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A száLlodák teLepheLyváLasztása a város
teriHetén: Pozsony (BratisLava) esete
Bučeková

Ingrid

A szálloda s{kerének egyik feltétele a jó lokalizáció, azaz ha a fekvése a város
belsó szerkezetében olyan tényezôkhoz kôtódik, amelyek megfelelnek a szálloda domináns iigyfeleinek.
Ritter 1985-ben még úgy fogalmazott,
hogy a városi turizmussal
és a turisztikai létesítmények
térbeli elosztásával foglalkozó munkák túlnyomó része
leíró jellegú, gyenge elméleti ala pok on áll, és rámutatott
a szállodák loka lizációjával foglalkozó modeliek, valamint az elmélet hiányára. Az utóbbi két
évtizedben már egyre tôbb munka foglalkozik a szállodák elhelyezkedésével
konkrét nagyvárosok
teriiletén, például Varsó (Klimczuk-Kowalczyk
1996,
Kowalczyk-Szkup
2004), Prága (Kot-Kowalczyk
1997, Kowalczyk 2004),
Budapest (Michalkó 2001, Matczak +Napierala
2004), Istanbul (DäkmeciBalta 1999), Szófia (Bachvarov 2004), Lipcse (Coles 2003), Dublin (McManus
2001), a dél-kínai Sia-men (Bégin 2000), Jeruzsálem (ShovaI2006).
A szlovák
város ok teriiletén is végeztek már hasonló kutatásokat
Pozsony (Bučeková
1999) és Eperjes (Matlovič-Matlovičová
1997) teruletén. Napjainkban
tobb
általános modell is létezik, amelyek a szállodák elhelyezkedésének
fo tényezóit azonosítják
a város teruletén.
Pozsony Szlovákia fóvárosa, teriilete 367,6 krn-, 2004-ben mintegy 425
ezer lakosa volt. A város szállodahálózatának
torténete igen gazdag, és tobb
mint egy évszázadra nyúlik vissza. A legnagyobb és legdinamikusabb
változások természetesen
1989 után torténtek, hisz a politikai változások után a gazdaság minden ágazata jelentôs átalakuláson
ment keresztul. Alaposan
átalakult a pozsonyi szállodák hálózatának
struktúrája
és térbeli felosztása is.
A tanulmányom
célja elsôsorban
megkozelíteni
a városi turizmus egy
konkrét problematikájának
elméletét, a szállodák elhelyezkedését
a város teruletén. Továbbá tóbb kutató által elkészített modeli bemutatásával
és konkrét modell felhasználásával
analizálni kívánom a szállodák elhelyezkedésének
fejlôdését a szlovák Iôváros teriiletén, mindennek eredôjeként
szállodalokalizáció-típusokat
fogok azonosítani
az 1975-2004
kozôtti idószakra vonatkozó an és kiemelem Pozsony sajátosságait.

