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Inovace v cestovním ruchu na příkladu využití dědictví města Cheb 

Abstrakt 

Bakalářská práce je komparační studií měst Cheb a Hof. Cílem bylo navrhnout možné inovace 

pro zlepšení nabídky cestovního ruchu v Chebu. Návrh inovací vycházel z výsledků 

dotazníkového šetření realizovaného mezi návštěvníky města Chebu, rozhovorů s aktéry a 

srovnání nabídky služeb pro návštěvníky obou měst. Dále byl v práci zjišťován postoj vedení 

města Chebu k možným inovacím v cestovním ruchu. Práce srovnává služby Turistických 

informačních center měst Cheb a Hof. V práci jsou vymezeny významné památky a kulturní 

akce v obou městech. Dále byla v práci provedena analýza rozpočtů obou studovaných měst. 

Práce navrhuje inovace, které by mohli být v rámci města Chebu realizovány i s přihlédnutím 

k názoru vedení města. 

Klíčová slova: cestovní ruch, inovace, Cheb, Hof 

Inovation in tourism using the heritage of Cheb 

Abstract 

The thesis is a comparative study of the towns of Cheb and Hof. The goal is to propose possible 

innovations to improve the tourism offer in Cheb. The innovation proposal was based on the 

results of a questionnaire survey conducted amongst visitors to the town of Cheb, interviews 

with stakeholders, and comparison of the offer of services for visitors to both towns. In addition, 

the attitude of the municipal leadership of Cheb to potential innovations in tourism was 

ascertained in the thesis. The thesis compares the services of the Tourist Information Centres 

of Cheb and Hof. The thesis also specifies the significant monuments and cultural events in 

both towns. In addition the thesis contains an analysis of the budgets of both the towns in 

question. The thesis proposes innovations which could be implemented in Cheb that also take 

into account the opinions of the town’s leadership. 

Key words: tourism, innovation, Cheb, Hof 
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1. Úvod a cíle práce 

Cestovní ruch je pro města velkým přínosem. Některá města však neumí však potenciál tohoto 

odvětví efektivně využít. Města, které jsem zvolila pro srovnání ve své bakalářské práci 

potenciál pro rozvoj cestovního ruchu nepochybně mají. Jsou to města Cheb a Hof.   

Město Cheb jsem zvolila, protože ho velice dobře znám. Nachází se zde velké množství 

památek, které jsou koncentrované na poměrně malém prostoru. Město bývá v médiích 

prezentováno spíše v negativním světle (Dohnal, Hrudková, Šindlerová, 2012). Proto je většina 

návštěvníků při návštěvě pozitivně překvapena. Zároveň má město potenciál ve své poloze.  

Pro srovnání jsem zvolila město Hof v Německu. Zaměřím se na srovnání služeb a přístupů 

k cestovnímu ruchu. Zajímalo mě, jaké jsou rozdíly v přístupu ve městě nacházejícím se 

v Německu a v Česku a jestli je možné na základě poznatků z Hofu navrhnout inovace pro 

zlepšení nabídky služeb cestovního ruchu v Chebu. 

V bakalářské práci jsem si stanovila tyto cíle: 

• Hlavním cílem práce je na základě srovnání služeb v cestovním ruchu v Chebu a v Hofu 

navrhnout inovace pro zkvalitnění nabídky služeb cestovního ruchu v Chebu. 

• První dílčí cíl je srovnání situace v cestovním ruchu v obou městech na základě 

návštěvnosti, služeb Turistického informačního centra (dále TIC) a analýzy rozpočtů 

měst. 

• Druhý dílčí cíl je srovnat přístup k cestovnímu ruchu na základě rozhovorů se zástupci 

vedení měst. 

• Třetí dílčí cíl je provedení a vyhodnocení dotazníkového šetření mezi návštěvníky města 

Chebu. 

• Čtvrtým dílčím cílem je návrh možností pro zlepšení služeb cestovního ruchu v Cheb. 

Pro bakalářskou práci jsem si vymezila následující výzkumné otázky: 

• Jaké jsou rozdíly ve službách v cestovním ruchu v rámci měst Cheb a Hof? 

• Jaké preference, co se týká služeb, mají návštěvníci města Chebu? 

• Jak je možné inovovat cestovní ruch v Chebu a jak se k možným inovacím staví vedení 

města? 
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Práce je rozčleněna do několika kapitol. První kapitola zahrnuje úvod a hlavní cíle práce. 

V další kapitole se zaměřím na rešerši literatury. V této kapitole je podrobněji rozpracovaná 

použitá literatura a kvalifikační práce využitá při tvorbě bakalářské práce. Třetí kapitola 

obsahuje metodiku. Je v ní popsán způsob provedení dotazníkového šetření, vedení rozhovorů 

,způsob analýzy dokumentů a způsob interpretace dat o návštěvnosti obou měst. Čtvrtá kapitola 

je zaměřena na město Cheb. Obsahuje stručnou historii města Chebu (4.1), významné památky 

města Chebu (4.2), významné kulturní akce města (4.3), návštěvnost (4.4) a služby Turistického 

infocentra (4.5).  Pátá kapitola je věnována městu Hof. Popisuje stručnou historii města (5.1), 

významné památky města (5.2), významné kulturní akce města (5.3), návštěvnost (5.4) a služby 

Turistického infocentra (5.5).   V šesté kapitole je provedeno srovnání obou měst.  V sedmé 

kapitole jsou vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření mezi návštěvníky města Chebu. 

Osmá kapitola obsahuje analýzu rozpočtu města Chebu (8.1) a města Hofu (8.2). V deváté 

kapitole jsou interpretovány rozhovory se starostou města Chebu (9.1) a pracovnicí TIC Hof 

(9.2). Desátá kapitola předkládá možnosti zkvalitnění cestovního ruchu v Chebu. Jedenáctá 

kapitola obsahuje návrh možné značené prohlídkové trasy ve městě Chebu. Dvanáctá kapitola 

shrnuje závěry práce.
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2. Rešerše literatury 

Zdroje, ze kterých byly čerpány informace pro mou bakalářskou práci jsou publikace zabývající 

se problematikou kulturního dědictví, cestovního ruchu a metodikou kvalitativního výzkumu, 

články z odborných časopisů, diplomové a bakalářské práce a internetové zdroje. Údaje o 

ochraně památek v Německu konkrétně v Bavorsku byly čerpány z bavorského zákona o 

památkové péči a ochraně. 

