

85%

15%

ANO

NE

 



 43

Konstatujeme že 85% tazatelů navštívilo památku minimálně dvakrát a více. To je 
vysoké procento, které ukazuje na to že o památky je zájem.  

Graf č. 6.2 k otázce č.2 - Co vám říká pojem technická památka? 
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Táto otázka byla zaměřena na zjištění podvědomí tazatelů o pojmu technická památka. 
Protože se jedná o otevřenou otázku, shrnul jsem odpovědi do čtyř skupin. 37 odpovědí 
charakterizovalo historický technický objekt, 20 tazatelů si pod pojmem technická 
památka představují památník historické události (převážně tank, nebo letadlo). 9 
dotazovaných uvedlo technický suvenýr, který si přivezli ze svých cest . V 8 případech 
považují starožitnost za technickou památku, jako např. prsten po babičce, nebo gramofon 
po dědovi. 4 odpovědi nelze zařadit do žádné s této skupiny a proto jsem vytvořil skupinu 
„ostatní“, ve které jsou odpovědi zcela milné. Z grafu vyplívá že široká veřejnost má 
vcelku správné podvědomí o pojmu technická památka. 

 

 

Graf č. 6.3 k otázce č.3 - Jaký je Váš vztah k technickým památkám? 
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Vztah dotazovaných k technickým památkám je více jak ze dvou třetin kladný, což 
ukazuje na poměrně velkou oblibu tohoto druhu památek. 
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Graf č. 6.4 k otázce č.4 - Znáte nějaké technické památky ve svém okolí? 
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V této otevřené otázce tazatelé psali, jaké znají technické památky. Vzhledem k tomu 
že většinou napsali více odpovědí, vyhodnotil jsem četnost odpovědí k jednotlivým 
objektům . Hornické muzeum OKD (41x) a Národní technické muzeum v Praze (30x) 
byly nejčastěji uvedeny a potvrdili dobré podvědomí v široké veřejnosti. Nezanedbatelný 
výsledek získali další dvě lokality. Oblast Vítkovic (22x) a Důl Michal (14x), což 
dokazuje rostoucí zájem i o tyto objekty. V kategorii ostatní bylo zastoupeno několik 
dalších objektů, které byli uvedeny max. 2x.   

 

 

Graf č. 6.5 k otázce č.5 - Jaká je úroveň technických památek ve vašem okolí? 
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Úroveň technických památek v blízkém okolí tazatele je vnímána na špatné úrovni. 33 
tazatelů uvedlo odpověď „špatná“ a 18 odpověď „spíše špatná“. „Spíše dobrá“ uvádí 19 
dotazovaných a odpověď „dobrá“ se vyskytla pouze v 8 případech. 
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Graf č. 6.6 k otázce č.6 - Na jaké úrovni jsou technické památky v současnosti? 
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Je zajímavé že z globálního pohledu úroveň technických památek, v očích 
dotazovaných, vzrostla. Nejvíce, a to 29 odpovědí, uvedlo že úroveň je dobrá. Na druhé 
straně 18 tazatelů označila úroveň technických památek za „nedostatečnou“. Ale ve větší 
míře převládá pozitivní názor, což může být kladný impuls pro rozvoj této oblasti. 

 

 

Graf č. 6.7 k otázce č.7 - Vytváří naše společnost dostatečný prostor pro využití 
technických památek? 
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Také v této otázce vidí dotazovaní pozitivní přístup společnosti vůči možnostem 
využití technických památek. Dokládají to výsledky, kdy odpovědělo 22 tazatelů 
rozhodně ano, 29 spíše ano, 15 spíše ne a 12 vůbec ne. 
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Graf č. 6.8 k otázce č.8 - Jaká je perspektiva technických památek v našem kraji? 
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Perspektiva technických památek v našem kraji z pohledu dotazovaných je 
nevyhraněná, což dokazuje graf odpovědí. Již z předešlé otázky jasně vyplívá že 
společnost vytváří prostor, ale nemalou roli zde hrají také vložení investic a osobního 
nadšení. Tyto faktory zapříčinili vyrovnané výsledky ankety a nelze jednoznačně určit 
jakým směrem se budou technické památky ubírat. 

