
        Kartičky s tvrdeniami 

1) Simonetta Boni (52 rokov) sa narodila a vyrástla v Benátkach. V roku 2016 prišla s rodinou 
o bývanie, keď im nájomca zvýšil nájomné z 800 na 1500 eur mesačne. „Išla som na sociálny úrad, 
no nepomohli nám. Povedali, že rodín v našej situácii je v meste veľa. Preto sme sa rozhodli bývať 
v opustenom dome.“ 

2) Lacné letenky, obrovské výletné lode a fotografie na internete lákajú do Benátok tak veľa 
turistov, že ktorýkoľvek deň v roku je ich tam viac, ako obyvateľov mesta. Veľa turistov strávi 
v meste len deň bez toho, aby v ňom prenocovali. Mnohí v ňom minú len málo peňazí a ich prínos 
pre ekonomiku je nízky.   

3) Veľa Benátčanov bolo nútených opustiť svoje domovy kvôli zvyšujúcim sa nákladom za nájom, 
ktoré súvisia s masovým turizmom. Pred desiatimi rokmi žilo v centre mesta 60-tisíc obyv., 
v súčasnosti klesol ich počet na 53-tisíc. Problémom je, že majitelia domov a bytov ich prenajímajú 
turistom cez službu Airbnb, alebo ich premieňajú na hostely a penzióny. Každý rok navštívi 
Benátky okolo 20-miliónov turistov. 

4) Malé potraviny, obchody, pekárne, prevádzky miestnych remeselníkov a služby ako sú opravári 
a pod. boli v meste nahradené obchodmi so suvenírmi, reštauráciami, rýchlym občerstvením 
a inými službami pre turistov. Turizmus má vplyv aj na dopravu v meste.    

5) „Benátky sú závislé od turizmu ako naše telo na prijímaní potravy“, hovorí Benátčan Sebastian 
Fagarazzi. „Aby sme boli zdraví, potrebujeme vyváženú stravu, rovnako potrebuje naše mesto 
vyvážený cestovný ruch“. Fagarazzi založil spolu s priateľkou spoločnosť Venezia Autentica, 
ktorej cieľom je propagovať zodpovedný turizmus a podporovať miestnych podnikateľov. 
„Turizmus je problém, no zároveň je jediným riešením pre ekonomiku nášho mesta“, tvrdí. 

6) Úrady sa snažili znížiť negatívny vplyv turizmu zavádzaním mobilných brán (turniketov) na 
zatváranie vybraných ulíc počas turistickej špičky. Ich úlohou bolo odkloniť turistov do menej 
preplnených častí mesta. Museli nimi prechádzať aj Benátčania, ktorým obmedzovali ich 
každodenný život - viacerí z nich ich preto ničili. Zároveň sa prijímajú opatrenia na zamedzenie 
nevhodného správania sa turistov. Porušenie zákazu sa trestá aj finančnou pokutou. Medzi 
zakázané činnosti patrí napr. skákanie do benátskych kanálov, návšteva pamiatok v plavkách, 
verejné pikniky a konzumácia vlastného jedla na verejnosti. 

7) „Väčšina mojich priateľov z mesta odišla, lebo si tu nemohli dovoliť žiť. Je to zlé, lebo ide 
o mladých ľudí, ktorí majú, alebo budú mať deti. Ľudia sa boja, že Benátky zaniknú pod 
stúpajúcou hladinou mora, v skutočnosti však môžu zaniknúť oveľa skôr. Bez Benátčanov nie sú 
žiadne Benátky,“ hovorí Lorenzo Corti (32 rokov) 



8) Ak chce byť cestovný ruch v Benátkach udržateľný, musí podľa odborníkov klesnúť počet 
turistov v meste zo súčasných 77-tisíc na 55-tisíc denne. Úrady sa snažia o to, aby turisti 
navštevovali Benátky vo väčšej miere aj mimo hlavnej turistickej sezóny, čím sa predíde ich 
výraznej koncentrácii počas niekoľkých mesiacov v roku.  

9) Nespokojnosť s turistami sa prejavila aj tak, že miestni obyvatelia polepili mesto plagátmi 
s odkazom „Turisti, choďte domov. Ničíte toto mesto!“.  Nie všetci Benátčania s tým súhlasia. 

10) „Benátky nie sú zábavný park, alebo miesto, ktorého návštevu si odfajknete na svojom 
cestovateľskom zozname. Je to živé mesto s obyvateľmi, ktorí nie sú len kulisou pre vaše zážitky. 
Aby ste mestu viac porozumeli, mali by ste navštevovať aj jeho menej vychytené lokality. Získate 
viac unikátnych zážitkov a zároveň pomôžete znížiť tlak na historické centrum.“ 

11) Návšteva Benátok sa stala módnou už v 17. stor., keď mesto spopularizovali spisovatelia a 
umelci. Za vidinou krásy a inšpirácie sem prúdila najmä šľachta, bohatí kupci a mešťania zo 
západnej a severnej Európy. Návšteva Benátok už nie je luxusom a môže si ju dovoliť takmer 
každý. V súčasnosti badať najmä výrazný nárast turistov z Číny. Benátky patria medzi ich 
najobľúbenejšie destinácie v Európe. 

12) Cestovný ruch tvorí 11,6% hospodárstva (HDP) Benátok a pracovné miesta súvisiace 
s turizmom tvoria 12,7% všetkých pracovných miest v meste. Príjmy z cestovného ruchu v Benátkach 
dosahujú hodnotu okolo 3 miliárd eur ročne.   
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