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METODOLÓGIA 

 

Účelom vypracovania správy týkajúcej sa potenciálu Chodníka filmového kultúrneho dedičstva 

je na jednej strane identifikácia skutočných zdrojov, ktoré môžu tvoriť základ cestovného 

ruchu v regióne a na strane druhej identifikácia silných stránok a výhod, ktoré môžu byť využité 

v kontexte rozvoja ekonomického potenciálu, modelovania procesov identity alebo 

mimoekonomických ziskov pre región (sociálny kapitál).  

 

Správa sa sústreďuje na prieskume toho, či bol chodník vytvorený takým spôsobom, aby 

umožňoval efektívne - účinné a spoľahlivé - využitie zdrojov chodníka, vďaka bude možné 

využiť celý jeho potenciál. Nachádzajú sa tu aj opisy modelových riešení (prípadové štúdie) 

predstavujúcich charakter úloh, aké budú v rámci chodníka realizované. 

 

Správa bola pripravená na základe štúdií z oblasti heritológie a manažmentu dedičstvom, ako 

aj analýzy dokumentov autorov čiastkových správ, prieskumov okolia objektov na chodníku. 
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1. Úvod 

 

Dedičstvo sa stalo všeobecne vnímaným kapitálom odohrávajúcim kľúčovú úlohu v 

rozvoji regiónu. Predstavuje zdroje s unikátnym charakterom, ktoré poskytujú rôznorodé 

možnosti ako ich využiť a územne naplánovať; dôležité je hlavne to, že premyslený a 

konzistentný manažment zásob dedičstva môže byť súčasťou politiky trvalo udržateľného 

rozvoja, poskytovať dynamický rozvoj sociálneho kapitálu, kreatívneho sektoru ako aj iných 

ekonomických sektorov (vrátane turistiky), pri čom môže zároveň zachovať plný rozvojový 

potenciál, ktorý budúce pokolenie bude môcť využiť.  

Autor tohto vypracovania chce zdôrazniť, podľa jeho názoru, základný - vyplývajúci 

nielen z vedeckých prieskumov, ale aj nadobudnutých praktických skúseností - rozmer 

dedičstva. Ide mu predovšetkým o komplementárnosť a nie rozdielnosť jednotlivých 

rozmerov. Z tohto hľadiska - v kontexte holistického manažmentu dedičstvom - rozdelenie na 

hmotné a nehmotné dedičstvo. Je samozrejmé, že takáto typografia je všeobecne používaná, 

ale tieto dva rozmery dedičstva sa v praxi vzájomne podmieňujú. Nedá sa predstaviť hmotné 

dedičstvo bez nehmotného pôvodu (drevená svätyňa neexistuje samostatne, je však prejavom 

génia alebo talentu, myšlienky, idey, schopností, atď. - vychádza priamo z nehmotného 

dedičstva). Taktiež tie posledné sa vyskytujú v hmotnej verzii: hudba alebo tanec potrebujú 

hmotný doplnok (hudobné nástroj, kostýmy), tak isto je to aj napríklad s presvedčením. Ba čo 

viac, som presvedčený, že chybným postupom je - čo je vidno predovšetkým v takých 

projektoch ako GreenFilmTourism - oddelenie kultúrneho dedičstva od prírodného. Prírodné 

dedičstvo sa stáva dedičstvom v dôsledku jeho kultúrnej percepcie. Je ťažké uznať za prírodné 

dedičstvo planéty slnečnej sústavy, ktoré človek nikdy nevidel. Po druhé, celé civilizačné 

dedičstvo je determinované prírodnými podmienkami v akých fungovali jednotlivé 

spoločnosti. Strmé strechy budov v horských regiónoch vyplývajú z vyskytujúcich sa tu zimných 

atmosférických podmienok; reliéf krajiny podmieňoval lokalitu dedín a miest, a taktiež 

jednotlivých stavieb - nie je náhodou, že obranné hrady boli stavané na kopcoch.  

Táto správa sa bude opierať na vyššie uvedených základných predpokladoch 

vzťahujúcich sa na prax a teóriu manažmentu kultúrneho dedičstva. 

 

2. Kultúrne dedičstvo ako sociálny a ekonomický fenomén 

 



Z perspektívy manažmentu kultúrneho dedičstva bolo kľúčovou udalosťou to, že bolo 

uznané za zdroj, čo sa neskôr spájalo s unikátnymi a neobnoviteľnými zásobami. Týmto 

spôsobom sa dedičstvo začalo považovať za dôležitú konkurenčnú prevahu regiónov, ktorá 

umožňovala programový rozvoj v rôznych oblastiach ekonomiky (predovšetkým v oblasti 

cestovného ruchu, kultúrnej ponuky, ale aj široko chápaných kreatívnych priemyslov). Táto 

širšia perspektíva vnímania kultúrneho dedičstva žiadnym spôsobom nezmenila jeho doterajší 

význam ako sociálneho kapitálu, slúžiaceho tvorbe kultúrnej identity, uspokojovaniu 

individuálnych potrieb a ašpirácií, ako fenoménu dôležitého v procese budovania občianskej 

spoločnosti (dedičstvo je základným spojivom v oblasti totožnosti komunít rôzneho druhu a 

spoločná starostlivosť o ne, spoznávanie jeho zásob, vzdelanie, atď. slúžia posilneniu pocitu 

súdržnosti).  

 Kľúčovým problémom je otázka manažmentu kultúrneho dedičstva. Bez ohľadu na to, 

na akú tradíciu, školu alebo metodológiu manažmentu sa budeme odvolávať, vždy to bude 

zamerané na dosiahnutie predpokladaných cieľov s čo najmenším využitím zdrojov.  

 V súvislosti s tým, čo je vyššie uvedené, je možné predstaviť niekoľko základných 

komplikácií. Po prvé, dedičstvo je vždy vecou autonómneho výberu. Dedičstvo sa nedá vnútiť, 

nie je možné vyznačiť, že niečo je alebo nie je dedičstvo danej spoločnosti alebo regiónu. To 

má vplyv na variabilitu tohto zdroja, ale aj vo veľkej miere na to, že nie je možné určiť ostré 

hranice dedičstva, ktoré sa neustále predsa menia. Ako napísal Gregory Ashworth: „dedičstvo 

je proces, nie forma”. Variabilita zdrojov dedičstva má vplyv na to, že veľmi ťažkou úlohou je 

formulácia cieľov pre proces manažmentu dedičstva (vytvorenie usporiadaného a 

uzatvoreného katalógu cieľov). Vec komplikuje aj fakt, že proces manažmentu dedičstva je 

realizovaný mnohými oblasťami - o. i. ekonómami, expertmi zaoberajúcimi sa regionálnym 

rozvojom, historikmi umenia, kurátormi, konzervátormi, urbanistami, architektmi, oblasťami 

tvarujúcimi trh cestovného ruchu, atď. Táto mnohosť podmetov riadiacich dedičstvo a 

majúcich vplyv na dedičstvo má vplyv na to, že rôznymi subjektmi definované ciele môžu 

nielenže byť rovnaké, ale aj úplne opačné, vzájomne sa vylučujúce (napr. otázka ochrany 

pamiatkového objektu verzus potreba firmy tvoriacej cestovný ruch na danom území). 

Z tohto dôvodu je nutné, bez ohľadu na to, aká ťažká táto úloha môže byť, nájsť jeden 

spoločný priestor, ktorý nemôže byť v žiadnom prípade prekročený. Zdá sa, že v poľskej 

literatúre venovanej dedičstvu, tieto základné kritériá najlepším spôsobom definoval Zbigniew 

Kobylińsky. „Aké sú najdôležitejšie pravidlá manažmentu kultúrneho dedičstva? Je 



samozrejmosťou, že nie je možné zhrnúť všetky teórie a praktiky konzervácie kultúrneho 

dedičstva zhromaždené v priebehu stáročí. Myslím si však, že pre súčasný manažment 

kultúrneho dedičstva je za najdôležitejšie možné uznať nasledujúca pravidlá: 

 

1. potreba považovať kultúrne dedičstvo za verejný majetok, ku ktorému musia mať 

zaistený prístup všetci členovia spoločnosti, o ktorom majú právo byť vyčerpávajúco a 

zreteľne informovaní, za ktorý sú všetci rovnakým spôsobom zodpovední; 

2. pravidlo »primum non nocere« – potreba udržať dedičstva pre budúce pokolenia; 

vyplýva z nej postulát obmedzenia ničiacich prieskumných techník a ingerencia do 

absolútneho minima, v prospech neničiacich techník spoznávania tohto dedičstva a 

preventívnej údržby; 

3. odstúpenie od koncepcie ochrany jednotlivých pamiatok v prospech ochrany celých 

fragmentov historickej kultúrnej krajiny; 

4. potreba prepojiť ochranu kultúrneho majetku s ochranou životného prostredia v rámci 

koncepcie integrovanej ochrany prostredia človeka; 

5. potreba úzkeho prepojenia ochrany kultúrneho dedičstva z územným plánovaním; 

6. potreba zohľadniť sociálnu percepciu pamiatky a spojených s ním nemateriálnych 

kultúrnych hodnôt týkajúcich sa plánovania akýchkoľvek činností spojených s 

kultúrnym dedičstvom; 

7. dôraz na mimoprávne prostriedky ochrany kultúrneho prostredia, predovšetkým na 

vzdelanie a múdru popularizáciu” [Kobyliński, str. 18-19]. 

