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1. Úvod 
 

„Dark tourism,“ neboli česky „temná turistika,“ se stává v posledních letech naprostým 

fenoménem a lidé neváhají urazit desítky tisíc kilometrů, aby viděli místa, která byla 

postižena přírodní či technickou katastrofu, nebo kde došlo k jinému lidskému utrpení.  

 

Tato problematika mě zajímá o to více, protože jsem se narodila na Ukrajině, která byla 

jednou takovouto tragédií postižena. Hovořím zde o černobylské havárii, jež se udála v roce 

1986 jen pár kilometrů od mého domova, shodou okolností v roce, kdy jsem se narodila. Tato 

událost je také jedním z důvodů, proč jsme se s celou rodinou přestěhovali do České 

republiky, která se stala našim novým domovem. 

 

Nejen proto jsem se rozhodla, zkoumat místa v nejbližším okolí, která jsou postižena „temnou 

turistikou“. Co na tom návštěvníky láká, co je k tomu vede, jaké mají pocity a proč je tato 

místa přitahují. Budu se zabývat statistikami návštěvnosti, atraktivitou těchto míst a zmíním 

ve své diplomové práci ty nejčastější – ať už na úrovni tuzemské, nebo té evropské. Na jedno 

místo se zaměřím podrobněji, a to na již zmiňovaný Černobyl. 

 

Temná turistika patří zcela jistě k netradičním a netypickým formám turistiky. Na rozdíl od 

jiných forem, je spojená vždy s určitou událostí, která se na daném místě stala, neméně často i 

s konkrétním datem. Lidé navštěvují i místa, kde dnes sice již „nic nestojí,“ přesto je 

fotografují, natáčejí na kamery a snaží se uchovat vzpomínky. Ale na co vlastně – na místa, 

která jiným přinesla bolest? 

 

1.1 Cíl práce a metodika zpracování 

 

Obsahem diplomové práce je zmapovat nový fenomén v cestovním ruchu – „temnou 

turistiku,“ především se zaměřením na atraktivitu cestování do Černobylu, ale také 

nejzajímavějších míst České republiky, Evropy i světa.  Dále má za úkol objasnit, co přesně 

tento pojem a fenomén znamená, a jaký v posledních letech prodělal „boom.“ Cílem tedy 

bude zkoumat atraktivitu daného segmentu turistiky a nabídnout výsledky cestovní kanceláři, 

aby posoudila, zda se jedná o tržní niku a případně se zaměřila na tuto oblast turismu, vytyčit, 

jaká úskalí tato oblast a cestování do ní nabízí. 
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Katastrofy, havárie, nehody a další se pokusím rozdělit do určitých skupin, neboť není 

tragédie jako tragédie, jednotlivá místa se od sebe liší například náboženským či politickým 

podtextem, technickými detaily, nebo dalšími faktory.  

 

V teoretické části se zaměřím na obecnější pojetí samotného významu „temná turistika“, jeho 

vznik, zakladatele atd. Vysvětlím vnější strategickou analýzu a složky, které obsahuje, jež 

následně použiji v praktické části. V praktické části se budu věnovat rozdělení, mapování 

návštěvnosti, statistikám, atraktivitě a dalším. Především se zaměřím na analýzu trhu, která by 

měla objasnit a ukázat, zda je výhodné směřovat turisty za pomoci cestovních kanceláří do 

těchto oblastí. Analýza by měla také zodpovědět otázky ekonomické výhodnosti, přínosu a 

etiky. Tyto výsledky následně budou předloženy cestovní kanceláři. 

 

Okrajově budou také zjištěny názory potenciálních zákazníků pomocí stručného 

dotazníkového šetření, zejména jestli mají o takový druh služeb zájem a zda je pro ně 

dostatečně atraktivní. Pohled zákazníků ale nebude primárním cílem této diplomové práce.  

 

Literatury, zvláště té české, z této oblasti není mnoho, neboť jde o poměrně „nový druh“ 

turistiky, takže většinou budu pracovat s internetovými zdroji, zahraničními publikacemi a 

materiály, které byly zpracovány samotnými městy a příslušnými úřady míst, kde se temná 

turistika provozuje.  

 

1.2 Temná turistika  
 

Temná turistika, v anglickém originále také jako „Dark tourism“, nebo též jako „Grief 

tourism“
1
 je určitý druh turistiky, který se zaměřuje na místa spojená se smrtí a utrpením. Tato 

označení zavedli britští vědci Malcolm Foley a John Lennon. (2001) 

 

Dále se můžeme setkat v literatuře s pojmy, jako je Thanatourism, což v řečtině znamená 

personifikaci smrti. Pojem thanatourism je spjat se Seatonem, který jej definoval jako cestování 

motivované touhou po skutečném či symbolickém setkání se smrtí. (Yuill, 2003) 

 

                                                 
1 Grief tourism z anglického slova zármutek.  
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Mezi hlavní cíle temné turistiky lze zařadit: 

 hrady, 

 bojiště, 

 popraviště, 

 vězení, 

 místa přírodních katastrof, 

 místa technických katastrof, 

 hřbitovy, 

 památníky, 

 místa spojená se smrtí známé osobnosti, 

 místa spojená s holocaustem a další.  

 

John Lennon, profesor univerzity v Glasgow a spoluautor knihy „Dark Tourism – The 

attraction of death and disaster,“ míní, že lidskou motivaci je složité odhalit: „Je to směs úcty, 

voyerismu, a snad i vzrušení z toho, že se dostáváme tak blízko smrti.“ 

 

Ač se v souvislosti se vznikem fenoménu temné turistiky často hovoří o roku 1996, tedy před 

šestnácti lety, není tomu zcela přesné. Již v roce 1815 existují zmínky o tom, jak šlechta 

sledovala z dostatečné vzdálenosti bitvu u Waterloo, jako zábavní atrakci. Dalším případem je 

jedno z bitevních polí z počátku americké občanské války, které bylo prodáno hned 

následující den po bitvě jako turistická atrakce. (Lennon, Foley, 2001) 

Smrt je považována za dědictví, které každý jedinec sdílí, a právě smrt byla přirozenou součástí 

cestovního ruchu déle než jakékoliv jiné formy dědictví, proto je temný turismus pokládán za 

součást historické tradice, takže není považován za úplně nový jev. Odedávna lidé cestovali z 

náboženských důvodů, pro emocionální a duchovní požitek, byli vábeni do míst plných násilí a 

smrti už staletí. Důkazem toho jsou třeba i gladiátorské hry v římském koloseu, či pronásledování 

křesťanů a předhazování je lvům. (Hloušková, 2009) 

 

Společnost se pravděpodobně již unavila masově navštěvovanými historickými místy a stále hledá 

nová, která by přilákala nejen její zvědavost, ale zároveň donutila naučit a dozvědět se něco 

nového. Místa pro temného turistu stále přibývají, neboť katastrofy se stávají, a každoročně 

přibudou další místa vhodná pro zvědavce. Některá se stanou velikým „hitem“, jiná zůstanou 

v zapomnění. Je ale morální, nebo spíše zajímavou otázkou, proč vnímáme některá místa jako 

více etická než jiná. Zatímco můžeme s naprostou samozřejmostí navštívit v Londýně procházku 
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po stopách Jacka Rozparovače, a nikoho to nepohoršuje, naopak okružní jízda francouzskou 

Paříží místem, kde zemřela princezna Diana, je stále uzavřenou a nepřístupnou kapitolou.  

 

Na počátku obnoveného zájmu o památky holocaustu například můžeme hovořit o filmu z roku 

1993 „Schindlerův seznam“. Režisér Steven Spielberg si za zromantizovaný popis odvahy 

nacistického podnikatele při záchraně Židů za druhé světové války odnesl sedm Oskarů. Snímek 

se stal kasovním trhákem a veřejnosti znovu otevřel brány Osvětimi. (Stone, 2005) 

 

Je etickou otázkou zdali za takové „atrakce“ vybírat peníze za vstupné, ale organizátoři se 

většinou brání, že právě vstupné pomáhá obnovovat tato místa, zachovávat jim realistický obraz, 

nebo odškodňovat postižené, kteří v daných lokalitách přišli o své blízké, nebo střechy nad 

hlavou.  Nezbývá, než věřit, že tomu tak opravdu je, a že většina peněz neskončí jen v kapsách 

obchodníků.  

 

Není tak ojedinělou praxi, že se pomocí atrakce a zábavy v chudinských čtvrtích vybírají peníze 

pro její obyvatele. Ano, může to působit amorálně: přijedou bohatí turisté s fotoaparáty, začnou si 

fotit lidi, kteří jsou na mizině a nemají co jíst, zaplatí vstupné, projdou se po domě chudých, dají 

si s nimi chudinské jídlo a odjedou. Na druhou stranu ti samí lidé, kteří neměli co do úst, za to 

dostanou peníze a pro někoho je to jediný zdroj obživy. Hovořit o tom, je-li to morální, zda by 

neměli pracovat jiným způsobem, zdali neměli udělat v životě něco jinak, je asi bezpředmětné… 

Tyto organizované prohlídky chudinských čtvrtí se dnes praktikují nejčastěji v Brazílii, Mexiku, 

Indii a dalších zemích. Většina peněz tak směřuje na stavbu nových slumů2, zdravotních zařízení, 

vzdělání atd.  

 

Dark tourism chce lidem přiblížit, jaké krutosti, ohavnosti, špatnosti a nelidskosti se udály 

v minulosti. Nejde jen o snahu zaujmout, nebo člověka nadchnout – tato turistika má za úkol 

přiblížit lidem, co se stalo, může se stát, varovat je, poučit a donutit zamyslet. Druhá stránka 

tohoto fenoménu je samozřejmě „vidět to“, zažít, pocítit na vlastní kůži, … a prohlubuje v lidech 

a objevuje v nich i to špatné, nebo temné, co v sobě mají. Obecným příkladem může být projetí 

kolem autonehody. Jen málokdo nezpomalí a nepodívá se. Když hoří poblíž bydliště, většinou se 

kolem shlukne dav zvědavců…Vzrušení, které prožívá většina lidí, jež se stanou svědky takovéto 

události, zatemní i mnoho jiných kvalitních lidských vlastností. Avšak abychom nehovořili o 

                                                 
2 Slum - Anglické slovo, znamená podle definice Organizace spojených národů chudinské čtvrti a obvykle nelegálně 

postavené chatrče, které se nacházejí především na předměstích velkoměst v chudých státech. 

 



 

6 

 

lidech, kteří tuto turistiku vyhledávají, jako o „neetických“, není tomu tak. Jsou to stejní lidé, jací 

jezdí do Lidic nebo Terezína, aby uctili památku zesnulých.  

 

Velkou roli sehrávají také média, která donutí lidi „soucítit“, prožívat osudy jiných a vidět 

katastrofy v podstatě „vlastníma očima“. Vyvolávají tím samozřejmě vlnu nadšení, empatie, 

soucitu, zhnusení a také chuti „vidět to přímo na místě.“ 

 

Je možné, že je jedním z motivačních faktorů zvědavost? Podle výzkumu, který provedli na 

krysách a potkanech, a který zmiňuje Yuillová (2003) ve své práci, když byla pokusným zvířatům 

poskytnuta nějaká kuriozita, jejich zvědavost se najednou rapidně zvýšila. Je tedy možné, že 

turisty lákají změny v jejich životním prostředí a jejich výsledkem může být touha po poznání 

něčeho nového, či jakýsi útěk od stereotypu.  

 

Dnešní turisté jsou rozdělování do tří skupin a to: 

 turisté duchovní, 

 turisté ovlivnění zábavou, 

 turisté ovlivnění vzděláním. 

 

1.3 Dělení temné turistiky 

 

Philip R. Stone rozděluje temnou turistiku podle toho, jak intenzivní zážitek chceme 

z navštíveného místa prožít. Základním dělením zůstává zážitek duchovní, zábavní a 

vzdělávací. Konkrétně jeho rozdělení popisuji dále:  

 

„Dark Fun Factory“ – Zábavní průmysl 

Jde o lehčí formu dark tourismu. Tato místa jsou většinou spojená s nějakou zábavou, 

odlehčenou formou zábavy, utrpení a zážitku. Místa tohoto charakteru jsou většinou 

komerční, a již není přesně zřejmé, co se zde událo, ani jak bolestivé to bylo. Zábavní 

průmysl nabízí pohled na fiktivní smrt pomocí různých rekvizit. Příkladem z České republiky 

může být Štramberská trúba. 

 

„Dark Dungeons“ – Vězení a věznice 

Vězení ukazuje pohled do minulosti a představuje jistou formu vzdělání. Ukázat divákům, za 

co se chodilo do vězení, morální zodpovědnost každého člověka atd. Jde o kombinaci 
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vzdělání se zábavou. Jistou formou se snaží tato turistika nastínit nejen historický pohled, ale 

také ukázat lidi s tím spojené (známé osobnosti, kteří v daném vězení byli) a podobně.  

 

„Dark Resting places“ – Hřbitovy 

Jedná se o konkrétní hroby, nebo celé hřbitovy, které lidi lákají k návštěvám. Může se jednat 

o hroby známých nebo něčím významných osobností, různé hromadné hřbitovy a další. U nás 

je asi nejznámější Vyšehradský hřbitov v Praze, kde je pohřbeno mnoho významných 

osobností. V Polsku například hrad Wawel, kde se od pradávna pohřbívají králové.  

 

„Dark Conflict Sites“ – Konfliktní místa  

Jedná se o lokality a destinace spojené s válčením a různými válečnými konflikty. Může se jednat 

o jakékoliv místo, o které měly zájem dva státy, a kvůli tomu (nebo z jiného důvodu) vypukla 

válka.  

 

„Dark camps of Genocide“ – Tábory smrti  

Tábory, holocaust, genocida – to vše spojuje tuto oblast temné turistiky. Tábory smrti jsou 

zařazovány do nejtemnějšího spektra temného turismu. Tato místa nabízejí návštěvníkovi ty 

nejhlubší emocionální zážitky, jako je děs, strach, pieta, vzpomínka, historie, nebo osobní 

zkušenost (mnoho lidí, nebo spíše rodin pocítilo na vlastní kůži ztrátu kvůli koncentračním 

táborům). Jedná se o poměrně historický blízké událostí – o to bližší návštěvníkům jsou. 

Nejznámějším místem této kategorie je jistě Osvětim v sousedním Polsku. 

 

„Dark Shires“ – Svatyně  

Svatyně, neboli svaté místo s posvátným charakterem, má připomenout zesnulého. Svatyně se 

obvykle budují poblíž místa, kde došlo ke skonu konkrétní osoby. Často na těchto místech 

najdeme různé náboženské předměty, relikvie a podobně. Svatyně nemusí být pouze kaple, ale 

třeba kříž u silnice, posvátný strom nebo posvátné háje. (Stone, 2009) 
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2. Vymezení strategické analýzy 
 

Strategie 

Strategie je dlouhodobá vidina a záměr do budoucnosti, který by měl přinést organizaci určitá 

zvýhodnění prostřednictvím reakce na měnící se prostředí, konkurenční výhody a uskutečnění 

potřeb trhu, managementu a investorů.  

 

Vytyčování strategií je považováno běžně za umění. Podvědomě si pod strategií 

představujeme něco, co je v první řadě vysoce nápadité a co naší firmě přinese úspěch. 

Nápaditost hraje jistě svou roli, ale ve své podstatě je strategie základním dlouhodobým 

zaměřením rozvoje firmy, které má zajistit potřebné výnosy, konkurenční výhodu a 

prosperitu. V praxi je strategie obvykle vyjádřená soustavou dlouhodobých cílů, kterých chce 

firma dosáhnout, a postupy, jimiž hodlá vytyčené cíle realizovat. (Hanzelková, 2009) 

 

Poslání firmy nám říká, čím firma chce být. Definuje základní funkci a směr firmy, formuluje 

jasnou představu podnikatelských činností firmy.  

 

2.1 Analýza prostředí 

 

Proto, abychom mohli okolí podniku zkoumat a analyzovat jej, je nutné ho nejdříve pochopit, 

náležitě vykládat, umět pracovat s informacemi a především je správně analyzovat. Jedná se o 

zdlouhavý proces, na který má vliv mnoho vnějších podnětů. Podstatou analýzy okolí musí 

být nejen výčet zjištěných vlivů, ale především jejich zapracování do analýzy, aby k něčemu 

sloužila a byla užitečná v budoucnosti. Je důležité stanovit si priority, vztahy mezi 

jednotlivými faktory, udržet si zdravý rozum a umět realisticky vyhodnotit situaci. Vnější 

situace je o to vážnější, neboť se velmi často mění a dokáže nejen firmě, ale i jakémukoliv 

jedinci napáchat spoustu nejasností a překvapení. 

 

Hledání informací pro analýzu okolí  

Pro strategickou analýzu nemůžeme vždy obstarat dostatek kvalitních a relevantních 

informací, výsledky rozhodování pak nemohou být směrodatné a vypovídající, cílem je však 

zajistit dostatek materiálu pro zpracování analýzy v maximální možné míře. Příklady zdrojů 

informací: 
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1. Veřejně dostupné písemné informace – různé publikace, noviny, časopisy, výroční 

zprávy, ročenky, oficiální publikace podniků, 

2. Internet – velké množství informací prověřených i neprověřených, 

3. Verbální informace z okolí – zaměstnanci podniku, lidé z okolí podniku, média, 

4. Průmyslová špionáž, 

5. Studie, průzkumy, prognózy – kvalitní placené informace zjišťované přímo na míru, 

6. Strategické informační systémy, 

7. Speciální databázové systémy strategických informací. (Vykypěl, Keřkovský, 2002) 

 

Makrookolí zkoumá vnější vlivy, které mohou firmu, podnik a instituci ovlivnit mimo oblast 

samotného podniku. Podnik může takovým vlivům předcházet, připravovat se na ně, nebo se 

přizpůsobovat, což je vždy nejobtížnější a nejméně čekané. Makro vlivy však nelze měnit, ani 

je významně ovlivňovat, neboť přicházejí zvenčí a z vyšších rozhodnutí, do kterých podniky 

nemají možnost vstupovat. 

 

2.2 PEST Analýza 

 

Firma by si měla sama vybrat nejvíce vyhovující analýzu, která splňuje její požadavky, a 

obsahuje co nejvíce potřebných oblastí, které firma postihuje a potřebuje zkoumat. 

 

Nejznámější a také nejvíce užívanou analýzou pro vnější okolí je bezpochyby analýza PEST. 