 

 

Graf č. 6.9 k otázce č.9 - Jsou technické památky dostatečně využívány? 
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V otázce číslo 9. si 54% tazatelů myslí že technické památky nejsou dostatečné 
využívány. 46% odpovědí bylo kladných. Veřejnost cítí rezervy ve využívání technických 
památek a určitě porovnává se zkušenostmi ze zahraničí. 
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Graf č. 6.10 k otázce č.10 - Viděl jste, nebo jste si byl prohlédnou technickou památku? 
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Korespondenti tvrdí že alespoň jednou vidělo, nebo si bylo prohlédnou technickou 
památku 73%. Tato informace svědčí o široké škále potencionálních návštěvníků. 

 

 

Graf č. 6.11 k otázce č.11 - Která technická památka v Ostravě a okolí Vás nejvíce 
zaujala? 
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Vyhodnocení této otázky ukazuje, který objekt se dostal do podvědomí tazatelů. A to 
buď kvalitou své expozice, nebo dobrou propagací. Nejlépe se umístilo Hornické muzeum 
OKD, na druhém místě nalezneme Důl Michal a třetí skončila Oblast Vítkovic. U těchto 
tří objektu je možné najít zdroj jejich úspěchů a využít jejich zkušenosti v případě 
připravovaného nového projektu. 
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Graf č. 6.12 k otázce č.12 - Jaká je dostupnost technických památek. 
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U této otázky se projevil vžitý názor, že většina technických památek se nachází na 
špatně přístupných místech o čem svědčí 28 odpovědí „špatná“. Do jisté míry se s touto 
skutečností smířilo 27 tazatelů, kteří volili odpověď „dostatečné“. Je zřejmé že v těchto 
odpovědích nalezneme další podnět pro přilákání a zatraktivnění památek.  

 

 

Graf č. 6.13 k otázce č.13 - Na jaké úrovni je zajištěna prohlídka technických památek. 
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Vysoká (16) a dobrá (27) úroveň prohlídky technických památek převažuje nad 
zápornými odpověďmi. Svědčí to o stoupající úrovni. Avšak nesmíme opomenout 
výsledek 33 odpovědí, které vidí nízkou úroveň. Je to důsledek již tradiční české 
nespokojenosti, nebo máme hledat jiné příčiny. To je prostor pro návrhy a doporučení níže 
uvedené. 

 

 

 

 



 49

Graf č. 6.14 k otázce č.14 - Na jaké úrovni je  informovanost o možnosti prohlídky 
technických památek. 
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V době internetu a stále se rozrůstajícím počtu uživatelů výsledek 14. otázky 
nepřekvapil. 8 dotazovaných je informováno na vysoké úrovni, 34 na dobré, 25 na 
dostatečné a 11 nedostatečně. Přesto zde je cítit určitá mezera, která by se měla vyplnit. 

 

 

Graf č. 6.15 k otázce č.15 - Jsou přijatelné vstupní ceny prohlídek? 
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42% dotazovaných je přesvědčena že vstupní ceny prohlídek nejsou přijatelné. Musíme brát 
v potaz obavy veřejnosti ze světové krize. Přesto 58% nemá námitky na cenu vstupenek. Tuto 
informaci můžeme považovat za pozitivní. 

 

 

2. části: Pohled do budoucna 
 

Otázka č.1 - Myslíte si,že technické památky mají  budoucnost v cestovním ruchu? 

Na tuto otázku 73% dotazovaných odpovědělo že technické památky mají budoucnost 
v cestovním ruchu. Zároveň se tím potvrdit zájem o technické památky. 
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Otázka č.2 - Podporujete vytváření technických památek ve vašem okolí? 

34% tazatelů podporuje vytváření technických památek ve svém okolí, 30% není rozhodnuto 
a 36% je proti. Zajímavé je množství nerozhodnutých. Přisuzuji to neznalosti možných 
přínosů, nebo naopak ztrát.  

 

Otázka č.3 - Jaký dopravní prostředek využíváte k návštěvě nejen technických památek? 

