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Úvod 

 

Predkladaná štúdia bola vypracovaná na základe zmluvy o dielo medzi  Dom Centropy Bratislava 

ako objednávateľom a Ústavom turizmu, s.r.o. ako zhotoviteľom.  

Obsah a rozsah štúdie je daný zadaním objednávateľa a finančným objemom za zhotovenie 

štúdie. Preto zameraná len na vybrané podstatné prvky metodiky tvorby tematických ciest 

stručnou formou bez nadbytočných textov a podrobností.  

Metodika je založená na skúsenostiach existujúcich a fungujúcich tematických ciest, ich analýz 

a hodnotení, ďalej na základe poznatkov a skúseností týkajúcich sa kultúrneho turizmu a foriem 

turizmu založených na historickom dedičstve, tradíciách, miestnych pôvodných spôsoboch 

výroby a obdobných turistických produktoch.  

Prvá časť štúdie sa zaoberá rámcami a podmienkami vzniku a pôsobenia tematických ciest, 

predstavuje vstup do problematiky a základné vymedzenia. 

Druhá časť je ťažiskovou, zameraná na vlastný metodický postup pri tvorbe a príprave 

tematických ciest. 

Tretia časť sa zaoberá stručným náčrtom kritérií pre výber partnerských zúčastnených 

organizácií. 

Štvrtá časť prezentuje dobré skúsenosti, v rámci ktorej sú vybrané jednotlivé „best practices“ 

z rôznych existujúcich tematických ciest. 

V záverečnej piatej časti je popis faktorov a prvkov, ktoré sú dôležité pre úspech tematických 

ciest. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Rámce pre tvorbu tematických ciest 

 

Vymedzenie pojmu tematická cesta. Vzhľadom na aplikačný charakter a účel štúdie sa 

nebudeme zaoberať teóriou, definíciami tematickej cesty a ich vývojom, ale stručne si zhrnieme, 

čo je typické a spoločné pre väčšinu jej definícií. To môže najlepšie poslúžiť pre účely 

vymedzenia tohto pojmu. Na základe toho možno tematickú cestu charakterizovať nasledovne: 

 

Tematická cesta, ako jedna z foriem turistického produktu, spája prírodné a človekom vytvorené 

atraktivity na základe spoločnej témy, ktoré sú dostupné a prepojené formou dopravy 

(individuálnym motorovým vozidlom, verejnou dopravou, ….).   

 

Tematické cesty, ktoré sú súčasťou kultúrneho turizmu sú založené na troch hlavných 

súčastiach: dobre zvolenej a atraktívnej téme, geografickom rozmere a kultúrnom dedičstve. 

  

Tematické cesty z hľadiska návštevníkov poskytujú rekreačné vyžitie a vzdelávanie v zmysle 

poznávania súčasne.  

 

Cieľom tematických ciest z hľadiska ich tvorcov a prevádzkovateľov je predovšetkým vyvolanie 

záujmu turistov a návštevníkov a s tým spojený rast turizmu (počet návštevníkov, počet 

prenocovaní, získanie nových trhov, zvýšenie príjmov), zachovanie a obnova atrakcií (napríklad 

pamiatok), rozvoj miestnych a regionálnych ekonomík, zapojenie prvkov tvoriacich tematickú 

cestu (kultúrne a historické pamiatky, prírodné zaujímavosti, tradičné spôsoby výroby ale aj 

tradície a zvyky nehmotnej povahy a iné) do sociálno-ekonomického rozvoja dotknutých lokalít. 

Získanie, respektíve zvýšenie návštevnosti sleduje aj rast výkonov komerčných služieb, 

prostredníctvom ktorých sa priamo či nepriamo zabezpečuje návratnosť zdroj vynakladaných na 

vytvorenie a prevádzku tematickej cesty. Dosiahnutie cieľov sa realizuje cez vytvorenie 

turistického produktu a jeho distribúciu návštevníkom.    

 

Druhy tematických ciest 

V praxi sa vyskytuje viacero druhov tematických ciest v závislosti od ich zamerania: 

- Kultúrne cesty sú snáď najrozšírenejším druhom sú zamerané na osobnosti, rody, 

architektúru, archeológiu, ľudovú architektúru, miesta spojené s vojenskými udalosťami,  

pamiatky a pod. 

- Pútnické alebo náboženské cesty sú snáď najstaršou, historicky prvou formou 

tematických ciest 

- Cesty založené na prírodných a prírodovedných pozoruhodnostiach  



- Historické obchodné cesty (Hodvábna cesta, Jantárová cesta) 

- Historické hranice ako línia ciest (Železná opona, Činský múr) 

- Gastronomické cesty  

- Tematické cesty po tradičných spôsoboch výroby a výrobkoch (vinárstvo, ovocinárstvo, 

poľnohospodárstvo, destiláty, baníctvo, textilná výroba, tradičné remeslá, atď.) 

- Cesty po športových a turistických areáloch 

- A mnohé iné.   

 

Historický rámec 

 

Približne od sedemdesiatych rokov minulého storočia začali najmä v západnej Európe vznikať  

tematické, a v rámci nich osobitne kultúrne cesty, ktoré sa začali rozvíjať ako atraktívne, pružné  

a účinné nástroje na podporu rozvoja turizmu, predovšetkým založeného na kultúrnom 

a historickom dedičstve. Úspech takýchto projektov je založený na dôkladnej, podrobnej analýze 

disponibilných zdrojov a zúčastnených komunít a následného akčného plánu, ktorý je zameraný 

na vytváranie významných, jedinečných a osobitných zážitkov prostredníctvom tematickej cesty. 

 

V našej časti Európy sa rozvoj tematických ciest začal v priebehu 90-tych rokov, ako reakcia na 

ich úspešné fungovanie v západoeurópskych krajinách. 