K vymezení základních pojmů z oblasti cestovního ruchu bylo využito Výkladového slovníku 

cestovního ruchu Páskové a Zelenky. Cestovní ruch  je značně složité vymezit. Často bývá 

prostorově vymezován vůči prostředí obvyklého pohledu studované osoby.V současné době 

jsou do CR zahrnovány i služební cesty a pracovní aktivity, které nejsou spojené s výdělečnou 

činností. Autoři vnímají cestovní ruch, jako specifické odvětví hospodářství. Cestovní ruch je 

motivován uspokojováním potřeb v oblasti využití volného času, rekreace, cestování a poznání. 

Dále cestovní ruch zahrnuje procesy provozování zařízení zajišťujících služby pro účastníky 

cestovního ruchu a  aktivity osob, které tyto služby nabízejí (Pásková, Zelenka, 2002). 

Dále je pro účel práce vhodné definovat pojem účastník cestovního ruchu. „Jedná se o osobu, 

která pobývá přechodně mimo místo svého běžného pobytu, přičemž motivací není výdělečná 

činnost v tomto místě a účastní se některého druhu nebo formy cestovního ruchu.“ (Pásková, 

Zelenka, 2002, s. 301) Jedná se o pobyt za účelem trávení volného času, podnikání nebo jiným  

účelem. „Jako turista je definován člověk, který se v navštíveném místě zdrží aspoň 24 hodin 

za účelem využití volného času.V tomto místě přespí v hromadném ubytovacím zařízení.“ 

(Pásková, Zelenka, 2002, s. 295) Oproti tomu jednodenní návštěvník nepřespí v žádném 

hromadném ubytovacím zařízení (Pásková, Zelenka, 2002). 

„Služby cestovního ruchu jsou definovné jako služby, které jsou poskytované turistům, 

návštěvníkům a cestujícím, které zahrnují ubytovací, stravovací, dopravní, informační, 

zprostředkovatelské, směnárenské, sportovně-rekreační, zábavní, kulturní, lázeňské a další 

služby. Bývají dle uspokojování potřeb návštěvíků děleny na služby základní a doplňkové“ 

(Pásková, Zelenka, 2002, s. 268). 

Informace o problematice kulturního dědictví bylo čerpáno z knihy Heřmanové a Chromého 

(2009). Dědictví je v této publikaci autory rozděleno na dědictví kulturní a přírodní. Dědictví 

zde autoři charakterizují jako kolektivní kategorii vyjadřující společenský konsensus a 

vyjadřující měřítko hodnot společnosti a jeho definování ovlivňují společenskými událostmi a 

zájmy. Cílem dědictví je dle publikace hodnoty pro další generace a zajistit jejich adekvátní 
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využití v souladu s potřebami společnosti. Dále autoři poznamenávají, že dědictví se obvykle 

pojí s ekonomickým využitím a rozvojem turismu.  Tento fakt může pomoci ve zlepšení 

ekonomiky v periferních oblastech (Heřmanová, Chromý, 2009).  V případě této práce se 

zaměřím na dědictví kulturní dědictví.  

Kulturní dědictví můžeme dělit na movité a nemovité. Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) 

vymezuje movité dědictví jako výtvarná díla, malířská, sochařská, díla uměleckého řemesla, 

liturgické předměty, hudební památky, archeologické nálezy atd. (Národní památkový ústav, 

2019b.). Nemovité dědictví je vymezeno jako stavby pozemky a historicky cenná díla, která 

jsou pevným základem spojena se zemí (Národní památkový ústav, 2019c). 

K problematice dědictví se váže pojem památková péče. Ochranou památek na globální úrovni 

se zabývá Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu (dále UNESCO). 

UNESCO člení památky do tří kategorií na památky kulturní, přírodní a smíšené. Návrhy na 

zařazení památky na seznam UNESCO podávají jednotlivé zúčastněné státy (Heřmanová, 

Chromý 2009). V Česku je v současné době 14 nemovitých památek zapsaných na seznam 

světového dědictví UNESCO. (UNESCO World Herittage centre, 2019). 

Co se týká ochrany památek v Česku určuje památkovou ochranu a péči zákon o státní 

památkové péči. Památková péče je prováděna Ministerstvem kultury nebo Národním 

památkovým ústavem. Památkově chráněny mohou být jednotlivé budovy, soubory budov i 

části krajiny. Památkově chráněná místa jsou uvedena v Ústředním seznamu kulturních 

památek (Heřmanová, Chromý,2009). 

Jelikož se práce zaměřuje i na město Hof, bude zde nastíněna i problematika památkové péče 

v Německu. V Německu jsou vytvářeny zákony o památkové péči pro jednotlivé spolkové 

země. V této práci byli informace interpretovány ze zákona o památkové ochraně a péči pro 

Bavorsko. Dle tohoto zákona zde registraci památek a jejich ochranu zajišťuje Spolkový úřad 

pro památkovou péči. V tomto zákoně je také uvedeno, že pokud se jedná o památky přímo 

užívané katolickou, evangelicko-luteránskou církví, musí úřady zohlednit stanovisko církve 

(Bayerische Staatskanzlei, 2019). 

Aby bylo možno kulturní dědictví správně využít v cestovním ruchu je důležitá správná 

interpretace kulturních památek. Výsledkem správné interpretace kulturní památky je produkt 

cestovního ruchu, který zprostředkovává návštěvníkům zážitek a zároveň nevede ke 

znehodnocení památky. Kulturní dědictví tvoří kulturně-historický potenciál destinace. 