ingria

Szállodák elhelyezkedése
alapvetések

Duec

a város terUletén: elméleti

A szállodák elhelyezkedését
a város teriiletén a múltban tôbbnyire
városrészek szerint vizsgálták. Az ilyen eredmények
csak nagy on nehezen használhatók fei elméletek és modellek alko tá sára még a komparatív
analízisben
is.
A hasonló elemzések legjelentôsebb
eredménye, hogy a legnagyobb
szállodacsoportosulás
a város azon részein található,
amelyek a városkôzpont
teruletén helyezkednek
el. Az elhelyezkedéssel
foglalkozó
vizsgálatok
eredményei
pedig általában rámutatnak
a dekoncentráció
(kivételes esetben a konceritráció, Dôkrneci - Balta 1999) folyamatára
a szállodák hálózatában
a város teri.iletén. Täbbnyire
ugyanis nävekszik
azoknak
a városrészeknek
a szárna,
amelyben szállodák elhelyezkednek.
Természetesen
még jelenleg is gyakran
használják
ezt a kutatási
módszert
(Cetnarska - Kowalczyk
1995, Pearce
1995, Dôkrneci - Balta 1999, Kowalczyk - Szkup 2004, Kowalczyk
2004,
Matczak-Napierala
2004, Page-Hall
2003), mivel tóbb elónye is van. A városrészekrôl ugyanis sok adat áll rendelkezésre,
amelyek felhasználhatóak
kulonbozô jelzôszárnok
és mutatók számítására
és ezek az információk
kulonbôzô statisztikai módszerekkel
tovább elernezhetôk.
Ezen kívul a szállodák elhelyezkedését
a város teruletén gyakran ana lizálják aszerint, hogy milyen távol helyezkednek
el a váro kôzponttól
(Ritter
1985, Hofmayer
1985, Kot-Kowalczyk
1997, Däkmeci-Balta
1999, Matczak= Napierala
2004). Tulajdonképpen
ez a módszer képezte az elsô elrnéletek és modellek alapját. Ezek a munkák ugyanis a városkäzponttal
mint az
egyik legfontosabb
tényezôvel
dolgoznak,
amely a szálloda lokalizációját
határozza meg a város teruletén. Ezen kívul olyan tényezôket keresnek, amelyekhez kôtódnek
szállodák a város perifériáján.
Ennek a módszernek
nagy
elônye rnég az is, hogy az eredmények
konnyen felhasználhatók
a kornparatív analízisben is (Matczak 2004).
Jelenleg már tobb kutatás elemzi a szállodák lokalizációját
a város teriiletén annak funkcionális térbeli szerkezetében,
melyek konkrét tényezóket neveznek meg, továbbá szállodalokalizáció-típusokat
identifikálnak
a város teruletén
(Kulinat 1985, Ritter 1985, Ashworth 1989, Kot-Kowalcyzk
1997, Kowalczyk
2001b). Az egyes kutatások
eredményeivel
az alábbiakban
foglalkozunk.
Ritter még 1985-ben hangsúlyozta
a szállodák számára a kétoldalú elhelyezkedési korlátozást
a város teri.iletén: egyrészt a szállodának
elérhetónek
kelllennie az érkezô turisták szárnára, másrészt a szállodából elérhetôek kell,
ho gy legyenek azok a létesítmények,
arnelyek iránt a turisták érdeklôdnek.
A '60-as évek végén Yokeno az elsók kozé tartozott,
aki megpróbálta
megalkotni
a szállodák
elhelyezkedésének
koncepcióját
a város teruletén
(Pearce 1995, Kowalczyk
2001b), úgynevezett
városi "land use" koncentri-
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kus modelIt alkotott, a szállodaävezetet
a város kôzponti részébe helyezte el,
az uzleti ävezet és az adminisztratív
kozpont kôzé, Ezen kívúl a város teruletén még elhelyezett egy vagy tôbb szállodakoncentrációt
az uzleti, adminisztratív és a száUásfunkciók
kôzôtt. A szállodakoncentrációk
számát és elhelyezkedését
tôbb tényezô határozta meg (mint például a város nagysága,
funkciója, elérhet6ségi eszkôzei stb.). Yokeno azt hangsúlyozta,
hogy a város
kozponti részében elhelyezett szálloda eleget tesz a turisták kovetelményeinek,
céljuk akár uzle ti utazás, bevásárlás, látványosságok
megtekintése,
vagy egyéb
vonzerôk látogatása.
1985-ben Ritter szálloda lokalizációs mcdellt alkotott Nurnberg város teruletén, A város teruletét három részre osztotta fel: a város belsó részére (torténelmi város kozpont és az iizleti ôvezet), a kulvárosra
és a perifériára.
Rámutatott arra, hogy a bel város jelent6sége csäkken és a periféria jelent6sége
egyre nävekszik. A szállodák elhelyezkedése
a város perifériáján elsôsorban a
kôzlekedési útvonalakhoz
és a létesítményekhez
kôtódik. Szintén 1985-ben
Kulinat 4 szállodalokalizáció-típust
identifikált
a német Baden-Wiirtenberg
tartomány
nyolc városában:
• száUodák a tärténelmi városkäzpontban,
• száUodák a vasútállomás
kozelében,
• szállodák a város szélén,
• szállodák a periférián, a repulôtér és fô útvonalak käzelében.
Legismertebb
talán Ashworth és de Haan száUodalokalizációjának
modellje a
város teruletén 1988-ból (Ashworth
1989), amely 6 konkrét szálloda loka lizációján alapszik (1. ábra), ezek a város kôzponti részéhez (A, E), kozlekedési
útvonalakhoz
és létesítményekhez
(B, C, F) és a város "szép" részeihez (D) kotôdnek.
Butowski (1994 in Kowalczyk 1997) szerint a szállodák elhelyezkedése
az
európai városokban
a kôvetkezô teruleteken koncentrálódnak:
• a város tärténelmi teruletén,
• az iizleti és az adminisztratív
ovezetben,
• a vasútállomás
teruletén,
• a folyó kôzelében a város teruletén,
• a város perifériáján
a kovetkezó alteruleteken:
f6útvonalak
és repulótér
kozelében, kiállítási teruletek kozelében, kulvárosi teruleteken, rekreációs
terúleteken.
Butowski munkájának
nagy elônye, hogy ezen kívul figyelmeztetett
arra,
hogy a volt szocialista országok városaiban
gyakran találhatók
száUodák a
lakónegyedekben.
Ezekben az esetekben
leggyakoribb
szállodalokalizációs
tényezô a megfelelô épulet jelenléte. Ugyanis a volt szocialista országok városaiban sok száUoda van a volt va gy még a jelenlegi munkásszáUók
épuleteiben.

se útvonalak

- -c::J-.

