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Organizace a řízení cestovního ruchu jsou nejvíce opomíjenou problematikou v rámci 
racionální podpory udržitelného rozvoje cestovního ruchu na území České republiky. Na 
prioritu 4 Vytváření organizační struktury cestovního ruchu v Koncepci státní politiky 
cestovního ruchu v České republice na období 2007–2013 bylo vynaloženo cca 400 mil. 
Kč, což odpovídá zhruba 1,5 % celkového objemu veřejné podpory cestovního ruchu 
z národních a především evropských zdrojů v uvedeném období. (Koncepce, 2013, s. 20)

Přestože patří aktivity cestovního ruchu k tržním segmentům ekonomiky, některé 
funkce nemůže plnit sám trh. Proto hrají při řízení cestovního ruchu významnou roli 
orgány veřejné správy. Cestovní ruch je realizován v určitém čase a prostoru (v destinaci 
cestovního ruchu), kde dochází ke vzájemné interakci mezi návštěvníky v cestovním 
ruchu. Pokud chce být destinace cestovního ruchu na trhu úspěšná, musí být všechny její 
dílčí prvky co nejvíce ve shodě. Tento stav je možné zabezpečit organizačním uspořádá-
ním cestovního ruchu, kterým se rozumí především existence organizace destinačního 
managementu (DMO – Destination Management Organization). „Vytvářením těchto 
organizačních struktur se destinace snaží zabezpečit efektivní rozvoj cestovního ruchu 
a zvyšovat svou konkurenceschopnost na trhu. K tomu je však třeba vytvořit vhodné 
podmínky, které jsou v kompetenci politiky cestovního ruchu, respektive jejích nosi-
telů – představitelů státní správy a samosprávy.“ (Holešinská, 2012, s. 12)

 2.1  Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu

Cestovní ruch se vždy realizuje pouze v určitém konkrétním území, které disponuje 
vhodnými předpoklady a vhodnou mírou potenciálu cestovního ruchu. Cestovní ruch je 
místně vázán a dílčí aktivity se odehrávají v regionech cestovního ruchu. Pod pojmem 
region cestovního ruchu se rozumí území využitelné pro cestovní ruch, které dispo-
nuje předpoklady v minimálním množství a v nezbytné struktuře na určité minimální 
rozloze. „Na základě výše uvedeného je možné vyslovit tezi – cestovní ruch může 
existovat vždy jen a pouze v konkrétním území a zároveň v řadě různých konkrétních, 
specifi cky odlišných místech, která nabízejí služby pro jeho konzumenty. Tedy cestovní 
ruch bez různých územních celků nemůže existovat.“ (Nejdl, 2010, s. 30)

 2. CESTOVNÍ RUCH 
V ÚZEMÍ
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Prvky území (například atraktivity cestovního ruchu) jsou vždy konkrétně loka-
lizovány a zpravidla jsou koncentrovány (shlukovány) do určitých souborů, které 
mohou za určitých podmínek vstupovat na trh, stát se předmětem směny a mohou být 
zhodnoceny. Pro zajištění optimálních podmínek rozvoje cestovního ruchu nestačí 
v území přítomnost samotných atraktivit cestovního ruchu, ale nezbytné je i vhodné 
vnější prostředí, jehož součástí je například regionální rozvojová politika a uplat-
ňování řídicích funkcí orgánů samosprávy a státní správy v daném teritoriu. „Limi-
tujícím faktorem rozvoje cestovního ruchu v regionu je kapacita primární nabídky, 
její funkce a význam…, který je závislý na stupni atraktivnosti primární nabídky, 
vybavenosti zařízeními (sekundární nabídka), dopravní dostupnosti apod.“ (Gúčik, 
2011, s. 134)

„Rozvoj cestovního ruchu byl historicky v evropských zemích spjat s výraznými 
přírodními předpoklady, a nikoliv primárně se subjektivní lidskou činností.“ (Franke 
a kol., 2012, s. 65) Cestovní ruch se rozvíjel především v lázeňských místech, v hor-
ských regionech a v regionech u vodních ploch. „Lázeňství jako historicky nejstarší 
poptávkový segment přetrvávalo i nadále, i když již bylo vůči přelomu 19. a 20. století 
na sestupu. Naproti tomu dynamicky se rozvíjejícím segmentem byl pobyt a poznávání 
přírodních lokalit, například ve Švýcarsku (Alpy, jezera), Francii (Alpy) aj., a v pod-
statě nový segment rekreační, odpočinkové pobyty u teplého moře, například Francie 
(zejména Azurové pobřeží), Itálie.“ (Franke a kol., 2012, s. 7–8)