Její první písmena charakterizují a naznačují oblasti, kterých se bude týkat. Jedná se tedy o: 

 

P – POLITICKÉ, 

E – EKONOMICKÉ, 

S – SOCIÁLNÍ, 

T – TECHNOLOGICKÉ. (Bělohlávek, 2001) 

 

Politické faktory ovlivňují a zasahují do každého podniku, a zatímco pro jednu firmu budou 

mít pozitivní dopad, pro jinou mohou znamenat existenční problém, ohrožení nebo velké 

riziko. Co jednoho posílí, to druhého zabije – jako v životě. Vždy záleží na konkrétním 

politickém rozhodnutí, zákonu, či vyhlášce. Mezi nejznámější a nejtypičtější politické faktory 

můžeme zahrnout tyto: zákony a jejich změny, legislativní bariéry, vyhlášky, pracovní právo, 
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vízová povinnost, ochrana životního prostředí, integrační politika, daňové zatížení, politická 

situace a stabilita v dané zemi, stabilita vlády a politického vedení země, extrémní názory 

vůdců země, protimonopolní zákony, předpisy, různé vyhlášky týkající se bezpečnosti práce, 

regulace, jisté formy ochrany spotřebitele, certifikace, dokumentace potřebná k podnikání, 

kriminalita, ekologické normy a další. (Veber, 2000)  

 

Jedná se teoretický výčet politických faktorů. Konkrétně je však vybráno několik 

nejdůležitějších, které se budou týkat této práce z pohledu cestovní kanceláře, a jež jsou 

relevantní a podstatné. Totéž je provedené i s ostatními faktory, které jsou součástí PEST 

analýzy. U každé složky PEST analýzy jsou konkrétní faktory pouze heslovitě vyjmenované, 

rozvedené jsou pak v kapitole číslo 4. Analýza turistických destinací. 

 

 Zákony ve spojení s legálním cestováním na Ukrajinu a do Černobylu. 

 Politická situace na Ukrajině a vztahy s Českou republikou. 

 Podmínky povolující pro vstup do Černobylské zóny. 

 Zdravotní rizika a omezení ve spojení s cestováním do Černobylské oblasti. 

 

Ekonomické faktory jsou ovlivňovány především makroekonomickými trendy, které 

vyplývají z podstaty rozvoje dané ekonomiky. Ekonomických aspektů, které podnik ovlivňují, 

je nepřeberné množství. Zde je výčet těch nejdůležitějších: úroková míra, míra inflace, daňová 

politika, kurzy měn, trendy růstu HDP, ceny zboží a služeb, míra nezaměstnanosti, stádium 

hospodářského cyklu naší a světové ekonomiky, hospodářská politika státu, podpora 

podnikání, monetární a fiskální politika státu, situace na kapitálovém trhu atd. (Veber, 2000) 

 

 Kurzy měn. 

 Vývoj průměrné mzdy. 

 Co se stane s penězi, které budou z cestování vytěženy? 

 Výdaje na dovolenou. 

 

Sociální a společenské faktory jsou často velmi opomíjené, přesto právě ony dokážou zajistit 

konkurenční výhodu a získat nové zákazníky. Sociální a společenská sféra jde obvykle ruku 

v ruce s životním stylem obyvatelstva. Můžeme zde pozorovat a zkoumat tyto oblasti: 

vzdělání, životní hodnoty, rodinné hodnoty, postoj k práci, volnému času, dětem, mobilitě, 



 

11 

 

multikulturností a další. Dále zde zahrnujeme hodnotové stupnice lidí ve vztazích k okolí, 

zaměstnancům, zaměstnavatelům, zákazníkům a podobné. Neméně důležitá je životní úroveň, 

náboženská vyznaní, sociální skupiny, mortalita, natalita a další aspekty. (Veber, 2000) 

 

 Velikost trhu. 

 Životní hodnoty a morální problém. 

 Nový životní styl obyvatelstva. 

 Mobilita obyvatelstva. 

 Trendy v cestování. 

 Eurovíkendy. 

 Segmentace trhu. 

 

Technologické faktory, do kterých řadíme také technické faktory, vedou k modernizaci, 

inovacím a dalším prospěšným krokům ve strategické analýze. Jedná se o hnací motor celého 

procesu, který směřuje kupředu. Každá změna je vždy zdlouhavá a finančně náročná, firmy 

tím ale získávají konkurenční výhody. Mezi důležité faktory můžeme počítat například 

Internet, s tím spojené internetové bankovnictví, cestování, informovanost a další. Dále je to 

digitalizace televizního vysílání, rozvoj mobilních a technologických sítí, rozvoj GPS 

technologií a další. (Veber, 2000) 

 

 Internet a nové technologie. 

 Vzrůst informačních dovedností a znalostí ze strany zákazníků. 

 Certifikace a licence. 

 Nový sarkofág v Černobylu. 

 

Další analýzou, která je velmi podobná, pouze rozšiřuje analýzu PEST, je analýza STEP. 

V podstatě jde o identickou analýzu, jen jsou faktory seřazeny v jiném pořadí. Analýza se 

taktéž zabývá vnějším prostředím a vlivy na podnik. První písmena z analýzy nám napoví, 

v anglickém jazyce, o co jde: 

 

S – Social – sociálně-společenské faktory, 

T – Technological – technologické faktory, 

E – Economical – ekonomické faktory, 

P – Political – politické faktory. 
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Tichá, I., Hron, J., (2002) říkají, že smyslem STEP analýzy je formulovat odpovědi na 

následující tři otázky: 

1. Které z vnějších faktorů mají vliv na podnik? 

2. Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 

3. Které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější? 

 

Chceme-li zkoumat ještě hlouběji, a naši analýzu PEST rozšířit a obohatit, potom se nabízí 

analýza PESTE. Jedná se o stejnou analýzu, která je popsána výše, obohacenou o jeden 

vnější faktor a tím je písmeno E – ekologické prostředí.  

 

Další modifikací je analýza PESTLE, která, krom politických, ekonomických, sociálních, 

technologických a ekologických vlivů, zkoumá také oblast L – legislativní. Tu však lze 

zahrnout do politických faktorů – zde záleží na rozhodnutí a zvážení firmy.  

 

Analýza STEEPLED je obohacena o D – demografický faktor, který je jinak většinou 

zahrnut již v analýze PEST. Totéž platí o posledním písmenu E – oblast etiky, která je 

obvykle součástí sociálně společenských faktorů, ale v tomto případě je postavena zvlášť, 

neboť firma s touto oblastí pracuje mnohem více a hlouběji než jiné podniky.  

 

Pro většinu podniků stačí hrubá analýza PEST, která zahrnuje veškeré potřebné oblasti. Její 

další dělení probíhá již v samotných konkrétních faktorech.  

 

2.3 Analýza „4C” 

 

Další analýzou, kterou lze uplatnit při strategické vnější analýze, je metoda 4C. Metoda je zde 

uváděna pouze jako alternativa k analýze PEST, či dalším metodám. Dále nebude zkoumána. 

Jedná se o jednoduchou metodu, v podstatě podobnou těm předchozím, zkoumající a 

zaměřující se na tyto faktory podnikání: 

C – Customers = zákazníci, 

C – Country = národní specifika, 

C – Cost = náklady, 

C – Competitors = konkurence. (Sedláčková, 2000) 
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2.4 Charakteristika průzkumu a dotazník 

 

Cílem každého průzkumu, ať je prováděn jakoukoliv formou, je zjistit mezi dotazovanými 

nedostatky, potřeby, anomálie, přání, konflikty, rozpory a další. Průzkum dává společnosti 

informace, které by nemohla obstarat nikde jinde, a je pro ni důležité, aby byla právě od lidí, 

kterých se služby týkají. Průzkum bývá často spojován s určitou změnou, zavedením nové 

praktiky, nastolením nového režimu, představením nové služby a podobně.  

 

 

Podle Bedrnové a Nového (2002) je nutné si před realizací samotného dotazníku položit čtyři 

základní otázky a to: 

- kdo bude objektem zkoumání, 

- co je předmětem zkoumání, 

- proč bude daná problematika zkoumána, 

- jakým způsobem či metodou bude zkoumána. 

 

Získávání dat je podle Surynka, Komárkové a Kašparové (2001) nejcitlivější části v 

sociologickém výzkumu. Kvalita dat je závislá na správně vybrané metodě sběru a její vhodné 

formě v dané situaci. Většina autorů pak doporučuje zvolit kombinaci více metod sběru 

empirických dat, což dodává výzkumů na objektivitě a věrohodnosti. V praxi to pak vypadá 

tak, že kromě dotazování se používá i pozorování reakcí respondenta a podobně.  

 

Dotazování 

Neboli také extrapolace je podle Pavlici (2000) druh sociální komunikace, při které se jeden 

účastník ptá a klade otázky druhému účastníkovi, který na dotazy odpovídá. Při tomto procesu 

hrají roli dva lidé: tazatel a dotazovaný (respondent). Jedná se o nejčastější formu 

sociologického průzkumu, vhodnou zejména tam, kde je potřeba zpovídat mnoho 

respondentů. Největším problémem je subjektivní vnímání jedince při těchto metodách. 

 

Mezi dotazování je řazeno: 

- dotazník, 

- anketa, 

- rozhovor. 
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Dotazník 

Je formou nepřímé komunikace, při níž dotazovaný odpovídá na přímo otázky, a to buď 

písemně, nebo elektronicky. Dotazník je vždy určen určité skupině lidí, která vykazuje nějaké 

podobné znaky (například zájem o cestování, zájem o tajemno a podobně). Jelikož se jedná o 

písemnou formu, je možné klást dotazy přímější, důvěrnější, neboť dotazovaní mají soukromí 

a tak mohou odpovídat otevřeněji a beze strachu. Podle Nového (1997) je dotazník určen 

k předání pro vyplnění konkrétním osobám, má pevně stanovené pořadí i formu otázek a 

předem formulované varianty odpovědí. 

 

Mezi jeho hlavní přednosti patří: 

 anonymita, 

 snadná dostupnost k dotazovanému, 

 vlastní tempo dotazovaného, 

 nedochází k ovlivňování respondenta tazatelem, 

 nižší finanční náročnost celého výzkumu, 

 nízké nároky na čas. 

 

Nevýhody mohou být: nepochopení otázek, nejasnosti, nechuť pracovat a vyplňovat dotazník, 

případně poskytnutí nepravdivých či jen částečně pravdivých odpovědí ze strany 

dotazovaného. 

 

Při dotazníkové metodě lze využít otevřené, nebo uzavřené otázky. Otevřené se vyznačují 

možnosti volných odpovědí a zapojením respondenta, uzavřené mají předem formulované 

odpovědi, kdy dotazovaný vybírá pouze z daných možností. Metody lze kombinovat a 

poskytnout respondentovi jak otevřené, tak uzavřené otázky v jednom dotazníku. Většinou je 

poskytnut výčet možných odpovědí, kdy jedna varianta zůstává volná, aby dotazovaný mohl 

odpovědět dle své vůle. Je nutné, aby odpovědi v uzavřených otázkách pokrývaly všechny 

možné varianty, které by mohly přicházet do úvahy. Pokud to tázající není schopen 

odhadnout, je potřeba nechat prostor respondentovi formou volné polootevřené odpovědi. 

Zcela otevřené otázky je nutné omezit na co nejmenší minimum, protože je dokázáno, že 

dotazovaní nemají rádi vlastní formulaci odpovědí, jejich vymýšlení a konstruování.  
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Otázky dotazovaného musí zaujmout a nesmí jej nudit, je důležité, aby svůj záměr dokončil a 

odpověděl na všechny položené dotazy. Přitom je nezbytné, aby neprohlédl záměr tazatele a 

cíl celého dotazníku. Otázky by měly mít určitou posloupnost a logiku. Bedrnová a Nový 

(2002) uvádí několik rad, čeho se držet při sestavování dotazníků. Podle nich musí být otázky 

jasné, srozumitelné, nesmí se jednat o sugestivní formulace a výklad dotazů musí být vždy 

pouze jeden. Dotazy by neměly být příliš dlouhé, ale zároveň ani krátké. U každého 

jednotlivého dotazu musí mít respondent pocit, že má smysl, a není v dotazníku zbytečný. 

 

Dušková (2011) uvádí, že v úvodu dotazníku je vhodné zvolit oslovení respondenta, stručně 

informovat o smyslu prováděného výzkumu, o jeho anonymitě, dále pak motivovat 

dotazovaného k jeho vyplnění, a také ho poučit o správném vyplnění. Je nutné dbát na 

přiměřené množství otázek, jejich kvalitu a jednotný způsob formulace. Otázky mohou být 

pokládány ve formě dotazů, nebo také tvrzení. Neméně je důležité grafické a stylistické 

zpracování, tedy aby byl dotazník dobře čitelný, přehledný, měl správně zvolený typ i barvu 

písma, jednotný vzhled i strukturu.  
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3. Turistické destinace 

 

V této části diplomové práce jsou teoreticky nastíněna nejatraktivnější místa, a to v užším 

měřítku: v České republice, dále pak v Evropě, kde konkrétněji je zaměřeno na již zmiňovaný 

Černobyl na Ukrajině, následuje zmínka o destinacích temné turistiky v celém světě.  

 

Cílem není teoreticky popsat všechna místa na světě, která k dark tourismu patří. Proto byla 

vybrána vždy v každé úrovní (pro Českou republiku, Evropu i svět) jen pětice, jež je podle 

autorky práce nejzajímavější. Jde o čistě subjektivní pohled na atraktivitu míst, který neodráží 

žebříček návštěvností jmenovaných lokalit.  

 

3.1 Temná turistika v České republice 

Pokud bychom se domnívali, že u nás temná turistika nemá žádnou tradici, a je teprve 

v prvopočátcích, velmi bychom se mýlili. Česká republika je díky svému geografickému 

rozložení a historickým událostem naprosto ideálním zdrojem míst k dark tourismu. 

Každoročně se těší oblibě nejen místních obyvatel, ale čelí též nájezdu zahraničních turistů a 

zvědavců, prozkoumávajících místa zahalená tajemstvím, děsem a temnem.  

 

3.1.1 Terezín 

Terezín je známé město na severu Čech na soutoku řeky Labe a Ohře, obklopené masivními 

zdmi a valy. Pochází z konce 18. století a byl založen především jako pevnost. Ve své době se 

jednalo o velmi moderní vojenské zařízení. Později byla pevnost zcela nevyužita, a do 

povědomí se dostala teprve v nedávné minulosti, kdy ožil zájem o pevnost nejen ze strany 

místních, ale také zahraničních turistů. Stalo se tak především poté, co zde v době nacistické 

okupace zemřely desítky tisíc nevinných lidí.  

 

V roce 1940 byla v terezínské Malé pevnosti zřízena věznice gestapa, kam byli od roku 1940 

do roku 1945 posíláni čeští a moravští vlastenci, členové odbojových skupin a organizací. 

Krom českých obyvatel sem byli deportováni i občané další národnosti, jako jsou Poláci, 

Rusové atd. Za pět let působnosti prošlo věznicí bezmála 32 tisíc lidí. Malá pevnost byla 

průchozí věznicí, odkud byli vězni po určité době posíláni před soud, nebo do koncentračních 

táborů. V důsledku špatné hygieny, hladu a dalšího nelidského zacházení zde zahynulo kolem 

tří tisíců osob.  
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Do Hlavní pevnosti nacisté postupně deportovali občany židovského původu, kteří zde měli 

působit do té doby, než budou připraveny vyhlazovací tábory, kde mělo dojít k jejich konečné 

likvidaci. Terezínským ghettem prošlo za dobu jeho fungování okolo 150 tisíc lidí, z toho jich 

zde okolo 35 tisíců zemřelo.  

 

Památník Terezín tvoří soubor následujících pietních míst: 

 Malá pevnost jako historická součást Terezína 

 Národní hřbitov 

 Muzeum ghetta 

 Židovský hřbitov s krematoriem a Ruský hřbitov 

 Památník sovětských vojáků 

 Pamětní deska u bývalé železniční vlečky 

 Pietní místo u řeky Ohře 

 Kolumbárium s částí opevnění, obřadní místnosti a márnice 

 Bývalá podzemní továrna Richard v Litoměřicích s krematoriem 

 Bývalá Magdeburská kasárna 

 (Frídová, 2012) 

 

3.1.2 Lidice 

Lidice je vesnice ve Středočeském kraji, která byla za 2. světové války vyhlazena německými 

nacisty, a po válce pak znovu obnovena ve vzdálenosti několika set metrů od původní 

vyhlazené obce. Na pietním místě dnes stojí muzeum, připomínající tuto tragickou událost. 

Bylo vyhlazeno 104 domů a ves byla zcela srovnána se zemí. Příčinou vyhlazení byla 

nepotvrzená domněnka nacistů, že místní obyvatelé spolupracovali s atentátníky na Reinharda 

Heydricha. Jednalo se však pouze o záminku. Po válce se do svých „domovů“, respektive na 

stejné místo, vrátilo 143 žen a také 17 dětí.  

 

3.1.3 Ležáky 

Ležáky jsou druhým místem, které bylo společně s Lidicemi srovnáno se zemí. Stalo se to 24. 

června 1942, a to 14 dní po vyhlazení Lidic.  Ležáky, malá osada na Chrudimsku, byly zcela 

vypáleny a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v osadě a byla ukryta 

vysílačka Libuše parašutistické skupiny, která se zúčastnila atentátu na říšského protektora 
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Reinharda Heydricha. 33 dospělých bylo zastřeleno, 11 dětí posláno do plynových komor, dvě 

děti byly předány na převýchovu do Německa. Po válce nebyly Ležáky obnoveny, ale na 

jejich místě vznikl památník, který tvoří vyznačené půdorysy původních budov, a pietní 

místo. (Ležáky, 2012) 

 

3.1.4 Vyšehradský hřbitov 

Vyšehradský hřbitov se nachází v Praze na Vyšehradě. Původně se jednalo pouze o malý 

objekt, který svou současnou podobu získal v 19. století. Samotný hřbitov zde stál již od roku 

1260. Patří k nejvýznamnějším českým hřbitovům, především protože jsou zde pochovány 

známé osobnosti. Antonín Barvitius navrhl mramorové hrobky na jižní a východní straně 

hřbitova a Antonín Wiehl projektoval arkády, které byly postaveny podle italského vzoru, na 

okraji hřbitova. Hlavní cesta vede hřbitovem ke Slavínu – společné hrobce národních 

velikánů. Prvních patnáct pochovaných má dokonce napsaná jména na viditelné tabuli, nad 

kterými se tyčí motto: „Ač zemřeli, ještě mluví.“ Mezi osobnostmi, které jsou na Slavíně 

pochované, jsou například: Josef Václav Sládek, Julius Zeyer, Václav Myslbek, Ema 

Destinnová, Alfons Mucha, František Křižík, Josef Hora, Bohumil Kafka a mnoho dalších. 

Mnoho pro naši vlast významných osobností bylo na Slavín přeneseno až několik let po smrti. 

Mezi ty patří například Jan Neruda a další. Hřbitov se těší popularitě nejen díky významným 

jedincům, ale také uměleckým dílům, které některé hroby představují. Patří mezi ně například 

hrob Josefa Čapka. Na pomníku Vítězslava Nezvala je portrétní hlava básníka, kterou ztvárnil 

známý sochař. Karel Čapek a jeho žena Olga Scheinpflugová mají náhrobek ve tvaru Božích 

muk s otevřenou knihou a znakem Československé republiky, který zde kupodivu vydržel po 

celé období protektorátu. Na jejich hrobě je malá mistička, „aby z ní mohli ptáci pít“. Data 

jsou použita z oficiálních stránek www.praguewelcome.cz (2012) 

 
3.1.5 Bojiště Slavkov u Brna 

Nejznámější bojiště u nás se nachází asi 20 km od Brna. Tento památník je svého druhu 

ojedinělý, byl vystavěn na počest padlých v Bitvě u Slavkova, která proběhla 2. 12. 1805. 