 

Tematické cesty sú reakciou na zmeny dopytu, keď sa postupne popri masových formách 

turizmu začínajú prejavovať aj znaky diferenciácie dopytu, na ktoré turistická ponuka reaguje 

špecializovanou ponukou zameranou na vybrané segmenty trhu. Rozvoj a uplatnenie 

tematických ciest súvisí aj s dlhodobým postupným rastom záujmu o kultúru, históriu, umenie, 

tradície, ktorý sa prejavuje rastom kultúrnych foriem turizmu, medzi ktoré sa radia aj kultúrne 

cesty. Tento trend má svoj základ v postupnom raste vzdelanostnej úrovne vo svete vôbec, 

ktorá sa spája so záujmom o turizmus spojený s poznávaním.  

 

Funkcie tematických ciest: 

- Poznávacia-vzdelávacia osobitne pri tematických cestách založených na historickom 

a kultúrnom dedičstve 

- Rekreačné vyžitie a relaxácia 

- Podpora rozvoja turizmu a tým aj miestnych a regionálnych ekonomík 

- Niekedy aj výskum (napríklad v prípade Európskych kultúrnych ciest, EZHZ Európsky 

inštitút kultúrnych ciest)  



 

Neexistuje osobitný právny rámec na úrovni Európskej únie ani jednotlivých národných krajín, 

ktorý by upravoval vznik a fungovanie tematických ciest. Existujú však určité samoregulačné 

opatrenia ako napríklad v prípade certifikácie Európskych kultúrnych ciest  Rady Európy. Pre tie 

tematické kultúrne cesty, ktoré sa chcú stať súčasťou certifikovaných Európskych kultúrnych 

ciest je záväzná Rezolúcia výboru ministrov č. 52 z decembra roku 2010. Svoje vnútorné 

dokumenty upravujúce vzťahy, podmienky a pravidlá majú mnohé organizácie tematických  

ciest ako interné dokumenty štandardizujúce a upravujúce systém ich fungovania.  

Inštitucionálny rámec tiež nie je stanovený ale fungovanie pomerne komplexného 

a štruktúrovaného organizmu akým sú tematické cesty, si inštitucionálnu formu spolupráce 

vyžaduje.  Partnerstvo treba formalizovať, inštitucionalizovať – napríklad formou združení 

právnických osôb alebo inými formami.  

Sociálno-ekonomický rámec. Tematické cesty predstavujú nástroj ekonomického rozvoja, ktorý 

posilňuje ekonomický rast atrahovaním návštevníkov s rezidenciou mimo prijímacej lokality. 

Tržby spojené s ich pobytom a pohybom po tematickej ceste sú zdrojom rozvoja miestnej 

a regionálnej ekonomiky, vrátane vplyvu na zamestnanosť. Veľkosť tohto vplyvu závisí od 

úrovne návštevnosti - počtu návštevníkov, ich prenocovaní a rozsahu spotreby ďalších platených 

služieb. Prínosom sú obzvlášť pre menšie a vidiecke destinácie, do ktorých sa práve vďaka týmto 

cestám rozptyľuje návštevnosť koncentrovaná v tradičných a významnejších destináciách. Práve  

toto je jedna z motivácií vytvárania tematických ciest - rozptýliť dopyt do širšieho územia, 

zapojiť menej využívaný turistický potenciál, znížiť koncentráciu návštevnosti, stimulovať rozvoj 

turizmu v nových lokalitách, usilovať o predlžovanie priemernej dĺžky pobytov, atď. 

Súčasne sa tým dosahuje diverzifikácia ponuky a jej inovácia, podpora miestneho a regionálneho 

rozvoja a zapojenie  kultúrneho, historického dedičstva a iných atrakcií zakomponovaných do 

tematických ciest, do sociálno-ekonomického rozvoja.  

Trhový – dopytový rámec.  

Dopyt po nových produktoch a ponuke založenej na kultúrnom a historickom dedičstve 

všeobecne rastie, ale reálny dopyt po konkrétnej ponuke závisí od jej vlastností a parametrov. 

Minimálne v rovnakej miere ako dopyt po tomto druhu produktov rastie aj ich ponuka. Už 

v súčasnosti  je v  Európe pomerne mnoho tematických ciest a vznikajú ďalšie, v dôsledku čoho 

je aj v tejto oblasti silná konkurencia. Preto je tak dôležitá autenticita, osobitosť, unikátnosť 

a vysoká atraktívnosť nových tematických ciest alebo ich zapojenie sa (v prípade reálnych  

predpokladov) do existujúcich a zavedených ciest a profitovať z ich rozšírenia – využiť ich značku 

(branding) a etablovanie na trhu.  



Téma – je jedným z hlavných kritérií pre výber atrakcií a jednotlivých destinácií na trase 

tematickej cesty. Téma – ak cesta má mať vyhliadky na úspech- by mala spĺňať viaceré 

požiadavky: 

- Musí byť atraktívna pre širší okruh potenciálnej klientely aj nad rámec domáceho trhu 

- Jedinečná, autentická čiže nie replika existujúcich tematických ciest 

- Dostatočný počet s ňou spojených atrakcií v území, ktorým vedie tematická cesta 

- Atrakcie súvisiace s témou musia byť hodnotné a zaujímavé nielen z hľadiska odborného 

(historického, umeleckého, prírodovedného a pod.) ale aj z hľadiska potenciálnych 

turistov  

- Téma nie je len módnou záležitosťou, ale teší sa dlhodobému záujmu, aby na nej 

založený turistický produkt bol udržateľný   

- Ľahko komunikovateľná a zrozumiteľná. 