Vasútállomás

1. ábra Ashworth és de Haan hotellokalizáció modellje a város teruletén

A - F Hotellokalizáció-típus
A - a tärténelmi uároshôzpont. szélén; B - a vasútállomás käzelében és a vasútállomáshoz uezetô utaknál; C - a f6útvonalak käzelében;
D - käzépnagyságú szállodák a város "szép" helyein; E - modern szállodák a CBD
és a torténelmi uároskôzpont käzätti átmen6 ôuezetben,
F - nagy modern szállodák a város perifériáján, a f6útvonalaknál és a repuiôtér kôzelében
Forrás: Ashworth 1989
Kot és Kowalczyk (1997) a szállodák elhelyezkedését
Prága teruletén Ashworth és de Haan bôvített rnodellje szerint analizálták,
amely 8 szállodalokalizáció-típust
identifikál a város teruletén:
A a tärténelmi városkäzpont
szélén,
B az idegenforgalom
szempontjából
attraktív käzpontok
käzelében,
C a vasútállomás
kozelében és a vasútállomáshoz
vezetó utaknál,
D a f6útvonalak
käzelében,
E käzépnagyságú
szállodák a város "szép" helyein,
Fmodern
szállodák a CBD és tärténelmi városkäzpont
käzätti átrnenô ovezetben,
G nagy, modern száUodák a város perifériáján
a f6útvonalak
és repiilótér

kôzelében,
H lakónegyedekben,

lakótelepeken.

Legrészletesebb
modellt a szállodák elhelyezkedésérôl a város teriiletén Kowalczyk (2001b) készített. A modell tobbéves kutatómunka
eredménye, ugyan-
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is a lengyel geográfus tóbb éven át foglalkozott
a szállodák elhelyezkedésével
Varsó és Prága teri.iletén, és elkészítette Kôzép- és talán egész Európa egyetlen
monográfiáját
a "szállodaipar"
fäldrajzáról
(Kowalczyk 2001a). A város teri.iletét két részre osztotta, 6 tényez6t határozott
meg, amelyek a szállodák
elhelyezkedését
befolyásolják,
és 19 konkrét szállodalokalizáció-típust
azonosított (1. táblázat).
A legtäbb szállodalokalizáció-típus
(6) a városkozpont
tôbb tényez6jéhez kôtôdik - a vasútállomást, a folyót és a kikótôt beleszámítva. Négy típus kulonbozô
kôzlekedési vonalakhoz,
teri.ilethez, illetve létesítményhez kät6dik - els6sorban a fô útvonalakról
és a repulôtérrôl
van szó. Ot
szállodalokalizáció-típus
kulonbozô szolgáltatásokhoz,
három pedig a város teruletén található kulonbôzô rekreációs lehet6ségekhez
kapcsolódik.
Az utolsó
szállodalokalizáció-típus
pedig tipikusan a volt szocialista országok városait
jellemzi. Kowalczyk
modelljének
nagy el6nye, hogy az egyik fontos tényez6ként kulonbozó szolgáltatásokat
is megnevezett,
amelyek a fenti modellekb61 hiányoztak,
mint például a bevásárlókäzpontok,
egyetemek és stadionok.
Kowalczyk nem feledkezett meg a tengerpart kôzelében Iévó szállodákról sem.
1. táblázat
Városrész
Belváros

Hotellokalizáció-típusok

Fo lokalizációs
tényezó

Torténelrni

kozpont

a város teruletén Kowalczyk szerint.