Bitva je známá především tím, že početně slabší Francouzi se silou 75 000 mužů pod vedením 

Napoleona I. porazili v drtivé porážce silnější spojenecké armády ruského cara Alexandra I. a 

rakouského císaře Ferdinanda I., jejichž armáda čítala 90 000 mužů. V pouze devítihodinové 

bitvě zemřelo okolo dvaceti tisíc mužů. Příměří bylo nakonec uzavřeno 6. prosince 1805 na 

zámku ve Slavkově u Brna. Každoročně se zde konají slavnosti u příležitosti výročí bitvy, 
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v jejichž rámci jsou k vidění rekonstrukce historické bitvy a probíhají pietní akce. Turisté 

však toto místo navštěvují i v jiná roční období. Slavkovské bojiště je od roku 1992 

chráněnou památkovou zónou. Na původním místě bitvy (bojiště mělo rozlohu cca 120 km
2
) 

se v současné době nachází 25 měst a obcí. (Bojiště Slavkov, 2012) 

 

Mezi další místa, která se do pětice nejzajímavějších podle autorky nedostala, lze jmenovat 

například tato: kostnice Sedlec v Kutné Hoře – bývalý zajatecký tábor v letech 1947–1949, 

který sloužil jako tábor nucených prací. Dále pak zařízení pro politické vězně komunistického 

režimu z let 1951–1961, známý jako památník Vojna u Příbrami. V neposlední řadě za 

zmínku stojí naučná stezka Jáchymovské peklo, připomínající život tisíců politických vězňů z 

uranových dolů.   

 

3.2 Temná turistika ve světě 

Svět je plný záhadných a mysteriózních míst, která jsou spojená se smrtí, tajemnem, 

duchovnem a temnou turistikou. Protože označení „svět” je velmi obšírné, bylo poměrně 

složité vybrat pouhých několik nejzajímavějších lokalit. 

 

 

3.2.1 Ground Zero, New York (USA) 

Ground Zero je označení pro místo, kde proběhl teroristický útok na tzv. „dvojčata.“ Stalo se 

tak 11. 9. 2001 v New Yorku ve Spojených státech Amerických. Označení „dvojčata“ se 

používá ve spojení s budovami Světového obchodního centra, které byly nejen dominantou 

New Yorku, ale také symbolem celé Ameriky. V ten den zemřelo na místě pod troskami 

zbořených mrakodrapů několik tisíc lidí, další zahynuli v důsledku nadýchání zplodin a kouře. 

Tragická smrt postihla mnoho záchranářů, hasičů a dobrovolníků, kteří po ničivém útoku 

pomáhali. Pro Ameriku i pro celý svět se toto místo stalo pietním místem a symbolem boje 

proti terorismu.  

 

V současné době je zde postaveno muzeum a památník Freedom Tower, jakožto vzpomínka 

na všechny, kteří zde zahynuli. Rok po tragické události zaznamenaly americké agentury 

nárůst turistů, kteří se přijeli podívat na tragické místo – byly jich čtyři miliony. Jedná se o 

dvojnásobek ve srovnání s počty těch, kteří přijížděli, aby se podívali z vyhlídkových věží 

nejvyšších budov města. (Ground Zero, 2012) 
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3.2.2 Památník míru v Hirošimě (Japonsko)  

Atomový dům je jedinou stavbou, která se dochovala po útoku atomovou bombou ze 6. srpna 

1945. Stále je udržován v takovém stavu, v jakém zůstal těsně po výbuchu. Stavba se stala 

symbolem a bolestnou připomínkou ničivé síly atomové bomby, která zabila na 70 tisíc lidí. 

Budova pocházela z roku 1915, zajímavostí je, že jejím architektem byl Čech Jan Letzel.  

 

V přilehlé části Atomového domu je také rozsáhlý park, kterému se říká Park míru. Nacházejí 

se zde památníky, připomínající lidské osudy poznamenané bombou. Notoricky známý je 

památník malé dívky Sadako, která v důsledku ozáření onemocněla leukémií. Dívka se 

rozhodla, že se poskládá tisíc papírových jeřábů (jeřáb v Japonsku představuje symbol 

dlouhověkosti), neboť věřila a doufala, že když se jí to podaří, tak se z leukémie vyléčí. 

Bohužel zemřela dříve, než dosáhla svého cíle. Na její památku jeřáby poskládaly její 

spolužačky. Od té doby se stala Sadako symbolem a školáci v celém Japonsku skládají 

papírové jeřáby a nosí je k památníku. (Památník míru v Hirošimě, 2012) 

 

3.2.3 Les Aokigahara (Japonsko)  

Les Aokigahara v Japonsku, kterému lidé neřeknou jinak, než „les sebevrahů,“ je znám tím, 

že zde od roku 1950 ukončilo dobrovolně život několik tisíc lidí. Když přihlédneme k tomu, 

že Japonsko dlouhodobě drží prvenství v počtu sebevražd, není se čemu divit. Oficiální 

statistiky sice hovoří o nižších počtech, policisté ale upozorňují na fakt, že mnohé mrtvé 

nikdo nepostrádal, a pokud je v šerém, hustém, depresivně působícím a často téměř 

neprostupném porostu někdo cíleně nehledal, jejich těla zetlela, aniž byla kýmkoli objevena. 

Průměrně je zde prý pácháno kolem tří sebevražd měsíčně. Například během roku 2002 zde 

byly nalezeny mrtvoly 80 pohřešovaných osob.  

 

Les, krom své pověsti, na lidi působí velmi černě a depresivně také proto, že zde často můžete 

narazit na zbytky provazů, visící na větvích, dále pak na provazy se smyčkami, opasky atd. 

Pod korunami stromů jsou k vidění boty, čepice a další pozůstatky osobních selhání a tragédií. 

S trochou nadsázky vás cestopisy budou varovat, že pokud se vám „poštěstí,“ můžete také 

narazit na čerstvého oběšence, nebo mumifikované tělo. Japonská vláda ve snaze snížit tyto 

tragické statistiky nechala okraj lesa osázet varovnými cedulemi s nápisy, jako například: 

„Život je vzácný,“ „Prosím, rozmyslete si to,“ „Myslete na svou rodinu“ apod. (Les 

Aokigahara, 2012) 
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3.2.4 Vražedná pole (Kambodža) 

Za vlády Rudých Khmérů v letech 1975–1979 bylo v Kambodži zabito a pohřbeno 

v masových hrobech velké množství nevinných lidí. Jednalo se skoro o 2 miliony obyvatel 

z celkového počtu 7 milionů lidí. Stalo se tak za občanské války, která v Kambodži v těchto 

letech zuřila. Rudí Khmérové byla ultralevicová strana, která po celou dobu vlády uplatňovala 

proti svému obyvatelstvu vládu brutálního teroru. Pol Pot hlavní představitel Rudých Khmérů 

je také někdy popisován také jako Hitler Kambodže. V přetrvávající genocidě byla 

vyvražďována především inteligence národa. Krom nelidských podmínek, jako je 12–

16hodinová pracovní doba, kterou Rudí Khmérové zavedli, zde byla také potlačována lidská 

práva, uzavřely se hranice, byly zcela zrušeny peníze, potlačována instituce rodiny a další 

nelidské zacházení. Lidé z měst byli přestěhováni do vesnických gulagů. Jakýkoliv nesouhlas 

s režimem a sebemenší prohřešky proti ideologiím byly trestány smrtí – brutálním tlučením 

holemi a následným mučením ve věznicích. (Vražedná pole, 2012) 

 

3.2.5 Arlingtonský národní hřbitov (USA) 

Arlingtonský národní hřbitov najdeme v americkém státě Virginie. Hřbitov byl založen 

v průběhu americké občanské války na pozemku rodiny generála Lee a jeho ženy. Nachází se 

v blízkosti budovy Pentagonu, dokonce je zde stanice metra pro snadnější cestování. Celkově 

hřbitov čítá okolo 300 tisíc mrtvých, přičemž jde především o americké veterány, padlé 

vojáky atd. Hřbitov se rozprostírá na bezmála 3 čtverečních kilometrech. Pochováni jsou zde 

nejen padlí vojáci z občanské války, ale též z války z Iráku a dalších. Tisíce stejných bílých 

náhrobků a u nich americká vlajka – to je scéna, kterou známe snad z každého amerického 

válečného filmu. (Wikipedia, 2012) 

 

Mezi další zajímavá místa patří například jedna z nejděsivějších věznic na světě Eastern, 

nacházející se v Pensylvánii v USA. Dalšími lokalitami je Pearl Harbor na Havaji, nebo 

cyklistická stezka smrti v Bolívii, město Phuket a další města po ničivém tsunami v Thajsku. 

Za zmínku stojí i záhadný Bermudský trojúhelník, neboli také „ďáblův trojúhelník,“ kde se 

údajně ztrácely lodě i letadla. Příkladem bolesti a děsu ve světě je také místo po hurikánu 

Katrina na jihu Spojených státu a mnoho dalších.  
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3.3 Temná turistika v Evropě 

Atraktivních míst v Evropě je mnoho a bylo poměrně náročné vybrat opět jen několik 

nejzajímavějších. V Evropě se udála spousta historických událostí, bitev a katastrof, jež jsou 

spjaty s místy atraktivními pro temnou turistiku. Tady jsou některá z nich: 

 

3.3.1 Osvětim (Polsko) 

Jednoznačně nejznámější a nejnavštěvovanější místo v Evropě, které najdete v jakémkoliv 

odkaze na Internetu. Je jakousi „morální“ povinností každého člověka, aby toto místo 

navštívil. Není divu – dotýká se snad každého z nás, mnoho obyvatel naší země má v rodině 

nějaký ten příběh, nebo zná někoho, kdo v koncentračním táboře v Osvětimi zahynul, či tam 

alespoň strávil nějaký čas. Osvětim je největším vyhlazovacím a koncentračním táborem 

v Evropě. Fungoval od roku 1940 a prvními vězni byli Poláci, jakožto političtí vězni. 

Nejčastěji byli zneužívaní na otrocké a nevolnické práce. V prvním roce fungování zde bylo 

již kolem 10 tisíc vězňů. Současně se v táboře nacházelo i 100 tisíc vězňů najednou. 

Nejznámějším byl blok 11, přezdívaný také jako „bunkr,“ který byl pověstný nelidským a 

tvrdým zacházením. Černá zeď, která před ním stála, byla popravištěm pro všechny 

„neposlušné“ vězně. Vězni zde byli zastřeleni před zraky ostatních. Proslulé jsou také plynové 

komory, které denně mohly pojmout až 6 tisíc lidí odsouzených na smrt. Židy sem dostávali 

pod záminkou sprchování, aby na ně následně byl puštěn plyn cyklon B. Osobou, kterou si 

často spojujeme s Osvětimí, je Josef Mengele. Doktor, který z vězňů dělal pokusné oběti a 

zkoušel na nich různé nelidské praktiky, jako například sterilizace žen, drsné pokusy na 

dvojčatech a podobně.  

 

Z Osvětimi se podařilo uprchnout 667 vězňům, z nichž však 270 bylo chyceno a následně 

popraveno. Nejznámějším a také nejpřínosnějším byl útěk dvou slovenských Židů, kteří 

informovali svět o hrůzách, jež se v Osvětimi dějí, a dokázali přimět Rudou armádu, která 

ihned zahájila záchrannou akci. Plynové komory i krematoria byly ihned zničeny proto, aby 

neexistovaly důkazy před postupující Rudou armádou, a byly zahlazeny stopy činů, které se 

zde prováděly. Po příchodu armáda nalezla asi 8 tisíc vězňů, kteří byli vyhublí, hladoví, 

nemocní a umírali. Dále zde našli 8 tun lidských vlasů, přes milion kusů oblečení, které 

Němci nestihli před příchodem armády zlikvidovat. 
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O tom, kolik lidí v Osvětimi zemřelo, se pouze spekuluje a přesná čísla neexistují. Hovoří se o 

číslech mezi 1,2 a 1,6 miliony lidí, což je jednoznačně nejvíce lidských obětí, které zemřely 

v koncentračních táborech. Osvětim se tak stala nejděsivější ukázkou genocidy v dějinách 

lidstva. "Arbeit macht frei!" („práce osvobozuje!“) – nápis umístěný nad hlavní bránou tábora 

– zná snad každý, jednalo se velmi ironický výsměch vězněným a umírajícím. (Osvětim, 

2012) 

 

Obrázek č. 3.1 Stěna smrti v Osvětimi 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

3.3.2 Drákulův hrad Bran (Rumunsko) 

Rumunský hrad Bran, pověstný také jako Drákulův hrad, je asi nejnavštěvovanějším místem 

celého Rumunska. Přestože má Rumunsko velmi bohatou historii, je to právě toto místo, které 

fascinuje návštěvníky ze všech nejvíce. Jeho popularita je spojena s nechvalně proslulým 

hrabětem Drákulou, hlavní postavou stejnojmenného románu Brama Stokera z 19. století. 

Hrad je také nejdražší stavbou v Rumunsku – jeho cena je odhadována na přibližně 140 

milionů amerických dolarů. Hrad Bran se stal proslulý především poté, co Bram Stoker napsal 

svůj nejznámější a nejslavnější román „Drákula“. Hlavní postava hraběte Drákuly byla známa 

také jako „Transylvánský upír“. Drákula byl pravděpodobně inspirován princem Vlada 

Tepese, který vládnul v 15. století části Rumunska, a přestože nikdy nebyl z pití krve obviněn, 

měl tuto temnou pověst. Proslavil se krutými tresty, které praktikoval na tureckých vojácích, a 

mezi jeho nejčastější praktiky patřilo napíchnutí na kůl a sledování, jak pomalu umírají. 
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Turkům se mstil za to, že mnoho let svého dětství strávil v istanbulských věznicích. Zatímco 

tento muž je hraběti Drákulovi velmi podobný a krutý, spojitost s hradem bohužel nebyla 

nikdy prokázána. Turisté ze Západu, kteří přijížděli hledat hraběte Drákulu do Rumunska, 

označili hrad Bran za jeho hrad, neboť se jim jeho podoba s románovou předlohou zdála více 

než patrná. Překvapilo je, jak se vstup do Transylvánského panství podobá hradu popsanému 

ve Stokerově románu. Tak dostal své pojmenování „Drákulův“. Postupem času se začalo 

věřit, že Stokerův román měl reálnou spojitost s tímto hradem. Ve skutečnosti tomu tak 

nebylo. (Drákulův hrad Bran – klenot Rumunska, 2009) 

 

3.3.3 Muzeum Anny Frankové (Holandsko) 

V Amsterdamu nalezneme dům a zároveň muzeum dívky Anny Frankové, která se skrývala 

před nacisty. Během této doby si psala každý den deník, kde líčila svůj život, strach a 

temnotu, kterou pociťovala. Tento deník se stal jakýmsi symbolem té doby. Rodina 

Frankových uprchla do Amsterdamu před Adolfem Hitlerem z Německa. Ve firmě, kterou 

zde založili, si v zadní části budovali úkryt, protože očekávali příchodu Němců i do 

Nizozemska. V červenci roku 1942 dostala starší dcera povolání k transportu. Od této chvíle 

se rodina ukrývala ve vybudované skrýši, společně s další rodinou – Pelsovými. Anna, mladší 

dcera Frankových, si v té době začala psát deník, kde líčila každodenní příhody a těžkosti 

jejích rodiny, především strach z prozrazení. Tehdy jí bylo pouhých 13 let. 4. srpna 1944 byla 

skrýš prozrazena anonymním telefonátem a její obyvatelé odvlečeni do koncentračních 

táborů. Samotná Anna zahynula v roce 1945 v táboře Bergen-Belsen. Její deník však čistou 

náhodou zůstal ve skrýši a po zbytek války byl uchován u jedné ze zaměstnankyň 

Frankových.  Po válce se ukázalo, že přežil otec a další dva lidé, kteří se s nimi schovávali. 

Deník dcery Otta Frank dostal zpátky a poprvé byl vydán v roce 1947. (Muzeum Anny 

Frankové, 2012) 

 

3.3.4 Hora křížů (Litva) 

Litva byla poslední zemí v Evropě, která roku 1387 přijala křesťanství. Náboženství se rychle 

rozmohlo a země se stala výrazně věřící. Dnes se hlásí ke katolictví více než 80 procent lidí 

z necelých 4 milionů obyvatel. Hora křížů, ležící poblíž městečka Šiauliai, je pozoruhodným 

místem celé země. Za desítky let zde vyrostly desetitisíce, respektive statisíce křížů. Najdete 

zde kříže dřevěné, plastové, skleněné, kamenné – prostě jakékoliv v nejrůznějších velikostech. 

Samotná hora stojí uprostřed naprosté roviny a je spjata s tajemnem, koluje kolem ní řada 

pověr a pověstí, a pro litevský národ má velkou symboliku. První kříže zde byly přineseny 
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v 19. století, po vzniku samostatné litevské republiky v roce 1918 začaly rychle přibývat. 

Když se Litva stala součástí Sovětského svazu, lidé sem přinášeli kříže z obavy před 

pronásledováním jen tajně. V padesátých letech 20. století byly dřevěné kříže spáleny a 

železné roztaveny. Po nocích však kříže opět přibývaly. Mnoho lidí, kteří se vrátili z gulagů, 

nebo koncentračních táborů, přinášeli tento symbol za sebe i své blízké, kteří zahynuli, a tak 

se hora opět začala rozrůstat. Podle územního plánu kraje se zde chystaly mocenské úřady 

vybudovat přehradu, která by posvátné místo zatopila. Nakonec však byla Hora křížů 

prohlášena národní kulturní památkou. V roce 1973 byl na Hoře křížů vztyčen kříž studenta 

Romane Calanty, který se upálil, aby upozornil na touhu národa po svobodě. Je srovnáván s 

českým hrdinou Janem Palachem. Patrný je i obrovský kříž věnovaný obětem holocaustu. Na 

kříži je umístěná židovská hvězda a omluva za to, co bylo na Židech v průběhu druhé světové 

války spácháno. Najít lze i kříž, který sem osobně přivezl papež Jan Pavel II. Každý 

návštěvník, který dnes na toto poutní místo zavítá, nezapomene přinést svůj kříž, nebo si 

aspoň jeden na místě koupí a zasadí ho mezi ostatní. Na kříže se často píší různé vzkazy, 

dávají fotografie jako vzpomínka na blízké a milované. (Alena Bímová, 2011)  

 

Obrázek č. 3.2 Hora křížů v Litvě 

 

Zdroj: vlastní 
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3.3.5 Černobyl, město Pripjať (Ukrajina) 

26. dubna 1986 se stala největší nehoda v historii jaderné energetiky. Stalo se tak ve městě 

Pripjať na Ukrajině – v té době ještě součásti SSSR. Místo leží cca 140 km daleko od 

hlavního města Ukrajiny Kyjeva, blízko hranic s Běloruskem. K technické (a následně i 

lidské) tragédii došlo ve 4. bloku jaderné elektrárny v Černobylu v 1:24 hodin ráno tamního 

času.  

 

„Nehodu způsobil experiment, který měl v reaktoru jaderné elektrárny ověřit setrvačný doběh 

turbogenerátoru. Test měl být proveden těsně před odstavením reaktoru z provozu. 