 

Skutočnosť, že zvolená či navrhovaná téma uvedené kritériá spĺňa by malo preukázať 

zdôvodnenie výberu témy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Základná štruktúra a postup pre vytvorenie nového produktu 

cestovného ruchu „tematická cesta“  

 

Postup – metodika tvorby tematických ciest 

Pri tvorbe tematických ciest nie je jedina univerzálna metodika, v praxi sa využíva viacero 

postupov, ktoré však majú základné prvky – kroky veľmi podobné alebo totožné. Rozdiely sú 

dané jednak východiskovou situáciou – čo už je k dispozícii v danom prípade, ale rozdiely sú 

dané aj disponibilnými zdrojmi a v závislosti od nich sa niektoré časti redukujú, využívajú sa 

sekundárne zdroje s určitou mierou približnosti alebo sa úplne vynechávajú a využíva sa 

intuitívny prístup, ktorý je samozrejme spojený s istým rizikom daným neurčitosťou 

a rozhodovaním na neúplných a približných podkladoch. Nižšie uvedený metodický postup 

vychádza z procesu tvorby existujúcich tematických ciest, materiálov zaoberajúcich sa 

metodikou tvorby tematických ciest ako aj skúsenosťami a poznatkami s prípravou a uvedením 

na trh turistických produktov, osobitne v oblasti kultúrneho turizmu. Pri využití tejto analógie 

vychádzame zo skutočnosti, že tematické cesty (minimálne ich významná časť) je jedným, aj keď 

špecifickým druhom turistického produktu kultúrneho turizmu.  

Na základe uvedených východísk možno zostaviť postup pre uplatnenie pri tvorbe tematických 

ciest.  Tento metodický postup možno rozdeliť do nasledovných krokov, respektíve fáz prípravy 

a realizácie tematickej cesty. Uvedený metodický postup môže byť uspôsobený na základe 

konkrétnych podmienok, napríklad niektoré kroky môžu byť vynechané ak sa zaoberajú 

záležitosťami, ktoré sú už riešené alebo známe. V prípade špecifických požiadaviek pri 

atypických podmienkach, možno niektoré kroky naopak doplniť.   

1. Tvorba nápadov, prvotné idey, zámery.  

V tejto fáze je kľúčová úloha iniciátora zámeru vytvorenia tematickej cesty. Už v tejto 

fáze pozýva k spolupráci potenciálnych partnerov, aby sa generovalo viac nápadov, aby 

sa nápady širšie posúdili a aby budúci partneri mali pocit, že projekt je aj ich dielom.  

Súčasťou tejto fázy je oboznámenie sa a analýza dokumentov a dostupných informácií 

súvisiacich s tematickými cestami vôbec a osobitne s konkrétnymi podmienkami 

pripravovanej tematickej cesty. Počas tohto obdobia vznikajú prvé pracovné návrhy 

budúcej tematickej cesty, ktoré sú podkladom pre ďalšie kroky a rozhodnutia.  

 

2. Výber vhodného zámeru – témy z uvažovaných nápadov a pracovných návrhov.  

Aj na základe identifikácia významných miest v záujmovom území – výber symbolických, 

významných a pre tematickú cestu zaujímavých miest, historických osobností, legiend 

a príbehov súvisiacich s témou kultúrnej cesty. Rozhodnutie o téme tematickej cesty má 



zásadný význam pre jej fungovanie, a s tým spojený rozvoj turizmu v uvažovanom území. 

Samozrejme výber témy nie je neohraničený, ale je predurčený danosťami a potenciálom 

územia, výskytom do úvahy prichádzajúcich atrakcií nachádzajúcich sa v tomto území. Pri 

rozhodovaní sa musí brať do úvahy aj situácia na trhu, ponuka obdobných tematických 

ciest a atrakcií, ako aj bezprostredná konkurencia. Podkladom sú aj informácie 

o súvisiacich vývojových trendoch dopytu. Analýza skúseností funkčných aj málo 

úspešných tematických ciest je v tomto štádiu veľmi užitočná. 

 

3. Vytvorenie partnerstva – jeho inštitucionalizácia. 

Doteraz neformálna spolupráca s partnermi sa musí formalizovať, nadobudnúť 

konkrétnu právnu formu, aby vzniknutá riadiaca štruktúra fungovala ako systém, mohla 

vstupovať do vzťahov a záväzkov, mohla hospodáriť s finančnými prostriedkami, 

disponovala výkonným aparátom (v minimálnom rozsahu) a pôsobila ako profesionálna 

inštitúcia. Spolupráca formou partnerstva je úplne nevyhnutná pri takomto projekte, 

ktorý vyžaduje koordináciu mnohých subjektov s rôznymi úlohami v priebehu tvorby 

a ďalšími úlohami počas funkčnosti tematickej cesty. Ide o komplexný produkt tvorený 

množstvom komponentov územne rozptýlených v rôznych lokalitách, ktoré medzi sebou 

musia spolupracovať pri uspokojovaní potrieb návštevníkov. Predpokladom funkčného 

partnerstva je zhoda partnerov na cieľoch tematickej cesty, opatreniach k ich realizácii, 

jednotnom profile tematickej cesty a iných s ňou spojených súvislostiach. Formalizácia 

partnerstva sleduje vytvorenie trvalej a systematickej spolupráce ako predpoklad 

fungovania pripravovanej cesty. 

 

4. Rozpracovanie základného konceptu a jeho testovanie.  

Základný koncept sa týka rozhodnutia o atrakciách zaradených do tematickej cesty, čo 

chceme prezentovať (aké udalosti, osobnosti, architektonické, umelecké či historické 

atrakcie, čo chceme zdôrazniť, posolstvo) a akým spôsobom. Čiže výber kľúčových 

atrakcií – zastávok cesty – hlavné respektíve odporúčané a ďalšie na základe voľby 

návštevníka. V tomto prípade ide o atrakcie v porovnaní s odporúčanými menej 

atraktívne, alebo také ktoré už v odporúčaní zastúpené sú. Navrhovaná cesta musí mať 

racionálny rozsah – dĺžka a počet zastávok – atrakcií. Výber atrakcií musí vychádzať 

z určitej filozofie, scenára predstaviť podstatné, reprezentatívne, dostatočne atraktívne 

a pritom aj rôznorodé objekty súvisiace s témou. 