 

Vyššie uvedené pravidlá je potrebné považovať za kľúčové pri efektívnom využívaní 

produktov opisovaného projektu. 

 

3. Pragmatika manažmentu kultúrnych chodníkov 

 

Kultúrne chodníky sa stali populárnou formou popularizácie kultúrneho dedičstva. 

Spájajú rôzne objekty a miesta, ktorých spojivom je kritérium tematiky. Môžu to byť 

najrozličnejšie kritériá, napríklad materiál, z akého boli objekty na chodníku postavené (napr. 

Chodník drevenou architektúrou), pôvodné určenie objektov - ich funkcia (Chodník pamiatok 

techniky Sliezskeho vojvodstva), čas vzniku (Chodník Renesancie), komunita, ktorá je 



právoplatným dedičom dedičstva predstavovaného na chodníku (Židovský chodník), osoba 

spájajúca dané objekty a miesta (Chodník Jána Pavla II); v podstate je možné povedať, že pri 

tvorbe chodníkov a kritérií ich tém neexistujú žiadne obmedzenia. Jediným obmedzením v 

tomto rozsahu sú bariéry v kreatívnej interpretácii zdrojov dedičstva danej oblasti (napr. 

Malopoľský vidiek voňajúcimi bylinkami). 

Pre potreby tejto správy bolo prijaté, že "Kultúrny chodník predstavuje vytýčený a 

označený hmotný chodník, spájajúci objekty a miesta vybrané podľa stanoveného kritéria 

témy, ktoré sú unikátnym a reprezentatívnym príkladom ilustrujúcim široko poňatý kultúrny 

majetok daného regiónu, komunity, etnickej skupiny, národnej menšiny alebo národu. 

Chodník prostredníctvom prezentácie hmotného dedičstva by mal umožňovať jeho spoznanie 

a popularizovať nehmotné dedičstvo. Pri čom tieto dve oblasti sú považované za neoddeliteľný 

celok” [Gaweł 2011, str. 76]. 

 Potenciál kultúrnych chodníkov je nielen v objektoch a miestach, ktoré ho tvoria, ale je 

taktiež tvorený v rámci efektu synergie; objekty, ktoré fungujú oddelene, nemajú taký 

potenciál ako tie isté objekty fungujúce na chodníku. Ba čo viac, je potrebné mať na zreteli, že 

bod A je s bodom B spojený viacerými trasami - preto cesta spájajúca jednotlivé objekty tvorí 

pridanú hodnotu, ktorú nie je možné vytvoriť v prípade jednotlivých miest alebo objektov 

fungujúcich osobitne. 

Aby bolo možné tento potenciál úplne využiť, je potrebné pravidelne pracovať s 

objektmi na chodníku, autenticky manažovať túto štruktúru. Je potrebné systematicky 

vytvárať vzťahy s potenciálnymi príjemcami, ktoré sú v súčasnej dobe realizované 

predovšetkým prostredníctvom sociálnych médií; okrem toho propagácia ako aj animácia 

chodníkov (napr. tvorba dodatočnej kultúrnej ponuky). Potrebná je predovšetkým spolupráca 

medzi objektmi, zoskupovanie ich do mikroštruktúr, vyznačovanie trás medzi najbližšie 

nachádzajúcimi sa alebo z určitého hľadiska podobnými objektmi. 

 Samotné vyznačenie chodníka je iba prvým krokom - ak má prežiť, a hlavne sa rozvíjať, 

je potrebná pravidelná práca, ktorej cieľom je celkové využitie potenciálu objektov.  

 

4. Analýza správ a čiastkových vypracovaní týkajúcich sa Chodníka filmového 

kultúrneho dedičstva 

 

Základom analýzy a vypracovania tejto správy bolo päť kľúčových dokumentov: 



1. Analýza objektov prírodného a kultúrneho dedičstva, turistických atrakcií, 

gastronomických a hotelových objektov nachádzajúcich sa v blízkosti CFKD na 

území Sliezskeho vojvodstva. 

2. Analýza objektov prírodného a kultúrneho dedičstva, turistických atrakcií, 

gastronomických a hotelových objektov nachádzajúcich sa v blízkosti CFKD na 

území Malopoľského vojvodstva. 

3.  Analýza objektov prírodného a kultúrneho dedičstva, turistických atrakcií, 

gastronomických a hotelových objektov nachádzajúcich sa v blízkosti CFKD na 

území Podkarpatského vojvodstva. 

4. Analýza objektov prírodného a kultúrneho dedičstva, turistických atrakcií, 

gastronomických a hotelových objektov nachádzajúcich sa v blízkosti CFKD na 

území Prešovského kraja. 

5. Analýza objektov prírodného a kultúrneho dedičstva, turistických atrakcií, 

gastronomických a hotelových objektov nachádzajúcich sa v blízkosti CFKD na 

území Košického a Žilinského kraja. 

 

Počas prípravy tejto správy sme okrem toho využili aj iné dokumenty pripravené v rámci 

projektu a odovzdané na analýzu: 

1. Analýza objektov prírodného a kultúrneho dedičstva, turistických atrakcií, 

gastronomických a hotelových objektov nachádzajúcich sa v blízkosti cezhraničného 

Chodníka filmového kultúrneho dedičstva. 

2. Analýza variantov Chodníka filmového kultúrneho dedičstva (Poľska). 

3. Správa z workshopov (Agentúra regionálneho rozvoja S.A. v Bielsku-Białej). 

4. Správa z workshopov (Malopoľské centrum kultúry Sokół). 

 

Základným problémom počas prípravy komparatívnej analýzy vyššie uvedených 

dokumentov - aj napriek súbežnosti ich názvov - je fakt, že boli vypracované podľa rôznych 

predpokladov, čo je viditeľné dokonca aj v základnej štruktúrnej úrovni dokumentov. Iba jeden 

z nich (týkajúci sa malopoľského vojvodstva) obsahuje teoreticko-metodické predpoklady, 

vrátane definície turistického priestoru - "funkčne vynímajúca sa časť geografického priestoru, 

v oblasti ktorej sa vyskytujú turistické javy” (str. 4); škoda, že vo vypracovaní neboli využité 

novšie definície týkajúce sa javov a procesov spojených s vývojom cestovného ruchu (vyššie 



uvedená definícia pochádza spred viac ako 40 rokov). Podobne nejednoznačné musí byť 

hodnotenie uvedených kategórií využitých v analýze oblasti malopoľského vojvodstva. Je 

veľmi dobré, že bola presne opísaná "kapacita" zavedených pojmov, ale kategórie opísané ako 

"kultúrne hodnoty" alebo "prírodné hodnoty" sa môžu zdať anachronické v porovnaní s 

bohato opísaným javom akým je dedičstvo. Aj napriek tomu, umiestnenie tohto slovníka na 

začiatku vypracovania, nám umožňuje precízne určenie charakteru vykonanej analýzy (bolo 

zdôraznené okrem iného, že "vo vypracovaní boli zohľadnené objekty nachádzajúce sa vo 

vzdialenosti do 10 km od objektov nachádzajúcich sa priamo na Chodníku filmového 

kultúrneho dedičstva na území Malopoľského vojvodstva” (str. 7). V súlade s vypracovaním 

analýza objektov nachádzajúcich sa v blízkosti CFKD zahŕňala teda prírodné hodnoty ("zelené 