Experimentem se mělo zjistit, zda bude generátor jaderného reaktoru po rychlém uzavření 

páry do turbíny schopen při svém setrvačném doběhu ještě zhruba 40 sekund napájet proudem 

čerpadla havarijního chlazení.“ (Havárie jaderné elektrárny Černobyl, 2012) 

 

Před samotným zahájením testu v elektrárně Černobyl došlo k několika vážným pochybením 

a nedodržení bezpečnostních předpisů. Následkem toho se v průběhu experimentu zvýšil 

výkon reaktoru, došlo k přehřátí paliva a destrukci jeho pokrytí. Asi 40 vteřin po zahájení 

experimentu následovaly dva výbuchy. Tlak v reaktoru dosáhl takových hodnot, že pára při 

první explozi odsunula betonovou desku o váze 1000 tun. Druhá exploze následovala v 

rozmezí dvou až pěti sekund po první, došlo k ní vniknutím vzduchu do reaktoru a reakcí 

vodní páry s rozžhaveným grafitem (Havárie jaderné elektrárny Černobyl, 2012) 

 

Hasiči, kteří následky havárie likvidovali, nebyli seznámeni s podrobnostmi o tom, co se 

přihodilo, takže požár hasili pomocí vody, čímž situaci ještě zhoršili, jak se následně ukázalo. 

Kvůli hašení vodou totiž docházelo k dalším a dalším menším explozím.  Nejednalo se o 

pochybení hasičů, kterým byla havárie nahlášena jako rozsáhlý požár, a nikdo bezprostředně 

po havárii netušil, co se přesně děje. Hasičský tým uhasil požár do tří hodin od exploze, uvnitř 

reaktoru však stále hořel grafit a další látky. (Ignatěnko, 1989) 

 

„Mezinárodní agentura pro atomovou energii klasifikuje mimořádné události v jaderných 

elektrárnách (ale i ve výzkumných reaktorech či v úložištích použitého jaderného paliva) 

pomocí mezinárodní stupnice INES (The International Nuclear Event Scale). Tato škála 

používá 7 stupňů. Stupně 1 až 3 představují odchylky od normálního provozu, poruchu a 

vážnou poruchu, při nichž nedochází k uvolnění radioaktivity do okolí, ani k ozáření 
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obyvatelstva. Stupně 4 až 7 hodnotí havárie jaderné elektrárny s vážnými radioaktivními 

následky.“ (Fatka o havárii jaderné elektrárny, 2012) 

 

Za více než 40 let provozování jaderných elektráren po celém světě byla nehoda klasifikována 

nehoda číslem 7 (nejvyšší stupeň ohrožení) pouze v případě černobylské havárie. Neexistují 

ani případy klasifikované šestým stupněm a stupeň číslo 5 byl ve světě použit pouze dvakrát – 

v případě jaderné elektrárny ve Velké Británii Windscale a jaderné elektrárny v USA Three 

Mile Island. V České republice nikdy ohrožení nedosáhlo většího stupně nežli 2.  

 

Aby se předešlo dalším únikům radioaktivity, byl reaktor postupně zasypán přibližně pěti 

tisíci tun sloučenin bóru, písku, hlíny, olova, atd. Všechny tyto látky shazovaly na reaktor 

vrtulníky. Dva týdny po nehodě rozhodly úřady, že se celý blok po havárii zakonzervuje do 

sarkofágu. 

 

Největším problémem Černobylské havárie nebyla exploze jaderného bloku, ale radioaktivní 

zamoření celého okolí. Podle úřadů začala radioaktivita unikat až 6. května 1986. Proto bylo 

hned následující den zahájeno ochlazování čtvrtého bloku elektrárny pomocí tekutého dusíku. 

Celkově radioaktivita unikala 10 dní a zamořila nejen bezprostředně sousedící oblasti, ale 

radioaktivní mrak zasáhl Polsko, Bělorusko, Československo, celou Skandinávii a dokonce i 

Bulharsko.  

 

První den nehody město Pripjať, kde tehdy žilo okolo 50 tisíc lidi, fungovalo svým obvyklým 

životem a obyvatelé nebyli informováni o havárii, která se stala. Teprve následující den bylo 

rozhodnuto o evakuaci celého města. Tu se povedlo uskutečnit během tří hodin. Zůstali jen 

lidé potřební pro veřejné služby, jako jsou záchranáři, policie a další. Další evakuace všech 

okolních měst v dosahu 30 kilometrů byly provedeny až 2. května – týden po nehodě.  

 

Dnes lze jen velmi stěží vyčíslit, kolik obětí havárie měla. Hovoří se o 600 tisících lidí, jež 

nehoda nějakým způsobem zasáhla. Oběti lze rozdělit do několika skupin. Likvidátoři, jak se 

říká skupině, která patřila k záchrannému sboru havárie (tj. hasiči, policie, zaměstnanci 

elektrárny, obyvatelé města Pripjať atd.), čítali okolo 200 tisíc osob. Další skupinou, která má 

okolo 120 tisíc oběti, jsou lidé kontaminovaní v širším okolí Černobylu. Dalších 220 tisíc 

osob žilo v kontaminovaných místech, která byla evakuována později, a nehrozilo jim takové 

nebezpečí, jako první a druhé skupině. Jde především o obyvatele Ruska, Ukrajiny a 



 

28 

 

Běloruska. Mluví se ale o mnohem větších číslech, jako je 5 milionu žijících osob, kteří 

obydlují kontaminované území po černobylské havárii. Největší dávce radioaktivního záření 

byla vystavena asi tisícovka lidí, která řešila akutní záchranné práce, zaměstnanci elektrárny a 

další. (Radioaktivní zamoření, 2012) 

 

Nejvýraznějším následkem černobylské havárie se ukázala být nádorová onemocnění 

v důsledku radioaktivního ozáření. Zvýšený výskyt rakoviny byl zaznamenán u dětí, kde šlo 

především o rakovinu štítné žlázy. Během let 1992 až 2000 bylo v zemích Ukrajiny, 

Běloruska a Ruska diagnostikováno na 4 tisíce případů s touto chorobou. Další typy rakovin a 

nádorových onemocnění nebyly po nehodě zaznamenány a nepřekračovaly obvyklou mez.  

 

Nejvyššímu a nejintenzivnějšímu ozáření byla vystavena skupina likvidátorů, proto u této 

skupiny byla pozorována zvýšená úmrtnost zejména na leukémii, nemoci oběhového systému 

atd. Celkem kolem 250 lidí z této skupiny. Velmi patrný je nárůst vrozených vad, které byly 

zaznamenány po roce 1986, jako jsou různé genetické defekty a anomálie.  

 

Černobylská havárie způsobila nejen zdravotní potíže, ale také psychickou újmu především u 

široké veřejnosti, která přestala věřit politikům i vládě, neboť neinformovala o nehodě včas, a 

snažila se mnoho informací zamlčet. Velkému sociálnímu a psychickému tlaku čelili také 

obyvatelé, kteří narychlo museli opustit své domovy. Ti byli vytrženi ze svých obvyklých 

zvyklostí, odříznuti od svého přirozeného prostředí, a někteří se již nikdy do svých domovů 

nemohli vrátit. Město Pripjať se ze dne na den stalo mrtvým městem. Vedoucí zdravotní 

komise Mettler (1996) předložil v roce 1996 světu studii psychologického dopadu havárie. Ve 

své práci uvádí, že mnoho lidí ze zasažených oblastí trpí silnými stresovými symptomy, 

depresemi, strachem, úzkostmi, pocity bezmoci a dalšími poruchami. Své problémy často 

kompenzovali nadmírou užívání alkoholu, tabáku atd.  

 

Rudý les, který je součástí zamořené černobylské oblasti, je znám především svou dnes již 

bujnou vegetací a mutací některých rostlin. I dnes je tu překročený limit naměřené 

radioaktivity a nelze do něj vstupovat. Přírodě a rostlinám, jelikož mají zcela jinou radiační 

toleranci, velmi prospělo, že se jich lidská ruka již tolik let nedotkla. V Rudém lese, ale i 

dalším okolí, se objevila taková zvířata, která zde nikdy nebyla – například divoká prasata, 

vlci, lišky, rysi, bobři, losi, orli, čápi černí a další. (Kostka, 2012) 
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Dnes již není oblast tak mrtvá, jako dříve. Do svých domovů se vrátilo asi 1000 lidí, kteří 

bydlí deset a více kilometrů od oblasti. Blíže než deset kilometru od epicentra mají vstup 

pouze exkurze a osoby zde pracující, většinou zaměstnanci elektrárny. Město Pripjať však 

připomíná město duchů a nepotkáte zde živáčka. Mnoho míst zde zůstalo ve stejném a 

nezměněném stavu, jako když odsud narychlo odcházelo původní obyvatelstvo. Ve škole jsou 

k vidění učebnice poházené na zemi, v tělocvičně žíněnky, na dveřích školní jídelny visí 

jídelníček, nedotčené zboží ve výlohách obchodů a podobně. Pripjať se ale stala i obětí 

rabování a masivního kradení nejrůznějších věcí. Nebylo například výjimkou, že lidé 

z Kyjeva měli doma radiátory, které vykazovaly radioaktivní záření, neboť byly ukradeny 

z místa katastrofy.  

 

Obrázek č. 3.3 Černobyl 

 

Zdroj: 25th anniversary of Chernobyl (2011)
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4. Analýza turistických destinací  

4.1 Politické a legislativní faktory 

 

Zákony ve spojení s legálním cestováním na Ukrajinu a do Černobylu 

Občané České republiky mohou na území Ukrajiny od roku 2005 vycestovat s platným 

mezinárodním pasem bez povinnosti uděleného víza. Pokus se tento občan nezdrží více než 

90 dní, nemusí splnit žádné další požadavky ani povinnosti. Pro české občany (jakožto členy 

Evropské unie) je zaveden bezvízový styk. Z tohoto hlediska je Ukrajina přístupná krátkodobé 

turistice.  

 

V uzavřené zóně nebyly doposud turistické exkurze povoleny, oficiální povolení bylo až od 

konce roku 2010, nicméně některé agentury je běžně nabízely. Vláda je však označovala za 

ilegální a negarantovala jejich bezpečnost. Lidé je mohli absolvovat jen na vlastní nebezpečí. 

V poslední době bylo povoleno cestovat do Černobylu pouze několika vyvoleným 

ukrajinským cestovním kancelářím, které mohly zájezdy pořádat. Peníze, které měly být 

využity na rekultivaci oblasti a její rozvoj, po dlouhou dobu, mizely neznámo kam a tak úřad 

generální prokuratury vyslovil podezření z nezákonného obohacování a v létě roku 2011 soud 

vstup do oblasti zakázal. V současné době je soud odročen a do Černobylu lidé opět mohou, i 

když ne zcela legálně… Ještě před soudním zákazem vycestovalo během roku 2011 v průběhu 

šesti měsíců okolo 7500 zvídavých a odvážných turistů. Jednalo se především o turisty ze 

zahraničí. 

 

Povolení i průvodce lze zajistit mimo jiné přes: 

 soukromou turistickou kancelář v Kyjevě (Ukrzovnishintour), 

 oddělení zahraničních vztahů černobylské jaderné elektrárny (Chernobylskaya AES), 

 agenturu Chernobylinterinform nebo 

 soukromé osoby pracující v elektrárně (Mitch). 

 

Od znovuobnovení výletů do Černobylu si zájezd rezervovalo mnoho turistů. Zájem je 

enormní především proto, že se minulý rok připadl na 25leté výročí od výbuchu. I v roce 2012 

je očekáván velký zájem ze strany fotbalových fanoušků, kteří na Ukrajinu zamíří na 

fotbalový šampionát, jež letos Ukrajina společně s Polskem hostí. Ukrajina očekává, že 
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fotbaloví fanoušci toto místo zařadí do svého výletního plánu a nebudou se bát takovou 

turistickou výpravu podniknout. 

 

Ministerstvo pro mimořádné situace vytyčilo konkrétní trasy, po kterých mohou turisté 

cestovat tak, aby se vyloučila možnost ozáření. Zájemci mohou navštívit města Černobyl a 

Pripjať, která byla vyklizena bezprostředně po explozi černobylského reaktoru. Turistům 

podle ministerstva nehrozí žádné nebezpečí. (Netradiční dovolená? Černobyl opět otevřel 

"brány", 2012) 

 

Aktuálně jsou na Ukrajině pouze dvě cestovní kanceláře, které mají povolení pro vjezd do 

oblasti se svými firemními označenými automobily a průvodci, respektive místními lidmi. 

Z důvěrných interních informací, které mi prozradila paní Mária Čuža, pracovnice cestovní 

kanceláře Maxima Tour, která, jako jedna z mála, pořádá tyto zájezdy z České republiky, z 

ceny 160 USD dostane cestovní kancelář provizi okolo 500 Kč. Další náklady jdou na 

dopravu mezi Kyjevem a černobylskou oblastí, přibližně 15 % si jako odměnu vezme 

zprostředkovatelská ukrajinská společnost (jedna ze dvou státem povolených), a zbytek putuje 

do státního fondu Chernobylinterinform. Ten pak peníze vynakládá na rekultivaci černobylské 

oblasti. Vycestovat do oblasti mohou lidé výhradně na základě povolení, které jim cestovní 

kancelář zřídí a pouze s organizovanou skupinou. Jednotlivec se do zóny, bohužel, podívat 

nemůže. Výjimku mají jednotlivci pouze s povolením přímo od černobylské elektrárny (jedná 

se především o akreditované novináře, fotografy nebo filmaře). 

 

Je zajímavostí, že po havárii ve Fukušimě v Japonsku se začalo na místo černobylské 

katastrofy sjíždět také mnoho Japonců. Chtějí na vlastní oči vidět, jak se Ukrajinci, potažmo 

celá Evropa, poprali s tak nepředstavitelným problémem, jakým je jaderná havárie.  

 

Politická situace na Ukrajině a vztahy s Českou republikou 

Politická situace na Ukrajině se v posledních letech zdá být poměrně klidná a stabilní. Země 

prošla velkým vývojem a stále míří kupředu – modernizuje, obnovuje, láká turisty na 

nejrůznější atrakce. Českým turistům nehrozí žádné nebezpečí či problémy, pokud do těchto 

míst vycestují. Samozřejmostí je běžná kriminalita, jako všude jinde ve světě. Politická 

situace nevykazuje neklidné vztahy mezi Českou republikou a Ukrajinou, ba naopak, 

v posledních letech se jedná o důležité spojence a obchodní partnery.  
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Podmínky pro povolení vstupu do černobylské zóny 

Do oblasti mohou vstoupit pouze osoby starší 18 let, bez zdravotních komplikací; těhotné 

ženy a děti mají vstup zakázán. Ke vstupu se doporučuje zvolit oblečení, které nejlépe 

odpovídá situaci a jež maximálně zahaluje tělo. Doporučují se dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy 

atd. Všichni turisté se musí řídit pokyny průvodců a zaměstnanců kontrolních stanovišť.  

 

Během pobytu v černobylské zóně je zakázáno mít u sebe jakékoliv zbraně, požívat alkohol, 

drogy, kouřit, či dokonce jíst mimo prostranství k tomu určených. Není dovoleno dotýkat se 

předmětů nebo vegetace v oblasti, vynášet odsud jakékoliv předměty, nebo se v zóně nacházet 

bez zodpovědné osoby (průvodce nebo jiná pověřená osoba). Oblečení po opuštění místa je 

nutné alespoň dvakrát přeprat. Před vstupem do zóny každý návštěvník podepisuje potvrzení, 

že všechny tyto podmínky dodrží a že vstupuje na vlastní nebezpečí. (Celodenní ekologická 

exkurse do Černobylské zóny, 2012)  

 

Každý návštěvník se prokazuje před vstupem cestovním pasem, který musí být shodný s tím, 

kterým se prokazoval, když si zájezd objednával. Povolení pro vstup do zóny je sice pouhou 

formalitou, ale přesto je nezbytné. Při žádosti o povolení, které zajišťuje vždy příslušná 

cestovní kancelář, je nutné uvést základní údaje, jako jsou jméno, příjmení, datum narození, 

číslo pasu, povolání, datum vydání cestovního dokladu atd.  

 

Zdravotní rizika a omezení spojená s cestováním do černobylské oblasti 

Do černobylské oblasti se můžete podívat pouze, je-li vám více, než 18 let a berete na sebe 

veškerá zdravotní rizika s tím spojená. Před vstupem na samotnou prohlídku každý turista 

podepisuje souhlas s tím, že je si vědom svého zdravotního stavu a že jeho zdravotní stav je 

dobrý.  

 

Chovají-li se lidé ukázněně a vstupují pouze na určená a povolená místa, je všechno 

v pořádku. Stačí však popojít o pár desítek metrů dále, a přístroj může hlásit výrazně 

překročené limity. Je tedy nutné dodržovat pravidla a poslouchat svého průvodce. 

 

„Pokud se člověk drží pokynů průvodce, jde o bezpečný výlet. Mezi nejvíce radioaktivní 

místa navštěvovaná v Černobylu patří „Rudý les“, kde naměřená hodnota může být i víc než 

20 µSv/hod = 0,02 mSv/hod. Během pobytu se na displeji dozimetru objevují spíše hodnoty 
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od 0,2–1 µSv/hod. Celková hodnota ozáření za 10hodinový pobyt je okolo 10 µSv, tedy asi 

polovina dávky, kterou tělo dostane při rentgenu hrudníku.“ (Jiří Stejskal, 2012) 

 

4.2 Ekonomické faktory  

Kurzy měn 

Kurz měny vyjadřuje kvantitativní poměr, podle kterého se jedna měna směňuje za jinou. 

Kurz měny je cena peněžní jednotky jedné země vyjádřená v peněžní jednotce jiné země. 

(Orieška, 2010) 

 

Česká republika si stále drží vlastní měnu, i když je již dlouhá léta součástí Evropské Unie. 

Na přechod k euru se sice připravuje, momentálně není přesně známo, kdy by se tak mělo stát. 

Odhady se neustále mění, politická a vládní situace tento krok velmi často posouvá, 

respektive mění. Reálným se zdá být rok 2016, avšak díky celoevropské krizi, která letos 

panuje, a problémům s eurozónou kvůli Řecku a jeho solventnosti, není jasné, zdali se měna 

vůbec udrží a zda bude Česká republika o přijetí eura usilovat. 

 

Na Ukrajině je platební jednotkou hřivna – jedná se o poměrně stabilní měnu, ale tradice a 

mezinárodní obchod lidi naučil obchodovat i v jiné měně, především v amerických dolarech a 

eurech. Není tak výjimkou, že si můžete na běžném trhu koupit například obuv za dolary. 

Cizincům to může připadat divné, ale místní si na to zvykli a běžně u sebe nosí i jinou měnu 

než jen místní. Turisté naopak tuto možnost vítají, neboť nejsou odkázáni na výměnu peněz, 

neztrácejí na kurzových rozdílech a odpadají jim problémy s výměnou. To samozřejmě 

neplatí v normálních obchodech, nebo státních institucích. Po celé zemi tak najdete 

desetitisíce směnáren. Vzhledem k tomu, že americký dolar poslední roky rapidně klesá, je 

tato skutečnost promítnutá i do ukrajinského mezinárodního obchodu. Platby ze zahraničí se 

převádějí do plateb v eurech, jež se zdá být o něco stabilnější, než je tomu u amerického 

dolaru.  