Výber odporúčaných súvisiacich služieb – ktoré služby, v akom rozsahu a v akej 

kvalitatívnej úrovni. Ak je cesta dostatočne navštevovaná a vytvára dopyt počet 

zariadení služieb bude rásť a ich odporúčania treba v istých intervaloch prehodnotiť. 

Vychádzame pritom z úvah o štruktúre, charakteristikách a očakávaných preferenciách 

budúcich návštevníkov. 



Veľmi dôležité sú otázky dopravného prepojenia medzi lokalitami tematickej cesty, 

možnosti parkovania, využiteľné druhy dopravy a dopravných prostriedkov, dopravné 

informačného značenie. Riešia sa aj otázky doplnkových atrakcií ako sú vyhliadkové 

body, atrakcie nesúvisiace s témou ale „musia byť videné“. 

Ďalšie otázky ako sezónnosť prevádzky (plná, obmedzená), spracovanie jednotného 

vizuálu priestorového značenia, informačných nosičov, propagačných materiálov a pod. 

Perspektíva tematickej cesty, jej ďalší rozvoj v budúcnosti ako napríklad cezhraničné 

rozšírenie a prepojenie, ambícia stať sa súčasťou Európskych kultúrnych ciest a pod.  

Testovanie konceptu z hľadiska jeho atraktívnosti pre potenciálnych návštevníkov sa 

môže robiť prieskumom na malej vzorke, expertným posúdením cez hĺbkové interview 

s vybranými odborníkmi alebo cez expertný panel. Výber spôsobu testovania závisí aj od 

finančných zdrojov. 

Koncept je písomne finalizovaný a obsahuje aj podrobnú charakteristiku potenciálu, 

zdrojov a atrakcií, existujúcej a potrebnej infraštruktúry pre tematickú cestu, atď. 

 

5. Vypracovanie marketingovej stratégie tematickej cesty. 

Určenie marketingových cieľov, pokiaľ možno v kvantitatívnom vyjadrení, aby sa dalo 

hodnotiť ich plnenie. 

Určenie hlavných a doplnkových trhov a rozhodujúcich segmentov v rámci nich. 

Posúdenie konkurencie a porovnanie sa s ňou. 

             Spôsob oslovenie, pôsobenia na jednotlivých trhoch – návrh opatrení marketingového   

mixu a jeho nástrojov (osobitne akcie na podporu a zviditeľnenie tematickej cesty). 

             Osobitne sa zaoberať marketingovými aktivitami na uvedenie tematickej cesty na trh. 

             Spôsob distribúcie a jej kanály.   

             Voľné odporúčania pre cenovú tvorbu. 

             Návrh rozpočtu na marketing pre najbližšie roky. 

             Spôsob monitorovania a hodnotenia plnenia marketingovej stratégie, vrátane spôsob            

zberu údajov pre hodnotenie plnenia marketingových cieľov.  

Vytvorenie značky a symbolov identifikujúcich tematickú cestu. 

 

6. Príprava produktu a testovanie ekonomickej životaschopnosti, realizovateľnosti  

 

             Špecifikácia produktu v celej štruktúre, kvantitatívne aj kvalitatívne parametre. Príprava 

na poskytovanie produktov – služieb. 

Overenie racionálnosti a životaschopnosti navrhovaných konkrétnych produktov. 

Platené služby, návratnosť investície, likvidita, ziskovosť, neplatené služby.  

Zdroje na zabezpečenie údržby, neplatených služieb a propagácie (verejné zdroje 

a získané prostriedky od komerčných poskytovateľov služieb, sponzorov). 



V tomto prípade ide o odborne náročnú prácu, ktorá sa zabezpečuje spravidla 

dodávateľsky špecialistami. 

 

7. Príprava ľudí. 

Príprava osobitne  – profesionálov, dobrovoľníkov, aj miestnych obyvateľov. 

Výmena informácií – tréning, rozvoj zručností a znalostí personálu zúčastnených 

partnerov. Študijná cesta k úspešným produktom, diskusia s manažérmi. 

Vypracovanie príručiek pre personál v jednotlivých druhoch zariadení a služieb. 

 

8. Realizačné práce v teréne – značenie, informačné miesta, odpočívadlá, parkovanie, 

miesta na fotenie, vyhliadkové body. 

 

9. Prieskum trhu  

V prípade, že sa už nerealizoval v rámci prípravy marketingovej stratégie. Prípadne 

doplnkový prieskum zacielený na špecifické otázky. Prieskum trhu sa bude zameriavať 

počas prevádzky tematickej cesty aj na existujúcu klientelu, návštevníkov. Prieskum 

možných trhov by bol veľmi nákladný a skôr je vhodné využívať existujúce a dostupné 

výsledky prieskumov a analýzou zisťovať ich využiteľnosť pre tematickú cestu. 

Aj v tomto prípade sú jednou z možností expertné posúdenia ako nákladovo menej 

náročný spôsob. 

 

10. Uvedenie na trh 

Príprava uvedenia na trh musí byť samostatnou súčasťou marketingovej stratégie 

a nadväzného akčného plánu marketingu aj s finančným rozpočtom. Je to veľmi dôležitý 

krok, nesmie sa podceniť a treba zvážiť všetky akcie, média a kanály zapojené do 

zahájenia prevádzky tematickej cesty.  

