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Čo hľadá  návštevník?  

Zážitok

Poznávanie a objavovanie

Kultúra

História dnešnými očami

Ticho v prírode

Tradičné hodnoty  

Lokálne a autentické

https://domcentrope.sk/


Čo očakáva  návštevník? 

Vhodnú infraštruktúru  + Kvalitné služby + Kultúrne akcie + Zachovalú krajinu + Kontakt s ľuďmi

• Vhodná infraštruktúra: Dopravná obslužnosť - Bezpečné pešie a cyklistické chodníky- Prehľadný terénne informačný systém - Požadovaná 
skladba ubytovacích  zriadení

• Miestna kultúra:  Tradičné prostredie - Folklór a remeslá - Miestna gastronómia - Tradičné i moderné kultúrne akcie 

• Zachovalá krajina:  Nenarušený ráz krajiny - Voľná príroda - Ticho 

• Kontakt s ľuďmi:  Pripravení poskytovatelia služieb – Profesionálne, jazykovo vybavený personál – Miestni  znalci a sprievodcovia 

https://domcentrope.sk/


Tematické cesty – ponuka kultúrneho turizmu

Základ vychádza : 

➢ dobre zvolená a atraktívna  téma

➢ geografický rozmer 

➢ kultúrne dedičstvo                  

https://domcentrope.sk/


Téma 

Jedno  z hlavných kritérií pre výber 
atrakcií a jednotlivých destinácií na trase 
tematickej cesty

Požiadavky: 

➢ Atraktivita

➢ Jedinečnosť 

➢ Autentickosť

➢ Zaujímavé POI súvisiace s témou na trase

➢ Téma a jej udržateľnosť

➢ Komunikácia

https://domcentrope.sk/


Ciele   

Vzbudiť  záujem návštevníkov (rast turizmu) 

Zachovanie a obnova POI  (pamiatky)

Rozvoj miestnych a regionálnych ekonomík

Zapojenie „bodov“ tvoriacich tematickú cestu (kultúrne a historické 

pamiatky, prírodné zaujímavosti, tradičné spôsoby výroby ale aj tradície 

a zvyky nehmotnej povahy a iné) do rozvoja územia.

Tematické cesty sú súčasnou reakciou na zmeny dopytu

Rozvoj tematických ciest – narastania  záujmu o kultúru, históriu, 

umenie, tradície

Turizmus spojený s poznávaním (rast vzdelanostnej úrovne)

https://domcentrope.sk/


Formy  Tematických ciest 

1. Poznávacia-vzdelávacia  / založené na 
historickom a kultúrnom dedičstve   

2. Rekreačné vyžitie a relaxácia 

1. Európske kultúrne cesty – spojené s 
výskumom a vzdelávaním

• Rôzne prístupy budovaniu tematických 
ciest

https://domcentrope.sk/


Európska Kultúrna cesta     

Kritéria „must have“

• Spoločné Európske hodnoty

• Historický reálny základ

• Rozvoj TC odborníkmi zo zapojených krajín (medzinárodné odborné skupiny)

• Hlavná téma v kombinácii s inými oblasťami (umenie, poznávanie, lokálne produkty....)

• Inovatívne projekty súčasného kultúrneho turizmu

• Osveta a zapojenie mladých ľudí

• Produkty cestovného ruchu

• Dlhodobé projekty 

https://domcentrope.sk/


Routes4U 

Program Routes4U   

• kombinuje výber 38 Kultúrnych ciest certifikovaných Radou Európy pre kultúru so štyrmi  makroregionálnymi stratégiami  EÚ 
podporovaných Európskou komisiou

• Ciele: podpora poznávania rozmanitosti kultúr, histórie, prírody a lokálnej gastronómie/produktov 

• Oblasti: Pobaltie, Podunajsko, oblasti Álp, Jadran, Iónsko

• Routes4U : Unknown gems across Europe by the Council of Europe (culture-routes.net)

https://routes4u.culture-routes.net/
https://domcentrope.sk/


Certifikované Európske kultúrne cesty 

Príklady  úspešných ciest s dlhodobým rozvojom

• Santiago de Compostela Pilgrime

• Mariazell

• St.Olav´s Way

• Via Francigena

• Via Benedicti

• Via Cladia Augusta  

• Via Alpina

• Iron Age

• Olive Tree Route

• St. Cyril and Methodius Route

https://domcentrope.sk/


Základné predpoklady pre vytvorenie tematickej cesty 

1. Výskyt atraktivít (POI )so spoločnými vlastnosťami, prepojenie so  spoločnou 
témou 

2. Výskyt POI v dostačujúcom počte a atraktivite umožňujúcom vytvoriť 
produkt

3. Téma musí byť pútavá a zaujímavo podaná pre potenciálnych návštevníkov, 
aby bola schopná ich motivovať k návšteve 

4. Kombinácia a prepojenie jednotlivých POI musí mať vyššiu mieru príťažlivosti 
ako samotné POI 

5. Spájania POI - efekt zvýšenia atraktívnosti  
(menej zaujímavé s najatraktívnejšími )

6. Jednotlivé POI /zastávky tematickej cesty,  sú vzájomne fyzicky dopravne 
prepojiteľné (prijateľne z hľadiska času, bezpečnosti a pohodlia prepravy) 