 

Přesto jsou ceny zájezdů ukrajinských cestovních kanceláři také uváděny a vybírány 

v dolarech (nebo hřivnách) a cena kurzového rozdílu v jednotlivých měsících může hrát 

značnou roli. Níže udávám pro zajímavost graf vývoje kurzu amerického dolaru vůči české 
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koruně za posledních pět let. Z grafu je jasné, že hodnota kurzu neustále kolísá a není příliš 

stabilní.  

 

Obrázek č. 4.1 Vývoj kurzu USD vůči CZK v letech 2008–2012 

 

 

Zdroj: CZK/USD (2012) 

 

Vývoj průměrné mzdy 

 

Obrázek č. 4.2 Vývoj průměrné mzdy v ČR  

 

Zdroj: Průměrná mzda loni vzrostla na 24.319 Kč, reálně stoupla o 0,3 % (2012) 
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Z grafu je patrné, jak průměrná hrubá měsíční mzda v průběhu let neustále stoupala. Během 

posledních let vzrostla skoro na dvojnásobek. Zatímco průměrný plat se v roce 2000 

pohyboval kolem 13 tisíc, o deset let později to bylo již bezmála 24 tisíc. Dlouhodobý vývoj 

ukazuje, že průměrná mzda v České republice neustále roste. To má teoreticky za následek, že 

lidé mají více peněz, mohou jich více vydat, respektive větší část věnovat na dovolenou. To 

ale v praxi neplatí – je totiž nutné počítat s inflací. To znamená, že ačkoli průměrná mzda 

vzrostla proti minulému roku o 522 Kč z 23 797Kč na 24 319Kč (navýšení tedy bylo o 2,2 

%), reálně se po odečtení inflace zvýšila o pouhých 0,3 %. Ceny zájezdů v důsledku zvýšení 

cen ropy, letenek atd. rostou, to znamená, že jsou nabídky zájezdů dražší. Lidé však mají 

méně nebo stejně peněz, takže si reálně může zájezd koupit menší počet lidí, nebo se prodá 

méně zájezdů. Cestovní kancelář je nucena snižovat marže, hledat nové a levnější varianty 

nabídek pro zákazníky, případně nabízet alternativy.  

 

Co se stane s penězi, které budou z cestování vytěženy? 

Jak již bylo výše zmíněno, provize cestovní kanceláře je okolo 500 Kč z jedné osoby. Čím 

větší skupina lidí do Černobylu vycestuje, tím nižší jsou náklady na pořízení různých 

povolení. 

 

Názorný příklad rozdělení peněz z jedné cesty jednoho cestujícího, který zaplatí 160 USD (tj. 

cca 3000Kč): 

 500 Kč provize české cestovní kanceláři za obstarání klienta 

 15% z částky si vezme ukrajinská cestovní kancelář, která zajišťuje realizaci zájezdů, 

tj. cca 450 Kč. 

 náklady na dopravu mezi Černobylem a Kyjevem a zpět, práce tlumočníka a průvodce 

– hrubý odhad 1000 Kč 

Tedy 3000 Kč – 500 Kč – 450 Kč – 1000 Kč = 1050 Kč. Tuto částku tak dostane státní 

organizace, která vydává povolení k návštěvě oblasti. 

 

Jedná se pouze o hrubý výpočet a nástin situace, neboť není možné se dostat ke konkrétním 

číslům a nákladům, které tyto společnosti vykazují. Je vycházeno z údajů poskytnutých 

pracovnicí cestovní kanceláře, která zájezdy z České republiky organizuje.  

 

Z tohoto hrubého výpočtu lze pozorovat, že třetina peněz odchází do státního fondu 

Chernobylinterinform, který s nimi dále nakládá. Smyslem organizace je pochopitelně 
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zlepšovat okolí místa havárie, rekultivovat ho, starat se o něj, zajišťovat bezpečnost turistů a 

především předcházet dalším nehodám. Vzhledem k situaci, která na Ukrajině nastala minulý 

rok v létě, a nyní je stále v jednání, nelze přesně určit, kam se peníze z turismu poděly. 

Televize RT, která na problém upozornila, podala i soudní stížnost, a nyní je celý proces 

v jednání, prozatím bez známého výsledku. Kromě soudu se problémem zabývá i ukrajinská 

vláda. Ukrajinská vrchní prokuratura nedávno prohlásila, že ministerstvo pro mimořádné 

situace, které na oblast i výlety dohlíží, turismem porušuje zákon a profituje na něm. 

Ministerstvo ale porušení zákona odmítá a tvrdí, že by mohlo pomoci financovat nové 

průmyslové projekty na zamořené půdě. Ta už nikdy nebude obyvatelná, nicméně mohla by 

sloužit k jiným účelům. (iDnes, 2011) 

 

Peníze by především měly být využity ke stavbě nového sarkofágu, který se před 26 lety 

postavil jako provizorní řešení k zabránění dalšímu šíření radiace, a dnes je v havarijním 

stavu. Byl vytvořen Chernobyl Shelter Fund, do kterého přispívají především USA, Kanada a 

Japonsko. Podle současných odhadů zbývá pod nevyhovujícím sarkofágem 95 procent 

jaderného paliva. Proto je stavba nového sarkofágu velmi nutná. V tomto momentě je zcela 

vytvořen nový plán i projekt a zajištěna více než polovina peněz nutná k výstavbě nového 

projektu.  

 

Výdaje na dovolenou  

Čeští turisté v průměru utratili v roce 2009 za zahraniční dovolenou 17 tisíc korun za jednu 

osobu. Celkový počet realizovaných dovolených byl v uvedeném roce 10,4 milionu – toho z 

5,9 milionu bylo v tuzemsku a 4,5 v zahraničí. Celkově v uvedeném roce utratili Češi 

v zahraničí v rámci dovolených 77,16 mld.  

 

Za posledních 5 let vzrostly výdaje na dovolenou o 29 %. V roce 2005 absolvovali Češi 4,374 

mil. zahraničních dovolených, o dva roky později to bylo 4,525 mil. dovolených v zahraničí. 

Rok 2008 přinesl další nárůst na 4,987 mil. realizovaných dovolených v zahraničí. Tyto údaje 

vyplývají z analýzy Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Zajímavostí je, že 

cizinci v ČR utratili dvakrát tolik než Češi v zahraničí. Podrobný vývoj je na základě 

odkazovaného článku zpracován do grafu níže. (Kolik dají Češi za dovolenou? 17 tisíc, 2010).  
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Obrázek č. 4.3 Trend vývoje výjezdového cestovního ruchu Čechů 

Zdroj: (Kolik dají Češi za dovolenou? 17 tisíc, 2010).  

 

V roce 2003 utratil průměrný Čech za dovolenou okolo 12 tisíc korun, v roce 2008 to bylo již 

15 tisíc korun, v roce 2012 okolo 17 tisíc. Tento jev je dán neustále se zvyšujícími cenami 

zájezdů, služeb, potravin, ale také tím, že lidé přestávají na dovolených šetřit a chtějí si dopřát 

komfort, který k dovolené patří. Nebojí se utrácet své peníze za doprovodné služby, na které 

celý rok šetřili. 

 

4.3 Sociální a společenské factory 

 

Velikost trhu 

Češi si po revoluci, kdy se otevřely hranice a tím i možnost cestovat, začali vynahrazovat to, 

co dlouhá léta nemohli, a navykli si na pravidelné dovolené. Český národ lze také označit za 

výjimečný v oblasti různých výletů, dovolených a poznávacích cest. Je pro něj velmi typické, 

že jezdí na dovolené dvakrát ročně, což například lidé z východních zemí takřka neznají. 

Dovolená v zimě na lyžích a v létě u moře je pro průměrného Čecha poměrně standardní 

záležitostí. Nejedná se ani tak o velké finanční možnosti, jako spíše o touhu po poznání, 

cestování a sport. Obyvatelé východních zemí příliš nerozumí tomu, že průměrný Čech raději 
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bude šetřit na oblečení, nebo jídle, jen aby se v zimě vydal na týden na hory. V tomto je český 

národ specifický a pro turistický ruch velmi přínosný. Víkendy se v běžných rodinách nesou 

ve znamení výletů a poznání krás země. Z toho, ale i z velkého množství cestovních kanceláří 

a agentur, lze usuzovat, že potenciální trh je velký, a Česká republika je velmi vhodnou zemí, 

v níž by měl být nabídnut nový cestovatelský směr – dark tourism.  

 

Životní hodnoty a morální problém  

Stone (2009) rozebírá ve své knize, zda je etické, že je lidské utrpení předmětem zisku a komerce. 

Podotýká, že oblasti dark tourismu nejsou povětšinou úmyslně vytvořené, a děje se tak především 

díky jejich medializaci. Sám hovoří o tom, že by měla mít tato místa především charakter 

vzdělávací či duchovní. Dark tourism má přinášet poučení, ale i osvětu, protože ukazuje, co 

všechno se může stát. Samozřejmě i on je proti parazitování a vydělávání peněz na lidském 

utrpení. Na druhou stranu konstatuje, že zisk a peníze z tíživé situace jedněch, mohou zachránit 

druhé. Příkladem je hurikán Katrina, který v roce 2005 postihl New Orleans v Americe, a kvůli 

kterému zemřelo okolo dvou tisíců lidí. Cestovní ruch se v dané oblasti po hurikánu rapidně snížil 

a město zůstalo zcela bez přílivu prostředků z turistiky. „Temní turisté“, kteří chtěli vidět 

zdevastovaná místa, dokázali turismus znovu pozvednout a přinést peníze na obnovu města.  

 

Otázka etiky a morální problém je tedy na každém jedinci. Je samozřejmě jasné, že lidi 

odjakživa přitahovaly věci záhadné a tajemné, proto jim dark tourism může připadat taktéž 

velmi atraktivní. Většina lidí, kteří na místa postižená nějakou katastrofou cestovali, přitom 

ani netušila, že tento turismus lze konkrétně pojmenovat názvem. Nelze mít za zlé nikomu, že 

se chce podívat na místo katastrofy a vidět věci, které jinak v běžném životě nevidí. Může se 

také jednat vybočení ze stereotypu, například pokud jsou lidé navyklí každoročně cestovat do 

Chorvatska, a tento způsob dovolených je nudí, hledají něco nového, zcela opačného. Tento 

pocit a chtivost po tajemnu je v každém člověku a nelze přesně určit, zdali je to špatné či 

naopak zcela neškodné.  

 

V každém případě nelze jednoznačně konstatovat, že by dark tourism byl nějakým způsobem 

neetický, s ohledem na slušnost a jakési morální zábrany lidí. Věci, které se staly již 

v minulosti, a s nimiž se lidstvo smířilo, obvykle nejsou vnímány jako etický problém. 

Čerstvé záležitosti by měly nejdříve utichnout a být nějakou dobu zapomenuty, než se k nim 

vydají první zvědavci. Řeč je o místech postihnutých hurikánem, jaderné elektrárně 

v Japonsku, nebo i tragické vlakové havárii ve Studénce v České republice. Tyto tragédie jsou 
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poměrně čerstvé, a i když lákají mnoho zvědavců, je nutné si uvědomit, že žijí pozůstalí obětí, 

a není to vůči nim slušné.  

 

Abychom o lidech, kteří cestují například do Černobylu, nehovořili jen jako o „krvelačných 

necitlivých zvědavcích,“ je nutné říci, že ti samí lidé přinášejí peníze na odškodnění rodin 

postižených touto havárií, na rekultivaci a znovuobnovení míst postižených přírodní 

katastrofou a podobně.  Mezi nimi mohou být i lidé vzdávající pietu bojovníkům, kteří padli 

za vlast, lidé s velkým cítěním a porozuměním k obětem atd. Ne vždy se musí jednat o 

pouhou „senzaci“ a touhu vidět „něco zajímavého“.  

 

Nový životní styl obyvatelstva 

S novým způsobem a stylem života souvisí touha po poznávání a objevování ještě nezažitého. 

Jde o to, že lidé hledají změnu – něco, co je uspokojí, zaujme a nadchne. Stejně, jako musí 

obejít spoustu restaurací, aby věděli, do které se chtějí vrátit, je to i se způsobem života a 

cestováním. Lidé si musí vyzkoušet, zdali je tento způsob turistiky naplňuje a baví, a zda rádi 

cestují například po bojištích, nebo po koncentračních táborech. Nelze nikoho odsuzovat za 

jeho zájem a interes, který k daným místům chová. Většina si krom cesty mnohdy nastuduje 

literaturu, což je velkým přínosem pro obohacení vědomostí i získání povědomí o historii 

daného místa či země.  

 

Mobilita obyvatelstva 

S možností volně cestovat, vlastnictvím automobilů, nebo zrušeným hranicím v Evropské unii 

je cestování čím dál tím snadnější. Ceny veřejné dopravy, vlakové spojení, nízkonákladové 

letecké společnosti a další možnosti cestování jsou dnes natolik běžnou záležitostí, že snad nic 

nebrání vidět skoro jakékoli místo na světě. Lidé jsou svobodnější, nebojí se cestovat, což je 

také spojeno s tím, že umí jazyky a učí se novým jazykům, celkově jsou pohotovější a 

ochotnější vystoupit ze svého stereotypu.  

 

Trendy v cestování 

Nejoblíbenější destinací a stálicí na prvním místě je dlouhodobě Chorvatsko, kde v roce 2009 

trávilo dovolenou 814 tisíc Čechů. Na druhém místě je Slovensko se 662 tisíci návštěvníky, 

třetí místo obsadila Itálie s 553 tisíci návštěvníky. Čestné čtvrté místo zaujímá Řecko s 393 

tisíci turisty, pátá pozice náleží Rakousku se 257 tisíci turisty. Další v pořadí jsou Francie, 
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Egypt, Velká Británie, Maďarsko, Španělsko, Bulharsko, Německo, Tunisko a Turecko. (Češi 

a letošní dovolená: stálicí bude Chorvatsko, zazáří Turecko, 2011). 

 

Novým trendem v posledních letech – právě kvůli zvyšujícím se nákladům – je zkracování 

doby dovolených. Zatímco v roce 2009 byla průměrná doba dovolené okolo 10,4 dnů, v roce 

2010 to bylo již jen 9 dní. Jedinec tak nepřišel o svůj zasloužený odpočinek, zároveň ušetřil 

peníze za dny dovolené. Jev může souviset s finanční krizí a výkyvy, které poslední dobou 

postihly celý svět.  

 

Nárůst zaznamenává také letecká doprava, a zatímco dříve bylo častější cestování autem, dnes 

turisté stále častěji volí možnost rychlé přepravy vzduchem. V roce 2010 Češi uskutečnili 

1,53 milionu leteckých dovolených.  

 

Eurovíkendy  

V posledních letech se objevil nový způsob cestování – takzvané „eurovíkendy“. V podstatě 

se jedná o poznávací zájezdy, které jsou šité zákazníkům na míru a skoro vždy obsahují 

nějakou zajímavou destinaci. Většinou je eurovíkend spojený s leteckou přepravou, kdy se 

zákazník může rychle dostat do místa určení, kde má zajištěné ubytování a doprovodné 

služby. Ty mohou obsahovat různé fakultativní výlety, přednášky, procházky po městě, nebo 

tematické večery. Velmi oblíbená jsou hlavní města všech evropských států, jako je například 

Paříž, Kodaň, Berlín, Řím a další. Lidé, kteří nejsou ochotni trávit svou dovolenou 

poznáváním, volí tuto krátkodobou variantu, kdy během víkendu poznají z daného města to 

nejpodstatnější a nejzajímavější. Eurovíkendy nejsou ani příliš drahé a mezi zákazníky se těší 

rostoucí oblibě. Dlouhodobou dovolenou pak klienti čerpají pobyty u moře, nebo v zimě na 

horách. Eurovíkendy jsou také řešením pro zajímavé sezónní akce, kdy není nutné cestovat do 

daného místa na déle než dva až tři dny. Jako příklad jmenujme karneval v Benátkách, či 

výstavu tulipánu v Holandsku atd. Uvedený způsob dovolené odpovídá uspěchanému trendu 

dnešního života, kdy přináší zákazníkům to, co hledají, a není náročný na čas. Nabízí pocit 

uspokojení potřeby cestovat a zároveň přináší nové poznání a místa  

 

Eurovíkend v hlavním městě Kyjevě by bylo možné spojit s výletem do Černobylu. Turisté by 

tak mohli vidět nejen krásy metropole Ukrajiny, ale zároveň by nasytili své potřeby po 

poznání, jak to vypadá v Černobylu, s profesionálním výkladem.  
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Segmentace trhu 

V cestovním ruchu segmentací trhu rozumíme relativně homogenní skupiny účastníků, které 

se z určitého hlediska dostatečně liší od ostatních skupin. V cestovním ruchu sledujeme různé 

segmenty – například děti a mládež, rodiny s dětmi, seniory, dobrodruhy, nebo zájemce o 

zážitkový cestovní ruch. (Orieška, 2012) 

 

Cestování do Černobylu, byť se jedná o jednodenní výlet, je bezesporu zážitkovou turistikou, 

která přináší, krom jisté dávky vzrušení, také touhu po poznání, strach, adrenalin, obavy 

z neznáma, až jakýsi děs a tajemno. Slabší povahy, nebo přecitlivělí lidé tento výlet zcela jistě 

ze svého plánu vypustí a nebude jim připadat atraktivní. Naopak lidé, milující strach a 

adrenalin, jsou zákazníky, které cestovní kancelář, nabízející výlet do Černobylu, hledá.  

Všechny tyto pocity, jakož i mnohé další, jako je pieta, zvědavost atd., spojují potenciální 

výletníky do Černobylu.  

 

4.4 Technologické faktory 

 

Internet a nové technologie 

Nový fenomén dark tourismu pokazuje na to, že lidé často chtějí pomáhat obětem různých 

tragédií a neštěstí právě díky moderním technologiím, jako je například televize nebo Internet. 

Díky soudobým médiím mají mnohdy velmi konkrétní a podrobné informace o událostech, 

které se udály ve světě, a živý obraz, který jim televize nebo Internet poskytuje, je dokáže 

velmi intenzivně vtáhnout do samotného děje. Připadají si potom, jako by byli sami součásti 

události a vnímají situaci intenzivně. Živý obraz, který televize dokáže zprostředkovat, jakož i 

interaktivní novinařina, jež je dnes na velmi vysoké úrovni, lidem přinášejí události divákům 

takřka až domů. Média dokážou, krom promptních informací, přinést také velký zájem o 

určitá místa a přimět lidi například k pomoci.  

 

Vzrůst informačních dovedností a znalostí ze strany zákazníků 

Zákazníci jsou stále chytřejší a velmi rychle se učí. Internet je dnes součástí skoro každé 

domácnosti a uživatelé se učí na něm hledat informace. Zvládnou si sami obstarat podrobnosti 

o různých místech, umí je vyhledat na webu, komunikují s ostatními, předávají si zkušenosti a 

jeden ve druhém vyvolávají zájem o určitá místa. Ať už jde o recenze zajímavých lokalit, 

nebo cestopisné stránky, kde popisují své zkušenosti, vyvolávají v ostatních zájem poznávat 
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místa, o kterých dosud nikdy nepřemýšleli. Osobní zkušenosti totiž často vydají za stovky 

stránek v katalogu cestovních kanceláří, nebo propagačních materiálech. Mnoho informací o 

Černobylské havárii lze najít na amatérských stránkách http://www.cernobyl-havarie.cz/, dále 

pak http://www.cernobyl.cz/, http://www.pavrda.cz/cernobyl/, http://cernobyl.euweb.cz/ a 

dalších.  