Paradoxně tedy právě cestovní ruch přispěl v minulosti k diverzifi kaci celkové eko-
nomické úrovně některých regionů a přispěl k prohloubení meziregionálních diferencí. 
Zabezpečení prorůstové strategie pomocí rozvoje cestovního ruchu je vázáno na šest 
procesů při rozvoji regionů, kterými jsou:

 ■ mobilizace přírodního a kulturního potenciálu,
 ■ podpora přeshraniční a mezinárodní spolupráce,
 ■ stabilizace sídelní struktury a revitalizace venkovského prostoru,
 ■ preferování využívání již urbanizovaných území (například brownfi elds),
 ■ udržení kvality životního prostředí,
 ■ podpora malých a středních podniků. (Franke, 2012)

Rozvoj aktivit cestovního ruchu přivede do destinace cestovního ruchu nové návš-
těvníky, kteří zde zanechají část svých fi nančních prostředků a svými výdaji ekono-
micky posílí místní podnikatele, zvýší příjmy veřejné (komunální) správy v podobě 
místních poplatků a vyvolají další rozvoj ekonomických aktivit nezbytných pro uspo-
kojování potřeb návštěvníků v cestovním ruchu. Charvát (1945, s. 9) tuto myšlenku 
zpřesňuje: „Hospodářský význam cestovního ruchu spočívá v jeho vyrovnávací funkci 
jak po stránce regionální, tak i osobní. Vyvažuje jednostranný průmyslový vývoj ně-
kterých oblastí a přesunuje kupní sílu do odlehlých krajů, hospodářsky nejslabších, kde 
tato pomoc – při nedostatku jiných výdělkových možností – často znamená záchranu 
před bídou a umožňuje kulturní a sociální zvelebení celých oblastí. V tomto smyslu je 
cestovní ruch i důležitou pomocí při řešení poměru venkova k městu.“
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K uspokojení přání a potřeb účastníků cestovního ruchu dochází působením statků, 
které mají hmotnou a nehmotnou podobu ve formě předpokladů cestovního ruchu, 
které jsou vázány na konkrétní území. Cestovní ruch se realizuje vždy v území, které 
vykazuje určitý potenciál cestovního ruchu. „Tato místní vázanost je jeho imanentní 
vlastností. Tím je dáno, že konzumenti služeb cestovního ruchu musí do konkrétního 
místa přijet, aby v něm nabízené služby spotřebovávali. Konzumenti – návštěvníci 
v cestovním ruchu – přijíždějí do místa dobrovolně, ale vyžadují, aby nabízené služby 
splňovaly jejich představy a očekávání.“ (Nejdl, 2011, s. 38)

Vanhove (2010, s. 183–189) považuje „atraktivity cestovního ruchu, makroekono-
mické faktory, inovace, strategické plánování rozvoje cestovního ruchu, tržní umístění 
a politiku značky, destinační management, strategické aliance, podporu cestovního 
ruchu jako vedoucího sektoru, management kvality a dopravní dostupnost“ za deset 
základních faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost destinací cestovního ruchu. 
Cestovní ruch může být faktorem společensko-ekonomického rozvoje regionu za před-
pokladu, že v něm existuje primární nabídka (atraktivity cestovního ruchu), je tento re-
gion dopravně dostupný a má vhodnou sekundární nabídku (materiální a infrastrukturní 
vybavenost na poskytování služeb), blíže viz Tabulka 2.11.

Tabulka 2.11  Nabídka destinace cestovního ruchu

Primární

Atraktivity cestovního ruchu

Sekundární

Vybavenost službami a zařízeními cestovního ruchu

Přírodní Suprastruktura cestovního ruchu

Kulturně-historické Infrastruktura cestovního ruchu

Kulturně-společenské Všeobecná infrastruktura

Zdroj: Vlastní zpracování, 2014.