Interpretace kulturních památek má i důležitou vzdělávací funkci (Kubů, 2019). 
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Informace o památkách a historii města byly získány z publikace Cheb město historicko-

turistický průvodce č.11 Jaromíra Boháče z roku 1999. V této publikaci autor shrnuje stručné 

dějiny města od první písemné zmínky, přes události spojené s husitskými válkami, třicetiletou 

válkou a oběma světovými válkami. Dále průvodce shrnuje informace o pamětihodnostech ve 

městě Cheb. Kapitoly jsou rozdělené na pamětihodnosti, kostely a kláštery a zaniklé sakrální 

stavby. V průvodci se nachází také informace o geografických souvislostech týkajících  se 

města Cheb. Jedná se například o informace o obyvatelstvu, hospodářství nebo sídelním 

uspořádání města. Tyto informace však již nejsou aktuální, a proto nebyly pro účely práce 

využity (Boháč, 1999). 

Hlavní poznatky o cestovním ruchu byly čerpány z publikace Městský cestovní ruch 

Vystoupila, Kotíkové a kolektivu (2017). Městský cestovní ruch je v publikaci charakterizován 

jako jakákoliv forma návštěvy nebo pobytu ve městě. Návštěvníci mají za cíl uspokojování 

potřeb, které souvisí s návštěvou města. Považujeme ho dnes za významnou formu cestovního 

ruchu. V současnosti se návštěvníci již nekoncentrují pouze do velkých měst, ale vlivem 

zkvalitnění dopravní infrastruktury se stále více přesouvají i do měst druhého řádu. Tato forma 

cestovního ruchu je koncentrována kolem významných památek. V současnosti jsou pro aktéry 

důležité i nákupní možnosti a podstatnou součástí je i kongresový cestovní ruch. V případě 

městského cestovního ruchu je podstatná i vzdělávací funkce. V rámci Česka hraje městský 

cestovní ruch podstatnou roli. Největší množství turistů je koncentrováno ve městech, kde se 

nachází památka zapsaná na seznamu UNESCO (Vystoupil, Kotíková a kol. 2017). 

Dále je důležité pro bakalářskou práci charakterizovat kulturní cestovní ruch. Ten Vystoupil a 

Kotíková vymezují jako, cestovní ruch, kde aktéři chtějí poznat kulturu a kulturní dědictví 

navštívené země. Evropská komise má snahu zachovat kulturní diverzitu regionů. Toto 

realizuje v rámci projektu Evropské hlavní město kultury (Vystoupil, Kotíková a kol. 2017).  

Problematiku kulturního cestovního ruchu řeší Richardson (2018) v článku Cultural tourism: A 

review of research and trends. Návštěvník je dle autora motivován touhou objevovat, učit se a 

prožívat. Turisté se stále více chtějí přiblížit místním obyvatelům a kladou větší důraz na 

autentičnost. Zároveň mohou příjmy z kulturního cestovního ruchu pomoci financovat výdaje 

potřebné k zachování kulturního dědictví. Na kulturní cestovní ruch má výrazný dopad použití 

technologií a sociálních sítí, které umocňují dopad zážitku. Zároveň umožňují nové technologie 

lépe studovat chování turistů a posoudit jejich reakce. Stále více dochází k propojování 

skutečných a virtuálních zážitků. (Richardson, 2018) 
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Důležitost kreativity v cestovním ruchu při rozvoji malých měst zdůrazňuje ve Richardson 

(2019) v článku Creative tourism: opportunities for smaller places?. Autor zde zdůrazňuje 

snahu malých měst přilákat návštěvníky a vytvořit tak sociální a ekonomické příležitosti pro 

obyvatele. Často však nemají znalosti potřebné k úspěšnému rozvoji. Zároveň poznamenává, 

že velká města bývají často ohroženy nadměrným cestovním ruchem a dochází zde k napětí 

mezi návštěvníky a obyvateli. Kreativní cestovní ruch je dle autora založen na osobní interakci 

mezi návštěvníky a místními obyvateli. Často klade důraz na využití nehmotného dědictví. 

Důležité je dbát na autentičnost a nekopírovat formát využívaný v jiných lokalitách. Zároveň 

může mít u malých měst negativní důsledky napodobování kreativních modelů velkých měst. 

(Richardson, 2019) 

Jelikož se obě města nacházejí v blízkosti státní hranice je vhodné zmínit i přeshraniční cestovní 

ruch. Poznatky byly čerpány z článku Novotného Přeshraniční cestovní ruch – příklad regionu 

Ašského výběžku (2018). V tomto článku autor vymezuje přeshraniční spolupráci jako aktivní 

podíl občanů nebo skupin na tvorbě stejných hodnot. Aktéři se snaží pochopit hodnoty druhé 

země a jejích obyvatel. Limity přeshraniční spolupráce můžeme nacházet v odlišnostech 

veřejné správy v Česku a v Německu. Přeshraniční spolupráci realizují nejčastěji obce nebo 

kraje a může být uskutečňována například formou projektu partnerských měst. Partnerskými 

městy jsou i Cheb a Hof, kterými se zabývám v této práci. Evropská unie podporuje 

přeshraniční spolupráci. Pro česko-bavorské pohraničí je vymezen specifický rozvojový 

program (Novotný, 2018). 

Poznatky o přeshraniční spolupráci jsou dále čerpány ze článku Dokoupila a Havlíčka Border 

and border region: theoretical aspects, identification and determination. Pro vymezení oblasti 

příhraničních regionů však neexistují jednotná kritéria. Na polaritu sousedních regionů má, dle 

autorů článku, vliv ekonomická vyspělost sousedních států. Propustnost hranice má vliv na 

rozvoj příhraničních regionů, ať už v oblasti kulturní, sociální nebo ekonomické. Čím více je 

hranice propustná, tím je příhraniční region větší. Rozvoj dále souvisí i s povahou sousedních 

regionů. Příhraniční region vykazuje přímou závislost na hranici. Velké změny v příhraničních 

regionech nastaly po zrušení hraničních kontrol v rámci Evropské unie. Důležitý aspekt pro 

příhraniční regiony je také přítomnost velkých sídel s vazbou na sousední regiony. Dalším 

důležitým aspektem je dopravní dostupnost a přítomnost důležitých hraničních přechodů 

(Dokoupil, Havlíček, 2002). 
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Dle Hendla (2005) můžeme data pro kvalitativní výzkum získávat formou pozorování, 

dotazování nebo analýzou dokumentů. Pro bakalářskou práci byla využita metoda 

dotazníkového šetření, strukturovaného rozhovoru a analýza dokumentů, konkrétně rozpočtů 

měst. Dle autora je analýza strukturovaného dotazníkového šetření s uzavřenými otázkami 

jednodušší než u nestrukturovaného dotazování. Jednou z nejdůležitějších věcí je správná 

formulace otázek, ať už otevřených nebo uzavřených. Předpokládá se, že všichni respondenti 

jsou vystaveny stejným stimulům a tím pádem lze odpovědi respondentů dobře porovnat. Touto 

formou můžeme získat poměrně velké množství informací od velkého množství osob. Průběh 

strukturovaného dotazování je plynulejší (Hendl, 2005). 