 

11. Monitoring a hodnotenie. Priebežné sledovanie dosahovaných výsledkov tematickej 

cesty prostredníctvom vybraných indikátorov. Indikátory by mali byť merateľné, aby sa 

jednoznačne dalo hodnotiť plnenie ich plánovaných, cieľových hodnôt. Zber údajov by 

nemal byť spojený s väčšími nákladmi, využívať treba údaje, ktoré sú sledované pre iné 

účely a údaje odvodené z dostupných kvantitatívnych dát, z ktorých sa dajú dedukovať 

napríklad počty návštevníkov a pod. 

 

12. Korekcie, inovácie, reakcie na fázy životného cyklu tematickej cesty.  

Hodnotenie na základe monitorovania vybraných indikátorov ale aj prieskumov 

spokojnosti návštevníkov a porovnania výsledkov konkurencie. Výsledky týchto 

hodnotení budú podkladom pre rozhodnutia o potrebe zmien, inováciách, odstránení 

nedostatkov a pod. Hodnotenie sa vykonáva v pravidelných intervaloch.  



Pre porovnanie v praxi pilotného projektu tematickej cesty CERTESS sa metodický postup jej 

tvorby členil do nasledovných fáz: 

 

1. Inicializácia / štart tematickej cesty 

 

Výber zvolenie témy 

Zdôvodnenie témy – argumenty pre samotných tvorcov, pre partnerov ale aj pre získanie 

priazne verejnosti a pre zabezpečovanie finančných zdrojov 

 

Zakladatelia - Organizátori a ostatní zainteresovaní  

Zakladatelia - Organizátori – právne usporiadanie 

 

2. Príprava cesty 

 

Identifikácia cesty - vytýčenie 

Realizácia stavebných prác (ak sú aktuálne) 

Vyznačenie v priestore (smerovníky,….) 

 

Služby – ubytovanie, stravovanie a občerstvenie, informácie a komunikácia, iné turistické služby  

Služby – Kvalita, certifikácie, branding 

 

Atrakcie - kultúrne dedičstvo 

Atrakcie – kultúrne služby 

Atrakcie – prírodné dedičstvo 

Atrakcie – typické miestne výrobky       

Atrakcie – kultúrne podujatia 

 

3. Návrh akcií tematickej cesty a jej fázovanie 

 

Návrh stratégie 

Návrh akčného plánu 

Odhad nákladov a zdroje financovania 

 

Fázovanie – stanovenie priorít 

Financovanie 

Časový plán 

 



4. Implementácia, manažment a propagácia tematickej cesty 

 

Implementácia – získanie financií, zapojenie zainteresovaných, realizácia akčného plánu aktivít. 

Manažment – budovanie kapacít (miestna správa, bežné riadenie – prevádzkové, monitorovanie 

a kontrola. 

Propagácia – partneri, propagačné formy, propagačné výrobky, indikátory účinnosti propagácie. 

 

 

Z porovnania je zrejmé, že v postup je v princípe obdobný, v tomto druhom prípade je menej 

štruktúrovaný a preto menej inštruktážny. 

 

 

2.1  Základné predpoklady pre vytvorenie tematickej cesty 

 

Vytvorenie tematickej cesty vyžaduje splnenie niekoľkých základných predpokladov. Medzi tieto 

základné predpoklady patria predovšetkým nasledovné: 

- Výskyt atrakcií s určitými spoločnými vlastnosťami, ktoré umožňujú aby sa prepojili 

spoločnou témou  

- Výskyt atrakcií v počte umožňujúcom vytvoriť tento typ produktu. Súčasne atrakcie 

druhovo rozličné, aby tematická cesta bola zaujímavá v každej svojej časti  

- Rovnako aj téma musí mať určitú mieru zaujímavosti pre potenciálnych návštevníkov, 

aby bola schopná ich motivovať k návšteve 

- Kombinácia a prepojenie jednotlivých atrakcií musí mať vyššiu mieru príťažlivosti ako 

samotné atrakcie, z ich prepojenia musí plynúť efekt zvýšenia atraktívnosti aj relatívne 

menej zaujímavých objektov v dôsledku ich prepojenia s tými najatraktívnejšími  

- Jednotlivé atrakcie (zastávky tematickej cesty) sú vzájomne fyzicky dopravne 

prepojiteľné prijateľným spôsobom z hľadiska času, bezpečnosti a pohodlia prepravy 

- Vo väzbe na jednotlivé atrakcie sa nachádzajú aj zariadenia služieb cestovného ruchu 

umožňujúce návštevníkom uspokojovať ich potreby pri absolvovaní tematickej cesty 

- V dostupnej vzdialenosti sa nachádzajú trhy potenciálnej návštevnosti v dostatočnom 

objeme – veľkosti koncentrácie obyvateľstva 

- Potenciálni partneri musia mať záujem o spoluprácu pri tvorbe a zabezpečení fungovania 

tematickej cesty a musia nájsť zhodu v cieľoch a spôsoboch realizácie tematickej cesty 



- Partneri musia disponovať aj vlastnými zdrojmi alebo schopnosťou získať zdroje na 

vytvorenie cesty, jej pravidelnú údržbu a prevádzku. 

Bez silnej témy, atraktívnych objektov, ktoré sa na ňu viažu, ochoty partnerov spolupracovať 

a zjednotiť sa na základných cieľoch, zámeroch a celkovom koncepte, bez predstavy o zdrojoch 

financovania projekt tematickej cesty nemôže byť úspešný. 

Pri pohľade z trochu iného hľadiska sa zisťuje, že v rámci tematických ciest prichádza k 

vzájomného stretu kultúry, historického dedičstva a turizmu. Aby sa predišlo zásadným 

konfliktom musia byť uplatnené tieto princípy: 

  

- Spolupráca – partnerstvo zásadné pre miestnu podporu zapojených destinácií. Dopyt 

turistov môže byť uspokojený iba viacerými kooperujúcimi inštitúciami 

a zainteresovanými osobami.  