Předpoklady cestovního ruchu představují souhrn přírodních a antropogenních 
aspektů včetně jejich mimoúrovňových vazeb, které vytvářejí předpoklady pro realizaci 
cestovního ruchu. Mariot (1983, s. 85) vymezil podle funkčně chorologické metody tři 
typy předpokladů cestovního ruchu (Tabulka 2.12).

Tabulka 2.12  Předpoklady cestovního ruchu v území

Lokalizační Realizační Selektivní

Přírodní
Kulturně-municipální

Komunikační
Materiálně-technické

Politické
Administrativní
Demografi cké
Urbanizační
Sociologické
Ekologické
Personální

Zdroj: Franke a kol., 2012.



44

Cestovní ruch se stává významným tvůrcem pracovních příležitostí, generuje po-
třebné a chybějící fi nanční zdroje a zhodnocuje materiální podmínky. Tím přispívá k po-
sílení ekonomiky území, osobnostnímu rozvoji místní populace a zvelebení místa (regi-
onu) a napomáhá k vyrovnávání meziregionálních disparit v rámci jednoho státu. „Jak 
silný je vliv cestovního ruchu na hospodářství, se ukazuje v zemích a krajích, v nichž 
zaujímá klíčové postavení a která jsou tedy na něm závislá.“ (Charvát, 1945, s. 10) 
V současné terminologii je možné konstatovat, že cestovní ruch představuje variantu tzv. 
pólu rozvoje v řadě míst, jejichž pozitivní ekonomický rozvoj signalizuje vznik nových 
pracovních příležitostí, respektive větší počet osob samostatně výdělečně činných.

 2.2  Vývoj destinačního managementu

Při posuzování ekonomických dopadů cestovního ruchu na území, ať už se jedná 
o jakoukoliv územní jednotku, bylo již na konci 60. let 20. století doporučeno užívat 
označení destinace cestovního ruchu (Schéma 2.3). Ta je defi nována jako geografi cký 
prostor, který si konkrétní návštěvník vybírá jako cíl své cesty. (Bieger, 2008) Destinace 
disponuje jak primární (atraktivity), tak sekundární (vybavenost) nabídkou, musí se v ní 
nacházet organizace destinačního managementu a na trhu toto území vystupuje jako 
strategická obchodní jednotka (dále kapitola 3).

Schéma 2.3  Vzájemný vztah vzdálenosti a územní velikosti destinace cestovního ruchu

Zdroj: Zpracováno podle Bieger, 2008.

Problematika řízení cestovního ruchu v území neboli destinační management má 
v současné době mimořádně důležité místo v cestovním ruchu. Patří mezi jeho rozho-
dující problémové okruhy. V dnešním pojetí je destinační management považován za 
velmi efektivní způsob regionálního řízení cestovního ruchu, který reaguje na neustále 
rostoucí tlak konkurenčního prostředí. Jedná se o strategii a cestu pro silné regiony, 
které mají odvahu ke koncentraci sil pro společný rozvoj, organizaci a aktivní prodej 
svých konkurenčních výhod. Touto cestou vznikají destinace cestovního ruchu, které 
nabízejí klientovi perfektně zorganizovaný řetězec služeb odpovídající jeho volbě. Ře-
tězec zahrnuje celý proces od informace a pohodlné rezervace přes bezchybný průběh 
pobytu až po návrat domů. (Nejdl, 2011)
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Destinaci cestovního ruchu si tvoří návštěvníci, tedy strana poptávky na trhu ces-
tovního ruchu, a proto se každá destinace cestovního ruchu v různé míře odlišuje od 
ostatních. Proto i přístupy a koncepty řízení cestovního ruchu v destinacích jsou roz-
dílné, mohou obsahovat jiné prvky a vazby, a to z pohledu jejich počtu, typu, funkcí 
apod., i když samotná podstata destinačního managementu je stejná. Odlišnosti vychá-
zejí i z nastavení politik regionálního rozvoje daného státu, respektive menšího území 
(regionu soudržnosti, kraje, mikroregionu, obce).