Szimbólum

Aa
Ab

A torténelmi

városkozpont

kozelében

Repulčtér

Ce
D

Útvonalak

Ea

A városba

Eb

Az úrvonalaknál a repúlôrér és a város kozott
A fo útvonalak a városba/-ból kozelében
A zôld teriiletek kozelében

Ba
Bb
Bc
Bd

Szolgáltatások

Ca
Cb

Cc
Cd

Ec

Rekreáció

Egyéb
Forrás: Kowalczyk

1/.0

típus

A tôrténelrni város kapujainak kozelében
A vasútállomás kozelében
A kikôtô kôzelében
Az uzleti kôzpontban
A folyó kôzelében
A kiállítási reruletek kôzelében
A konferenciakôzpontok
kôzelében
A bevásárlókôzpontok
kôzelében
A sportstadionok
kozelében
Az egyeternek kozelében
A repulôtér kôzelében

Jelenlegi kozpont

Kiilváros

Lokalizáció

(2001ab)

Fa

lngna ouceeova
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vezetó autó pályák mentén

Fb

A tengerparton

Fc

A szabadidôparkok

G

A lakónegyedekben

kozelében

A pozsonyi száLLodák rôvid tôrténelme
A pozsonyi szállodák hálózatának
tôrténelme a XIX. század második felében
kezdódik, addig Pozsony teri.iletén szállást az ide látogatóknak
a vendégl6k
kínáltak. A pozsonyi hotelek tórténelme a Carlton Szállodához kôtôdik, amely
Pozsony legrégebbi szállodája, gazdag múlttal rendelkezik,
és jelenleg a Rezidor SAS hálózathoz
tartozik. Az elsô fontos idôszak a pozsonyi szállodák hálózatának
tärténelmében
a múlt század harmincas
évei voltak, amikor tobb
szálloda nyílt, amelyek évtizedeken
át Pozsony jelent6s szállodáihoz
tartoztak. Még jelenleg is mííkôdik kózuluk a Tatra Hotel, amely teljes átépítésen
me nt kereszti.il az utóbbi években. A második világháború
után täbb szálloda
megszúnt, és az épi.ileteket más célra használták. Csôkkent Pozsony turisztikai befogadóképessége:
míg 1945-ben 2100 férôhely vá rt az ide látogatókra,
1960-ban már csak 1060 (Otrubová
1977).
A szocializmus
legdinamikusabb
idôszaka a hetvenes évek elsô fele volt,
amikor a pozsonyi szállodák
befogadóképessége
megkétszerez6dätt.
Tobb
olyan szálloda is nyílt, amely még jelenleg is múkôdik, például Pozsony legnagyabb szállodája
(Bratislava Hotel) abban az idóben 947 fér6hellyel rendelkezett. 197 S-ben Pozsonyban
12 szálloda i.izemelt.
A kôvetkezó fontos idôszak a kilencvenes évek elsô fele, amelyet a legnagyabb mértékú mennyiségi fellendi.ilés jellemez - ugyanis Pozsony teri.iletén
ebben az id6szakban
23 szálloda nyílt (1989-ben csak 15 volt) - tobbnyire kis
magánszállodák
(tobb belôluk jelenleg már nem múkôdik) és nagy szállodák,
amelyek a volt vagy még jelenleg is múkôdô munkásszállók
épi.iletében nyíltak. Ebben az id6szakban
szi.ilettek Pozsony elsô, a kúlfôldi hálózatokhoz
tartozó szállodái - Forum Hotel (jelenleg már Crowne Plaza, InterContinental
Hotels), Danube Hotel (Meydan Hotels) és Holiday Inn Hotel (Holiday Inn
Woldwide,
jelenleg InterContinental
Hotels). Pozsonyban
1996-ban
már 38
szálloda volt.
A legutóbbi fontos idôszak a pozsonyi szállodák torténelrnében
a 2003-as
és a 2004-es évek voltak, ekkor Pozsony teri.iletén 12 szálloda nyílt. A 2004.
év végén Pozsony teri.iletén 50 szálloda i.izemelt, amelyekben
az ide látogatókra 6717 férôhely várt. A pozsonyi szállodák érdekessége,
hogy 2004-ben
még nem volt a szlovák f6városának
5 csillagos szállodája. 2007. szeptember
elején nyitotta meg kapuit Pozsony els6 5 csillagos szállodája,
az "Arcadia
Hotel" (Vienna International
Hotels & Resorts hotelje).
Végi.il szi.ikséges hangsúlyozni,
hogy az utóbbi években észrevehetôen
modernizálódik
a pozsonyi szállodák hálózata. Sok új szálloda nyílt, a régi szállodákban pedig teljes rekonstrukciók
és átépítések folynak. Így aztán nävekszik a pozsonyi szállodák komfort ja, általában
csôkken a befogadóképesség
és emelkedik a szolgáltatások
színvonala.
149

A. pozsonyi szállodahálózat fejlódésének érdekessége, hogy késett és sokkal kls:bb a ~ii,lfäldi szállodahálózatok érdeklodése Pozsony iránt, mint a
szomszedos fovarosokban. A rnúlt évszázad végén Pozsonyban csak a már
:m~ített 3 kiil~,äldi s~állodalánc volt jelen. Természetesen az új évezred elso
éveiben jelentósen novekedett a kulfôldi szállodaláncok száma Szlovákia fovárosában. 2004-ben Pozsonyban már jelen van a Best Western a Rezidor
Hospitality, az Accor Hotels, a Carraro Hotels, a Small Luxury Hotels of
World,. az Or~~~otels és ~aM~ison Residenee Hotels hálózatok egysége is.
Az elkovetkezo evekben varhato a kiilänbäzo kulfoldi szállodaláncok novekedó érdeklodése Pozsony iránt.

