Světová konference UNESCO o cestovním ruchu a kultuře
Ve dnech 4. až 6. února 2015 se konala první světová konference o Cestovním ruchu a kultuře
s podtitulem „Budujeme nové partnerství“. Konference pod záštitou jeho Excelence Kambodžského Krále
Norodoma Sihamoni se odehrávala v hotelu Le Meridien v Siem Reapu (Kambodža) na pozadí památky
světového kulturního dědictví - Angkor Watu. Konference se zúčastnilo více než 1.100 delegátů, kteří
zastupovali nejrůznější sektory – od zástupců jednotlivých vlád (bylo zde zastoupeno celkem 41
jednotlivých vlád a ministerstev ze 38 zemí světa), místních a regionálních představitelů, zástupců
privátního sektoru v oblasti cestovního ruchu až po zástupce akademického sektoru. Za Českou republiku
se zúčastnila náměstkyně ministra kultury paní Kateřina Kalistová.
Úvodní slovo konference patřilo kambodžskému premiérovi Hun Senovi a ze záznamu Irině Bokové,
generální ředitelce UNESCO, která hovořila o významu cestovního ruchu pro rozvoj jednotlivých zemí a
zároveň upozornila na potřebu ochrany kulturního dědictví a místních kulturních specifik jednotlivých
území a lokalit, protože právě místní kultura je také nositelem místní identity. Zdůraznila, že cestovní
ruch musí být chápán jako kulturní dialog a jako takový ho UNESCO také hodlá v budoucnosti prosazovat.
Součástí úvodního ceremoniálu byl rovněž podpis mezinárodní deklarace „Udržitelný cestovní ruch jako
nástroj potlačení chudoby“, kterého se zúčastnila Kambodža, Paraguay a řada dalších zemí.
Hlavními řečníky konference byli král Simeon II, bývalý premiér Bulharska, který zdůraznil potřebu
ochrany kulturních kořenů jednotlivých míst a zemí a potřebu vytvoření partnerství kultury a cestovního
ruchu jako jedné z politik každé země. Zdůraznil, že tuto problematiku je třeba nepolitizovat v negativním
smyslu toho slova. Navázal princ Sultan bin Salman bin Abdulaziz ze Saudské Arábie, který se soustředil
na rozvoj udržitelného turismu a turismu a kultury vůbec. Poměrně zajímavě poukázal na to, že Saudská
Arábie není jenom Mekka a její okolí a přirovnal někdy malicherné třenice politiků k pohledu na Zemi
z Vesmíru, který je velký a naše Země jen malá zelená kulička a jako takovou je nutno ji vidět.
Jednání konference bylo rozděleno do čtyř tematických sekcí zaměřených na postupně na
-

podporu a sebeochranu kultury,
živou kulturu a kreativní průmysl,
propojování lidí pomocí kulturních turistických tras a
regeneraci měst prostřednictvím kulturní turistiky.

V rámci těchto sekcí byla diskutována celá řada dílčích témat od pracovních příležitostí a tvorby značné
části národního důchodu v řadě zemí, přes příklady udržitelného cestovního ruchu z řady míst světa od
Asie, přes jižní Ameriku až po příklady projektů Hedvábné a Jantarové stezky spojující společnou historii
celé řady zemí od Číny po Evropu či od Baltského po Jaderské moře.
Výsledkem konference byla Deklarace ze Siem Reapu o cestovním ruchu a kultuře, kterou lze stručně
shrnout do následujících pěti bodů:
1. Je třeba vytvořit model partnerství mezi cestovním ruchem a kulturou
2. Je třeba podpořit a ochránit kulturní dědictví
3. Je třeba propojit obyvatele jednotlivých zemí a zrychlit udržitelný rozvoj prostřednictvím
podpory kulturních cest

4. Je třeba podpořit bližší spojení mezi cestovním ruchem, kulturou a kreativním průmyslem a
5. Je třeba rozvíjet přínos kulturního odpovědného cestovního ruchu pro rozvoj měst.
Myšlenku celé konference bylo by možné shrnout do výroku již zmíněného krále Simeona II:
„Když budeme kulturně cestovat, budeme lepšími lidmi.“
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