územie - lesné, parky, chránené oblasti, prírodné úkazy, vody, botanické záhrady, ZOO, 

kúpele", s. 5) ako aj kultúrne hodnoty ("ktoré sa skladajú z: pamiatok architektúry a 

stavebníctva, múzeí, kultúrnych objektov, historicko-vojenských objektov, miest 

náboženského kultu, unikátnych objektov, miest organizácie pravidelných udalostí s 

kultúrnym, športovým a náboženským charakterom, s. 5). Pokus vypracovať metodický základ 

pre analýzu zo strany autorov poukazuje na to, s akým ťažkým predsavzatím máme do činenia, 

ale aj na to, ako mnoho úvodných predpokladov, týkajúcich sa definícií a metodológie, by 

analýza tohto typu mala obsahovať; ba čo viac, tieto pôvodné predpoklady by mali byť 

spoločné pre všetky tri dokumenty (záležitosť by určite výrazne uľahčil aj slovník pojmov - 

vyriešil by mnoho prípadov, ktoré bolo ťažké interpretovať, také ako napríklad vyššie uvedené 

"unikátne objekty"). V uvedenom dokumente boli použité tri "kategórie objektov turistického 

územného plánovania: databáza ubytovaní, ktorá sa skladá z hotelov, motelov, penziónov, 

horských chát, výletných domov, turistických chát, kempov, hostelov, hostinských izieb, 

apartmánov, agroturistiky, školiacich a konferenčných stredísk, iných ubytovacích objektov; 

gastronomická databáza, ktorá sa skladá z: reštaurácií, pizérií, kaviarní, cukrární, barov, 

gastronomických bodov, diskoték, klubov, samostatných gastronomických sezónnych záhrad; 

turistická a komunikačná databáza: turistické chodníky (pešie a cyklistické), tematické 

turistické a kultúrne chodníky, body turistickej informácie, pešie trasy, cyklistické trasy, 

turistická doprava po meste, taxíky, parkoviská (s významom pre prichádzajúcich turistov), 

hlavné dopravné uzly" (str. 5−6). 



Vyššie uvedené kategórie pomáhajú pochopiť s akými obrovskými zdrojmi máme do 

činenia; jasné sa stáva aj to, ako ťažko bude tieto zdroje opísať - znovu bude problematické to, 

že nebola presne vypracovaná spoločná metodológia pre celý chodník. 

Aj napriek mnohým kritickým poznámkam, vypracovanie pre malopoľské vojvodstvo bolo 

pripravené nielen že spoľahlivo, ale aj oveľa podrobnejšie ako zvyšné dokumenty. Je to 

viditeľné nielen, čo sa týka objemu dokumentu, ale aj jeho štruktúry (rozdelenie územia na 

"uzly", menšie úseky, z ktorých sa chodník skladá) ako aj na podrobnosť opisovaných kategórií.  

V prospech zvyšných vypracovaní hovorí predovšetkým fakt, že všetky tri využívajú 

pojem dedičstva, ktoré nielenže lepšie pasuje do súčasnosti, ale aj celistvejším spôsobom 

môže predstaviť potenciál kultúrnych chodníkov. 

 Porovnávajúc objem jednotlivých vypracovaní je potrebné mať na zreteli, že na 

jednotlivých územiach boli vyznačené rôzne počty záujmových bodov. Nižšie je uvedený 

zoznam všetkých záujmových bodov tvoriacich Chodník filmového kultúrneho dedičstva - 

tento súbor približuje to, s akou veľkou štruktúrou máme do činenia. Vďaka tomu si môžeme 

uvedomiť nielen potenciál dedičstva opisovaného územia, ale aj škálu predsavzatia, akým 

bude dobré a spoľahlivé riadenie CFKD. 

 

Slovensko – Košický kraj 

 

Mlynky 

Rudňany 

Skalné mesto Dreveník 

Slovenský raj 

Spišská Nová Ves 

Spišský hrad 

Spišský Hrušov 

 

Slovensko – Prešovský kraj 

 

Bachledova dolina  

Bilíkova chata 

Červený Kláštor 



Fintice 

Horný Smokovec 

Hotel Sliezsky Dom  

Hrebienok 

Kežmarok 

Kôprová dolina  

Krivany 

Levoča 

Lomnický štít 

Malá Franková 

Nižné Repaše 

Osturňa 

Poprad  

Popradské pleso 

Prešov 

Reľov 

Sabinov 

Skalnaté pleso 

Solisko 

Spišská Belá 

Spišská Sobota  

Spišské Hanušovce 

Spišské Podhradie 

Stará Ľubovňa 

Starý Smokovec 

Štrbské Pleso 

Svit 

Tatranská Javorina 

Tatranská Lomnica 

Tatranská Polianka 

Velické pleso 

Veľký Šariš 



Ždiar 

Zelené pleso Kežmarské 

 

Slovensko – Žilinský kraj 

 

Chopok 2024 m. n. m.  

Demänovská Dolina  

Habovka 

Korbielów  

Kvačianska dolina  

Leštiny 

Liptovská Osada  

Liptovská Štiavnica 

Liptovský Hrádok 

Liptovský Mikuláš 

Ludrová 

Martin 

Mošovce 

Múzeum slovenskej dediny 

Necpaly 

Oravský Biely Potok  

Oravský Podzámok 

Podbiel  

Pribylina 

Skanzen Vychylovka 

Strečno 

Súľov - Hradná 

Terchová 

Trstená 

Udolna Nádrž Orava 

Veľké Borové 

Vlkolínec 



Vrútky 

Vyšný Kubín 

Zázrivá 

Žilina 

Zuberec 

 

Poľsko – malopoľské vojvodstvo  

 

Babice  

Bielanka  

Bukowno  

Czorsztyn  

Dębno  

Gładyszów 

Grybów  

Jaworki  

Kalwaria Zebrzydowska  

Kasina Wielka  

Krynica-Zdrój  

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej  

Niedzica  

Nowy Sącz  

Olkusz  

Rabka-Zdrój  

Stary Sącz  

Tatrzański Park Narodowy  

Tropie 

Zakopane  

Żegiestów  

 

Poľsko – Podkarpatské vojvodstvo 

 



Baligród  

Besko 

Bóbrka  

Brzegi Górne  

Chmiel  

Dukla  

Iwonicz-Zdrój  

Jarosław  

Jasło  

Jaśliska  

Kalwaria Pacławska  

Komańcza  

Krasiczyn  

Lesk 

Lutowiska  

Odrzykoń  

Połonina Wetlińska 

Przemyśl  

Rudawka Rymanowska  

Rymanów  

Rzeszów  

Sanok  

Solina  

Stary Dzików  

Tarnawa Niżna  

Twierdza Przemyśl - Fort XIII "San Rideau"  

Ustrzyki Górne  

Wara  

Zagórz  

Zatwarnica  

 

Poľsko – sliezske vojvodstvo 



 

Bielsko-Biała  

Cieszyn  

Góra Żar  

Pszczyna  

Rajcza 

Rycerka 

Sopotnia Mała  

Trójstyk 

Ujsoły 

Ustroń  

Wisła  

Żywiec  

 

5. Opis potenciálu Chodníka filmového kultúrneho dedičstva  

 

Kultúrny chodník vytvorený v rámci projektu sa charakterizuje rôznorodosťou a 

bohatstvom kultúrneho a prírodného dedičstva. Bol vytvorený na územiach, ktoré sa vynímajú 

bohatou históriou a mnohokultúrnosťou. Najlepším dôkazom bohatstva zdrojov dedičstva na 

tomto území je fakt, že tu bolo vytvorených niekoľko desiatok tematických kultúrnych 

chodníkov, ku ktorým okrem iného patria: 

1. Chodník drevenou architektúrou 

2. Chodník Orlích hniezd 

3. Chodník lemkovských cirkví 

4. Chodník stredovekých mestečiek Malopoľska 

5. Zbojnícky chodník 

6. Chodník Jurajských pevností 

7. Pápežský chodník 

8. Chodník cintorínov z I. svetovej vojny 

9. Mariánsky chodník Częstochowa – Mariazell 

10. Chodník tradičného remesla 

11. Chodník po stopách Aleksandra Fredru 



12. Vínny chodník v Jasle 

13. Karpatský chodník záhrad a historických domov 

14. Chodník Ikon Doliny Sanu a Doliny Osławy 

15. Ropný chodník 

16. Chasidský chodník 

17. Vodný chodník Modrý San 

18. Sliezsky chodník pamiatok techniky 

19. Chodník sliezskych povstalcov 

20. Prešovská hradná trasa 

21. Chodník Po stopách Vojaka Švejka 

22. Cezhraničná cesta tradícií 

23. Chodník valašskej kultúry 

24. Cezhraničný archeologicko-kultúrny chodník 

 

Všetky uvedené trasy sa vynímajú nielen bohatstvom zachovaného hmotného 

dedičstva, ale v širokom kontexte predstavujú aj nehmotné dedičstvo. V tomto kontexte je ich 

potrebné posudzovať nielen ako zdroj, ktorý môže stimulovať rozvoj rôznych ekonomických 

sektorov, ale aj ako kapitál, ktorý je základom tvorby modernej občianskej spoločnosti. 