•

SzáLlod~k LokaLizációja Pozsony terí.iLetén
A szállodák elhelyezkedésének és lokalizációjának fejlódését Pozsony teruletén
1975-tol 2004-ig elemzem. Azért 1975-tol, mert a hetvenes évek elsó felétól
nem változott Pozsony terulete, sem a város határai (ebben az id6szakban
tä,rtént a k~r~ľ.e,z6 telepulések utolsó hozzácsatolása Pozsonyhoz). A szállodak ~okahzaclOJat 1975-ben, 1996-ban és 2004-ben vizsgálom, az évek kiválasztasa a pozsonyi szállodák hálózata fejl6désének fontos idószakait tukrozi
az utolsó harminc évben.
A szállodák elhelyezkedésének fejl5dését Pozsony város teruletén a városi
kerul~tek ~s a v~roskäzponttól való távolság szerint egy korábbi tanulmány
elernzi (~uce,kova 2007). Még 1975-ben az osszes szálloda a két kozponti kerulet teruleten helyezkedett el, 2004-ben már 10 kerulet teruletén találhatók
szállodák (Pozsonyban osszesen 15 keriilet található). De az 50 szállodából
34 még mindig az ernlített két kerulether; helyezkedik el, "Staré Mesto" -ról és
"Ružinov" -ról van szó. EgyértelmiIen a szállodák számának nbvekedése vezet
az egységek dekoncentrációjához Pozsony teruletén. Ezt bizonyítja az atény
IS, hogy kevesebb, mmt 2 km távolságban a városkäzponttóll975-ben
a szállodák majdnern 60 %-a volt, és 2004-ben már csak 40 %-a. Pozsony teriiletén
két nagy szállodakoncentráció
található (2. ábra). Az elsó természetesen a
városkäzpontban van, a második pedig "Ružinov" kerulet nyugati részében
található, keletre a városkäzponttól.
Az alábbiakban a pozsonyi szállodák lokalizációjáróllesz
szó és azokról
a tényezôkról, melyekhez a pozsonyi szállodák kotôdnek. Ashworrh és de
Haan bôvített modellje (melyet 1997-ben Kot és Kowalczyk is alkalmazott a
szállodák lokalizációjának
kutatásánál
Prága teruletén) alkalmazásával
mutatom be a szállodák elhelyezkedésének fejlódését Pozsony teríiletén. Az
említett modellt Pozsony részére szukséges még bôvíteni új lokalizáció-típussal (ez lesz az l - szállodák a sportlétesítmények kozelében).
A rnúlt század hetvenes éveinek kozepén Pozsony szállodáinak fele a városkäzpontban helyezkedett el, tcbbnyire a torténelrni városszélen - A-loka150

Szálloda kategóriák

•

•

egycsillagos
kétcsillagos
háromcsillagos

•

négycsillagos

2. ábra Szállodák

/

Pozsony (Bratislava) teridetért 20Q4-ben
Forrás: saját adatok

lizációtípus. Kôzôttiik az említett Carlton, Tatra és Devín - Pozsony ebben az
idóben egyetlen 5 csillagos szállodája. Az itt található ôsszesen hat szállodában Pozsony befogadóképességének 46 %-a várt a Pozsonyba látogatókra.
Egyértelrnúen a leghagyományosabb és legrégebbi lokalizációtípusról van szó,
ugyanis itt találhatók Pozsony legrégibb szállodái.
A kôvetkezó lokalizációtípus B - szállodák az idegenforgalom szernpontjából attraktív kôzpontok kozelében, A "Zlaté piesky" rekreációs teruleten
(melyet turistaattrakciónak
lehet tartani) két szálloda található.
Pozsonyban már 1975-ben is 2 szálloda volt található a lakónegyedekben,
illetve a város mellékkäzpontjaiban - H-lokalizációtípus, koztuk Pozsony legnagyobb szállodája, a Bratislava Hotel. Ezekben az esetekben elsósorban a
városi rnellékkôzpontok funkciói bóvultek.
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A hetvenes évek elején nyíltak Pozsonyban
sporthotelek
a sportstadionok
kozelében - I-Iokalizációtípus.
És mivel ezeket a szállodákat
nem lehet az eredeti modell egyik típusához sem csatolni, sziikséges vo It a rnodellt új szállodalokalizáció típussal bôvíteni.
A múlt század kilencvenes éveinek második felében Pozsony szállodáinak
száma jelentósen megnävekedett,
és a szállodák lokalizációs modellje is megváltozott.
Az 197 S-ben azonosított
hotellokalizáció
típusokon
kívul 1996ban megjelentek a D-Iokalizációtípus
(szállodák a fóútvonalak
kozelében)
és
az E-lokalizációtípus
is (käzépnagyságú
szállodák a város "szép" helyein _
Pozsonyban
a városi liget szélén elhelyezett szállodákról
van szó).
Annak ellenére, hogy 1996-tól 2004-ig Pozsony szállodahálózata
jelentósen átalakult,
az elhelyezkedésuket
befolyásoló
tényezók és a Iokalizációtípusok čl város teruletén nem nagyon változtak. A helyzet Szlovákia fóvárosában még mindig eléggé eltér az általános modellról (3. ábra).