Za návštěvou památky se 71% dotazovaných vydává autem. Zajímavý výsledek jsem 
zaznamenal u cyklistiky a to22%. Hromadná doprava je na ústupu. Pouze 7%  je ochotno 
využívat tento způsob dopravy.  

 

Otázka č.4 - Jakou úlohu pro Vás hraje dostupnost památek? 

Dostupnost památek je pro návštěvníky důležitý faktor. 52% dokonce uvedlo že dostupnost 
hraje velkou úlohu při rozhodování o návštěvě památky. 28% tvrdí že to pro ně hraje malou 
úlohu a pro 19% žádnou. 

 

Otázka č.5 - Jste spokojen s úrovní technických památek na našem území. Pokud ne, co by 
jste změnili. 

Touto otázkou jsem chtěl získat podněty ze strany návštěvníku památek. 55% je spokojeno a 
45% není spokojeno s úrovní technických památek na našem území. Návrhy převážně 
poukazovali na zahraniční zkušenosti z návštěvy technických památek  Nemalí důraz byl 
kladen na vysokou úroveň poskytovaných služeb. 

 

Otázka č.6 - Mate dostatečný přístup k informacím při návštěvě památky. Pokud ne, co by jste 
očekával. 

74% tazatelů má dostatečný přístup k informacím, ale 26% tvrdí opak. Očekávají podrobnější 
informace, nebo možnost samostatného dohledání informací. 

 

Otázka č.7 - V jaké formě upřednostňujete zdroj informací.(např. psané, mluvené nebo 
interaktivní) 

Je zajímavé že návštěvníci památek stále upřednostňují mluvené slovo (62%). 
Nezanedbatelný byl zájem o interaktivní přístup k informacím (21%). Psané informace získali 
17% příznivců. Výsledky podněcují k zamyšlení a napovídají jakou cestou se vydat. 
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Otázka č.8 - Jaké pojetí prohlídek je pro Vás přitažlivé. Co se týká stylu prezentace. 

Z odpovědí jasně vyplynulo že návštěvník se chce bavit a při tom se něco dozvědět. K tomuto 
názoru se přiklání 73%. Překvapit se nechá 13% tazatelů. Jasná fakta a tzv. odborný styl 
prezentace volí 14% dotazovaných. 

 

Otázka č.9 - Je pro Vás zajímavá možnost praktického či manuálního vyzkoušení technických 
památek. 

Lidem připadá atraktivní možnost praktického či manuálního vyzkoušení technických 
památek. Tuto skutečnost potvrdilo 81% respondentů.  

 

Otázka č.10 - V čem je dle vašeho názoru přínos technických památek, a co od nich 
očekáváte. 

Jako hlavní přínos technických památek je vnímáno uchování historicky zajímavých objektů 
pro budoucí generace. Očekávaní se už různí, ale převládá názor, že technické památky slouží 
k zpestření osobního života.  

 

Otázka č.11 - Máte zájem o rozvoj technických památek ve vašem okolí? 

Kladně na tuto otázku odpovědělo 52% dotazovaných. Negativně 48% respondentů. 

 

Otázka č.12 - Kdyby jste mohl(a) v otázce technický památek něco změnit, co by to bylo. 
(Uveďte jeden příklad, který je pro Vás nejpodstatnější). 

K této otázce se vyjádřilo pouze 14% dotazovaných. Změna by se měla týkat hlavně kvality 
poskytovaných služeb. Respondenti poukazovali na kvalitu prezentace, doprovodné akce a 
možnosti dalšího vyžití (jako např. restaurace, vinárna atd.) 

 

Otázka č. 13 - Kolik jste ochotni utratit při návštěvě památky. 

Do 100Kč      - 17% tazatelů 

101-300 Kč   - 30% tazatelů 

301-500 Kč   - 32% tazatelů 

501 Kč a více - 21% tazatelů 
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Otázka č. 14 - Jaké doprovodné akce uvítáte při návštěvě technické památky? 