Dedičstvo je teda nielen médiom tvoriacim kultúru, ale aj slúžiacim tvorbe vlastnej kultúrnej 

identity, sebauvedomenia, a taktiež uspokojovania potrieb a ašpirácií. Nedá sa nevziať do 

úvahy aj fakt, že mnoho kultúrny charakter udržaný v oblasti dedičstva, ktorá nás zaujíma, 

môže byť využitý na vzdelávanie v duchu tolerancie a rešpektovania komunít a kultúr iných 

ako vlastná.  

Rozvoj kultúrneho potenciálu regiónu je potrebné začať od prieskumu kondície a 

blahobytu lokálnych spoločností - význam takéhoto prístupu využitia dedičstva je dokonale 

viditeľný na príklade historických miest, v ktorých je zaznamenaný veľký počet turistov a 

návštevníkov. Obyvatelia vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu danej oblasti sú najčastejšie 

opisovaní ako poskytovatelia služieb, potrebná sila, ktorá návštevníkom zaručuje uspokojenie 

všetkých potrieb. Ak sú v tomto kontexte akýmkoľvek spôsobom definované ich vlastné 

potreby, ašpirácie alebo očakávania, je to predovšetkým z hľadiska možnosti "zárobku na 

turistoch". Avšak vplyv miestnych obyvateľov na turistickú atraktivitu mesta je nemožné 

nepreceňovať: práve oni tvoria atmosféru daného miesta, oni tvoria mentálny priestor mesta. 



Nemáme tu na mysli iba najčastejšie branú do úvahy potrebu zmierňovania konfliktov 

návštevníkov s miestnymi, ale všeobecný pocit spokojnosti obyvateľov z miesta, v ktorom 

denne fungujú.  

Na pohostinnosť, otvorenosť, pozitívne naladenie voči cudzincom, atď. sa premieta úroveň 

šťastia a seba uspokojenie obyvateľov. Nielen, čo sa týka kontaktov s návštevníkmi - ak miesto 

má byť priaznivé pre "cudzích", najprv musí byť priaznivé pre "svojich". Priateľské, a teda 

bezpečné, s dobrou dopravou, poskytujúce svojim obyvateľom uspokojenie potrieb a ašpirácií 

rôzneho druhu. Prvoradou úlohou mestských orgánov by sa teda malo stať monitorovanie 

úrovne satisfakcie a spokojnosti miestnych obyvateľov. 

Vyššie uvedený príklad poukazuje na to, že potenciál dedičstva môže byť využívaný na 

rozvoj sektorov, ktoré na prvý pohľad nie sú žiadnym spôsobom spojené s dedičstvom. Môže 

sa stať zámienkou neustáleho zvyšovania kvality života miestnej spoločnosti, hoci zmeny budú 

tvarované aj (a občas predovšetkým) vzhľadom na turistov. Opravená cesta vedúca cez obec 

bude úspešne slúžiť obom...  

Kultúrne chodníky sú teda bez pochyby médiom, ktorý môže byť vedome využívaný na 

miestny rozvoj, ktorý - ako zdôrazňuje Krzysztof Broński - "je územným a nie sektorovým 

rozvojom; východiskovým bodom je tu teda priestor a jeho územné plánovanie, preto v 

miestnom rozvoji je dôležitým problémom tvorenie prostredia v širokom význame tohto slova, 

ktoré zahrňuje hmotné a nehmotné prvky, také ako kultúra, zvyky a tradície, podnikavosť, ale 

aj schopnosť danej komunity meniť sa, čo je podmienkou kreativity a rozvoja nápadov ” 

[Broński 2006, str. 10]. 

 Takto vnímaný kultúrny chodník sa môže stať štruktúrou, ktorá dôležitým spôsobom 

stimuluje rozvojové procesy jednotiek územných samospráv. Nižšie je uvedený základný 

katalóg výhod, aké môže obec čerpať, ak vedome využije fakt, že sa cez jej územie tiahne 

kultúrny chodník: 

1. väčší pocit spolupatričnosti obyvateľov s daným regiónom, posilnenie miestnej identity 

(kultúrna identifikácia, pocit spolupatričnosti s určitou komunitou, s celkom sa 

odohráva práve vďaka dedičstvu, nielen hmotnému, ale aj nehmotnému; najlepšie 

výsledky budú dosiahnuté vtedy, ak bude objekt dodaný do vzdelávacích programov 

škôl nachádzajúcich sa na území obce);  



2. zvýšený záujem medzi turistami, ktorý sa priamo prenáša na konkrétny zisk 

podnikateľov pôsobiacich na území obce (majiteľov obchodov, palivových staníc, 

reštaurácií, ubytovaní, atď.); 

3. vznik nových hospodárskych podmetov (pracovných miest), predovšetkým v rámci 

malých podnikov (rozsah vykonávanej činnosti môže byť veľmi veľký, od sezónne 

fungujúceho gastronomického bodu až po strážené parkovisko v blízkosti pamiatky); 

4. rozvoj infraštruktúry (pamiatkový objekt, predovšetkým s väčším významom ako iba 

miestny, sa môže stať dôležitým argumentom pre rozvoj infraštruktúry, napr. ciest na 

území obce, cyklistických trás, atď.);  

5. možnosť zlepšiť konkurencieschopnosť obce (vrátane zvýšenia atraktivity pre 

partnerov a investorov);  

6. zvýšený záujem z kultúrnych prostredí (pamiatkový objekt, ktorý je prvkom chodníka, 

môže generovať kultúrne udalosti - príkladom môže byť cyklus koncertov 

organizovaných v objektoch na malopoľskom Chodníku drevenou architektúrou); 

7. zvýšený záujem vedeckého a akademického prostredia (môže to na jednej strane viesť 

k vypracovaniu monografie venujúcej sa pamiatke, obci, čo sa priamo pričiní k 

popularizácii, na strane druhej umožní celistvejšie využitie kultúrneho potenciálu 

dedičstva - napr. prostredníctvom študentských praktík, kultúrnej dobrovoľníckej 

práce, atď.); 

8. zvýšenie povedomia obyvateľov, čo sa týka hodnoty vlastného dedičstva (objekt nie je 

iba pamiatkou zo susedstva, ale sa stáva predmetom spoločnej starostlivosti); 

9. zmena postoju obyvateľov, čo sa týka možností samo rozvoja v mieste narodenia 

(čoraz väčší problém malých obcí so zastavením procesu odchodu obyvateľov do 

mestských stredísk môže byť vyriešený okrem iného prostredníctvom aktivizácie 

obyvateľov v prospech rozvoja obce - na to je však potrebný určitý počiatočný kapitál 

a kultúrne dedičstvo ním bez pochyby je; 

10. stimulácia rozvoja miestneho prostredia (spolupráca, spoločné pôsobenie všetkých 

miestnych aktérov musí byť zamerané na vytýčené ciele, jasno sprecizovaný program; 

hmotné a nehmotné dedičstvo sa môže stať jeho dôležitým prvkom); 



11. prostredníctvom zvyšovania prestíže obce ako aj činností, ktorých cieľom je 

zdôraznenie kultúrnej identity umožňuje využitie potenciálu dávnych obyvateľov obce. 

Emocionálny rozmer tohto procesu má vplyv na to, že je to neoceniteľný kapitál. 

 

Spomedzi vyššie uvedených bodov sa oplatí ešte na chvíľku vrátiť k ôsmemu bodu. V ňom 

opísaný mechanizmus zmeny percepcie vlastného dedičstva, jeho hodnôt, môže podmieniť 

mnoho rozvojových procesov v najrôznorodejších oblastiach obce. Veľmi dôležitá je možná 

zmena prístupu k vlastnému dedičstvu, ktorá vedie k neustálemu, ďalšiemu pokoleniu 

odovzdávanému záujmu o vlastné dedičstvo, a s tým je spojená aj dlhodobá ochrana. 

 

6. Analýza sociálneho okolia Chodníka (mapa zainteresovaných strán) 

 

Chodník filmového kultúrneho dedičstva sa od iných štruktúr tohto typu vytváraných v 

posledných dekádach v celej Európe neodlišuje. Základnou charakteristickou vlastnosťou, 

vďaka ktorej je iný, je veľkosť chodníka: nielen z hľadiska počtu objektov, ale aj priestorovej 

rozlohy. Skutočné fungovanie Chodníka bude vo veľkej miere závisieť od jeho silného 

zakotvenia v sociálnej štruktúre/sociálnom okolí. Chodník, ktorý v perspektíve miestneho 

kultúrneho dedičstva nebude považovaný za dôležitý, bude iba teoretickou štruktúrou, 

nebude mať šancu na rozvoj ani na autentický vplyv na obec, v ktorej sa nachádza. Toto 

zakotvenie Chodníka v území by sa malo začať od oboznámenia sa so všetkými 

zainteresovanými stranami - neexistuje iná cesta na dosiahnutie celkového využitia potenciálu 

chodníka ako spolupráca s maximálnym počtom (v teórii: so všetkými) podmetov, ktoré na 

neho vyvierajú vplyv, ale sú taktiež aj pod jeho vplyvom. 