Destinace cestovního ruchu je vymezována z pohledu veřejného sektoru v návaz-
nosti na fi nancování marketingových aktivit na základě minimálních hodnot indikátorů, 
přičemž těmi stěžejními je počet přenocování, rozpočet na marketing a počet lůžek 
v ubytovacích zařízeních s minimálně třemi hvězdičkami (Tabulka 2.13). Území de-
stinace cestovního ruchu musí disponovat zároveň velmi moderní infrastrukturou pro 
trávení volného času a podnikatelsky založeným managementem destinace. Nesplňuje-
-li destinace níže uvedená technicko-administrativní kritéria, nemá smysl v ní vytvářet 
organizaci destinačního managementu. Tato destinace se buď může připojit k destinaci 
sousední, anebo může vyvinout velmi specializovaný produkt cestovního ruchu, který 
je určen specifi ckým cílovým skupinám. (Bratl, Schmidt, 1998)

Tabulka 2.13  Technicko-administrativní kritéria pro vymezení destinace cestovního 

ruchu v globální a mezinárodní konkurenci

Indikátor Globální konkurence Mezinárodní konkurence

Počet přenocování / rok 1 000 000 600 000

Rozpočet na marketing v € / rok 2 000 000 1 000 000

Počet lůžek (min. ***) 7 500 5 000

Rozpočet / lůžko / rok v € 266 232

Rozpočet / přenocování / rok v € 2,00 1,94

Zdroj: Zpracováno podle Bieger, 2008 s využitím Bratl a Schmidt, 1998.

Sjednocujícími prvky a hlavním posláním destinačního managementu je dostat 
návštěvníky do destinace, udržet je v destinaci a přesvědčit je, aby se vrátili. Při jed-
notlivých činnostech se prolíná partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP – 
Public-Private Partnership). Jednou z podmínek úspěchu destinačního managementu 
je spojení všech rozhodujících subjektů, které vytvářejí komplex založený na šesti zá-
kladních prvcích destinačního managementu (Bratl, Schmidt, 1998):

 ■ systém klíčových produktů,
 ■ distribuční kanály a sítě,
 ■ politika značky,
 ■ systém řízení kvality,
 ■ systém řízení znalostí,
 ■ organizace destinačního managementu (DMO – Destination Management Organi-

zation).
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Po 2. světové válce se změnila situace na trhu cestovního ruchu, který se začal 
relativně rychle rozvíjet. Postupně začala poptávka převyšovat nabídku, což vyvolalo 
nutnost vzniku organizací destinačního managementu. Postupně, především v alpských 
zemích, vzrostla pozice politiky cestovního ruchu jako faktoru majícího dopad na orga-
nizační a fi nanční strukturu institucí cestovního ruchu (Tabulka 2.14).

Tabulka 2.14  Vývoj spolupráce v cestovním ruchu ve vyspělých destinacích cestovního 

ruchu

Budovací fáze

60. léta 20. století

Růstová fáze

70.–80. léta 20. století

Koncentrační fáze

90. léta 20. století

Organizace spolupráce

Reklamní spolky a sdružení Lokální (regionální) organizace 
cestovního ruchu

Organizace destinačního 
managementu

Formy spolupráce

Jednoúčelová spolupráce Strategické partnerství Destinační management

Společné propagační materiály
Účast na veletrzích
Organizování kulturních akcí

Zapojování subjektů do činnosti
Tvorba strategie
Podpora prodeje

Tvorba rozvojové 
a marketingové strategie
Kooperace subjektů
Řízení aktivit

Zdroj: Zpracováno podle Bieger, 2008.

Je zřejmé, že přístupy k řízení cestovního ruchu z historického pohledu jsou od-
lišné na území České republiky – dříve Československa – než například ve Švýcarsku, 
kolébce destinačního managementu. Vliv politického systému zapříčinil, že přístupy 
k řízení cestovního ruchu se nemohly rozvíjet a byly plánovány centrálně, shora. Situaci 
navíc ztěžovala izolovanost vůči nesocialistickým zemím, která se výrazně projevo-
vala ve výkonech cestovního ruchu. Pokud bychom se podívali na vývoj destinačního 
managementu právě do zmíněného Švýcarska (Tabulka 2.15), lze ho rozdělit do čtyř 
časových etap. (Laesser, Beritelli, 2013)

Tabulka 2.15   Vývoj destinačního managementu ve Švýcarsku

Období Charakteristika Fáze

1850–1990 Návštěvníci se zaměřují na místní služby a propagaci. ---
Změna v roce 1995 Destinační management se zaměřuje na sdílení úkolů 

a značek.
DMO 1. generace

Změna od roku 2005 Destinační management se zaměřuje na prodej a úspory 
z rozsahu.