Co se týče strukturovaného rozhovoru, je nutné si předem vyjasnit obsah, formu a pořadí 

otázek. Celý proces vedení rozhovoru je určen účelem výzkumu. Musíme si předem stanovit i 

délku rozhovoru. Otázky, které během rozhovoru klademe, se neshodují s výzkumnými 

otázkami. Ke sdělovaným informací přistupujeme s neutrálním postojem. Dbáme na to, jak je 

dotazovaný rozhovorem ovlivněn. Strukturovaný rozhovor je vhodný, pokud máme na 

rozhovor omezený čas a nemůžeme rozhovor opakovat. Strukturovaný rozhovor se ze všech 

typů rozhovorů nejsnáze vyhodnocuje. Nevýhodu autor spatřuje v jisté omezenosti v tématu a 

v tom, že nemůžeme příliš zohlednit individuální okolnosti (Hendl, 2005). 

Analýza dokumentů může sloužit jako jediný podklad pro výzkum nebo jako doplněk 

pozorování a dotazování. Jako dokumenty jsou v publikaci definována data, která jsou získána 

někým jiným než výzkumníkem a pro jiný účel než účel výzkumu. Dokumenty dělíme na 

osobní dokumenty, úřední dokumenty, archivní data, výstupy z masových médií. V práci jsou 

analyzovány úřední dokumenty a archivní data (Hendl, 2005). 
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3. Metodika 

V kapitole metodika je uvedená literatura, ze které je v práci čerpáno. Dále jsou zde rozebrané 

metody použité v praktické části práce – dotazníkové šetření mezi návštěvníky města Cheb, 

analýza rozpočtů měst Cheb a Hof a rozhovory se starosty obou zmíněných měst. 

3.1 Rešerše literatury 

Základní pojmy z oblasti cestovního ruchu byly vymezeny za pomoci Výkladového slovníku 

cetovního ruchu (Pásková, Zelenka, 2002). Pro shrnutí tématu kulturního dědictví a památkové 

ochrany bylo čerpáno z publikace Kulturní regiony a kulturní geografie (Heřmanová, Chromý, 

2009). Pro vymezení pojmů movité a nemovité památky bylo čerpáno ze stránek Národního 

památkového ústavu. Pro nastínění tématu památkové péče v Bavorsku byl použit Bavorský 

zákon o památkové ochraně a péči. Údaj o počtu památek zapsaných na seznam světového 

dědictví UNESCO byl převzat z oficiálních internetových stránek UNESCO. Poznatky o 

cestovním ruchu byly čerpány z publikace Městský cestovní ruch (Vystoupil, Kotíková, 2017). 

Informace o metodice jsem čerpala z publikace Kvalitativní výzkum. (Hendl,2005) Čerpáno 

bylo z kapitoly 6 s názvem Metody získávání dat. Informace o historii města Chebu byly 

čerpány z publikace Cheb město historicko-turistický průvodce č.11. (Boháč, 1999). Další 

potřebné informace byly čerpány z odborných článků, ať už Českých nebo zahraničních. 

3.2 Dotazníkové šetření 

Cílem dotazníkové ho šetření bylo na zjistit spokojenost návštěvníků města Chebu se službami 

poskytovanými městem nebo Turistickým infocentrem. Dotazník byl určen návštěvníkům a 

turistům, kteří navštívili město Cheb. Dotazník v českém a německém jazyce je umístěn 

v příloze číslo 1 a 2. Dalším cílem bylo zjistit postoj respondentů k možným inovacím 

v cestovním ruchu. Dotazníkové šetření probíhalo ve městech Cheb a Františkovy Lázně 

v období od srpna do října roku 2019. Město Františkovy lázně bylo zvoleno, jelikož je zde 

velké množství lázeňských hostů, kteří s velkou pravděpodobností navštíví i město Cheb. 

V červnu 2019 byla provedena pilotní studie mezi návštěvníky campingu Amerika. Dotazníky 

byly následně umístěny v Muzeu Cheb, campingu Amerika, autokempu Rybářská bašta a 

v restauraci U Modrého slona. V Muzeu Cheb byly dotazníky umístěny pouze v měsíci srpnu, 

jelikož z důvodu rekonstrukce bylo muzeum po zbytek sezóny uzavřeno. Dotazovaní byli 

požádáni o vyplnění a následné odevzdání. S žádostí o umístění dotazníků bylo osloveno i 

několik institucí v Chebu. V městské galerii byla žádost o umístění dotazníků odmítnuta. Dále 

jsem oslovila kastelána Chebského hradu, od kterého jsem neobdržela žádnou reakci. 
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V městském infocentru my bylo sděleno, že pracovnice nemají čas dotazníky návštěvníkům 

rozdávat, ale že si mohu návštěvníky v infocentru oslovovat sama. To však z časových důvodů 

nebylo možné. Proto byly dotazníky umístěné i ve Františkových Lázních. Dotazovaní ve 

Františkových Lázních, byli před vyplněním dotazováni, jestli navštívili Cheb.  Rozdáno bylo 

150 dotazníků a 100 jich bylo vráceno. Šetření se zúčastnilo 100 návštěvníků.  Dotazníky byly 

poskytovány v českém a německém jazyce a byly koncipované pro zjištění spokojenosti 

s nabídkou služeb a postoje k možným inovacím v cestovním ruchu. Získaná data byla 

zpracována v programu Microsoft Excel a interpretována v kapitole 6. Výsledky dotazníkového 

šetření byly na žádost Mgr. Antonína Jalovce, starosty města Chebu, poskytnuty pro další 

využití. 