CBD

Úzleti kozpont

u...-=:::J

Városliget

~

Vizi terulerek

~

Duna

=-..

Fôúrvonalak

3. ábra Pozsony

(Bratislava) hotellokalizáció-típus
modellje 2004-ben
A - l Hotellokalizáció-típus
A - a tôrténelmi uároskôzpont
szélén; B - az idegenforgalom szempontjából attraktív
létesítmények és hozpontol: kôzelében; D - a foútvonalak
kozelében;
E - a városliget szélén; H - a lakónegyedekben
és a város mellékkäzpontjaiban;
l - a sportlétesítmények
kozelében. Forrás: saját adatok

Pozsony legjelentosebb
szállodalokalizáció
típusa az új évezred elején is
marad az A betúvel jelôlt szállodák a városkozpontban,
fóként a torténelmi
városkôzpont
szélén. Ezek a szállodák Pozsony esetében elsósorban
a koz-
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pont uzleti funkciójához
és az itt található
látványosságokhoz
kotôdnek.'
Täbb szálloda található a Duna-parton,
amelyen fontos városi útvonal halad
át. 2004-ben
12 szálloda volt itt, melynek fele négycsillagos
(Carlton,
Danube, Perugia, Devín, Marroľ s, Marina), és itt található
a kulfôldi láncokhoz
kôtódó pozsonyi szállodák täbbsége is (Carlton, Danube, Marrol's, Ibis és az
akkoriban felújítás alatt lévô Crowne Plaza), valamint 3 másik hotel is (Gracia, Fairway, Marina).
Az utolsó évtizedben
megváltozott
a B-Iokalizációtípus
jelentôsége.
Ez
azzal fugg ossze, hogy jelentôsen csokkent a turisták érdeklódése a strandolás
iránt Pozsony terúletén. Fôként "Zlaté piesky" -rôl van szó, ah 01 csak 1 szálloda maradt. Hasonlóan
Ligetfaiun (Petržalka keriilet), a "Draždiak"
part ján is
a kilencvenes évek elején nyílt motel, mely pár év után beszuntette múkodését.
Jelenleg itt épiil egy új nagy szálloda. Amíg a pozsonyi vízi teruletek jelentôsége csokkent, addig a kilencvenes években újonnan nyílt "Incheba"
kiállítási
kozpont fontos vonzerôvel rendelkezik a Pozsonyba látogatók számára. Természetesen a kiállítási kozpont kôzvetlen szomszédságában
szálloda is található. Eddig csak egy, melynek oka, hogy a kiállítási kozpont a városkozponthoz kozel fekszik. Ezen kívul kihasználták
Pozsony egyik legnevezetesebb
torténelmi
emlékét, Devín várat is, melynek kozelében
2004-ben
nyílt új
négycsillagos kis szálloda, amely Pozsony legkisebb szállodái kôzé tartozik.
A városkäzponton
kívul Pozsonyban
a legtäbb szálloda a fôútvonalaknál
található - D-lokalizációtípus.
Osszesen 11 szállodáról
van szó. A legfontosabb kozuluk a Holiday Inn Szálloda. Ennek a lokalizációtípusnak
az érdekessége, hogy az említett 11 szálloda kozul 7 vo It vagy még jelenleg is mukôdó munkásszálló,
vagy egyetemi, illetve kozépiskolai
kollégium épuletében
helyezkedik el. Feltételezni lehet, hogy éppen az épiilet jó elhelyezkedése
volt
a dontó abban, ho gy megváltozott
a funkciója.
Pozsony "szép" helye kétségtelenul
a nagy kiterjedésú városliget - E-lokalizációtípus.
Csak a kilencvenes évek elején használták
ki Pozsonyban
ezt a
fontos tényezôt a szállodák elhelyezkedésében,
kozuluk legfontosabb
a West
Best Western Szálloda.
Pozsonyban
egyre tobb szálloda helyezkedik el a lakónegyedekben,
illetve
a város mellékkozpontjaiban
- H-lokalizációtípus.
Osszesen 9 szállodáról van
szó, melynek egy része Pozsony keruleteinek
käzpontjaiban
található, tobbséguk a lakónegyedekben,
nem túl nagy távolságra helyezkedik el a fontosabb útvonalaktól. Ezeken kívul ide tartozik az a 4 szálloda is, am ely ek a Pozsonyi Vár
kozelében lévó villanegyedben
találhatóak,
kozuluk 2 kulfoldi hotelhálózathoz kôtódik (Antares és Residenee - Pozsony egyetlen apartman
szállodája).
Az utóbbi években kissé csokkent az l-lokalizációtípus
jelent6sége
POzsonyban, 1996-ban még 6 szálloda volt a sportlétesítmények
kozelében, 2004ben mál' csak 4, kôzôttuk az újonnan épített Set Szálloda a Nemzeti Teniszkózpontnál ("Národné tenisové centrum").
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Végiil szukséges megjegyezni, ho gy Pozsony teruletére is jellemzó az atény,
hogy a jelentôs kulfoldi hotelhálózatok
nagy on iigyelnek a szálloda épuletének
jó elhelyezkedésére.
Ahogy már említettem,
a kulfoldi hálózatokhoz
kotôdô
szállodák täbbsége (Carlton, Danube, Marroľs,
Ibis, Crowne Plaza) a városkôzpontban
található, illetve itt épul. A täbbi szálloda is, amely a kulfoldi szállodaláncokhoz
kotôdik, jó lokalizációval
rendelkezik - a Holiday Inn egy fontos városi útvonal mentén található, a West Best Western a városi ligetparkban,
és a Pozsonyi Vár ala tt is található 2 kisebb szálloda (Antares, Residence).
A jó lokalizáció jelentôségét
és fontosságát
a szálloda sikerében egy pozsonyi példa is tanúsítja. 2004-ben egyetlen szálloda nem kotôdott egyik tényezôhoz sem. Egy kis családi szállodáról volt szó, amely családi ház átépítése
után nyílt. A szál1oda, amely nagyon nehezen vo It csak elérhetô és rendkívul
nehezen volt megtalálható,
2006-ban már nem rnúkodott.