V odpovědích se nejčastěji vyskytovali služby spojené s gastronomií. Další významnou 
položkou bylo sportovní vyžití, jako např. adrenalinové sporty. Nezanedbatelnou položku 
tvoří odpovědi týkající se praktické části prohlídky, kdy si návštěvník může, tak říkajíc, na 
vlastní kůži vyzkoušet například zajímavé řemeslo, nebo jízdu důlním vozíkem. 

 

Otázka č. 15 - Myslíte si, že provozovatelé památek si dostatečně váží svých návštěvníků? 

Je překvapující že 61% tazatelů si myslí, že provozovatele památek si neváží svých 
návštěvníků. To je alarmující informace a zohledním ji návrzích a doporučeních.  

 

 

3. části: Osobní údaje 
 

1. Kolik je Vám let: 
 

a) do 20 let         22% 
b) 20 – 34 let      28% 
c) 35 – 50 let      29% 
d)   51 let a více    21% 

 

2. Jste: 
 

a) Muž    47% 
b) Žena   53% 

 

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 
 

a) Základní                 3% 
b) střední odborné     33% 
c) středoškolské        38% 
d)   vysokoškolské      26% 
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6.2 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
V bakalářské práci „Využití technických památek“ jsem si stanovil za cíl poukázat na 

široké možnosti, které poskytují technické památky pro oblast cestovního ruchu a zdůraznit 
jejich inovační charakter. Studiem vybrané literatury jsem zjistil celou řadu teoretických 
poznatků, které jsem využil při analýze zkoumaného tématu. Z výsledků dotazníkového 
šetření navrhuji několik doporučení a návrhů pro zkvalitnění vztahu široké veřejnosti k 
využívání technických památek. Chci poukázat nejen na nedostatky, ale také vyzdvihnout 
pozitiva, která vyplynula z dotazníku. 

Nejdříve se chci zaměřit na zhodnocení stávající situace. Z dotazníku vyplynulo že 
široká veřejnost z velké části navštěvuje památky, což je předpoklad velkého množství 
potencionálních zákazníků a pojem technická památka jim není neznámí. Kladný vztah 
respondentů k technickým památkám, vytváří příjemné klima pro nové možnosti využití. 

První doporučení se bude týkat využití kladných stránek již fungujících technických 
památek. Do podvědomí tazatelů se hlavně dostalo Hornické muzeum OKD, Národní  
technické muzeum Praha, oblast Vítkovic a Důl Michal. Je zřejmé že každý staví na jiných 
základech jako může být  národní význam instituce, tradice, gastronomie, propagace nebo 
nový trend. Je na zvážení každého jednoho projektu a vymezení cílů, kterých hodlám 
dosáhnout. Možná je i varianta jednotlivých přístupu a to dodává pestrou paletu možných 
řešení. Jednoznačný návod tedy neexistuje, ale často zapomínáme poučit se z chyb a využít 
pozitiva z již fungujícího. Toto koresponduje s názorem dotazovaných, že úroveň technický 
památek je na špatné úrovni i  když je vnímaný určitý posun k lepšímu. Perspektiva 
technických památek v našem kraji není vyhraněná, ale převládá názor že společnost vytváří 
prostor pro využití. Toto konstatování vytváří velký manipulační prostor pro získání 
potencionálních zákazníků, i když je třeba počítat s vložením investic a velké dávky osobního 
nedšení.  

Z celkového pohledu je veřejnost pozitivně nakloněna k vytváření nových a 
provozování stávajících technických památek. Otevírá se prostor pro možné realizaci projektu 
s touto tématikou. Je třeba využít dobrého klimatu a podpořit růst využívání technických 
památek 

V druhé části dotazníku jsem se snažil nahlédnout do budoucna a zjistit od dotazovaný 
možný trend, kterým by se měla ubírat oblast využívání technických památek v cestovním 
ruchu. Znovu je třeba zopakovat že zájem o technické památky je pozitivní, a však je část  
potencionálních zákazníků, kteří nemají vyhraněný názor na technické památky. A právě 
rozhodnutí těchto lidí rozhodne o úspěšnosti této oblasti. Je třeba využít všech nástrojů a 
pomůcek pro získání široké veřejnosti na stranu využití technických památek. 