- Vyváženosť – medzi miestnymi obyvateľmi a návštevníkmi, zvládnuteľný počet 

návštevníkov. Miestne danosti určujú čo sa v priestore môže a musí urobiť.  

- Oživenie priestoru a programu – tvorivá a príťažlivá, zaujímavá interpretácia je veľmi 

dôležitá. Treba pri nej  pôsobiť na viaceré zmysly návštevníkov.  

- Dôraz na kvalitu a autenticitu. Autenticita predchádzajúcich generácií, miestnej kultúry 

a tradícií vzbudí záujem návštevníkov a robí lokalitu jedinečnou. Práve toto pridáva 

skutočnú hodnotu. 

- Obnova a zachovanie pamiatok. Tieto nemožno premiestňovať ani produkovať. Ochrana 

musí byť trvalá. Platí to o nehnuteľných aj hnuteľných prvkoch dedičstva.  

 

Splnenie vyššie uvedených podmienok tvorí minimum nevyhnutné pre možnosť vytvorenia 

tematickej cesty. Tieto základné predpoklady nezaručujú úspešné uplatnenie sa tematickej cesty 

na trhu. Presadenie sa v konkurencii obdobných ale aj iných druhov produktov cestovného 

ruchu si vyžaduje určitú mieru uvedených predpokladov ale aj splnenie ďalších požiadaviek. Tie 

sú stručne charakterizované v časti 5 tejto štúdie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Kritéria pre výber vhodných partnerov 

 

Štruktúra a počet partnerov musia pokrývať všetky potreby súvisiace s prípravou a následným 

pôsobením tematickej cesty na trhu. 

Výber partnerov musí byť posudzovaný aj z hľadiska uvažovanej perspektívy ďalšieho rozvoja 

tematickej cesty, napríklad jej rozšírenie do zahraničia, jej certifikácia v rámci Európskych 

kultúrnych ciest a pod. 

Najdôležitejším subjektom je iniciátor cesty – osoba alebo organizácia, ktorá je nositeľom 

myšlienky a aktivizuje celý proces prípravy tematickej cesty. Realizácia procesu a jeho 

komplexnosť si vyžaduje zapojenie a spoluprácu ďalších partnerov. 

Partnerské organizácie majú rôzny charakter – formu organizácie a rozdielne úlohy v rámci 

tematickej cesty, tak počas jej prípravy ako aj v priebehu jej fungovania. Potrebnými partnermi 

sú: 

- Lokality - obce, v ktorých sa nachádzajú atraktivity zaradené do tematickej cesty 

- Regióny, ktorých územím prechádza tematická cesta 

- Organizácie a osoby vlastniace, spravujúce alebo prevádzkujúce atrakcie tematickej cesty 

(historické, kultúrne objekty) 

- Podnikateľské subjekty - poskytovatelia platených služieb pre návštevníkov tematickej 

cesty (ubytovanie, občerstvenie a stravovanie, predaj suvenírov, .....) 

- Organizácie poskytujúce neplatené služby návštevníkom (turistické informačné centrá, 

úprava verejných priestorov, značenie a informačné tabule,...) 

- Mimovládne a neziskové organizácie s aktivitami v turizme 

Spomedzi partnerov teoreticky prichádzajúcich do úvahy budú vybraní tí, ktorí spĺňajú 

nasledovné kritériá: 

- Vhodný stav atrakcie (stavebno-technický, historicko-umelecký,...), jej prístupnosť pre 

verejnosť 

- Určitý štandard a kvalita služieb, prevádzková doba 

- Skúsenosti a kapacity partnerskej organizácie 

- Stabilita partnera ako inštitúcie  

- Finančná stabilita partnera  

- Stotožnenie sa s cieľmi a zámermi tematickej cesty, jej konceptom a mechanizmom  

fungovania  



- Dlhodobý záujem na fungovaní tematickej cesty. 

 

Pri posudzovaní a výbere partnerov je dôležitým hľadiskom aj úloha a význam partnera v rámci 

tematickej cesty. 

 

Osobitná pozornosť musí byť venovaná partnerom reprezentujúcich jednotlivé atrakcie – 

zastávky na tematickej ceste a to z týchto hľadísk: 

- Atraktívnosť z hľadiska návštevníkov 

- Osobitosť, unikátnosť a autenticita 

- Stavebno-technický stav, pôvodnosť a historicko-umelecká hodnota 

- Výber, zastúpenie atrakcií musí zabezpečiť  ich druhovú rôznorodosť atrakcií (aby 

neboli všetky rovnaké alebo veľmi podobné) 

- Musia medzi nimi byť aj 2-3 ikonické atrakcie (dôležité pre atraktívnosť cesty ako 

celku a jej marketing) 

- Atrakcia musí byť reprezentatívna a významná z hľadiska témy cesty 

- Kombinácia hnuteľných aj nehnuteľných zaujímavostí  

- Miestne tradície, ich zviditeľnenie a prezentácia v danej lokalite 

- Poloha a prostredie v ktorom sa atrakcia – objekt nachádza 

- Dobrá dopravná dostupnosť a primeraná infraštruktúra, respektíve možnosť 

nekomplikovaného infraštruktúrneho vybavenia 

- Prístupná verejnosti a ponuka pre návštevníka 

- Možnosti organizovania eventov na zviditeľnenie a získanie klientely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Dobré skúsenosti (Best practices) 

 

V tejto časti sa prezentujú dobré skúsenosti z úspešného fungovania rôznych tematických ciest. 

Ide o prvky, ktoré sa osvedčili v mnohých prípadoch. Nakoľko tematické cesty majú svoje 

špecifiká dané ich témou, geografickou polohou, sociálnym, ekonomickým prostredím, 

miestnou mentalitou a zvykmi, ich zdrojovými trhmi atď., je užitočnejšie než prezentovať 

niektorú z vybraných tematických ciest ako príklad, prezentovať dobré skúsenosti, ktoré sa 

osvedčili v mnohých prípadoch, čo svedčí o ich všeobecnej či širšej platnosti.   