 Samotný pojem "zainteresované strany" (ang. Stakeholders) „bol prvýkrát použitý v 

Stanford Research Institute v roku 1963 [Freeman 2010, str. 31]. Preklad tohto anglického 

slova si v poľskej literatúre získal pojem "interesariusze", ktorý - aj napriek tomu, že nie je 

úplne dokonalý - bez pochyby lepšie približuje podstatu javu ako iné, navrhované preklady 

(napr. „influenceri” alebo "skupina záujmu"). Autorom klasickej definície stakeholders je 

vedec, ktorý ho v širšej škále zaviedol do podnikového riadenia, R. Edward Freeman: "každá 

skupina alebo osoba, ktorá môže vyvierať vplyv alebo majúca vplyv na dosahovanie cieľov zo 



strany organizácie" [Freeman 1984, str. 25]. Zreteľne z toho vyplýva, že základné rozdelenie 

zainteresovaných strán bude určovať ich postavenie vo vzhľadu k organizácii; máme teda:  

1) interné zainteresované strany (pracovníci organizácie, jej predstavenstvo, dozorná rada 

alebo akcionári),  

2) externé zainteresované strany (dodávatelia, odberatelia tovarov alebo služieb, ale aj 

priamo nespojené s organizáciou, napr. miestne orgány alebo masmédiá).  

 

Na základe vyššie uvedených informácií sa oplatí zamyslieť nad tým, aké podmety je 

možné zaradiť do zainteresovaných strán chodníkov kultúrneho dedičstva. V tomto kontexte 

je potrebné uviesť definíciu tohto typu štruktúry: „Kultúrny chodník predstavuje vytýčený 

alebo označený hmotný chodník, spájajúci objekty a miesta, ktoré boli vybrané na základe 

stanoveného kritéria témy, je unikátnym alebo reprezentatívnym príkladom zachytávajúcim 

široko chápaný kultúrny majetok daného regiónu, spoločnosti, etnickej skupiny, národnej 

menšiny alebo národu. Prostredníctvom prezentácie hmotného dedičstva by mal chodník 

umožňovať poznanie a popularizovať kultúrne dedičstvo, rovnako pôsobiť na miestnu 

spoločnosť ako aj na turistov navštevujúcich tieto miesta [Gaweł 2011, str. 76].  

Dôležité je taktiež uvedenie najdôležitejšej vlastnosti charakterizujúcej chodníky 

kultúrneho dedičstva: ich priestorovú rozlohu. Na rozdiel od jednotlivých pamiatok, chodník 

pôsobí (a ostáva pod vplyvom) na väčšie množstvo činiteľov. Funguje tu jednoduché pravidlo 

synergie, podľa ktorého sila pôsobenia sumy jednotlivých komponentov je menšia ako sila 

pôsobenia nimi vytvoreného systému. Určite má význam aj to, že jednotlivé body na chodníku 

môže vždy spájať viac ako jedna trasa - týmto spôsobom sa priestor medzi ľubovoľnými bodmi 

A, B a C stáva priestorom pôsobenia (a teda aj priestorom podliehajúcim rôznorodým 

vplyvom). So zohľadnením vyššie uvedeného je možné predstaviť schému zainteresovaných 

strán chodníka kultúrneho dedičstva nasledujúcim spôsobom: 



 

 

Obrázok 1. Zainteresované strany chodníka kultúrneho dedičstva (obyvatelia, 

mimovládne organizácie, školy, verejné kultúrne inštitúcie, vedci, masmédiá, samosprávy, 

investori, podnikatelia, miestni aktéri, turisti, hostia, klienti) 

A, B, C, D, E, F – objekty na chodníku, Z – podmet riadiaci chodník  

Zdroj: vlastné vypracovanie 

 

Grafická ilustrácia vznikajúcich vzťahov prekvapuje predovšetkým bohatstvom prepojení 

(šípok spájajúcich jednotlivé podmety by mohlo byť oveľa viac, ale malo by to negatívny vplyv 

na čitateľnosť schémy). Na jednej strane pomáha si uvedomiť, že chodník nemôže byť 

považovaný za izolovanú štruktúru s obmedzeným vplyvom, na strane druhej - upozorňuje na 

to, aký veľký význam môže mať pre región, ak označené vzťahy budú využité vedome. 

Všetkým, ktorí riadia chodníky, ukazuje koľko podmetov má vplyv na chodníky dedičstva, pri 

čom je reč nielen o vzťahoch pozitívnych, ale aj negatívnych (deštrukčných). 



Interné zainteresované strany sú vo vnútornom kruhu. Sú to všetci, ktorí sú priamo 

zamestnaní v rámci štruktúry chodníka kultúrneho dedičstva.  

Písmenom „Z” bola označená štruktúra riadiaca chodník, aj napriek tomu, že v našich 

podmienkach je to iba zriedkakedy jeden podmet. V skutočnosti, už v kruhu tejto štruktúry, sa 

trovia mnohé prepojenia a závislosti, ktoré majú dôležitý vplyv na možnosť dosahovania 

stanovených cieľov zo strany chodníka. Podmetom, ktorý je veľmi často zodpovedný za 

riadenie chodníkom kultúrneho dedičstva, je určité oddelenie v úrade maršálka. Stačí sa však 

pozrieť na najväčšie chodníky dedičstva, aby bolo možné pochopiť zložitosť opisovanej 

situácie. Podmetom, ktorý je v teórii zodpovedný za malopoľský Chodník drevenou 

architektúrou je Oddelenie cestovného ruchu, športu a propagácie Úradu Maršálka 

Malopoľského vojvodstva. V skutočnosti však bola väčšina úloh týkajúcich sa chodníka zverená 

Malopoľskej turistickej organizácii, ktorá organizuje napr. letný cyklus koncertov s názvom 

"Hudba zakliata v dreve" a je hlavnou kultúrnou udalosťou propagujúcou chodník. Objekty 

nachádzajúce sa na chodníku sú zároveň zapojené do Dní kultúrneho dedičstva 

organizovaných každý rok Malopoľským inštitútom kultúry (v roku 2012 sa uskutočnila 14. 

edícia tohto podujatia, celá bola venovaná kráse drevených objektov). Príklad tohto 

konkrétneho chodníka poukazuje na to, aké komplikované môžu byť vzťahy a závislosti v tejto 

úplne základnej - ako sa zdá - úrovni štruktúry chodníka kultúrneho dedičstva. Poukazuje aj na 

komplikovanú sieť vplyvov na organizáciu (chodník) ako aj na charakter jej činnosti. Ak by pre 

Chodník drevenou architektúrou nebola vypracovaná stratégia, neboli určené ciele, ktoré 

treba dosahovať, vykonávané činnosti by museli byť chaotické, alebo medzi sebou 

neprepojené. 