DMO 2. generace

Po roce 2015 Destinační management jako řízení funkčních řetězců 
v různorodém kontextu.

DMO 3. generace

Zdroj: Zpracováno podle Laesser, Beritelli, 2013.

Fáze vývoje řízení cestovního ruchu v destinaci a zároveň i odpovídající úroveň 
vztahů mezi veřejnou správou a soukromým sektorem jsou naznačeny v Tabulce 2.16.



2.

 

Cestovní ruch v území 47

Tabulka 2.16   Vývojová stádia destinace cestovního ruchu

Vývojové stádium

destinace cestovního 

ruchu

Charakteristika vztahu mezi subjekty

(1)
Objevování destinace 
cestovního ruchu na trhu 
cestovního ruchu

Silné konkurenční vztahy mezi podnikatelskými subjekty bez náznaků 
společného postupu v zájmové oblasti, z toho vyplývající slabá pozice 
individuálních aktérů na trhu, atomizované služby. Veřejný sektor plní 
všeobecnou úlohu poskytovatele veřejných služeb a statků.

(2)
Rozvoj destinace 
cestovního ruchu

Mezi subjekty v soukromém sektoru dochází k navázání vztahů s cílem 
společného postupu při propagování destinace cestovního ruchu. 
Nejčastější příčinou navázání vztahů a budování základů spolupráce 
je tlak vnějšího prostředí a sílící konkurence okolních destinací 
cestovního ruchu. Veřejný sektor začíná cíleně vytvářet vhodné 
infrastrukturní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v destinaci 
(budování a modernizace existující technické a dopravní infrastruktury 
apod.).

(3)
Koordinovaný rozvoj 
cestovního ruchu 
v destinaci cestovního 
ruchu

Začíná se projevovat synergický efekt ze vzájemné spolupráce. 
Spolupráce přináší své pozitivní efekty pro destinaci cestovního 
ruchu (například růst počtu přenocování, růst tržeb apod.), začíná 
vzájemná řízení a rozvoj služeb, vytrácí se atomizované služby, funguje 
propagace destinace cestovního ruchu jako celku. Veřejný sektor 
podněcuje soukromý sektor ke společnému postupu při plánování 
rozvoje destinace cestovního ruchu a budování její konkurenční 
schopnosti, iniciuje založení organizace destinačního managementu.

(4)
Dozrávání destinace 
cestovního ruchu

V destinaci cestovního ruchu začíná působit organizace destinačního 
managementu, která spojuje veřejný a soukromý sektor. Vztah mezi 
veřejným a soukromým sektorem v destinaci cestovního ruchu je často 
legislativně upravený, nabývá charakter podnikatelského vztahu, a to 
v oblasti marketingu destinace cestovního ruchu jako celku (například 
budování image pod společnou značkou), plánování kvality (budování 
systému kvality), integrovaného rozvoje všeobecné infrastruktury, 
suprastruktury a infrastruktury cestovního ruchu.

(5)
Vrchol (zralost) destinace 
cestovního ruchu

Destinace cestovního ruchu dosahuje svého vrcholu díky partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, které integruje všechny 
zainteresované na rozvoji cestovního ruchu (uplatňují se zásady 
„nového“ cestovního ruchu). Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru je konsolidované, všichni partneři chápou partnerství jako 
klíč k dosažení svých cílů účastí na dosahování společných cílů, jsou 
ochotni nést odpovědnost za vytyčené cíle.

Zdroj: Upraveno autory a zpracováno podle Palenčíková, 2008.

V destinacích cestovního ruchu s rozvinutým systémem řízení cestovního ruchu 
dochází k procesu strukturování služeb, který je označován jako síťování (networking). 
Síťování lze však uchopit nejen jako proces, ale i jako koncept řízení destinace (více 
kapitola 3). Díky němu vzniká větší vliv na:
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 ■ společné prosazování cílů při rozvoji cestovního ruchu v konkrétním území z po-
hledu orgánů veřejné správy i poskytovatelů služeb,

 ■ reakci soukromého sektoru při zohledňování zájmů návštěvníků konkrétní destinace 
cestovního ruchu,

 ■ zvyšování konkurenceschopnosti cestovního ruchu,
 ■ možnost efektivně předávat a sdílet informace.