Kôvetkeztetése k
197 S-ben a pozsonyi szállodák lokalizációs modellje sajátságos és jelentósen
eltér az általános modelltôl, Ritter (1985) szerint hasonló kutatásokat
csak
olyan város teruletén érdemes megvalósítani,
amely elég nagy az ilyen analízishez, amelynek täbb mint 250 ezer lakosa van. Ugyan ahatvanas
évek felében
Pozsony lakosainak
száma átlépte a 250 ezret, mégis nagyon nehéz osszehasonlítani az általános modellel és az európ ai nagyvárosokkal,
mivelhogy mint
nagyváros, täbbnyire a tervezett szocialista gazdaság befolyása alatt fejlôdôtt,
Az 1989-es politikai változások természetesen
erôsen befolyásolták
Pozsony és
a szállodai hálózat fejlôdését. Annak ellenére, hogy Pozsony szállodáinak lokalizációs modellje eléggé sajátságos, fokozatosan
kozelít az általános modellhez.
A szállodákon
kívul, amelyek a sportlétesítmények
kozelében találhatóak,
Pozsony sajátosságai
kozé tartozik, hogy számos szálloda a városi kultúrtáj
természeti osszetevóihez
kotódik - a Duna mentén, a strandolásra
kihasznált
vízi teruleteknél és a városi ligetpark szélén. Ezen kívul Pozsonyban täbb szálloda nem tipikusan a villanegyedben
helyezkedik el a Pozsonyi Vár alatt. Az
utóbbi esetben nagyon jó lokalizációról
van szó, ugyanis ez egy nyugodt hely
a városkäzpont
kozvetlen szomszédságában.
Pozsony terúletérôl hiányoznak
azok a szállodák, amelyek a käzlekedési
teruletekhez
kotôdnek,
A vasútállomás
käzelében a teljes, vizsgálat alá vont
harmincéves
idôszakban
nem volt egyetlen szálloda sem. Ennek fo oka az
lehet, hogy a vasútállomás
elég käzel van a városkäzponthoz,
és a vasút szerepe a személyek szállításában
nagy távolságokra
manapság már kisebb, mint
a múltban volt. A múltban voltak is szállodák a pozsonyi vasútállomás
kôzelében - a Hron Szállodát az otvenes években, a Kriváň Szállodát a hetvenes
évek elején zárták be.

