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Cestovanie a rešpekt 
Svet je naším ihriskom. Cestujeme viac než kedykoľvek predtým, najmä teraz, keď sú letenky 

až neuveriteľne lacné a ubytovanie sa dá zohnať za pár drobných. Ale môžeme v tomto trende 

pokračovať? Planéta čelí globálnemu otepľovaniu, populárne turistické destinácie trpia kvôli 

masovému prívalu návštevníkov, existencia jedinečných kultúr v ich prirodzenom prostredí je 

ohrozená. Nie, takto to ďalej nepôjde. Musíme dbať na udržateľnosť. Podľa Franka van Osa 

z kníhkupectva pre cestovateľov Atlas & Zanzibar si ľudia začínajú uvedomovať dôsledky 

svojho správania na cestách.  

Pre každého kto plánuje cestovať, je kníhkupectvo Atlas & Zanzibar už dobre známym 

pojmom, a to nielen v Gente. Aj Frank van Os bol viac než dvadsať rokov ich klientom 

a minulý rok obchod prevzal. Podľa neho ľudia hľadajú alternatívne spôsoby cestovania.  

„Slow travel“ – pomalé cestovanie 

Frank van Os: „Niektorí chcú miesto lietania znova chodiť vlakom. Pravidelne k nám 

prichádzajú mladí ľudia, ktorí hľadajú špeciálnych sprievodcov s medzinárodnými 

cestovnými poriadkami. Niektorí sa dokonca nákladnou loďou preplavia napríklad až do 

Brazílie alebo Indie, odkiaľ potom pokračujú ďalej. Hoci na to treba veľa času, s pomalým 

cestovaním sa stretávam čoraz viac. Mnoho mladých rodín si vezme pol roka až rok voľna, 

aby mohli vyraziť na dlhú cestu. Predtým sa väčší dôraz kládol na kariéru, ale teraz príde čím 

ďalej tým viac ľuďom dôležitejšíe vidieť kus sveta a utužovať pritom rodinné väzby. 

Nič nie je čierno-biele 

Turizmus môže mať vážny dopad na populárne turistické destinácie. Stačí si spomenúť na 

opitých polonahých turistov v Barcelone, alebo gigantické výletne lode v Benátskom zálive. 

Frank van Os: „Pri mnohých známych prirodných aj kultúrnych pamiatkach platí, že čím 

komerčnejšie dané miesto je, tým menej z neho uvidíte. Záleží to však aj na vašom správaní – 

je dôležité pohybovať sa všade s rešpektom. 

Turizmus je navyše v mnohých krajinách významným zdrojom prijímov. Nielen pre veľké 

siete hotelov, ale aj pre domácich.“ 

Cestovanie s rešpektom 

„Ani o skupinových výletoch sa nedá jednoznačne povedať, že by neboli udržateľné: záleží na 

tom, čo budete robiť. Nie je veľmi vhodné navštíviť Indiánov a žiadať ich, aby pre vás 

tancovali. Na druhú stranu sa v severnej Indii môžete vybrať na túru za horskými kmeňmi. Ide 

o turistickú atrakciu, no zároveň to miestni robia radi. Porozprávajú vám pritom o svojej 

kultúre, spôsobe života a ukážú vám svoju dedinu. 

Všimol som si, že ľuďom, ktorí cestujú veľa a ďaleko, rešpekt nechýba. Nechcú byť 

votrelcom v cudzej spoločnosti, necítili by sa potom dobre. Vopred si kúpia jazykového 

sprievodcu. Vďaka nemu potom môžu miestnych pozdraviť alebo im poďakovať v ich 

vlastnom jazyku. Nie je to veľa, no ľudia si cenia snahu a ukážu vám to. Základ všetkého je 

rešpekt. Možno aj základ celého bytia.“ 
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