3.3 Rozhovory se starosty 

Při sestavování otázek pro rozhovor se starostou Chebu jsem vycházela ze Strategického plánu 

rozvoje města Chebu a z výsledků mého dotazníkového šetření. Rozhovor jsem vedla během 

osobní schůzky, která se uskutečnila 1.6 2020 a trvala 30 minut. Otázky byly dotazovanému 

zaslány e-mailem 3 dny dopředu, aby se mohl na rozhovor připravit. Otázky jsou umístěny 

v příloze pod číslem 12. Rozhovor byl po souhlasu dotazovaného nahráván a závěry jsou 

interpretovány v kapitole 9.1. Co se týká Hofu při sestavování otázek jsem vycházela 

z informací dostupných na webových stránkách TIC. Dále byly zařazeny i otázky na fungování 

partnerství mezi Chebem a Hofem, propagaci města a jazkovou vybavenost, aby bylo možné 

oba rozhovory porovnat. Dále byla o zodpovězení otázek e-mailem požádána starostka města 

Hof. Ta otázky předala pracovnici TIC, která otázky zodpověděla a zaslala je e – mailem zpět. 

E-mail byl odeslán 12.7. 2020. Komunikace probíhala v německém jazyce a výsledky jsou 

interpretovány v kapitole 9.2. 

3.4 Návštěvnost 

Data o počtu turistů ubytovaných v HUZ jsou čerpány z databáze Českého statistického úřadu 

a Bayerisch Landesamt für Statistik. Data o návštěvnosti TIC, Chebského hradu a prohlídkové trasy 

„Pod střechami chebských domů“ mi byla na žádost poskytnuta. Pro srovnání návštěvnosti obou měst 

byla použita intenzita cestovního ruchu. Jedná se o podíl počtu turistů ubytovaných v HUZ a počtu 

obyvatel studovaných  měst.  
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4 Charakteristika města Cheb 

Město Cheb leží v západní části Karlovarského kraje poblíž hranic s Německem. K 1.1 2019 

měl Cheb 31 977 obyvatel (ČSÚ, 2019a). Dále se nedaleko Chebu nachází významná lázeňská 

města jako jsou Františkovy Lázně, Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Už od období středověku 

byl Cheb významným dopravním uzlem. I nyní jím prochází významný železniční koridor. 

V Chebu se nachází také letiště, které je však využívané pouze pro sportovní účely. Nedaleko 

města se nachází přehradní nádrž Jesenice, která je hojně využívaná k rekreaci. V roce 1981 

získalo město status městské památkové rezervace (Turistické infocentrum, 2019h). 

4.1 Stručná historie města 

První písemná zmínka o  Chebu pochází z roku 1061. První stopy osídlení v této oblasti jsou 

ovšem známé již z mladší doby kamenné. V průběhu 11. století se Cheb dostal do sféry vlivu 

německé říše a již kolem roku 1125 byl na místě slovanského hradiště vybudován kamenný 

hrad. Kolem roku 1167 získává oblast Chebska císař Friedrich Barbarossa a Cheb se stává 

významným správním a politickým centrem. Kolem roku 1183 je v literatuře zmiňována 

přestavba hradu na císařskou falc. V roce 1266 byl Cheb připojen  Přemyslem Otakarem II. 

k Čechám. Toto však trvalo pouze dest let a od té doby docházelo k neustálému střídání 

německé a české nadvlády nad územím Chebska. Definitivně bylo Chebsko připojeno ke 

království Českému v roce 1322 (Boháč, 1999). 

První zmínka o Chebu, jako městě pochází z roku 1203 a v roce 1277 už je označován jako 

říšské město. V roce 1270 zasáhl město Cheb požár, který vedl k vytváření nové zástavby. Za 

vlády Lucemburků docházelo k dalšímu rozvoji města a k přiznání dalších práv. K jedinému 

dalšímu konfliktu s vládci došlo v roce 1350, kdy došlo k židovskému pogromu (Boháč, 1999). 

Tuto historickou událost připomíná ve městě i ulice Zavražděných, která spojuje nynější 

Židovskou a Provaznickou ulici. V té době vedla přes Cheb i nejvýznamnější obchodní cesta, 

spojující Cheb s dalšími městy v západní Evropě. V 15. století patřilo město mezi 

nejvýznamnější města zemí Koruny české. V té době bylo  také dobudováno opevnění kolem 

města. Během husitských válek město neutrpělo prakticky žádnou škodu (Boháč,1999).   

Významnou osobností spojenou s městem je osoba Jiřího z Poděbrad. Vedl zde významná 

politická jednání s Němci  a konaly se zde svatby jeho dětí (Boháč, 1999). Dodnes je po něm 

pojmenováno hlavní Chebské náměstí. 
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Během třicetileté války se Cheb dlouhou dobu snažil zachovat neutrální postoj. Přesto se mu 

však boje nevyhnuly. Nejprve byl obsazen saskými vojsky, od kterých ho získal zpět Albrecht 

z Valdštejna a následně byl opět obsazen Švédy (Boháč, 1999). Albrecht z Valdštejna je další 

osobou neodmyslitelně spjatou s městem Cheb, která je zde dodnes připomínána. V roce 1625 

sem poprvé dorazil verbovat muže do vojska. Cheb navštívil Valdštejn ještě čtyřikrát a jeho 

pátá návštěva v roce 1634 se mu stala osudnou a byl zde i se svou družinou zavražděn. Po 

třicetileté válce byl Cheb přebudován  na vojenskou pevnost. Cheb už nikdy nedosáhl svého 

někdejšího významu (Boháč, 1999). 

V 18. století dochází k přestavbě mnoha významných budov v Chebu a spousta domů dostává 

barokní podobu. V 19. století došlo k požáru v severní části města a  zrušení Chebské pevnosti. 

Dále došlo také k napojení Chebu na vznikající železniční síť  a Cheb se stává významným  

dopravním uzlem (Boháč, 1999).  