 

Certifikace a licence 

V daném okamžiku jsou na Ukrajině pouze dvě společnosti, které mají oficiální povolení 

vozit turisty do Černobylu. Pro českou cestovní kancelář nemá smysl zkoušet získávat různá 

povolení a snažit se tam vozit turisty pod vlastní značkou – je to v podstatě nemožné. Jediným 

způsobem, jak turisty z České republiky do Černobylu dostat, je spolupráce s ukrajinskými 

cestovními kancelářemi, které mají povolení. 

 

Zda ukrajinská vláda nadále nechá pouze tyto dvě konkrétní cestovní kanceláře vozit zájemce 

do oblasti Černobylu, nebo časem udělí i další licence, není nyní zcela jasné. V každém 

případě se nedá předpokládat větší benevolence k zahraničním cestovním kancelářím. 

Českým agenturám tak nezbývá nic jiného, než navázat obchodní vztahy s ukrajinskými 

společnostmi a začít spolupracovat. Pro ukrajinskou stranu může jít o výhodný obchod, neboť 

jiní jim shánějí zákazníky, naopak pro české cestovní kanceláře může být pozitivem, že 

nemusí zajišťovat konečnou realizaci zájezdů, a obstarávají tak jen formality.  

 

Nový sarkofág v Černobylu 

Nejen proto, aby bylo cestování do Černobylu bezpečné, ale aby byla v bezpečí celá Evropa a 

koneckonců i svět, je nutné postavit nový sarkofág, který ochrání lidstvo před únikem radiace. 

Podle ukrajinského prezidenta Janukovyče je stavba na dohled, plány i projekt jsou již 

připraveny a čeká se na získání druhé poloviny peněz, která chybí na finální realizaci. Celá 

stavba by měla stát okolo 250 milionů eur. Podle prezidenta je ke stavbě zapotřebí kolem 4 

let. Nynější kryt čtvrtého bloku elektrárny již přestává stačit a za 25 let již jsou patrné známky 

přírodních živlů a eroze.  

 

„Úkryt“, jak je záchranný oblouk nazýván, je 105 metrů vysoký, 150 metrů dlouhý a 260 

metrů široký kryt, který bude nasazen na současnou stavbu. Stavba začala loni v září, je jí 

pověřeno francouzské konsorcium Novarka, a běží stranou samotné elektrárny. Po dokončení 

bude hotová konstrukce „nasunuta“ nad zničený čtvrtý blok. Peníze na stavbu nepocházejí 
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z ukrajinského rozpočtu, nýbrž ze zvláštního fondu, který spravuje Evropská banka pro 

spolupráci a rozvoj. Mezi přispěvateli je několik desítek především evropských zemí, ale také 

například Saúdská Arábie, Japonsko a další. (Viktor Janukovyč: „Na nový černobylský 

sarkofág nám stále chybí 150 milionů eur“, 2012)   

 

4.5 Výsledky ankety agentury Czech Tourism o nejatraktivnějších 
místech v ČR 

 

Agentura Czech Tourism zveřejnila v roce 2008 výsledky ankety věnované temné turistice. 

Od 90. let se zájem o takto postižená místa i u nás stále zvyšuje. Jako turistický cíl 

s nejtemnější historií na území České republiky skončil památník Terezín, který zahrnuje 

válečné židovské ghetto a také věznici Malá pevnost. Na druhé příčce se umístily shodně 

vesnice vyhlazené nacisty – Lidice a Ležáky.  

 

Agentura Czech Tourism k nám chce přivést co nejvíce návštěvníků, a není důvod nevěřit, že 

mapováním itineráře pro „temné turisty“ vychází vstříc zájemcům, kteří si na tento druh 

cestování zvykli v jiných zemích. Návštěvy takových míst, jako jsou Terezín, Lidice či 

Ležáky, mají svůj nesporný přínos – kde jinde, podobně jako třeba v bývalých 

komunistických lágrech a mučírnách, si lze uvědomit, čeho je člověk schopen ve jménu 

zhoubné ideologie? Kde jinde tak jednoznačně zhlédneme činy zvrácených myslí, 

omámených neomezenou mocí? 

 

Do nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů proto ročně v Evropě směřují statisíce 

návštěvníků, zvláště mladých lidí. Vyjadřují tak svůj odpor proti násilí a dehumanizaci, 

vzdávají úctu obětem zášti a krutosti. Někdo si při tom upevní své hodnoty, jiný, kdo snad 

měl o totalitních praktikách iluze, naopak pod vlivem drtivého zážitku změní svůj názor. 

 

Nevysloveným sloganem takzvané temné turistiky však není úcta a poznání, ale šimravý pocit 

kolem žaludku z lidského neštěstí a trápení: tady tekla krev, tady lidé umírali, a proto všichni, 

které fascinují útrapy a hrůza, pojďte – dnes do Terezína, zítra třeba do Muzea mučicích 

nástrojů, jednou do Lidic a příště pod Nuselský most – most sebevrahů. (Leo Pavlát, 2008) 
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Deset nejděsivějších míst Česka podle agentury Czech Tourism: 

1) Terezín 

2) Lidice a Ležáky 

3) Slavkovské bojiště 

4) Kostel Sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze 

5) Naučná stezka Jáchymovské peklo 

6) Areál bojiště bity u Hradce Králové 

7) Památník vojína u Příbrami 

8) Vyšehradský hřbitov Slavín v Praze 

9) Václavské náměstí v Praze 

10) Zámek Velké Losiny. (10 nejděsivějších míst Česka, 2008) 

 

Z ankety agentury Czech Tourism jasně vyplývá, že zájem o temnou turistiku je, a lidé mají 

povědomí, oč se jedná. Je tedy velmi pravděpodobné, že stejní lidé, kteří hlasovali v anketě, 

navštívili i jiná místa například na Evropské, nebo celosvětové úrovni.  

 

Jelikož je Česká republika velmi dobře geograficky situována, jsou pro ni všechna místa, jako 

je polská Osvětim, ukrajinský Černobyl, nebo holandský dům Anny Frankové, dobře 

dostupná a doprava nepředstavuje větší problém.  

 

4.6 Analýza atraktivity a zájmu zákazníků o dark tourism 

 

Průběh dotazníkového šetření 

Zákazníci jsou hnacím motorem každého podnikání a bez nich by cestovní ruch nemohl 

fungovat. Při správné realizaci strategie do budoucna je potřeba znát názory a přání zákazníků 

– proto byl proveden krátký dotazníkový výzkum.  Cílem bylo zjistit, zda by klienti 

cestovních kanceláří o takové služby měli zájem. Dalším účelem těchto dotazníků byla 

analýza, zda lidé mají povědomí o temné turistice, jestli znají místa s ní spojená, lákají-li je 

tato místa, a především, zda by chtěli vycestovat do Černobylu, či nikoliv, případně za jakých 

podmínek.  Důležité bylo zjistit, jestli by o takovou nabídku cestovních kanceláři měli turisté 

zájem, a zda jim Černobyl připadá dostatečně atraktivní (ať už z jakéhokoliv důvodu) k jeho 

navštívení. Kromě toho bylo zjišťováno, jestli si zájemci chtějí takovéto výlety raději zařídit 

sami, nebo se plně spolehnou na cestovní kancelář.  
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Z různých forem dotazování byla zvolena písemná forma dotazníků, která se jevila jako 

nejvhodnější, neboť mohlo být v krátkém čase osloveno, co nejvíce respondentů, získané 

výsledky se pak dobře zpracovávají. Dotazník byl volen anonymní formou, aby jeho 

návratnost byla, co nejvyšší.  Byly zvoleny různé typy otázek – jak otevřené, tak uzavřené. 

Celkem dotazník obsahoval 14 otázek.   

 

Konkrétní podoba dotazníků je obsažena v příloze číslo 4. 

 

Pro rozšíření dotazníků byla využita internetová služba „Dokumenty Google,“ v níž vytvořen 

celý dotazník, který byl dále šířen prostřednictvím internetového odkazu. Díky této službě se 

výsledky vracely v logicky zpracované formě a bylo velmi snadné s nimi nadále nakládat. 

Celkově se vrátilo 93 dotazníků. Další dotazníky byly distribuovány osobně – v nejmenované 

cestovní kanceláři bylo zanecháno 15 dotazníků k vyplnění klienty. V obou případech byli 

respondenti písemně seznámeni s cílem dotazníku, jeho účelem, dále byli ujištěni o jeho 

anonymitě a byl jim objasněn a postup vyplňování. Celkový počet získaných dotazníků byl 

tedy 108 ks. 

 

Návratnost z kontaktního místa cestovní kanceláře byla 100% a vrátilo se všech 15 ks 

dotazníků. Všechny byly vyplněny správně a mohly byt využity. Z dotazování skrze internet 

bylo vybráno celkem 93 dotazníků, všechny byly vyplněny správně a tudíž použity k analýze. 

Některé otázky uživatelé přeskočili, nebo je nevyplnili. Žádná odpověď nebyla v dotaznících 

povinná, proto jakoukoliv z nich mohl respondent vynechat. U každého grafu je patrné, kolik 

respondentů odpovídalo, a tento počet je stanoven jako 100 % – vždy je tedy počítáno 

s absolutní četností. S výsledky bylo nakládáno hromadně, ať se jednalo o jakoukoliv formu 

dotazování, všechny dotazníky se sjednotily do jedné složky a následně s nimi bylo pracováno 

shodně, tedy se všemi 108 ks společně.  

 

Odpovědi byly vyhodnoceny pomocí četnosti v programu Excel. Grafy byly vytvořeny taktéž 

v této aplikaci. Tabulka výsledků dotazníkového šetření je uvedena v příloze číslo 6. Poslední 

tři dotazy v dotazníku byly identifikační a dávají hrubý nástin toho, jaký vzorek respondentů 

byl při výzkumu k dispozici. Aby bylo ihned jasné, s jakým vzorkem bylo pracováno, jsou 

poslední tři dotazy uvedeny v pořadí, jako první.  
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Obrázek č. 4.4 Charakteristika souboru respondentů 

 
 

V otázce číslo 12 byli respondenti dotazováni na jejich pohlaví – 43 % bylo mužů a 57 % žen. 

Jen o něco málo převažují ženy, zastoupení je tedy v průzkumu skoro vyrovnané.  

 

Obrázek č. 4.5 Věková struktura dotazovaných  

 

Další identifikační dotaz byl na věk respondentů. Na výběr měli ze 4 možností. Nejnižší 

odpověď byla záměrně zvolena od 18 let věku, kdy začíná plnoletost a člověk může cestovat 

sám, bez doprovodu rodičů, na vlastní zodpovědnost atd. Mladší respondenti by také nebyli 

pro daný výzkum směrodatní, neboť do Černobylu smějí vycestovávat pouze osoby starší 18 

let. 

 

Největší množství respondentů bylo ve věku 18 až 25 let – 48 %, dále pak ve věku od 26 do 

25 let s 34% zastoupením. Následovaly skupiny s podobným procentuálním zastoupením – od 

36 do 45 let a od 46 let výše – shodně okolo 10 %.  
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Obrázek č. 4.6 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů  

 

V poslední identifikační otázce byli respondenti dotazováni na nejvyšší dosažené vzdělání. 

S jednoznačnou převahou zvítězilo středoškolské s maturitou s 52 %, dále následují 

vysokoškoláci se 36 %. V podobném procentuálním zastoupení mezi 5 a 7 % je středoškolské 

vzdělání bez maturity a základní vzdělání.  

 

Obrázek č. 4.7 Povědomí lidí o pojmu „dark tourism“  

 

Ačkoliv byl dotaz položen jak na anglický, tak i na český termín, přesto 83 % lidí se s tímto 

pojmem nesetkalo a dark tourism, ani temná turistika jim nic neříkají. Tento jev lze vysvětlit tím, 

že tento druh turismu je poměrně novým trendem – samotné pojmenování vzniklo až v roce 1996, 

což je poměrně nedávno, a ještě se tak nerozšířilo. Na druhou stranu to neznamená, že by zde 

temná turistika neexistovala předtím, jen lidé netušili, že pro ni existuje konkrétní pojmenování.  
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Obrázek č. 4.8 Způsob zajišťování dovolené 

 

Cílem této otázky bylo zjistit, jakým způsobem si občané ČR zajišťují svoji dovolenou a 

různé výlety. Hned na první pohled je jasné, že většina lidi – celých 72 % – volí cestu 

vlastního zařizování dovolené, nebo dalších forem cestování. Pouhých 25 % využívá servis a 

služby cestovních kanceláří, což je velkým impulsem proto, aby se cestovní kanceláře tímto 

zabývaly. Je otázkou, zda jde o masovost cestování, nebo nedostatek individuality při 

plánování dovolených či výletů, nebo jsou příčinou jiné aspekty. Jednou z možností je také 

zkreslené povědomí o tom, že cesta organizovaná přes CK musí být vždy nutně dražší, než 

když si ji člověk zajistí sám. V praxi CK vyhrávají množstevními slevami, lepší 

organizovanosti a také různými formami pojištění. Větší nárůst individuálních cest ze strany 

cestujících je také dán tím, že jsou lidé světovější, učí se nové jazyky, nebojí se nových míst 

ani zemí a nemají strach, že se v cizím místě ztratí. Lidé, kteří chtějí zažít dobrodružství a jet 

„po vlastní“ ose, volí častěji vlastní organizaci výletu, než skupinové zájezdy, kdy jim nemusí 

vyhovovat časy, data, ceny a jiné faktory. 
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Obrázek č. 4.9 Preference druhu dovolené 

 

Jaký druh dovolené lidé preferují? Více, než polovina respondentu odpověděla, že poznávací 

zájezd. Pobyt u moře zvolilo 31 % lidí a sportovní dovolenou asi čtvrtina všech zúčastněných. 

Poznávací dovolená nemusí být pouze a jen o poznávání – může se jednat o relaxační 

dovolenou spojenou s poznáváním. Typickým příkladem budiž zájezd do Egypta, kde člověk, 

kromě pobytu u moře a plavání, také zvolí fakultitativní výlet na pyramidy, nebo další místní 

památky a lákadla. Výlet je automaticky obohacen o nějakou historii, poznání a 

sebevzdělávání. Není divu, že takovému druhu dovolené dává přednost více než polovina 

dotazovaných. Z této otázky i analýzy však je naprosto patrné, že lidé mají zájem o cestování 

spojené s poznáváním, a je důležité jim tuto vášeň umožnit a podpořit ji. Je velmi 

pravděpodobné, že by mohli mít i zájem o poznávací zájezd od Černobylu. Je možné také 

uvažovat o dalších službách spojených s vycestováním na Ukrajinu, například návštěvou 

hlavního města Kyjev, města Lvov, které je pod ochranou UNESCO, nebo například v letních 

měsících lze výlet do Černobylu spojit s vycestováním k Černému moři na poloostrov Krym.  
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Obrázek č. 4.10 Atraktivita míst zahalených tajemstvím 

 

Více, než polovina zúčastněných odpověděla, že je lákají místa spojená se smrtí, utrpením 

nebo dalšími katastrofami. Okolo 30 % respondentů naopak něco takového neláká, skoro 20 

% účastníků o tom nikdy nepřemýšlelo, nebo neví. Lidem byly v závorce nabídnuty možnosti 

Černobyl, Osvětim a Terezín, aby bylo zřejmé, jaká konkrétní místa můžeme označit za 

temnou turistiku. Bylo důležité, aby otázku pochopili správně a zároveň, aby si uměli alespoň 

nějaké místo pod temnou turistikou představit. Z otázky je patrné, že lidé mají zájem o místa, 

která jsou spojená s nějakou katastrofou či lidským utrpením. Ostatně skoro každé historické 

místo je s něčím takovým spojené. Nelze nikomu zazlívat, že v sobě má touhu po senzaci, 

tajemnu, či jen chce zažít trochu adrenalinu.  

 

Obrázek č. 4.11 Návštěvnost míst spojených s dark tourismem 
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Více než polovina dotazovaných – konkrétně 55 % – odpověděla kladně na otázku, zda někdy 

navštívili místo spojené s dark tourismem. Z toho je patrné, že zájem o tyto místa existuje u 

většiny lidí.  

 

Obrázek č. 4.12 Navštívená místa spojená s dark tourismem 

Respondentům bylo nabídnuto 6 předem daných možností nejznámějších míst, které mohli 

navštívit, další místa mohli volitelně doplnit sami. Nejznámější z nabídnutých možností je 

Václavské náměstí v Praze, kde se upálil student Jan Palach. Otázkou zůstává, zda by lidé 

navštívili toto náměstí jen z tohoto důvodu. Lze přepokládat, že pro respondenty nemá místo 

význam spojený s temnou turistikou, neboť by patrně Václavské náměstí navštívili bez ohledu 

na událost, která se zde stala. Mnoho lidí si tento fakt ani neuvědomuje a nehledá spojitost 

mezi dark tourismem, Janem Palachem a Václavským náměstím. Ale jelikož odpověď byla 

předdefinovaná, je možné, že si to většina z nich alespoň zpětně uvědomí. 

 

Další v pořadí byl Terezín se 41 % návštěvníku, Osvětim s 37 %, následovalo Slavkovské 

bojiště, Lidice a Ležáky a Černobyl. Odpověď jiné zvolilo 17 % dotázaných. Ač z grafu není 

partné, o které další objekty se jednalo, jsou zde dále uvedeny  alespoň slovně. Tvorba dalšího 

grafu by neměla smysl, neboť respondenti se neopakovali a většina odpovědí byla ve výčtu 

zastoupena pouze jednou. Mezi odpovědmi se objevily napříklady tyto: Hora křížů v Litvě, 

lanovka v Kaprunu, Symbolický cintorín v Tatrách, vyloďovací pláž v Normandii, tamní 
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hromadné hroby amerických a spojeneckých vojsk, místo upálení Jana Husa, Březinka, 

Srbská Kamenice (havarované letadlo s jednou přeživší letuškou), Spálov, bunkry a válečné 

pevnosti 2. sv. války, Chianca Amara (Hořký kámen) - Vieste (Gargano), Paříž (Ile de Cité - 

odvoz do koncentračních táborů). 

 

Tři procenta respondentů uvedla, že navštívili Černobyl, což poukazuje na zcela 

neprobádanou oblast turismu a velký potenciál pro cestovní kanceláře, které jako jediné 

mohou turisty do těchto oblasti vozit. Malá návštěvnost není dána nezájmem lidí o Černobyl, 

jako spíše tím, že povolení vycestovat do Černobylu vzešlo v platnost teprve před necelým 

rokem. Na nějaký čas se hranice Černobylu a města Pripjať opět uzavřely, nyní jsou ale opět 

otevřené a lákají turisty. Je zde velký potenciál nabídnout tuto možnost lidem, kteří mají 

zájem o poznávací turistiku. 

 

Terezín, který skončil v grafu na druhém místě se 41 %, se zároveň umístil na první příčce 

nejděsivějších míst Česka podle agentury Czech Tourism. Daný výzkum je zmíněn 

v předchozím textu. Z toho lze usuzovat, že výsledky našeho výzkumu se shodují s výsledky, 

které byly pořízeny agenturou Czech Tourism, a vzorek lze tedy považovat za reprezentativní.  