.,
Pozsonyban
szintén hiányoznak
a nagy modern szállodák a repiilôtér kozelében és a f6 útvonalaknál
a város perifériáján.
A repulôtérhez
vezetó úton
egyetlen kisebb egycsillagos szálloda található,
amely korábban
munkásszállóként múkôdott
a repulôtér
dolgozói számára. Nagy, modern szállodák a
repulótér käzelében azért nincsenek, mert a pozsonyi repulôtér
nemzetkozi
jelentôsége még mindig nem nagy, annak ellenére, hogy az utóbbi években novekedett (mióta a Sky Europe gépei repiilnek Pozsonyba). A pozsonyi repiilótér nem túl nagy nernzetkozi jelent6sége azzal kapcsolatos,
ho gy a volt Csehszlovákiában
természetesen
a prágai repulôtér volt a legfontosabb.
Jelenleg
pedig a pozsonyi repúlótér käzelében található két sokkal fontosabb és jelentôsebb nemzetkäzi repiilôtér: Bécsben és Budapesten. Jelenleg a repulótér kozelében tervezik egy új szálloda építését, de még az építkezés nem kezdôdott meg.
Nagy modern szállodákra
Pozsony perifériáján
jelenleg nincs nagy szukség, arni a szlovák fôváros excentrikus
fekvésével fiigg ässze. Pozsony szélén
ugyan található szálloda, de - egy kivételével - täbbnyire egy- és kétcsillagos
szállodákról
van szó. A magyarországi
Rajka felé vezetó útnál, "Petržalka"
szélén ugyan van egy négycsillagos hotel, de ebben az esetben kis szállodáról
van szó, és nem egyértelrnú a perifériai fekvése sem.
Ezen kívul Pozsonyban
egyik évben sem azonosítottak
F-lokalizácótípust
modern szállodák alapján a CBD és a tôrténelrni városkäzpont
kozotti átmenô
óvezetben. Pozsony esetében ugyanis a jelenlegi és a tärténelmi városkäzpont
käzätti átmenet viszonylag nagy kiterjedésú, De szukséges megjegyezni, hogy
sok szálloda a tärténelmi
városkäzpont
szélén az említett átmenet teriiletén
található, így aztán fontos térségról van szó a szállodák lokalizációja
szernpontjából.
De csak nehezen lehet tranzitävezetnek
nevezni ezt a teruletet,
ugyanis a tärténelmi városkäzpont
elég nagy részérôl van szó.
Szúkséges megjegyezni,
ho gy a nyugati geográfusok
által (Ritter, Ashworth, de Haan, Williams, Shaw stb.) megalkotott
lokalizációs elméleteket és
modelleket
Pozsony teruletén nagyon nehéz alkalmazni,
ugyanis Szlovákia
városainak
túlnyomó täbbsége ugyan gazdag tärténelemmel
rendelkezik,
de
funkcionális
térbeli szerkezetének
alapvonalait
tobbnyire
az úgynevezett
"szocialista
építészet"
idôszakában
szerezte meg (Korec 1999). Hasonlóan
Pozsony legnagyobb fejlódési idôszaka, a II. világháború
utáni idószak, azaz
a szocialista
tervgazdaság
kiíejezôen
befolyásolta
a jelenlegi belsó térbeli
struktúráját,
amely jelentôsen sajátságos.
Végul szukséges hangsúlyozni,
hogy Pozsony

szállodai

hálózatának

fejlô-

désére jelentôsen hatott:
• a város fäldrajzi fekvése (négy ország határvonala
käzelében,
a Duna
mentén, Bécs és Budapest kozelében)
• a város käzlekedési
fekvése (négy jelentôs autópálya
- Csehországból,
Ausztriából,
Magyarországról
és a Vág rnentérôl - találkozása
käzel a
városkäzponthoz;
folyó - kikotô és vasúti keresztezôdés;
Schwechat re-
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nemzetkäzi

• a specifikus funkcionális
térbeli szerkezete
• az atény, hogy Pozsony fiatal fóváros, arnely sokkal kisebb mint a szomszédos országok fôvárosai,
,
• PO,zso~y Szlovákia kulcsfontosságú
ményeinek käzpontja.
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