K interným zainteresovaným stranám je potrebné zaradiť aj všetkých, ktorí sú v 

objektoch tvoriacich chodník zamestnaní. Často sú to celkom veľké tímy, pretože na 

kultúrnych chodníkoch môžeme nájsť veľké kultúrne inštitúcie (napr. skanzeny v oblasti 

malopoľského Chodníka kultúrneho dedičstva alebo Pamiatková baňa čierneho uhlia „Guido” 

v Zabrzu, ktorá patrí do sliezskeho Chodníka pamiatok techniky). Ako to bolo uvedené na 

schéme, personál jednotlivých objektov vzájomne na seba vplýva (nielen v rámci formálnych, 

ale aj neformálnych kontaktov), nemôžeme zabudnúť však na to, že v samotných objektoch 

vzniká určité napätie a závislosti, ktoré majú dôležitý vplyv na fungovanie chodníka a možnosti 

realizácie stanovených cieľov. Tak ako v každej organizácii, aj v okruhu chodníka platí pravidlo, 

že v tíme sú všetci dôležití. Na toto základné právo z oblasti riadenia ľudskými zdrojmi sa zdá, 



že zabúdajú tí, ktorí riadia kultúrne inštitúty. Bez ohľadu na to, aký dokonalý produkt z 

meritórneho hľadiska ponúkajú, či aký novátorský program bol vypracovaný, návštevníci sa 

vždy v prvom rade stretávajú s ľuďmi: vrátnikmi, pokladníčkami, strážnikmi, predávajúcimi 

vstupné alebo osobami dozerajúcimi na sálu (a teda so všetkými tými, ktorým sa v procese 

obsadzovania pracovných pozícií venuje najmenej pozornosti). Práve oni, vo veľkej miere, 

majú vplyv na to, ako bude dané miesto prijaté. "Čoraz viac je dôkazov na to, že »kvalitatívna« 

pozícia akejkoľvek turistickej atrakcie je úzko spojená s kvalitou poskytovaných služieb zo 

strany personálu. Individualita každej z osôb, ktorá je súčasťou personálu má vplyv na to, že 

len veľmi ťažko je od nich možné vyžadovať také normy fungovania, aké môžu byť vyznačené 

strojom na priemyselnej výrobnej linke - preto kontrola kvality turistických služieb je takou 

výzvou. Práve tu sa ukazuje, aký dôležitý je postoj človeka voči iným […]. Zapojenie […], 

zdvorilosť […] a venovanie pozornosti iným […] – to sú základné vlastnosti, ktoré je potrebné 

zohľadniť pri výbere pracovníkov, počas ich školenia a ich manažmentu ” [Rogers, Slinn 1996, 

str. 89]. Môže sa teda ukázať, že z meritórneho hľadiska dokonale pripravený objekt, so 

zaujímavou ponukou je negatívne oceňovaný z hľadiska nepríjemného správania personálu 

(stáva sa však aj naopak, personál vďaka svojej otvorenosti voči iným ľuďom, svojej láskavosti, 

záujmu zachraňuje objekty, ktoré nie sú dostatočne pripravené na príchod hostí). 

Externé zainteresované strany tvoria obrovskú skupinu osôb a podmetov, často zdanlivo 

nespojených dokonca ani s chodníkom kultúrneho dedičstva.  

Bez pochyby, skupinou zainteresovaných osôb, ktorá je v prvom rade braná do úvahy a 

vyvierajúca najväčší vplyv, sú turisti. Práve oni tvoria základnú skupinu príjemcov produktu 

akým je chodník kultúrneho dedičstva, taktiež oni vyvierajú najväčší vplyv na chodníkom 

stanovené ciele. Presné zistenie potrieb a očakávaní príjemcov (v rámci precízne pripravených 

prieskumov) je prvkom potrebným pre cielenú prípravu ponuky. Oplatí sa taktiež uviesť, že 

chodníky kultúrneho dedičstva určite nie sú médiom, ktoré majú slepo vyhovovať všetkým 

očakávaniam zo strany turistov. Majú skôr byť spôsobom na vytvorenie určitých potrieb, 

propagáciu zodpovedného postoja voči dedičstvu. Dosiahnuť porozumenie medzi 

očakávaniami všetkých návštevníkov je prakticky nemožné. Turistika sa stala masovým javom 

a cestujúci tak isto očakávajú veci, ktoré vzbudia ich dojem. Navštevujú miesto za miestom, 

predbiehajú sa v počte navštívených pamiatok a urobených fotografií. Pamiatky majú byť 

preto dostupné rýchlo, nemôžu zaberať príliš veľa času v napätých harmonogramoch osôb 

súčasného cestovateľa. Popri nich však existuje celkom veľká skupina osôb, ktorá hľadá 



autentický kontakt s dedičstvom a kultúrou, sú pripravení jej venovať veľa času a nachádzajú 

potešenie v pokojnej kontemplácii krásy. 

 Zdá sa, že vedome riadený kultúrny chodník môže vo svete turistických atrakcií 

predstavovať určité doplnenie; nejde tu o "zamrazenie" pamiatky a obklopujúceho ho 

kultúrneho priestoru, ale skôr o jeho vedomé formovanie. Nejde o to, aby sme naháňali 

nepoškvrnenú minulosť, ale skôr ide o starostlivosť, aby sa prebiehajúce zmeny starali o 

príslušnú kvalitu. V okruhu chodníka si je možné dovoliť konať proti akýmkoľvek 

zjednodušeniam - neuzatvorí to cestu "minútovým" turistom", ponáhľajúcim sa ďalej a ďalej, 

a citlivým milovníkom krásy zaistí vysokú kvalitu zážitku. Podmienkou toho je - ak je to možné 

- živá funkcia pamiatky, najlepšie, ak by bola bežne využívaná miestnou spoločnosťou, vďaka 

čomu zaistí autentickú prítomnosť v kultúrnom priestore. Musí sa to však zároveň spájať s 

hľadaním nových funkcií opustených objektov a ich transformáciou na mieru nových potrieb. 

Vyššie uvedená miestna spoločnosť je ďalšou skupinou, ktorá patrí k dôležitým 

zainteresovaným stranám chodníkov kultúrneho dedičstva. Autor tohto vypracovania je 

presvedčený, že v podstate je dôležitejšia ako ktorákoľvek iná. Kultúrne chodníky sú postavené 

z pamiatok, ktoré sú priamo spojené s konkrétnym miestom, dejinami žijúcej tu komunity. Aj 

napriek tomu, že súčasný svet výrazne oslabuje naše prepojenie so "zemou otcov" a mnohé 

migrácie sa pričinili k zmene miestnej štruktúry takmer v každom kúte Poľska, aj tak takmer 

všade ešte žijú ortodoxní dediči miestneho dedičstva. Avšak noví obyvatelia tvoria jeho 

súčasnú históriu, pridávajú jej nové kapitoly. Práve z tohto hľadiska by sa nemalo obmedzovať 

využívanie objektu a určite by sa nemali meniť jeho funkcie, ak to nie je v súlade s potrebami 

miestnych obyvateľov. Logicky, na prvom mieste by mali byť potreby miestnej spoločnosti. Je 

to taktiež v súlade s marketingovými postulátmi riadenia jednotkou územnej samosprávy. 

Jedna z nich hovorí o tom, že "osadnícka jednotka s určitým priestorovo-architektonickým 

tvarom je miestom existencie spoločnosti, ktorej potreby a túžby predstavujú hlavné pokyny 

pre orgány riadiace jej zdroje” [Szromnik 2008, str. 17]. Prijatie inej politiky v tomto ohľade 

bude mať vplyv na múzeumfikáciu pamiatkových objektov, na zbavenie ich sociálneho, 

historického a miestneho kontextu, čo bude protirečiť myšlienke ochrany kultúrneho 

dedičstva. Iba živá pamiatka je pamiatkou, ktorá je autenticky potrebná. Z tohto hľadiska by 

objekty na chodníkoch kultúrneho dedičstva mali rovnakým spôsobom umožňovať poznanie 

hmotného, ale aj nehmotného dedičstva. Mnoho z nich sa môže stať miestom zachovania 

pamäti o dávnych zvykoch, sviatkoch, povolaniach...  



K silným zainteresovaným stranám patria aj školy pôsobiace v regióne. Ich aktivita bude 

viditeľná na niekoľkých plánoch fungovania chodníkov dedičstva. Žiaci sú predovšetkým 

prirodzeným stálym konzumentom produktov generovaných chodníkov. Každodenné 

fungovanie kultúrnych inštitútov (pamiatkových objektov) nie je predsa zamerané na turistov 

(objavujúcich sa v určitých, ľahko identifikovateľných obdobiach), ale práve na miestnych 

príjemcov. Sú úžasnou príležitosťou na obohatenie meritórnej ponuky (vyučovanie v múzeum, 

workshopy), čo bude mať priamy vplyv aj na zvýšenie atraktivity objektu (a tým aj celého 

chodníka) pre hostí prichádzajúcich zvonku. Žiaci sú zároveň prirodzeným prostredím, ktoré 

sa živo zaujíma o historické, ale aj súčasné fungovanie objektu. Školy, prostredníctvom 

vzdelávacích regionálnych programov, sa úžasným spôsobom môžu pričiniť k zvýšeniu 

povedomia, čo sa týka miestneho dedičstva. Práve to bude mať priamy vplyv na zvýšenie 

kultúrnej identity alebo sebaidentifikácie. Avšak vzdelávacie ciele takýchto činností sú oveľa 

hlbšie. Ako príklad je možné uviesť scenár z vyučovacej hodiny O čom sme sa dozvedeli počas 

putovania po dedine... Jeho autori uvádzajú nasledujúce výhody vyplývajúce z realizácie tohto 

projektu pre žiaka, ktorý "nepozná rôzne druhy historických zdrojov a históriu pamiatok vo 

vlastnej obci; zbiera, konzervuje a uschováva rodinné pamiatky, veľmi dobre využíva metódu 

portfólia v zhromažďovaní materiálov, vie napísať vypracovanie, zdokonaľuje schopnosť 

vykonať opis predmetu, situácie, stará sa o jazykovú korektnosť výpovede, rešpektuje vlastné 

kultúrne dedičstvo a chráni ho pred zabudnutím ” [Piwońska 2001, str. 73]. Tento zvýšený 

záujem o "vlastné" pamiatky otvára pred riadiacimi objektmi na chodníku nové možnosti, 

napr. vytvorenie programov pre dobrovoľníkov. Počet a druhy interakcií sa zdajú byť 

neobmedzené a potrebnou podmienkou sú ľudia, ktorí chcú vykonávať netypické výzvy.  