Na počátku 20. století se ve městě soustředí významné průmyslové podniky. V roce 1908, 1909 

a 1911 se ve městě odehráli první Valdštejnské hry, které byli později obnoveny a odehrávají 

se až do současnosti. Významně Cheb poznamenali i obě světové války, kvůli převažujícímu 

německému obyvatelstvu v oblasti Chebska (Boháč, 1999). 

Po roce 1989 a otevření hranic začal význam polohy města Chebu opět  růst. V roce 1991 se 

stal Cheb součástí projektu Euroregio Egrensis a začaly se realizovat společné projekty 

společně s příhraničními oblastmi v Německu. Po otevření se zvýšila i dopravní zátěž města 

Chebu a byla nutná stavba obchvatu města. Výstavba tohoto obchvatu byla zahájena v roce 

1993. V roce 2002 začala ve městě výstavba průmyslového parku, který v současnosti nabízí 

velké množství pracovních míst. V roce 2007 došlo k rekonstrukci bývalých kasáren na 

obchodní centrum Dragoun. Nacházela se zde proslulá vietnamská tržnice. Tato tržnice byla 

jedním  z aspektů negativní image města Chebu. V roce 2011 byla dokončena rekonstrukce pěší 

zóny a v roce 2012 úpravy levého břehu řeky Ohře. Zde se v současné době nachází například 

sportovní areál nebo lanové centrum. (Historická sídla, 2020) 

4.2 Významné památky Chebu 

Všechny památky jsou přístupné nebo částečně přístupné veřejnosti. Přístupnost a další využití 

památek je shrnuto v tabulce č. 1 níže. Fotografie památek jsou k dispozici v příloze pod čísly 

3 -10. Mapa památek města Chebu se nachází v příloze pod číslem 22. 
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Tabulka 1: Přístupnost a využití památek v Chebu 

Památka Přístupnost Další využití 

Chebský hrad Přístupný celoročně  

V červenci a v srpnu možná 

prohlídka s průvodcem 

 

Kulturní akce – např. 

Valdštejnské slavnosti, divadelní 

představení 

Špalíček Přístupný pouze v rámci 

podniků v budově sídlících 

 

 

 

Kostel sv. Mikuláše a 

Alžběty 

Chrám, věž a krypta 

přístupné celoročně od úterý 

do neděle 

 

 

Koncerty, mše 

Františkánský klášter V období duben-říjen od 

úterý do neděle, klášterní 

zahrada od dubna do října 

otevřena denně 

 

 

Koncerty v klášterní zahradě 

Kostel sv. Kláry Přístupný duben-září od 

úterý do neděle, jindy po 

předchozí domluvě 

 

 

Pachelbelův dům Přístupný celoročně v rámci 

expozice Chebského muzea 

 

 

Kulturní akce pořádané muzeem 

– např. chebský masopust, 

velikonoční jarmark 

Chebské krovy Zpřístupněno 5 krovů 

v rámci prohlídkové trasy 

 

 

2.9 -7.9 2019 workshop stavby 

historického krovu na náměstí 

Zdroj: Turistické infocentrum Cheb, Interaktivní encyklopedie města Chebu, vlastní tvorba 

Chebský hrad 

Jedná se o jedinou Štaufskou císařskou falc na našem území. Původní kamenný hrad byl 

postaven již kolem roku 1125 a koncem 12. století byl přestavěn Fiedrichem Barbarossou na 

císařskou falc. Dominantami hradu jsou černá věž a románsko-gotická kaple sv. Erharda a 

Uršuly (Chebský hrad, 2020). Jádro Chebského hradu tvoří císařský palác v severní části 

nádvoří, ze kterého je však zachována pouze obvodová zeď. Dominantu tvoří pětidílná 

arkádová okna. Chebská kaple s žebrovou klenbou patří k nejvýznamějším stavbám na našem 

území (Boháč, 1999). Chebský hrad je návštěvníkům otevřen celoročně. V červenci a v srpnu 
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jsou na hradě k dispozici průvodci a po předchozí domluvě je možná i cizojazyčná prohlídka. 

Počet návštěvníků Chebského hradu v letech 2012 až 2019 je zobrazen v grafu 1. 

Graf 1: Počet návštěvníků Chebského hradu (2012-2019) 

 

Zdroj: Město Cheb, vlastní tvorba 

Špalíček 

Komplex jedenácti kupeckých a hrázděných domů, který se začal budovat ve 13. století. 

Dokončen byl však až v 15. století. Komplex je rozdělen na dva bloky, oddělené pouze 160 cm 

širokou kramářskou uličkou. (Turistické infocentrum Cheb, 2020a) Dle záznamů z roku 1427 

je patrné, že půdorys této dominanty byl zachován až do dnešní doby. Dříve byl součástí ještě 

třetí blok domů, který byl však v průběhu historie zbořen (Boháč, 1999). Fotografie jsou 

umístěny v příloze pod čísly 7 a 8. 

Kostel sv. Mikuláše a Alžběty 

Byl původně vystavěn jako románská bazilika. Díky častým požárům byl kostel několikrát 

přestavěn. Poslední úprava zahrnovala vybudování novogotického zastřešení, které však bylo 

v roce 1945 při bombardování zničeno. Provizorní zastřešení vydrželo na věžích kostela až do 

roku 2008 (Turistické infocentrum Cheb, 2020c). Významně se na konečné podobě města 

podepsala přestavba v 19. století. Většina původního barokního vybavení byla zničena během 

požáru (Boháč, 1999). Fotografie je umístěna v příloze pod číslem 6. 
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Františkánský klášter 

Přesný rok výstavby Františkánského kláštera není znám. S jistotou je zaznamenána existence 

kláštera v roce 1256. V roce 1270 zasáhl klášter požár. Součástí kláštera je i kostel vybudovaný 

v roce 1285 a řadí se k nejstarším gotickým kostelům v Čechách. Klášter fungoval až do roku 

1951 (Turistické infocentrum Cheb, 2020d). Fotografie je umístěna v příloze pod číslem 3. 

Kostel sv. Kláry 

Barokní kostel, který byl součástí kláštera Klarisek. Klášter byl postaven již ve 13. století. 