7. V blízkosti POI sa nachádzajú zariadenia služieb 

8. V dostupnej vzdialenosti sa nachádzajú trhy potenciálnych návštevníkov

9. Partneri musia mať záujem o spoluprácu pri tvorbe a zabezpečení 
fungovania, musia nájsť zhodu v cieľoch a spôsoboch realizácie TC 

10. Partneri musia disponovať aj vlastnými zdrojmi alebo schopnosťou získať 
zdroje na vytvorenie TC, jej pravidelnú údržbu a prevádzku

https://domcentrope.sk/


Budovanie novej Kultúrnej cesty 

Príprava krok za krokom

Téma -

Sieťovanie –

Vedecký výskum –

Vzdelávanie –

Turistický produkt a aktivity –

Manažment –

Udržateľnosť –

Užívatelia –

Viditeľnosť/poznateľnosť

https://domcentrope.sk/


Metodika budovania Tematických ciest 

• Tvorba nápadov, prvotné idey, zámery

• Výber vhodnej témy

• Vytvorenie partnerstva a inštitucionalizácia

• Rozpracovanie základného konceptu a jeho testovanie

• Vypracovanie marketingovej stratégie tematickej cesty

• Príprava produktu - testovanie ekonomickej životaschopnosti, 
realizovateľnosti

• Príprava ľudí

• Realizačné práce v teréne

• Prieskum trhu 

• Uvedenie na trh 

• Monitoring a hodnotenie

• Korekcie, inovácie, reakcie na fázy životného cyklu tematickej cesty 

https://domcentrope.sk/


Partneri cesty – Kto?

1. iniciátor cesty (Najdôležitejší  subjekt)
Osoba/ organizácia, ktorá je nositeľom myšlienky a aktivizuje celý proces prípravy 
tematickej cesty. 
Realizácia procesu a jeho komplexnosť si vyžaduje zapojenie a spoluprácu ďalších 
partnerov. 

2. Lokality/ obce, v ktorých sa nachádzajú atraktivity zaradené do tematickej cesty 

3.Regióny, ktorých územím prechádza tematická cesta 

4. Vlastníci, spravcovia,prevádzkovatelia POI (historické, kultúrne objekty) 

5. Podnikateľské subjekty ,poskytovatelia platených služieb pre návštevníkov 
tematickej cesty (ubytovanie, stravovanie, služby, predaj suvenírov, .....) 

6. Organizácie poskytujúce neplatené služby návštevníkom (turistické informačné 
centrá, úprava verejných priestorov, značenie a informačné tabule,...) 

7. Mimovládne a neziskové organizácie s aktivitami v turizme 

https://domcentrope.sk/


Partneri - Kritériá

• Vhodný stav POI (stavebno-technický, historicko-umelecký,...), jej prístupnosť 
pre verejnosť 

• štandard a kvalita služieb, prevádzková doba 

• Skúsenosti a kapacity partnerskej organizácie 

• Stabilita partnera ako inštitúcie 

• Finančná stabilita partnera 

• Stotožnenie sa s cieľmi, zámermi a fungovaním Tematickej cesty

• Dlhodobý záujem na fungovaní  Tematickej cesty

https://domcentrope.sk/


Čo je potrebné pre úspech Tematickej cesty

Koncepcia TC široko prediskutovaná aj odborníkmi z viacerých oblastí (turizmu, 
histórie, kultúry a vzdelávania ,gastronómie, animácie....

Spolupráca – partnerstvo. 

Potenciálny dopyt

Marketing

Atraktívnosť témy - osobitosť a odlíšenie sa „každý si nájde to svoje“). 

Variabilita. – pestrosť POI

Základné štandardy infraštruktúry - Vybavenosť

Itinerár

Starostlivosť o prípravu ľudí – porovnateľná kvalitatívna úroveň. 

Wau efekt - Interpretácia, podanie Tematickej cesty

Inovácie - Postupné zmeny dopytu ,nový prístup a technológie prezentácie POI

https://domcentrope.sk/