K takýmto osvedčeným prístupom, postupom a zásadám sa radia najmä nasledujúce: 

 Úspešná tematická cesta je založená na osobitom miestnom dedičstve, tradíciách a úzkej 

spolupráci miestnych komunít 

 Spojenie kultúry, histórie, tradícií a legiend (povestí, príbehov) vytvára dôležitú esenciu 

 Tematická cesta ako aj iné turistické pobyty musia ponúkať aj primerané kulinárske 

a gastronomické zážitky, ak je tam väzba na vlastnú tému cesty a vhodné prezentovaná, 

predstavuje to ďalšie umocnenie zážitku 

 Okrem hlavných atrakcií ako súčastí témy, tvoriacich chrbtovú kosť tematickej cesty, 

musia mať návštevníci a turisti k dispozícii aj možnosť voľnočasových aktivít (zariadenia 

a služby poskytujúce tieto možnosti) pre obohatenie pobytu účastníkov a  sprevádzajúce 

osoby, ktoré majú rôzne preferencie, osobitne zameranie na deti – pri rodinnej klientele 

 Kľúčom k úspechu je participatívna metóda vytvorenia a „prevádzkovania“ tematickej 

cesty, zahŕňajúca miestne a regionálne samosprávy, malých a stredných podnikateľov, 

mimovládne a neziskové organizácie, kultúrne asociácie a zariadenia, vo viacerých 

prípadoch aj univerzity (ak je aj výskum súčasťou aktivít ako napríklad pri Európskych 

kultúrnych cestách) a iné organizácie  

 

 Všetky aspekty tvorby a fungovania tematickej cesty zohľadňujú sociálnu, 

environmentálnu a ekonomickú udržateľnosť, čo predstavuje model udržateľného 

prístupu využívajúceho participatívnu a súčasne aj interaktívnu metódu implementácie 

 

 Koncentrácia, dôraz na diverzifikáciu a súčasne jednostnosť produktu  

 

 Motivačné budovanie značky (branding) zamerané primárne nie na formu vyjadrenia ale 

na podstatu, ktorú tvoria asociácie 

 



 Mimoriadne dôležité je potenciálnym návštevníkom odkomunikovať rôznorodosť – 

pestrosť a atraktívnosť destinácie 

 

 Tematická cesta ako produkt musí byť komercionalizovaná a distribuovaná aj online web 

stránkou tematickej cesty ako celku aj inými online kanálmi 

 Kontinentálne alebo medzikontinentálne cesty napomáhajú image zapojených destinácií, 

ale tieto cesty sa absolvujú ako celky alebo ich podstatné časti menej často 

 Skúsenosti kultúrnych ciest dokazujú, že využívanie historického a kultúrneho dedičstva 

výrazne prispieva k jeho ochrane. Zapojenie pamiatok do vhodných ekonomických 

aktivít je cestou k ich zachovaniu a obnove 

 Osvedčený a odporúčaný je viac sektorový prístup k tvorbe a prevádzkovaniu tematickej 

cesty 

 Spolupracujúci kooperačný destinačný marketing je podmienkou pri tomto type 

turistickej ponuky 

 Tematické cesty ako účinné zoskupovanie atrakcií a služieb, zariadení služieb a zdieľanie 

spoločnej, jednotnej značky (branding). 

 

Z hľadiska vplyvov na prostredie, najmä v sociálno-ekonomickej oblasti, úspešné tematické cesty 

svedčia o tom, že:  

 Skúsenosti tematických, osobitne kultúrnych ciest dokazujú akú veľkú príležitosť 

predstavujú pre 

- Ekonomický rast zapojených lokalít, regiónu 

- Inkluzívny spôsob rozvoja, rastu miestnych a regionálnych ekonomík 

- S tým súvisí aj napomáhanie distribúcii ekonomických aj sociálnych prínosov v rámci 

členitého a početného hodnotového reťazca 

- Obohatenie a posilnenie kultúrnej identity destinácie(í) 

 Tematické cesty majú vplyv na predĺženie sezóny 

 Tematické cesty sú mimoriadne vhodným nástrojom a príležitosťou pre zefektívnenie 

cezhraničnej spolupráce. Aj samotný produkt – tematická cesta tým nadobúda inú 

dimenziu z hľadiska atraktívnosti, možnosti nových trhov, zvýšenia plynúcich benefitov, 

výhod z nadnárodnej spolupráce, atď. 

 Kultúrne cesty výrazne stimulujú rozvoj umenia, remesiel a iných tvorivých aktivít. 



5. Podmienky a štandardy relevantné pre úspech tematickej cesty 

 

Úspešné tematické cesty ako aj kultúrne produkty cestovného ruchu sa vyznačujú určitými 

vlastnosťami a v ich činnosti možno zaznamenať niektoré spoločné charakteristiky, prístupy, 

aktivity a spôsob fungovania. 

Koncepcia navrhovanej tematickej cesty široko prediskutovaná a vyargumentovaná aj 

odborníkmi z viacerých oblastí (turizmu, histórie, gastronómie, animácie, event organizátorov, aj 

cez externých odborníkov špecialistov). 

Spolupráca – partnerstvo. V turizme vôbec je koordinácia úplne nevyhnutná, v prípade 

tematických ciest je táto nutnosť ešte posilnená tým, že ide o produkt značne komplexný 

pozostávajúci z väčšieho množstva prvkov, rozložený v priestore vo viacero miestnych destinácií, 

vyžadujúci uspokojovanie celého radu rôznorodých potrieb návštevníkov. Bez fungujúceho 

partnerstva - stotožnenie sa s cieľmi a spôsobom ich dosahovania, zabezpečenia financovania, 

poskytnutia kapacít, účasti na vlastnej prevádzke – nie je vytvorenie a následné úspešné 

prevádzkovanie tematickej cesty možné. 