Kostel samotný byl vysvěcen až po roce 1456. V roce 1700 byl klášter zbourán. Mezi lety 1706 

a 1709 byl vystaven nový kostel v barokním slohu. Po zrušení řádu Klarisek sloužil kostel 

k různým účelům jako například sklad ledu pro pivovar nebo jako vězení. V současnosti je 

kostel využíván jako koncertní nebo výstavní síň (Turistické infocentrum Cheb, 2020b). 

Pachelbelův dům 

Pachelbelův dům byl pojmenován po jeho majiteli a starostovi města Chebu během období 

třicetileté války. Dům se proslavil jako místo, kde byl 25. února 1634 zavražděn Albrecht 

z Valdštejna. V současnosti se v domě nachází chebské muzeum (Turistické infocentrum Cheb, 

2020e). Fotografie je umístěna v příloze pod číslem 9. 

Historické krovy 

Chebské krovy jsou nejvýznamnějším dochovaným souborem krovů na území Česka. 

V souboru se dochovaly krovy datované do středověku až po krovy z 20. století. V Chebu bylo 

doposud objeveno 12 krovů středověkých, 20 renesančních a barokních a více než 20 krovů 

z dalších období. Krov Františkánského kláštera je nejstarším dochovaným krovem v Česku. 

Krovy jsou zachované ve velice dobrém stavu. To je způsobeno i tím, že poslední velký požár 

města Cheb se odehrál v roce 1270. Existence takového souboru je zapříčiněna bohatstvím 

chebských kupců, kteří stavěli několikapatrové domy s krovy z kvalitního dřeva a střechy 

pokrývali pálenou střešní krytinou, která zabránila zatékání a bránila šíření požárů. V současné 

době je soubor několika krovů zpřístupněn veřejnosti v rámci komentované prohlídkové trasy 

„Pod střechami chebských domů“. Tato prohlídková trasa funguje od května 2017. Prohlídky 

jsou možné po vyplnění formuláře na stránkách spolku Historický Cheb. (Historický Cheb, 

2020). Návštěvnost památky od doby jejího otevření je zobrazena v grafu 2. Chebské krovy 

byly v roce 2020 agenturou CzechTourism zařazeny mezi 42 neobjevených skvostů Česka. 

(CzechTourism, 2020) 
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Graf 2: Počet návštěvníků prohlídkové trasy „Pod střechami chebských domů“ (květen 2017- 

2019) 

 

Zdroj: Turistické infocentrum Cheb, vlastní tvorba 

4.3 Významné kulturní akce v Chebu 

Ve své bakalářské práci přiblížím blíže tři kulturní akce konané ve městě Chebu. Konkrétně 

jsou to Valdštejnské slavnosti, Fijo a Chebské dvorky. 

Valdštejnské slavnosti 

Poprvé se slavnosti odehrály už v roce 1908. Novodobé Valdštejnské slavnosti se v Chebu 

konají od roku 2005, kdy si město připomnělo 370. výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna. 

Albrecht z Valdštejna byl zavražděn 25. února 1634 v Pachelbelově domě na chebském 

náměstí. V Pachelbelově domě se v současnosti nachází chebské muzeum. Slavnosti probíhají 

vždy dva dny. Během těchto dvou dnů se konají různé průvody, rekonstrukce bitev, koncerty, 

historický jarmark a další kulturní akce. (Valdštejnské slavnosti v Chebu, 2020a).Většina 

programu slavností se odehrává na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, dále na Chebském hradě 

nebo v areálu Krajinné výstavy, který se nachází na břehu řeky Ohře. (Valdštejnské slavnosti 

v Chebu, 2020b).Valdštejnské slavnosti nejsou organizovány pouze v Chebu, ale i v jiných 

městech spojených s osobou Albrechta z Valdštejna. Jsou to například města Frýdlant a Jičín. 

V roce 2008 uzavřela města Frýdlant, Jičín, Cheb a Praha spojenectví ve jménu Albrechta 

z Valdštejna a společně se podílejí na organizaci Valdštejnských slavností. Až do roku 2011 se 

slavnosti konaly každý rok a od roku 2011 je tato akce pořádána jednou za dva roky. Slavnosti 
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se obvykle konají na přelomu srpna a září a trvají 2 dny (Valdštejnské slavnosti v Chebu, 

2020a). 

FIJO 

FIJO neboli Mezinárodní festival dechových orchestrů mladých je ve městě pořádán od roku 

1970. Festival u jeho zrodu podpořili i významné české hudební osobnosti, jako například 

Jaromír Vejvoda, Václav Poncar, Karel Vacek nebo Jindřich Praveček. Skladba Jindřicha 

Pravečky Prapory, zavlajte se stala symbolickou hymnou celého festivalu. Prvního ročníku se 

zúčastnilo 13 evropských orchestrů. Za celou dobu konání festivalu do města zavítalo 435 

orchestrů z 34 států Evropy a Asie. Součástí programu je průvod městem za účasti všech 

orchestrů, koncerty, přehlídka Showbandů a zahajovací a závěrečný ceremoniál. V posledních 

ročnících se v rámci festivalu FIJO jsou pořádány koncerty i v dalších městech regionu.  

Festival se ve městě koná jednou za 2 roky a v roce 2020 se měl odehrát 23. ročník. Obvykle 

se festival koná na konci měsíce června a trvá 3 dny. (FIJO, 2016) 

Chebské dvorky 

Jedná se o krajský festival uměleckých projektů pořádaný chebskou galerií G4. V průběhu 

festivalu se v historickém centru města konají výstavy, workshopy, tvůrčí dílny, filmové 

projekce, koncerty a divadelní představení. Akce se účastní umělci z Česka i zahraničí. Festival 

se obvykle koná první červnový víkend a trvá obvykle 3 dny (Chebské dvorky, 2020). 

4.4 Návštěvnost 

Data o počtu turistů a počtu hromadných ubytovacích zařízení jsou k dispozici na stránkách 

Českého statistického úřadu pro období 2012-2018. Počet ubytovacích zařízení byl v tomto 

rozmezí téměř stejný. Kolísal mezi 18 a 22 ubytovacími zařízeními. Nejvíce ubytovacích 

zařízení bylo v Chebu v roce 2017 a nejméně v letech 2013 a 2014. V těchto letech bylo 

v Chebu 18 hromadných ubytovacích zařízení. I když nejvíce ubytovacích zařízení bylo v roce 

2017, tak největší počet lůžek byl v Chebu v roce 2012. Nejmenší počet lůžek byl shodně 

s počtem ubytovacích zařízení v letech 2013 a 2014 (ČSÚ 2019b). 