 

Obrázek č. 4.13 Motivace k cestování do míst spojených s dark tourismem 
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Co turisty láká a co je motivuje k návštěvě míst spojených s dark tourismem? To měla 

zodpovědět další otázka. Na výběr bylo šest různých možností, ze kterých jednoznačně 

vyhrály historické souvislosti a v těsném závěsu za nimi poznávání. Dále pak, stále s velkým 

počtem procent, následovala atmosféra, která lidí na těchto místech láká. Významně méně se 

jednalo o pietu, strach a adrenalin. Otázka jen podpořila tvrzení výše, že lidé rádi cestují za 

poznáním. 

 

Obrázek č. 4.14 Co by ovlivnilo lidi při rozhodování o navštívení místa dark tourismu 

 

 

 

Respondenti měli odpovídat na otázku, co by ovlivnilo jejich rozhodování při plánování 

výletu do místa spojeného s dark tourismem. Předem daným odpovědím mohli přiřazovat 

důležitost na stupnici důležité/méně důležité/nedůležité. Z grafu je patrné, že nejméně 

důležitou roli hraje u respondentů reklama. Nedali by také na doporučení druhé osoby. 

Naopak by je přesvědčila atraktivita místa, jeho historie, nebo také cena či rozšíření povědomí 

o dané lokalitě. S nezájmem se setkal také kompletní servis od cestovní kanceláře, který 

považuje za důležitý pouze 20 % dotázaných. S tím souvisí i následující otázka. 
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Obrázek č. 4.15 Způsob organizace dovolené na místa spojená s temnou turistikou 

 

 

Na přímý dotaz, zda by respondenti využili služeb cestovní kanceláře, aby jim zorganizovala 

výlet do míst spojených s temnou turistikou, odpovídali takto: 43 % lidí by nevyužilo služeb 

cestovních kanceláří, 37 % by využilo služeb jen částečně a 20 % lidí by zvolilo kompletní 

služby od CK, tj. zajištění celého zájezdu.  

 

Cestování do Černobylu je specifické tím, že se do oblasti nelze dostat jen tak, a je nutné 

obstarat povolení ke vstupu a být součástí organizované skupiny. Proto by v případě této 

destinace turisté neměli jinou možnost, než využít služeb cestovních kanceláří. Do jiných 

míst, jako je například Osvětim, není problém vycestovat samostatně, proto většina 

dotazovaných, tj. zmíněných 43 %, volila možnost vlastní organizace. Velká část 

odpovídajících volila částečnou organizaci – tomu lze rozumět tak, že si například sami zajistí 

letenky, nebo jízdenky na Ukrajinu, sami si obstarají ubytování a výlet do Černobylu 

absolvují s cestovní kanceláří. Nebo může jít o obstarání ubytování či vozidla ze strany CK a 

výlet do Černobylu, nebo jakoukoli jinou kombinaci služeb. Tato varianta se zdá jako 

nejschůdnější, neboť dává člověku volnost a zároveň mu poskytují pocit bezpečí 

z organizovanosti a záštity cestovní kanceláře.  
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Obrázek č. 4.16 Atraktivita místa Černobyl 

 

Nejdůležitější otázka ze všech – zda by lákala respondenty návštěva Černobylu či nikoliv. 

Skoro polovina, konkrétně 48 %, zvolilo možnost ano. 39 % odpovědělo záporně, 13 % o tom 

nikdy nepřemýšlelo, nebo neví. Polovina dotazovaných tak touží vidět místo havárie jaderné 

elektrárny Černobyl, což dává cestovním kancelářím jasný signál, že je o toto místo ze strany 

turistů velký zájem.  

 

Obrázek č. 4.17 Důvody, proč nenavštívit Černobyl 

 

Cílem tohoto dotazu bylo vypátrat, proč by lidé nechtěli vycestovat do Černobylu a jaké 

důvody jsou pro ně zásadní překážkou. 43 % respondentu odpovědělo, že je to především 

strach a obava. Je zřejmé, že lidé neustále cítí obavy z nebezpečnosti místa, zamoření radiací, 

a faktu, že není pro člověka zdravé. 30 % lidí tato destinace nezajímá a místo je neláká. 

Finanční náročnost a vzdálenost byla překážkou pro 15 % resp 12 % těch, jež návštěva 
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Černobylu neláká. Jde, pochopitelně, o relativní pojmy, neboť co je daleko pro jednoho, není 

žádná vzdálenost pro druhého. Totéž platí o financích. Možná by lidé po konkrétní finanční 

kalkulaci rozmýšleli jinak. Takto obecně si možná jen stěží dokážou představit, kolik by 

taková cesta stála. 

 

Vztah věku a vzdělání na zájem o Černobyl 

 

Z odpovědí byla sestavena tabulka, vyjadřující vzájemný vztah zájmu o vycestování do 

Černobylu a pohlaví a věk respondentů. Totéž bylo následně uděláno se zájmem o Černobyl, 

vzděláním a pohlavím respondentu. Cílem bylo zjistit, kdo je typickým zákazníkem a 

potenciálním zájemcem o Černobyl. Pro přesnější čísla by bylo pochopitelně lepší pracovat 

s mnohem větším vzorkem lidí, ale i tak lze z výsledků mnohé usuzovat.  

 

Konkrétní podoba tabulky je obsažena v příloze číslo 7. 

 

Z prvních zkoumaných závislostí lze usuzovat, že typickým zákazníkem je muž od 18 do 25 

let. Jen o pár procent menší zastoupení měli muži ve věkové kategorii od 26 do 35 let a muži 

od 36 do 45 let. Ženy za muži zaostávaly, častěji odpovídaly, že nemají o návštěvu Černobylu 

zájem. 

Ve druhém případě bylo zkoumáno vzdělání a nebyl zohledňován věk. Potenciální turista do 

Černobylu je tedy opět muž a to shodně se středoškolským vzděláním s maturitou a 

vysokoškolským vzděláním. Významné zastoupení měli i muži se základním vzděláním a 

středoškoláci bez maturity, avšak z každého vzorku se účastnili průzkumu pouze jeden nebo 

dva účastníci, takže tato data nelze považovat za věrohodná. 

 

Když byly oba aspekty – věk a vzdělání – spojeny dohromady, pak je potenciálním klientem 

na cestu do Černobylu muž ve věku od 18 do 45 let se středoškolským vzděláním s maturitou, 

nebo vysokoškolák.  
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5. Návrhy a doporučení 

 

Ceny služeb a fakultativního výletu 

Pro jasnou představu o konkrétním zájezdu byly vyhledány informace o cenách a nabídkách, 

kolik by výlet do Černobylu mohl stát. Jedná se o velmi individuální výpočet, neboť ceny 

letenek, ubytování a dalších služeb se mohou lišit v závislosti na ročním období (v létě jsou 

letenky například dražší, taktéž je tomu v období zimy a Silvestra atd.). U každé služby je 

nabídnuto několik cenových alternativ, které by mohl zákazník zvolit. 

 

Veškeré vyhledané informace ukrajinských cestovních kanceláří shodně udávají cenu okolo 

100 až 200 USD. Cena se liší podle toho, zda se jedná o místní, nebo zahraniční turisty. Cena 

se dále liší (v řádu desítek dolarů) v závislosti na tom, jakého tlumočníka s jakými 

jazykovými znalostmi je nutné opatřit. Zatímco ukrajinští turisté platí za jednodenní výlet 

okolo 1700 Kč, anglicky hovořící klienti za stejnou službu platí o 500 až 1000 Kč více.  

 

V ceně takto nabízeného jednodenního výletu je zahrnuto: 

 cesta z Kyjeva do Černobylské oblasti a zpět do Kyjeva, 

 povolení pro vstup do areálu, 

 prohlídka rezervace, 

 průvodce a tlumočník, 

 zdravotní pojištění. 

 

Za nevelký poplatek (cca 10 USD) se lze naobědvat v místní tematické kantýně, kde každý 

návštěvník projde povinně detekčním zařízením, neboť místo bylo dříve v zóně silné 

kontaminace. Jídlo je dováženo z Kyjeva, nebo jiných částí Ukrajiny, a je tedy zdravotně 

nezávadné. Tato atrakce je pro dobrodružné povahy a těší se velké oblibě.  

 

Doprava 

Doprava do Kyjeva je možná v několika variantách: letadlem, vlakem, automobilem či 

autobusem. Ceny jízdenek se odvíjejí od data a předstihu, s jakým si zákazník lístek koupí, na 

ročním období, na obsazenosti dopravního prostředku a dalších faktorech. Konkrétní ceny i 

informace jsou popsány níže.  
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Letecká doprava se jeví jako nejrychlejší a zároveň – v poměru čas a cena – nejvýhodnější. 

Pokud by zákazníci chtěli Černobyl navštívit opravdu formou tzv. eurovíkendu, letadlo by pro 

ně bylo jedinou možností, aby vše stihli, a včas se vrátili domů. Výlet na Ukrajinu by tak 

zabral pouze víkend. Cesta z Prahy do Kyjeva je možná buď přímým letem, nebo 

s maximálně jedním přestupem. Cenové rozmezí se pohybuje od 5 do 11 tisíc Kč. Více 

cenových nabídek lze najít, například na internetovém portále www.studentagency.cz. Další 

alternativou je letecká doprava s nízkonákladovou společností WizzAir, která létá z polského 

města Katovice. Cesta z Ostravy do Katovic je přibližně 120 km dlouhá a z větší části vede po 

dálnici. Přímé lety z Katovic do Kyjeva trvají okolo 2,5 hodin. Ceny se liší především 

v závislosti na včasné rezervaci. Letenky rezervované s měsíčním předstihem lze pořídit už za 

1500 až 4000 Kč. Je důležité sledovat nabídky a pružně reagovat na výhodné slevy.  

 

Dalšími alternativami jsou odlety z Maďarska, Vídně, či dalších měst, avšak nejsou příliš 

výhodné, především kvůli času přepravy na a z letiště. Přímý spoj z Ostravy nebo Brna do 

Kyjeva momentálně neexistuje. Lze využít pouze menší letadlo k dopravě do Prahy nebo 

Vídně, odkud lze vycestovat na Ukrajinu. To ovšem nejen zvyšuje cenu, ale také celkový čas 

cestování. 

 

V současné době nefunguje ani přímé vlakové spojení na Ukrajinu, takže je možné využít 

variantu s jedním přestupem, většinou v Žilině. Cesta trvá okolo 30 hodin, tudíž se pro 

víkendové cestování nehodí. Jedná se o pohodlné, leč zdlouhavé cestování, vhodné především 

pro delší pobyty na Ukrajině. Pokud je tedy výlet pojat nejen jako víkendový, je možné tuto 

nedrahou dopravu využit. Cena zpáteční jízdenky se pohybuje okolo 3 500 Kč.  

 

Automobil a osobní doprava má mnoho výhod, především v individualitě cestování, avšak pro 

nezkušené řidiče představuje nástrahy v podobě únavy atd. Cesta z Ostravy je dlouhá 

přibližně 1050 km, lze ji zvládnout za necelých 15 až 20 hodin. Náklady na pohonné hmoty se 

pohybují okolo 5 až 7 tisíc, v závislosti na druhu a spotřebě automobilu. Výhodou je, že 

v automobilu muže cestovat více osob, a náklady se tak rozpočítávají. Pro víkendový pobyt na 

Ukrajině s pobytem v Černobylu však představuje automobil nevhodný prostředek 

k cestování, neboť i zde cesta trvá příliš dlouho. Pro dlouhodobější dovolenou nebo cestu na 

Ukrajinu přestavuje auto jeden z nejvhodnějších dopravních prostředků. Země je bezpečná, 

cesty jsou zcela nové (v souvislosti s fotbalovým šampionátem v roce 2012 se postavily nové 

dálnice), na trase je mnoho pamětihodností a míst, která stojí za navštívení. 
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Pro úplnost výčtu dopravních prostředků je nutné zmínit autobus. Pravidelnou linku nabízí 

například dopravní firma Musil tours s. r. o., u které se cena jednosměrné jízdenky pohybuje 

mezi 1500 a 2500 Kč, v závislosti na tom, z jakého místa v České republiky zákazník vyjíždí. 

Doba strávená na cestě je o něco delší než v automobilu – cca 20 až 24 hodin. Cena je 

poměrně vysoká a zejména vezmeme-li v úvahu nižší komfort ve srovnání s automobilem či 

vlakem. Doba cestování je poměrně vysoká, proto je doprava autobusem nejméně vhodnou 

variantou pro cestování z ČR na Ukrajinu.  

 

Ubytování 

Kyjev, jako každé hlavní město, nabízí nespočet možností, kde a jak se ubytovat. Volit 

můžete mezi obyčejnými hostely, luxusními hotely, nebo ubytováním v soukromí. Pro Kyjev, 

ale i celou Ukrajinu, není příliš typické ubytování v penzionech a podobných zařízeních. 

Hostely jsou k vidění také spíše výjimečně, naopak jsou zde velmi luxusní hotely a ubytování 

v soukromí. Už na nádraží či na letišti postávají babičky, které nabízejí ubytování u sebe 

doma. Vybírat pak může zákazník nejen podle lokality, vybavení apartmánu, ale i ceny a 

dalších kritérií. Ceny se proto pohybují ve velmi širokém rozpětí. Průměrně za pokoj střední 

třídy v hotelu zákazník zaplatí 2 tisíce korun za jednu noc. Ubytování v apartmánech se může 

pohybovat od 500 Kč po 3 tisíce Kč.  

 

Eurovíkend  

Sestavit ukázkový typ zájezdu je velmi složité, neboť je zde mnoho variabilit, které lze zvolit 

v ubytování, dopravě atd. Doporučením pro cestovní kancelář však je organizovat výlety do 

Černobylu jako součást tzv. eurovíkendu. Zákazník bude Ukrajině pobývat cca 3 dny, jeden 

den mu zabere prohlídka Černobylu, druhý den využije ke zhlédnutí pamětihodností Kyjeva. 

Poslední den je míněn jako cestovní, s ohledem na letový řád aerolinek ho lze i vynechat. 

S ohledem na okolnosti, zákazník zaplatí za podobný eurovíkend něco okolo 7 až 10 tisíc 

korun, v závislosti na druhu ubytování a předstihu nákupu letenek. České cestovní kanceláře 

nabízejí eurovíkendy do různých metropolí Evropy za podobné peníze. Z dotazníkového 

šetření vyplynulo, že zákazníci si chtějí částečně organizovat dovolenou sami, a tak mohou 

využit pouze sjednání letenek, nebo jen zajištění ubytování, či pouze fakultativní výlet do 

Černobylu.  
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Hrozby  

Z práce vyplývá, že hrozbou pro cestovní kancelář může být fakt, že na Ukrajině jsou pouze 

dvě společnosti, které mohou vyvážet turisty do Černobylu. To představuje velké riziko 

v dlouhodobém výhledu. Česká strana se nemusí dohodnout s ukrajinskou stranou a celá 

spolupráce tak bude ohrožena. Ukrajinská strana může žádat neúměrnou marži, kterou budou 

muset zaplatit čeští zákazníci. Na úkor toho by musela snížit své marže česká cestovní 

kancelář. Jelikož trh je uzavřený a neexistuje žádná možnost, jak ukrajinskou společnost 

obejít, je nutné s ní jednat a vycházet. Je potřeba akceptovat veškeré její zvyšování cen, její 

požadavky a nápady. Monopolní chování, které firmy mohou praktikovat, představuje 

nemalou hrozbu do budoucna a vzájemnou spolupráci s českými cestovními kancelářemi. 

 

Velkou obavu představuje také vláda, která reguluje vstup do Černobylu a rozhoduje nejen o 

tom, kdo do oblasti může vstoupit, ale také vybírá společnosti, které do oblasti smějí cestovat 

a vozit turisty. Jelikož byl Černobyl uzavřen po dlouhá léta, a minulý rok na krátkou dobu 

také, je možné předpokládat, že to nebylo naposledy. Trvalé uzavření v tomto okamžiku 

patrně nehrozí, s určitou jistotou to ale nelze zaručit, a tak panuje strach a nejistota nejen 

cestovních kanceláří, ale i turistů.  

 

V letošním roce se například začalo intenzivně hovořit o tom, že polská Osvětim zavede 

limity pro počty návštěvníků. Je tedy nutné předpokládat, že tomu tak může být i u 

Černobylu. Poláci tak zvažují, kolika lidem povolí ročně vstup do Osvětimi, aby neohrozili 

unikání prostory muzea. Limity však nebudou platit pro rodiny obětí, nebo bývalé vězně 

tábora. Pokud se rozšíří masovost turistiky i do Černobylu bude nutné zavést limity i pro tuto 

oblast? 

 

Obavy ze zdravotních následků má nemálo lidí nejen ze strany turistů, ale také pracovníků, 

zajišťujících organizaci výletu. Sehnat kvalitní personál, který dlouhodobě vydrží pracovat 

v těchto nejistých podmínkách, kdy netuší, zda a jak velkým rizikem je jejich práce pro 

zdraví, lze jen velmi těžko. Zdravotní rizika nelze jednoznačně stanovit a z dlouhodobého 

hlediska jsou neprokazatelná.  

 

Strach mají nejen pracovníci a organizátoři zájezdů, ale taktéž turisté. V dotazníkovém šetření 

skoro polovina lidi jako důvod, proč necestovat do Černobylu, označila strach a obavu. 

Tomuto zjištění by pomohla všeobecná medializace a povědomí o tom, jak bezpečný vstup do 
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oblasti je. Ukrajinská vláda by měla investovat peníze do nezávislých analýz, které by 

dokázaly, že vstup do oblasti nepřestavuje pro člověka žádné riziko a pokud ano, tak jaké. 

 

Pro české turisty Ukrajina stále představuje jakési „zakázané“ a neprobádané místo. 

V mnohých panují předsudky o této zemi, mají obavy o svou bezpečnost a nevědí, co je tam 

čeká. Pohledu nepomáhají ani zprávy v televizi, poukazující na ukrajinské gangy působící 

v ČR. Celkově se ale vnímání Ukrajiny postupem času mění, a stále více „odvážlivců“ vyráží 

do různých míst této země, jako je Kyjev, poloostrov Krym, Lvov, Západní Ukrajina a další. 

Je potřeba, aby se bezpečnost turistů na Ukrajině stále zlepšovala a v lidech se prohluboval 

pocit komfortu a bezpečí.  

 

Příležitosti 

Oblast Černobylu přestavuje jedinečné místo na této planetě, které nemá obdoby – nikde jinde 

na světě se podobná událost takových rozměrů nestala. Pokud turisté skutečně budou chtít 

vidět Černobyl, nezastaví je ani obava, ani finanční náročnost.  

 

Z dotazníků vyplynulo, že polovinu lidí Černobyl láká, a rádi by jej navštívili, což představuje 

významný cestovní potenciál. Pouhá tři procenta turistů Černobyl již navštívila, což 

poukazuje na zcela neprobádanou oblast, kterou je důležité potenciálním klientům nabídnout. 

Je tomu dáno především tím, že od havárie se až donedávna do oblasti nesmělo vstupovat.  