První nedostatek, který odhalil dotazník (2. část), se týká dostupnosti technických 
památek. Vzhledem k tomu že téměř dvě třetiny respondentů využívá k návštěvě památek 
svůj vlastní automobil, měl by být kladen velký důraz na příjezdovou komunikaci a hlavně na 
parkovací místa. Zapomenout by se také nemělo na cyklistickou turistiku, která se stále 
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rozkvétá a hraje důležitou roli ve využití volného času. Větší polovina tazatelů potvrdila že 
dostupnost památky je důležitý faktor, který rozhoduje o možné návštěvě. 

I když úroveň technických památek na našem území roste a přístup k informacím při 
návštěvě památky je na velmi dobré úrovni, je třeba zatraktivnit formu předávání informací. 
Z dotazníkového průzkumu jednoznačně vyplynulo že mluvené slovo v humorné formě je 
zárukou spokojenosti zákazníků. Samozřejmě se nesmí zapomínat na interaktivní přístup k 
informacím a odborné data, které dotváří kompletnost a kvalitu expozice.Zajímavou oblastí se 
ukázala možnost praktického či manuálního vyzkoušení technických památek a tato volba 
rozšíření svých služeb by měla být zaručeným přínosem pro provoz a chod objektu.  

Další významnou položkou technických památek jsou doprovodné akce. Možnost 
využití gastronomie návštěvníky je v současnosti samozřejmostí. Zajímavou oblastí se stává 
sportovní vyžití, jako například adrenalinové sporty. Obohatit zážitek z návštěvy technické 
památky určitě pomůže tradiční trh se zbožím z řemeslné výroby, kulturní akce nebo 
netradiční zážitek například v podobě jízdy důlním vozíkem. 

Důležitou informací je, že návštěvník je ochotný utratit cca 500,- Kč během návštěvy 
památky. Je to potencionální zisk, který schopný provozovatel může získat. Je třeba využít 
nabízených možností, které jsem výše uvedl. 

Dotazník ukázal že není  vyhraněná skupina lidí na kterou by se mělo zaměřit úsilí 
spojené s využíváním technických památek. Přesto doporučuji provést tento průzkum 
v budoucnu opakovaně, aby mohla být provedená další opatření pro zachycení měnících se 
trendů. 

 

ZÁVĚR 

Tématem této bakalářské práce bylo využití technických památek v cestovním ruchu. 
Cílem této bakalářské práce je nejen poukázat na široké možnosti, které poskytují technické 
památky pro oblast cestovního ruchu, ale zdůraznit i jejich inovační charakter. Tato práce se 
skládá ze dvou částí, části teoretickou a části praktickou. 

V teoretické části, která je založena na odborné literatuře byly popsány teoretická 
východiska, technické a význačné historické památky se zaměřením na ostravsko karvinský 
revír. Praktická část byla zaměřena na analýzu situace při využívání technických památek 
v cestovním ruchu. 

Při řešení práce jsem použil metodu dotazníkového šetření. Vypracoval jsem dotazní, 
který se skládá ze tří částí. První část je věnovaná zhodnocení stávající situace. Ve druhé části 
se snažíme zachytit pohled do budoucna a třetí část je věnována osobním údajům 
dotazovaných.  

 



 55

Výsledek dotazníkového šetření sloužil jako podklad pro závěrečné doporučení a 
návrhy. Výsledky nastínili zajímavou perspektivu a bylo by zajímavé sledovat vývoj 
využívání technických památek i nadále. Myslím, že se k tomuto tématu ve svých příštích 
projektech určitě vrátím. 

V souladu s výše uvedenými výsledky, lze říci, že se mi cíl podařilo splnit. 
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Příloha č.1 

DOTAZNÍK 
 
Dobrý den do rukou se Vám dostává dotazník, který je předmětem mé bakalářské práce. 
Cílem je zjistit vztah široké veřejnosti k využívání technických památek. 
Dotazník je anonymní. 
Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku. 
Při vyplňování postupujte tak, že u otázky napíšete Vaši stručnou odpověď, nebo zakřížkujte 
jen jednu odpověď. 
 
Děkuji Vám za čas, který budete věnovat tomuto dotazníku. 
 