Tieto kreatívne jednotky pôsobiace v priamom okolí objektu to je ďalšia skupina 

zainteresovaných strán. Miestni aktéri - pretože o nich je reč - to sú všetky osoby pôsobiace v 

prospech regiónu. Môže ním byť nielen učiteľ, ale aj zamestnanec miestnej knižnice, farár 

alebo miestny patriot a sociálny aktivista. Činnosti takýchto ľudí sú veľmi často ťažko 

oceniteľné a ich aktivitu je veľmi ľahké preniesť na lepšie využitie objektu, ktorý je súčasťou 

chodníka (napríklad v Lipnici Murowanej počas sviatkov je v drevenom kostole sv. Leonarda 

sprievodcom dôchodca, ktorý sa tu usídlil pred niekoľkými rokmi).  

Často aktívne, kreatívne osoby z regiónu sú tvorcami miestnych mimovládnych 

organizácií. Práve im sa pripisuje vysoká vôľa konať (nevyplývajúca výlučne z chuti dosiahnuť 

zisk), elasticita pri prispôsobovaní sa chvíľkovým podmienkam alebo schopnosť realizovať 



najdivnejšie, nešablónové projekty. Preto získanie miestnych združení (nielen stricte 

pôsobiacich v oblastiach spájajúcich sa s ochranou a animáciou kultúrneho dedičstva) sa môžu 

pričiniť k výraznému rozšíreniu ponuky chodníka. Veľkú úlohu tu odohrávať môžu aj miestne 

kultúrne inštitúcie. Ich inštitucionálna a organizačná udržateľnosť sa môže stať výhodou pre 

mnohé aktivity vykonávané v rámci animácie chodníka kultúrneho dedičstva. Takéto inštitúcie 

sa okrem toho môžu zapájať ako partneri alebo ako podmety samostatne tvoriace meritórnu 

ponuku v objekte, ktorý sa nachádza na chodníku (napr. prípravou výstavy, ktorá sa venuje 

histórii regiónu, miestnemu nehmotnému dedičstvu, miestnym hrdinom, atď.). V prípade 

periférnych objektov môže miestna kultúrna inštitúcia taktiež pomáhať tým, ktorí riadia 

chodník a to hlavne v oblasti zaistenia prístupu návštevníkom k objektu.  

Veľký vplyv na chodník budú prirodzene vyvierať aj samosprávy a to na každej úrovni. 

Dobrým príkladom vyskytujúcich sa závislostí je situácia v sliezskom vojvodstve, kde kondícia 

chodníka (či to už úroveň záujmu o jeho rozvoj) sa výrazne zlepšila od kedy jedným z maršálkov 

je miestny patriot, ktorý sa živo zaujíma o zachovanie miestneho kultúrneho dedičstva. 

Podobný príklad, hoci negatívny, môžeme pozorovať v Malopoľsku. Maršálkom prestal byť 

milovník drevenej architektúry, čo má priamy vplyv na menší záujem o chodník medzi 

samosprávnymi orgánmi vojvodstva. Na miestnej úrovni (obec) sú tieto závislosti viditeľné 

ešte viac, pri čom je tu výrazne viditeľná symetria týchto prepojení. Na jednej strane veľmi 

často od miestnych orgánov závisí stav, v akom sa pamiatkový objekt nachádza, a na strane 

druhej, tieto orgány sú vo svojej politike závislé od kondície v akej sa nachádza miestne 

kultúrne dedičstvo (je ľahšie prizvať k spolupráci investora, ktorý v obci vidí bohatú históriu 

zobrazenú dobre zachovanými pamiatkami). 

Potrebným prvkom tvorenia dobrej atmosféry okolo chodníka je získanie  záujmu 

masmédií. Najjednoduchšou cestou je organizácia študijných výletov pre novinárov. Mali by 

obsahovať nielen návštevu vybraných objektov (s kompetentným sprievodcom), ale aj 

návštevu v objektoch, ktoré tento chodník spoluvytvárajú. Dobrým nápadom môže byť napr. 

obed zorganizovaný v reštaurácii podávajúcej regionálne jedlá; bude to dokonalý moment na 

odovzdanie balíka informačných a propagačných materiálov. Veľmi dôležitá je pri tom 

spolupráca s masmédiami s veľkým dosahom, ale aj s miestnymi (regionálnymi) médiami. Tie 

prvé sa môžu pričiniť k zvýšeniu záujmu o chodník medzi turistami z odľahlých miest. Druhé 

však majú vplyv na bežné fungovanie pamiatkového objektu v miestnej spoločnosti, čo - ako 

to už bolo uvedené vyššie - je prvoradou záležitosťou.  „Prieskum Združenia miestnych novín 



uvádza, že 50 % skúmaných uviedlo ako základný zdroj vedomostí o miestnych záležitostiach 

práve miestnu tlač, avšak znalosť posledného vydania miestneho titulku uvádzalo viac ako 60 

% skúmaných ” [Piwek 2011, str. 83]. Práve z tohto dôvodu je potrebné doceniť miestnych 

novinárov ako jednu zo skupín zainteresovaných strán.  

Popularizácia miestneho kultúrneho dedičstva je bezo zmeny spojená aj s činnosťou 

vedeckého a akademického prostredia. Zisky z neho plynúce sú rôznorodé a dajú sa len ťažko 

predvídať. Vďaka tejto spolupráci môžu vzniknúť vypracovania (napr. v rámci diplomovej práce 

niektorého zo študentov) monografií pamiatky, alebo sa to môže taktiež spájať s organizáciou 

študentských praxí v okolí, čím sa zaistí - aspoň počas letného obdobia - sociálny opatrovník 

pamiatky. Zvýšený záujem vedeckého prostredia o daný objekt (chodník, dedičstvo) sa bude 

taktiež pričiňovať k jeho propagácii. Vedci sú väčšinou mobilnou skupinou a veľmi radi sa delia 

svojimi najnovšími úspechmi, prieskumami, záujmami, či už záľubami. Oplatí sa ich považovať 

za "ambasádorov" chodníka. 

Dôležitú skupinu z hľadiska teórie stakehoders sú aj podnikatelia. Opäť tu ide nielen o 

osoby, ktoré sú v najbližšom okolí chodníka ekonomicky aktívne, ale aj o veľké firmy nepriamo 

spojené s miestnym dedičstvom. Tí z prvej skupiny sa môžu prirodzeným spôsobom 

zúčastňovať na rôzneho druhu aktivitách, ktorých úlohou je ochrana miestneho kultúrneho 

dedičstva. Tí druhí, väčšinou vďaka aktivite miestnych lídrov, môžu podporiť miestne 

programy týkajúce sa udržateľnosti dedičstva, pod podmienkou, že budú presvedčení o 

hodnote toho posledného. Možnože takéto aktivity budeme môcť pozorovať čoraz častejšie, 

pretože dokonalým spôsobom sa začleňujú do tvorby pozitívneho imidžu firmy, v rámci tzv. 

sociálnej zodpovednosti biznisu.  

Ako skupiny s rozhodne menším vplyvom pôsobenia na chodníky dedičstva je potrebné uviesť 

aspoň dve: klientov (ktorí do daného regiónu prišli s konkrétnym obchodným cieľom a tam sa 

príležitostne stretli s chodníkom kultúrneho dedičstva) ako aj hostí (pravidlo kontaktu s 

chodníkom je identické ako v prípade klientov, rozdiel je taký, že oni prišli súkromne, 

navštevujúc napr. rodinu alebo priateľov). V jednom aj v druhom prípade môže tento iniciačný 

kontakt priniesť dlhodobý efekt, napr. v podobe návratu v úlohe turistov navštevujúcich okolie 

z hľadiska na fungujúci tu chodník kultúrneho dedičstva” [Gaweł 2012, str. 33-39]. 