Tematická cesta je rozvinutá na reálnom a overenom predpoklade dostatočného potenciálneho 

dopytu (ktorý je možné získať ak je k dispozícii dobrý produkt, profesionálne propagovaný 

a distribuovaný). Trhy musia mať dostatočný objem, dobrú dostupnosť k tematickej ceste 

a obsahovať segmenty, ktoré vyhľadávajú tento typ turistickej ponuky. Pri porovnateľnej kvalite 

produktov a iných parametrov tematických ciest je kľúčovým pre úspech úroveň marketingu. 

Marketingové pôsobenie priebežné, kontakt s trhmi, starostlivosť o zákazníkov. Marketing má  

svoj rozpočet na najbližšie 3 roky. 

 

Atraktívnosť témy a jej osobitosť a odlíšenie sa od analogických produktov, schopnosť  

oslovenia širšieho okruhu potenciálnych trhov ale aj niche segmentov (koncept umožňuje 

zastúpenie popularizačnej ale aj špecializovanej ponuky, „každý si nájde to svoje“).  

 

Variabilita. Napriek tomu, že každá tematická cesta má vlastné jednotné zameranie dané 

témou, musí mať vnútornú mieru variability – pestrosť atrakcií (kaštieľ s expozíciou, zámocký 

park, zrúcanina hradu v peknom prírodnom prostredí a pekné výhľady, technická pamiatka, 

sakrálna pamiatka, rôzne architektonické slohy – jednoducho pestrosť atrakcií spojených témou, 

zastúpenie aktivít v interiéri aj v exteriéri a pod.  

Vybavenosť základnou infraštruktúrou – príjazdové komunikácie, parkovacie priestory, sociálne 

zariadenia, vyznačenie cesty v teréne a informačné panely, mapy, informácie o službách, 



komplexné informácie na web-e, sociálne zariadenia, turistické informačné centrá poskytujúce 

aj sprievodov (okrem sprievodcov v jednotlivých atrakciách – hradoch, zámkoch, múzeách ...)  

 

Vypracovanie itinerárov pokiaľ možno s viacerými nástupnými miestami – štartami na  

tematickej ceste. Štartovacie miesta vybavená informačne. Možnosti voľby návštevy atrakcií 

a úsekov tematickej cesty na základe dostatočných a navodzujúcich informácií. 

 

Starostlivosť o prípravu ľudí – zamestnancov v jednotlivých atrakciách a zariadeniach služieb, 

dobrovoľníkov ale aj príprava miestnych obyvateľov ako komunikovať s návštevníkmi, poskytnúť 

im informácie v prípade potreby a pod. 

 

Služby a zariadenia odporúčané v rámci tematickej cesty musia mať porovnateľnú kvalitatívnu 

úroveň. 

 

Dĺžka tematickej cesty s možnosťou výberu pre viacero typov návštevníkov – individuálna 

doprava osobným motorovým vozidlom, návštevníci využívajúci verejnú dopravu, cyklo turisti, 

organizované autokarové skupiny, školské výlety, atď. 

 

Možnosť sprievodcovských služieb na tematickej ceste – obohatí zážitky návštevníkov, 

poskytne im viac informácií a zaujímavých príbehov, upozorní na zaujímavosti, odporučí služby 

a v neposlednom rade generuje určité príjmy.  

 

Pre úspech tematickej cesty je dôležitá aj inovácia a aktualizácia, ktorých potreba vyplýva 

z konkrétnej fázy životného cyklu tematickej cesty ale aj z postupných zmien dopytu ako aj 

nových prístupov a technológii súvisiacich s prezentáciou jednotlivých druhov atrakcií. 

 

Nástrojom na dosahovanie kvality služieb spojených s tematickou cestou môžu byť aj 

vypracované manuály kvality, ktoré satýkajú štandardov kvality jednotlivých služieb ako: 

- Dopravné služby – dynamická aj statická doprava 

- Informačné služby poskytované pred cestou a počas nej 

- Atrakcií z hľadiska prezentácie a ich prevádzky 

- Sprievodcovia a interpretácia ponuky 

- Ubytovacie, stravovacie služby a občerstvenie  

- Komunikácia s návštevníkmi.  



 

Pre porovnanie ako faktory úspechu pri prevádzkovaní kultúrneho turizmu sa najčastejšie 

uvádzajú nasledovné z nich: 

 

 Odsúhlasené ciele a jasný koncept  

 Finančné plánovanie (rozpočet, získanie zdrojov, cenotvorba)  

 Efektívna marketingová stratégia založená na dobrom výskume trhu  

 Destinácie a blízkosť k hlavným trhom a tokom návštevnosti  

 Náklady na individuálnu dopravu 

 Prístup aj pre skupiny  

 Umiestnenie v oblasti s rastúcim turizmom 

 Riadenie ľudských zdrojov, vrátane zamestnancov a dobrovoľníkov  

 Plánovanie odlíšenia sa produktu, životného cyklu a pridanej hodnoty  

 Kvalita a autenticita produktu a zážitkov   

 Zapojiť znalosti kultúrneho dedičstva a turizmu do obnovy a zachovania pamiatok a ich propagácie  aj  

podpory. 

 Image kultúrnej pamiatky.  

Z tohto porovnania vyplýva, že tie tematické cesty, ktoré sú vytvorené na základe kultúrneho 

a historického dedičstva majú prirodzene mnoho spoločného s kultúrnym turizmom iných 

foriem, z čoho vyplýva možnosť čerpať pri tvorbe a prevádzke tematických ciest s výrazne 

bohatších praktických skúseností kultúrneho turizmu.  
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