1.ČÁST: Zhodnocení stávající situace 

 

1. Navštěvujete památky? 
□ Ano 
□ Ne 
 

2. Co vám říká pojem technická památka? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
3. Jaký je Váš vztah k technickým památkám? 

□ Kladný 
□ Spíše kladný 
□ Spíše záporný 
□ Záporný 
 

4. Znáte nějaké technické památky ve svém okolí? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5. Jaká je úroveň technických památek ve vašem okolí? 

□ Dobrá 
□ Spíše dobrá 
□ Spíše špatná 
□ Špatná 

 
6. Na jaké úrovni jsou technické památky v současnosti? 

□ Výborné 
□ Dobré 
□ Dostatečné 
□ Nedostatečné 
 

7. Vytváří naše společnost dostatečný prostor pro využití technických památek? 
□ Rozhodně ano 
□ Spíše ano 
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□ Spíše ne 
□ Vůbec ne 

8. Jaká je perspektiva technických památek v našem kraji? 
□ Dobrá 
□ Spíše dobrá 
□ Spíše špatná 
□ Špatná 

 
9. Jsou technické památky dostatečně využívány? 

□ Ano 
□ Ne 

 
10. Viděl jste, nebo jste si byl prohlédnou technickou památku? 

□ Ano 
□ Ne 

 
11. Která technická památka v Ostravě a okolí Vás nejvíce zaujala? 

□ hornické muzeum OKD 
□ Důl Michal 
□ Oblast Vítkovic 
□ Jiná památka. Název _______________________________ 

 
12. Jaká je dostupnost technických památek? 

□ Výborná 
□ Dobrá 
□ Dostatečná 
□ Špatná 

 
13. Na jaké úrovni je zajištěna prohlídka technických památek? 

□ Na vysoké 
□ Na dobré 
□ Na nízké 
□ Na špatné 
 

14. Na jaké úrovni je  informovanost o možnosti prohlídky technických památek? 
□ Na vysoké 
□ Dobré 
□ Dostačující 
□ Nedostačující 

 
15.  Jsou přijatelné vstupní ceny prohlídek? 

□ Ano 
□ Ne 
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2.ČÁST: Pohled do budoucna 

 
    V této části Vás žádám o doplnění stručných odpovědí, dle vlastního názoru. 
 

1. Myslíte si,že technické památky mají  budoucnost v cestovním ruchu? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. Podporujete vytváření technických památek ve vašem okolí? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3. Jaký dopravní prostředek využíváte k návštěvě nejen technických památek? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4. Jakou úlohu pro Vás hraje dostupnost památek? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5. Jste spokojen s úrovní technických památek na našem území? Pokud ne, co by jste 

změnili. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
6. Mate dostatečný přístup k informacím při návštěvě památky? Pokud ne, co by jste 

očekával. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
7. V jaké formě upřednostňujete zdroj informací?(např. psané, mluvené nebo 

interaktivní) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
8. Jaké pojetí prohlídek je pro Vás přitažlivé? Co se týká stylu prezentace. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
9. Je pro Vás zajímavá možnost praktického či manuálního vyzkoušení technických 

památek? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
10.  V čem je dle vašeho názoru přínos technických památek, a co od nich očekáváte? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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11. Máte zájem o rozvoj technických památek ve vašem okolí? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
12. Kdyby jste mohl(a) v otázce technický památek něco změnit, co by to bylo. (Uveďte 

jeden příklad, který je pro Vás nejpodstatnější). 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
13. Kolik jste ochotni utratit při návštěvě památky? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
14. Jaké doprovodné akce uvítáte při návštěvě technické památky? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
15. Myslíte si, že provozovatelé památek si dostatečně váží svých návštěvníků? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 

Osobní údaje: 
 

4. Kolik je Vám let: 
 

a) do 20 let 
b) 20 – 34 let 
c) 35 – 50 let 
d) 51 let a více 

 
 

5. Jste: 
 

a) muž 
b) žena 

 
 

6. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 
 

a) základní 
b) střední odborné 
c) středoškolské 
d) vysokoškolské 

 