 Je potrebné zdôrazniť, že v každej z týchto skupín je možné nájsť osoby s 

nadpriemerným záujmom, ktoré sa môžu stať prirodzenými ambasádormi chodníka a 

dôležitým spôsobom môžu vplývať na jeho rozvoj. 



 

7. Odporúčania týkajúce sa riadenia štruktúrou 

 

Základným odporúčaním čo sa týka Chodníka filmového kultúrneho dedičstva je definícia 

jasných, pre všetky podmety zapojené do tvorby chodníka zreteľných a predovšetkým 

reálnych cieľov. Bez ohľadu na to, na akú koncepciu, školu alebo metodológiu riadenia sa 

budeme  odvolávať, vždy bude mať význam dosahovanie predpokladaných cieľov. Keď to 

zostane definované, bude potrebné vytvoriť stratégiu rozvoja pre Chodník filmového 

kultúrneho dedičstva.  

Predtým by však mala byť definovaná misia (ako aj vízia) chodníka - oplatí sa to urobiť 

nielen preto, že v súlade s metodologickým poriadkom misia determinuje stratégiu, ale aj 

preto, že samotný proces vypracovania misie ako aj vízie je vykonávaný v súlade s 

metodológiou, a teda s účasťou interných zainteresovaných skupín. Výrazným spôsobom 

zvyšuje povedomie osôb tvoriacich chodník, vďaka čomu sa jeho neskoršie fungovanie spája s 

lepším chápaním idey alebo filozofie aktivity tohto typu štruktúry. Ako tvrdia Beata Glinka a 

Monika Kostera: misia presne definuje "štyri prvky: zmysel existencie firmy (všeobecne 

opisované ako misia), požadovaný budúci stav (opisovaný ako vízia), kľúčové hodnoty, ktoré 

firma uznáva ako aj základné ciele ” [Glinka, Kostera 2012, str. 382]. 

 V literatúre týkajúcej sa manažmentu sa nachádza mnoho definícií stratégie. Prehľad 

najdôležitejších definícií obsahuje už klasické vypracovanie Manažment. Teória a prax 

[Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) 2006, str. 127]:  

1. „Stratégia je komplexný plán; plán, ktorý opisuje aké rozhodnutia budú vykonané v 

každej možnej situácii” [Neumann, Morgenstern 1944, str. 79].  

2. „Stratégia je založená na analýze súčasnej situácie a jej zmene, ak je to potrebné” 

[Drucker 1954, str. 17].  

3. „Rad rozhodnutí určujúcich správanie v určitých časových intervaloch je možné nazvať 

stratégiou ” [Simon 1976, str. 163].  

4. „Stratégia je určenie hlavných, dlhodobých cieľov firmy [organizácie, inštitúcie – Ł.G] 

a prijatie takých akčných línií ako aj taká alokácia zdrojov, ktoré sú potrebné na realizáciu 

cieľov [Chandler 1962, str. 13].  

5. „Stratégia je zbierka cieľov a hlavných organizačných predsavzatí” [Tilles, 1963].  



6. „Pojem stratégie sa vzťahuje na formuláciu hlavných misií, zámerov a organizačných 

cieľov; politiku a programy ich dosahovania; metód potrebných na to, aby boli stratégie 

implementované kvôli dosiahnutiu organizačných cieľov” [Steiner, Miner, Gray 1986, 

str. 5]. 

Medzi najnovšími poľskými definíciami stratégie sa nachádza aj definícia navrhnutá 

Krzysytofom Obłojom ako nasleduje: "kohézna koncepcia činností založená na niekoľkých 

kľúčových a vzájomne sa doplňujúcich rozhodnutiach, vďaka ktorým je možné využiť šance 

alebo vytvoriť konkurenčnú prevahu, majú zaistiť dosiahnutie nadpriemerných výsledkov” 

[Obłój 2010, str. 13]. 

Bez ohľadu na to, ktorý z vyššie uvedených (alebo iných) pohľadov na stratégiu bude 

dominovať, je potrebné, aby stratégia mala indikatívny charakter, obsahovala merateľné 

ukazovatele cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté prostredníctvom realizácie stratégie. V 

opačnom prípade nebude možné zistiť, či stratégia je realizovaná alebo nie. 

Realizácia vyššie uvedených postulátov nezaistí úspech novovytvorenej štruktúre. Je 

potrebné vykonať ďalšie činnosti a ako prvoradé je v tomto rozsahu potrebné uznať: 

1. Koordinátor chodníka – musí byť vybraný podmet, ktorý bude koordinovať aktivity na 

chodníku vo všetkých jeho formách. Musí mať také zakotvenie/pozíciu, aby 

nedochádzalo k bojkotu ustanovení a rozhodnutí.  

2. Rada chodníka – aby bolo zaistené vyššie uvedené, musí byť vytvorený kolegiálny 

demokratický tvor, ktorý na základe negociácie bude vypracovávať riešenia 

odporúčané pre celú štruktúru (tie bude zavádzať koordinátor chodníka). 

3. Fyzické označenie chodníka – chodník musí byť fyzicky označený, iba vtedy bude 

predstavovať skutočne fungujúcu štruktúru, nielen čo sa týka miestnej spoločnosti, ale 

aj zvyšných zainteresovaných strán. Takzvané virtuálne chodníky majú výrazne 

obmedzený dosah a možnosti pôsobenia. 

4. Propagačné činnosti a tvorba  vzťahu – je potrebné uviesť konkrétnu osobu 

zodpovednú za túto oblasť chodníka. Nemôže to byť príležitostná činnosť, práca na 

čiastočný úväzok. Pri takejto rozľahlej štruktúre to musí byť práca na plný úväzok. 

5. Kategorizácia objektov – je potrebné vziať do úvahy aj kategorizáciu objektov, ich 

rozdelenie na niekoľko (3-4) skupín spĺňajúcich určité jednotlivé kritériá nim pridelené. 

Ide o vyznačenie cesty rozvoja pre objekty, ale aj tvorbu vzťahov s príjemcami. 

Kategórie objektov umožňujú predvídať, čo je možné očakávať na mieste. 



6. Samosprávy – spolupráca so samosprávami v oblasti tvorby politiky týkajúcej sa 

rozvoja potenciálu objektov; táto spolupráca je potrebná a mal by ju viesť podmet 

koordinujúci chodník. Objekty nie sú odizolované z okolia a je potrebné o nich hovoriť 

a zvyšovať ich potenciál. 

7. Sieťovanie objektov – pri takejto rozľahlej štruktúre chodníka je potrebné budovať 

priame vzťahy medzi nimi, spájať ich do mikroštruktúr, ktorých spojivom môžu byť 

rôzne vlastnosti. Formou sieťovania je aj organizácia pravidelných stretnutí 

predstaviteľov objektov. Organizácia workshopov a školení, ktoré sa venujú 

vypracovaniu misie jednotlivých miest, vypracovaniu rámcov stratégie rozvoja, 

zlepšeniu kvality obsluhy turistov, úprave ponuky, atď. 

8. Vizuálna identifikácia – už počas prípravných prác je veľmi dôležitá profesionalizácia 

činností v oblasti tvorenia systému vizuálnej identifikácie chodníka. Musí byť kohézna 

a zahŕňať všetky formy komunikácie s príjemcami, od tabúľ nachádzajúcich sa pri 

objektoch, cez www stránku, kanály na sociálnych sieťach až po akékoľvek tlačené 

publikácie. 

9. Prieskum príjemcov – nie je možné riadiť chodník úspešne, ak nepoznáme ich 

príjemcov. Z tohto dôvodu je potrebné vykonávať prieskumy príjemcov, ktoré budú o. 

i. obsahovať úroveň spokojnosti klienta. Chodník, v ktorého stratégii sa nebude 

nachádzať neustále zvyšovanie kvality služieb, nebude schopný dodržať krok rôznym 

podmetom na širokom trhu riadenia voľným časom. 

 

8. Záver 

 

Chodník filmového kultúrneho dedičstva, vytvorený v rámci projektu GreenFilmTourism je 

bezpochyby veľmi zaujímavým predsavzatím, ktorý sa vpisuje do najsúčasnejších aktivít z 

oblasti budovania ponuky využívajúcej potenciál miestneho kultúrneho dedičstva. Samotná 

koncepcia, dobre opísaná v aplikačných dokumentoch ako aj v dokumentoch vytvorených v 

rámci projektu, je úvodnou činnosťou - skutočný úspech tohto predsavzatia bude závisieť od 

vykonania mnohých aktivít slúžiacich profesionalizácii procesu riadenia chodníkom, ako aj 

zdokonaľovaniu ponuky určenej návštevníkom. 
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