Právě aspekt propojování, respektive síťování a spolupráce, je považován za klíčový 
prvek aktivace potenciálu destinací cestovního ruchu. Na cestovní ruch je pohlíženo jako 
na prostorově velmi rozptýlený jev s obvykle velkou vzdáleností mezi destinací cestov-
ního ruchu a zdrojovými trhy. Zároveň je typický i vysokou fragmentací vlastní nabídky. 
V cestovním ruchu se vyskytuje vysoce nadprůměrný počet malých a středních podniků, 
na nabídce se podílejí i jiné subjekty (neziskové organice, dobrovolné svazky obcí, spolky 
a obecně prospěšné společnosti, instituce veřejného sektoru, organizace destinačního ma-
nagementu atd.). Zároveň návštěvník vnímá destinaci cestovního ruchu jako jeden celek. 
I proto je produkt cestovního ruchu defi nován jako komplex širokého spektra služeb 
a prostředí destinace (krajina, veřejné prostory atd.). Tudíž struktura a kvalita jednotli-
vých prvků nabídky nutně neznamená úspěšné postavení destinace na trhu cestovního 
ruchu. Ty jsou pouze nutnou podmínkou. Cestou ke zvyšování konkurenceschopnosti 
destinací cestovního ruchu je utváření a posilování funkčních sítí. Ty totiž dovolují od-
straňovat objektivně existující bariéry v rozvoji cestovního ruchu. (Koncepce, 2013)

V současnosti se stává síťování v destinacích cestovního ruchu klíčovým aspek-
tem (Schéma 2.4), což se odráží i v Koncepci státní politiky cestovního ruchu České 
republiky na období 2014–2020. Destinace cestovního ruchu mohou prostřednictvím 
síťování jednotlivých aktérů cestovního ruchu, ale i širšího spektra subjektů a institucí 
aktivovat potenciál vzniku úspor z rozsahu, vzniku úspor ze sortimentu, internaciona-
lizace podnikání, zlepšení transferu znalostí a dalších efektů, které pozitivně působí 
na jednotlivé faktory konkurenceschopnosti. Na cestovní ruch jako široce průřezové 
ekonomické odvětví působí řada faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost jakékoliv 
destinace cestovního ruchu, přičemž tyto faktory jsou provázané a vzájemně se ovliv-
ňují. Ve stručnosti lze hovořit o třech základních pilířích rozvoje cestovního ruchu, a to:

 ■ primární pilíř – přírodní a kulturně-historický potenciál a předpoklady destinace 
cestovního ruchu,

 ■ sekundární pilíř – základní a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v destinaci 
cestovního ruchu,

 ■ terciární pilíř – organizační struktura cestovního ruchu v destinaci cestovního ruchu, 
jejímž úkolem je příprava a tvorba produktů cestovního ruchu a jejich marketing.

Do roku 2014 byla veřejná podpora cestovního ruchu zaměřena především na 
odstraňování nedostatků na straně fyzické nabídky destinací cestovního ruchu, při-
čemž směřovala především do tzv. tvrdých (investičních) projektů. Tzv. měkké (mar-
ketingové) vzdělávací projekty nebyly zásadní. Objem podpory měkkých projektů 
není až takovým problémem jako jejich vlastní obsah a zaměření. „Lze upozornit na 
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problematickou povahu vytvářených produktů cestovního ruchu, do značné míry danou 
absencí spolupráce a kvalitou lidských zdrojů, jež tyto projekty realizují. Současná 
politika cestovního ruchu selhává hlavně v aktivaci místních zdrojů a propojování ak-
tivit jednotlivých aktérů v destinaci.“ (Vystoupil, Šauer, Studnička, 2010, s. 28–29) V 
programovacím období 2014–2020 budou podporovány více zvýhodněné úvěry pro 
podnikatele působící v cestovním ruchu.

Schéma 2.4  Vazby mezi navrženými prioritami a opatřeními Koncepce a faktory 

konkurenceschopnosti

Zdroj: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014–2020, 2013.
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