 

Turisté si nemohou sami zorganizovat výlet do Černobylu, respektive do oblasti nebudou 

v takovém případě vpuštěni. Více informací je popsáno výše v práci. To představuje jistou 

výhodu pro cestovní kanceláře a jejich nenahraditelnost v černobylském turismu. Ač 

z dotazníkového průzkumu vyplynulo, že lidé si nejraději organizují výlety a dovolené sami, 

v tomto případě jim nezbývá nic jiného, než využít nabídky cestovních kanceláří, které jim 

zajistí příslušná povolení a další náležitosti. To nahrává cestovním kancelářím, které turisté 

nemohou obejít. Tento stav se ale v budoucnu může změnit, především s klesající 

radioaktivitou v okolí Černobylu, která by mohla přinést benevolentnější podmínky pro 

cestování do oblasti. To ale není otázkou týdnů, měsíců a ani let.  

 

Český národ je dychtivý po poznání a ročně do zahraničí vycestuje skoro polovina všech 

obyvatel z celé republiky. Enormní zájem ze strany turistů a jejich touhu po poznání dokazují 

i výsledky dotazníkového průzkumu. Mnoho lidí, bohužel, netuší, že je možnost cestovat do 
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takových míst, jako je Černobyl, proto je důležitá i medializace tohoto místa, větší 

informovanost a častější nabídky ze strany cestovních kanceláří.  

 

Podle Wikipedie ročně navštíví Ukrajinu ročně kolem 16 milionu turistů, především z Ruské 

federace. Velkou změnu a nárůst turistů z Evropské unie zaznamenala Ukrajina po zrušení 

veškerých vízových povinností. Nejvíce cestovatelů směřuje na odpočinkovou a poznávací 

dovolenou na poloostrov Krym, další v pořadí je Kyjev. Černobyl prozatím ve statistikách 

nefiguruje, což se ale může změnit jeho otevřením v minulém roce. Zájem o Černobyl bude o 

to větší, o co více dokáže nabídnout samotná země. A ta je opravdu bohatá, nejen díky 

vlastnictví moře, ale i hor a historických míst a měst.  

 

Ukrajina je pro Čechy neprobádanou oblastí a je možné předpokládat, že se turistika v dalších 

letech bude ubírat i tímto směrem. Lidé hledají stále nová a nová místa, která by mohli 

navštívit, takže je možné, že podobný nárůst zájmu, jaký zažilo například Bulharsko, časem 

zaznamená i Ukrajina.  

 

Silná koruna má stále tendenci posilovat vůči americkému dolaru i euru, a zlevňuje zahraniční 

dovolené. To představuje pozitivní dopad na cestovní ruch i nákup zboží ze zahraničí.  

 

Z dotazníkového šetření vyplynula jen mizivá informovanost lidí o tom, co je vlastně dark 

tourism. Zde je viditelná malá informovanost zákazníků ze strany cestovních kanceláří a 

médií. Lze předpokládat, že vyšší informovanost o temné turistice povede ke zvýšení zájmu, 

lidé se budou zajímat a může je takový druh turistiky nadchnout. Momentálně nejen, že 

netuší, co temná turistika je, ale ani neumí zařadit místa, která jsou s ní spojená.  

 

Cestovní kancelář by se dále mohla zaměřit na školní turistiku – například organizovat výlet 

do Černobylu pro školy. Studenti by však museli splňovat náležitosti dané ukrajinskou 

stranou, například dovršení věku 18 let. Právě mladí lidé většinou touží po poznání a tato 

místa je neděsí, ale spíše zajímají a lákají.  

 

Vzhledem k tomu, že z dotazníkového šetření vzešlo, že typickým zákazníkem a cestovatelem 

do Černobylu je muž se středoškolským až vysokoškolským vzděláním ve věku od 18 do 45 

let, je vhodné reklamu zaměřit na tento segment. To znamená pánské časopisy, počítačové 

publikace, internetová reklama, kde se tato skupina lidí nejvíce pohybuje atd.  
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Česká republika leží v srdci Evropy a nabízí dobrou startovní pozici pro navštívení dalších 

míst spojených s temnou turistikou, ať už se jedná o lokální místa, nebo evropské destinace. 

Cestovní kancelář může nabízet výlety a různé exkurze, může se přitom zaměřovat například 

na již zmíněné skupiny lidí, jako jsou školní výlety. Cestovní kancelář by se mohla zaměřit i 

na zahraniční turisty, které by naopak provázela po českých místech spojených s dark 

tourismem. Vzhledem k tomu, že tento turismus je jinde na světě již dosti známý a vyspělý, 

jistě se najde mnoho zákazníků, kteří tuto nabídku a možnost ocení. Spolupráce s jinými 

zahraničními agenturami, které by cestovní kanceláři sháněly turisty, by se mohla těšit 

nemalému zájmu. Zahraniční turisté by mohli navštívit například okruh po ČR, kde by viděli 

nejzajímavější místa, která vzešla i z dotazníkového šetření, tedy například Terezín, Lidice a 

Ležáky, místo bitvy u Slavkova a další.   

 

 

Další druhy turistiky 

V České republice, ale i na celém světě, vznikají nové formy turismu, které lze také označit za 

temné, nebo alespoň zvláštní. V České republice se rozjíždí takzvaný korupční turismus. 

Cestovní kancelář Corrupt Tour se rozhodla provádět lidi po místech, která jsou nějakým 

způsobem spjata s korupcí, je zde nevyjasněné financovaní daných projektů, zakázky jsou 

podezřelé a stíhají je korupční aféry. I sám zakladatel Petr Šourek srovnává svůj 

podnikatelský záměr s dark tourismem, kdy se jedni jezdí dívat na vrak lodi Costa Concordia, 

a druzí se vydají po tematických vyjížďkách. Zákazník například může navštívit okruh „Tři 

pražská nej“, kde se dozví o tunelu Blanka, prostorách Magistrátu hl. m. Prahy, Škodově 

paláci, nebo o stanici metra Letňany. Cestovní kancelář zažívá velmi úspěšné období a na 

nedostatek zákazníků si rozhodně nemůže stěžovat. (Nová cestovka poveze turisty po místech 

spjatých s korupcí a švindly, 2012) 
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6. Závěr 

Diplomová práce měla za cíl zanalyzovat vnější vlivy strategické analýzy, do kterých spadaly 

faktory politické, ekonomické, sociální a technologické. Cílem bylo poukázat na co nejvíce 

faktorů, které mohou ovlivnit či ohrozit cestovní kanceláře a potenciální zájem o vývoz turistů 

na Ukrajinu a do Černobylu. Strategická analýza však nepředstavuje pouhý výčet skutečností, 

které mohou firmu ohrozit. Je důležité sjednávat nápravu, připravovat se na rizikové faktory a 

ohrožením předcházet. Dále byl zpracován výzkum, který měl odhalit zájem ze strany turistů 

o cestování do Černobylu. Ten jednoznačně ukázal, že místa zahalená tajemnem lidi lákají a 

vyhledávají je. Totéž platilo o Černobylu, který lidi fascinoval a přejí si ho navštívit. Výzkum 

byl jednoznačným doplněním vnější analýzy, a poukázal na zájem ze strany zákazníků a 

turistů.  

 

Ač se práce zaměřovala podrobněji spíše na Černobyl, z dotazníkového průzkumu, mimo jiné, 

také vyplynuly další lokality, které návštěvníky lákají, a které už navštívili. Cestovní 

kanceláře by se mohly zaměřit i na tato místa. Ostatně cestovní kancelář by neměla nabízet 

pouze výlet do Černobylu – je na pováženou, zda míst zahalených temnou turistikou 

nenabízet více. Černobyl momentálně představuje naprosto ojedinělou podívanou, kterou 

nelze spatřit nikde jinde na světě. Čeští turisté, zvyklí cestovat a poznávat, jistě takovou 

nabídku cestovních kanceláří uvítají a místo budou navštěvovat. Velkou výhodou je snadná 

dopravní dostupnost, poměrně nízká cena zájezdů i doprovodných služeb, bezpečnost země a 

v neposlední řadě také malá jazyková bariéra, jež, vzhledem k tomu, že Češi se rusky jazyk 

dlouhá léta ve školách učili, odpadá. Ukrajina se tak stává místem, kde není nutné mít obavy 

z neporozumění jazyku, jako je tomu u jiných států.  

 

Cestovní ruch je dynamicky se rozvíjející odvětví hospodářství každé země. Jeho růst a touha 

lidí po poznání vede k řadě nových forem cestování. V práci byla důkladně popsána temná 

turistika, která zde sice existovala dlouho předtím než se o ní skutečně a otevřeně začalo 

hovořit. Dnes o tomto pojmu získává povědomí stále více lidí, kteří jsou častými návštěvníky 

takových míst. Nad etickou stránkou a emocionální stránkou temné turistiky si láme hlavu 

nejeden psycholog. Co vede lidi k této formě turismu, není zcela jednoznačné. Jisté je jen to, 

že lidé mají zájem a vynakládají nemalé částky na poznávání této turistiky. Každé takové 

místo je ale nutné brát s určitou pokorou a pietou.  
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STEP  sociální, technologické, ekonomické, politické 

PESTE politické, ekonomické, společenské, technologické, ekologické 

PESTLE politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní, ekonomické 

4C  customers, country, cost, competitors 

PEST  Politické, ekonomické, sociální, technologické 

USD  Americký dolar 

SSSR  Svaz sovětských socialistických republik 

CK  cestovní kancelář 
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Příloha č. 1 Principy úspěšného strategického myšlení, zpracováno podle Košťána a Šuléře. 

 

 

 

Příloha č. 2 Lidický památník dětem  

 
Zdroj: Vyhlazení Lidic (2012) 



 

 

Příloha č. 3 Arlingtonský národní hřbitov 

 

 
 

Zdroj: Nepořádky na Arlingtonském národním hřbitově (2010) 

 

 

 

Příloha č. 4 Radioaktivní mrak po výbuchu Černobylu  

 

 
Zdroj: Zaujalo mě: Jaderná elektrárna – Černobyl (2011) 



 

 

Příloha č. 5  Dotazník 

 

Dotazník pro cestovatele 

 

Vážení respondenti, 

jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity v Ostravě a dovoluji si Vás požádat o 

vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí dotazníkového průzkumu, zaměřeného na zjišťování atraktivnosti 

míst spojených s „temnou turistikou“. „Dark Tourism“ neboli v překladu temná turistika přivádí návštěvníky na 

místa, kde se v minulosti – ať již dávné či poměrně nedávné – udála nějaká tragédie, neštěstí, či smrt. 

Výsledky výzkumu budou využity pro podklady k mé diplomové práci a k zjištění atraktivnosti míst pro 

cestování ve vztahu s „temnou turistikou“, případně povede ke zlepšení nabídky cestovní kanceláře. Tento 

dotazník je anonymní. Předem děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníků. 

          Bc. Valérie Kiliánová 

Instrukce k vyplňování: U každé otázky vyberte jednu odpověď; kde je uvedeno „vybrat více odpovědí,“ můžete 

vybrat libovolný počet odpovědí. U jiného druhu vyplňování dotazníků je způsob popsán přímo u otázky.  

 

1) Setkali jste se s pojmem „temná turistika,“ neboli „dark tourism“? 

a)ano  b)ne 

 

2) Jakým způsobem si zajišťujete dovolenou, nebo výlet? 

a)sami  b)prostřednictvím cestovní kanceláře/agentury  c)jiným způsobem 

 

3) Jaký druh dovolené preferujete? 

a)pobyt u moře  b)sportovní dovolená (lyžování, hory atd.) c)poznávací  

 

4)Lákají vás místa, která jsou zahalena tajemstvím, například místa spojená se smrtí, utrpením, nebo 

katastrofami? (např. Černobyl, Osvětim, Terezín atd.) 

a)ano  b)ne  c)nevím/nikdy jsem o tom nepřemýšlel 

 

5)Navštívili jste někdy takové místo, viz bod 4? 

a)ano  b)ne 

 

6)Jaká místa, spojená s „dark tourismem,“ jste navštívili? (Prosím, zaškrtněte odpovědi, které se vám hodí, a 

vypište další místa, pokud jste takové místa navštívili.) 

Terezín  

Lidice a Ležáky 

Václavské náměstí v Praze (Jan 

Palach) 

 

Slavkovské bojiště  

Osvětim  

Černobyl  

 

Další místa, která jste navštívili……………………………………….. 

 

7)Co vás zajímalo, nebo motivovalo k návštěvě těchto míst? (možno uvést více odpovědí, vámi zvolené 

odpovědi zakřížkujte) 

Atmosféra  

Poznávání  

Historické souvislosti  

Strach  

Adrenalin  

Pieta   

 

 



 

 

8)Co by ovlivnilo vaše rozhodování, při plánování výletu/zájezdů do takového místa? (Pomocí křížků 

označte, zdali je pro vás daný faktor důležitý, nepodstatný, nebo nedůležitý. Vždy pouze jednu odpověď 

k otázce.) 

 Důležité Méně důležité Nedůležité 

Cena    

Vzdálenost    

Kompletní servis CK    

Doprovodný program    

Atraktivita místa     

Historie daného místa    

Rozšíření povědomí o 

daném místě a 

historických 

souvislostech 

   

Doporučení druhé osoby    

Reklama    

Vnější podnět (kniha, 

film, článek…) 

   

  

9)Využili byste služeb cestovních kanceláří pro organizování zájezdů výletu do místa spojeného s „temnou 

turistikou“? 

a)Kompletní služby od CK (jídlo, průvodce, doprava atd.) 

b)Částečná organizace (například zajištění jen letenek, nebo jen vstupu, dopravy atd.) 

c)Nevyužil bych služeb cestovních kanceláří 

 

10)Láká vás navštívit Černobyl a okolí? 
a)ano   b)ne  c)nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel 

 

11) Pokud jste zvolili v předchozím dotazu odpověď „ne“, odpovězte, proč byste nenavštívili Černobyl?  

a)nezajímá mě to 

b)strach, obava… 

c)vzdálenost 

d)finanční náročnost 

e)………………………….(vlastní příčina) 

 

12) Jste? 

a)žena  b)muž 

 

13) V jaké jste věkové skupině? 

a)18 – 25 let b)26 – 35 let c)36 – 45 let d)46 a více let 

 

14) Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a)základní b)středoškolské bez maturity  c)středoškolské s maturitou 

 d)vysokoškolské   

 

 

 

Děkuji za vaši ochotu a čas při vyplňování dotazníku. 

 

 



 

 

Příloha č. 6 Tabulka celkových odpovědí z dotazníkového výzkumu 

 

 

1) Setkali jste se s pojmem „temná turistika,“ neboli „dark tourism“? 

Ano 18 17 % 

Ne 90 83 % 

Celkem 108 100 % 

 

2) Jakým způsobem si zajišťujete dovolenou, nebo výlet? 

Sami 78 72 % 

Prostřednictvím cestovní 

kanceláře/agentury 

27 25 % 

Jiným způsobem 3 3 % 

Celkem 108 100 % 

 

3) Jaký druh dovolené preferujete? 

Pobyt u moře 34 31 % 

Sportovní dovolená (lyžování, hory 

atd.) 

16 15 % 

Poznávací 58 54 % 

Celkem 108 100 % 

 

4) Lákají vás místa, která jsou zahalena tajemstvím, například místa spojená se smrtí, utrpením, nebo 

katastrofami? 

Ano 61 56 % 

Ne 29 27 % 

Nevím/nikdy jsem o tom 

nepřemýšlel 

18 17 % 

Celkem 108 100 % 

 

 

5) Navštívili jste někdy takové místo, viz bod 4? 

Ano 59 55 % 

Ne 49 45 % 

Celkem 108 100 % 

 

6) Jaká místa, spojená s „dark tourismem,“ jste navštívili? 

Terezín 37 41 % 

Lidice a Ležáky 17 19 % 

Václavské náměstí v Praze (Jan 

Palach) 

71 79 % 

Slavkovské bojiště 21 23 % 

Osvětim 33 37 % 

Černobyl 3 3 % 

Jiné 15 17 % 

Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %. 

 

7) Co vás zajímalo, nebo motivovalo k návštěvě těchto míst? 

Atmosféra 43 47% 

Poznávání 62 68% 

Historické souvislosti 70 77% 

Strach 10 11% 

Adrenalin 11 12% 

Pieta 17 19% 

Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %. 

 

 

 



 

 

8) Co by ovlivnilo vaše rozhodování, při plánování výletu/zájezdů do takového místa? 

 Důležité Méně důležité Nedůležité 

Cena 61 38 4 

Vzdálenost 32 55 13 

Kompletní servis CK 18 35 46 

Doprovodný program 20 38 41 

Atraktivita místa 79 16 7 

Historie daného místa 78 20 5 

Rozšíření povědomí o 

daném místě a 

historických 

souvislostech 

49 42 10 

Doporučení druhé osoby 29 55 17 

Reklama 3 26 72 

Vnější podnět (kniha, 

film, článek…) 

33 59 9 

 

9) Využili byste služeb cestovních kanceláří pro organizování zájezdů výletu do místa spojeného s 

„temnou turistikou“? 

Kompletní služby od CK (jídlo, 

průvodce, doprava atd.) 

22 20 % 

Částečná organizace (například 

zajištění jen letenek, nebo jen 

vstupu, dopravy atd.) 

40 37 % 

Nevyužil bych služeb CK 46 43 % 

Celkem 108 100 % 

 

10) Láká vás navštívit Černobyl a okolí? 

Ano 52 48 % 

Ne 42 39 % 

Nevím/nikdy jsem o tom 

nepřemýšlel 

14 13 % 

Celkem 108 100 % 

 

11) Pokud jste zvolili v předchozím dotazu odpověď „ne“, odpovězte, proč byste nenavštívili Černobyl? 

Nezajímá mě to 19 41 % 

Strach, obava… 27 59 % 

Vzdálenost 8 17 % 

Finanční náročnost 9 20 % 

jiné 0 0 % 

Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %. 

 

12) Jste? 

Žena 61 57 % 

Muž 46 43 % 

Celkem  107 100 % 

 

13) V jaké jste věkové skupině? 

18-25 let 51 48 % 

26-35 let 36 34 % 

36-45 let 11 10 % 

46 a více let 9 8 % 

Celkem 107 100 % 

 

 

 

 

 

 



 

 

14) Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Základní 8 7 % 

Středoškolské bez maturity 5 5 % 

Středoškolské s maturitou 56 52 % 

Vysokoškolské  39 36 % 

Celkem  108 100 % 

 

 

 

 

Příloha č. 7 Závislosti věku a vzdělání na zájem o Černobyl 
 

10) Láká vás navštívit Černobyl a okolí? 18 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 a více let Celkem

ne 30% 33% 40% 100% 37%

ano 70% 61% 60% 0% 61%

nevím/nikdy jsem o tom nepřemýšlel 0% 6% 0% 0% 2%

ne 30% 32% 83% 83% 41%

ano 47% 47% 0% 0% 38%

nevím/nikdy jsem o tom nepřemýšlel 23% 21% 17% 17% 21%

10) Láká vás navštívit Černobyl a okolí? středoškolské bez maturitystředoškolské s maturitouvysokoškolskézákladní Celkový součet

ne 0% 41% 38% 0% 37%

ano 100% 59% 56% 100% 61%

nevím/nikdy jsem o tom nepřemýšlel 0% 0% 6% 0% 2%

ne 25% 43% 43% 33% 41%

ano 25% 39% 30% 67% 38%

nevím/nikdy jsem o tom nepřemýšlel 50% 18% 26% 0% 21%

muž

žena

muž

žena

 