Počet turistů se mezi lety 2012 a 2018 postupně zvyšoval. V roce 2012 přenocovalo 

v hromadných ubytovacích zařízeních 29 058 turistů. V roce 2018 už to bylo 35 737 turistů. 

Výraznější nárůst nastal mezi lety 2014 a 2015. Mezi lety 2015 a 2016 došlo k mírnému 

poklesu. Průměrný počet přenocování se ve zkoumaném rozmezí snižoval až do roku 2017. 

Rozdíl mezi tuzemskými a zahraničními turisty se neustále zvyšoval až do roku 2017, jak 
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můžeme vidět v grafu č. 3. V roce 2012 přenocovalo v Chebu o 2044 více zahraničních turistů 

než tuzemských. V roce 2018 to bylo už o 6303 zahraničních turistů více (ČSÚ 2019c). 

Graf 3: Vývoj počtu turistů v Chebu (2012-2018) 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní tvorba 

Data o počtu návštěvníků TIC jsou evidována od roku 2003. U počtu návštěvníků je vidět 

v daném rozmezí velký nárůst, jak je vidět v grafu 2. V roce 2012 navštívilo TIC 15 150 

návštěvníků a v roce 2018 už 84 576 návštěvníků. Mezi lety 2003 a 2008 navštívilo TIC více 

zahraničních návštěvníků než tuzemských. V roce 2009 se trend obrátil a TIC navštěvuje více 

tuzemských než zahraničních návštěvníků. V roce 2011 nastal výrazný nárůst počtu 

tuzemských návštěvníků. To mohlo být způsobeno otevřením kulturního centra Svoboda a tím 

pádem více návštěv za účelem nákupu lístků na kulturní akce. Zároveň se v roce 2011 konaly 

akce k oslavě 950 let založení Chebu. Další výrazný nárůst nastal v roce 2013 v důsledku 

otevření Krajinné výstavy, a navíc se konaly tradiční Valdštejnské slavnosti. V letech 2016 a 

2017 nedošlo k výraznému nárůstu počtu návštěvníků. V roce 2017 byla otevřena nová 

prohlídková trasa „Pod střechami chebských domů“, která je městem významně propagována, 

a proto dochází opět k nárůstu počtu návštěvníků. 

Nejmenší návštěvnost TIC je v celém pozorovaném období v měsíci lednu. Největší 

návštěvnost je v červenci a v srpnu. Můžeme tedy soudit, že vrchol turistické sezóny v Chebu 
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je v letních měsících. To je pravděpodobně způsobeno tím, že v létě se konají tradiční kulturní 

akce, jako jsou Valdštejnské slavnosti a mezinárodní festival dechových orchestrů FIJO. 

Graf 4: Vývoj počtu návštěvníků TIC 2003-2019 (data za rok 2019 jsou měřena od ledna do 

října) 

 

Zdroj: Turistické informační centrum Cheb, vlastní tvorba 

4.5 Služby Turistického infocentra města Cheb 

Turistické infocentrum v Chebu sídlí v ulici Jateční a v těsné blízkosti náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad. Je otevřeno celoročně od pondělí do neděle. Návštěvníkům TIC poskytuje 

informace o ubytovacích a stravovacích službách, vlakových a autobusových spojích, návštěvní 

době památek a o kulturních a sportovních akcí. V TIC je možné koupit, mapy, brožury, 

pohlednice a další upomínkové předměty. Dále TIC zprostředkovává prodej vstupenek do 

Západočeského divadla a na akce pořádané KC Svoboda. Infocentrum zajišťuje zájemcům 

rozesílání pravidelného měsíčního přehledu o kulturních akcích. Dále je TIC schopno zajistit 

služby průvodce pro skupiny a zapůjčení audioprůvodců. Pracovnice jsou schopny poskytnout 

návštěvníkům tipy na výlety a informace o cyklostezkách. Dále je možné využití kopírovacích 

služeb a veřejného internetu. V infocentru je možné si rezervovat místo na prohlídkové trase 

„Pod střechami chebských domů.“ Na webových stránkách infocentra mohou návštěvníci najít 

informace o možnostech parkování, lékárnách, poštách, bankách a směnárnách, které se ve 

městě nachází (Turistické infocentrum, 2020f).Turistické informační centrum je bezbariérové. 

Vlastní návštěvou jsem ověřila schopnost zaměstnankyň TIC komunikovat v německém jazyce.  
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5 Charakteristika města Hof 

Město Hof je jedno z nejsevernějších měst v Bavorsku (Hof, 2020b). Leží v územním celku 

Horní Franky. K 31.3. 2019 žilo v Hofu 45 920 obyvatel (Hof, 2020a). Městem protéká řeka 

Saale a jižně od města leží přehradní nádrž Untreusee, která je využívána k rekreaci. Hof se 

nachází v horském celku Francký les (Hof, 2020b). 

5.1 Stručná historie města 

První písemnou zmínku o městě Hofu můžeme datovat do roku 1214. Ještě dříve roku 1080 

byla zmiňována stavba kostela sv. Vavřince. V období kolem roku 1180 byla na území dnešního 

města Hofu vystavěna obec Altstadt (Staré město). Ve městě se dodnes nachází stejnojmená 

ulice.  Kolem roku 1230 započala stavba Nového města (Neuestadt), které status města získalo 

v roce 1319 (Hof, 2020l). 

Kolem roku 1248 je v Hofu vystavěna první obraná zeď a kolem roku 1264 vybudována 

nemocnice. Z této doby jsou  patrné také první zmínky o klášteře Františkánů  a Klarisek. 

V roce 1299 došlo k prvnímu  velkému požáru města. Z doby mezi léty 1248 a 1373 pochází 

lev ve znaku města Hofu a označení  oblasti jako Vogtland (Hof, 2020l). 

V roce 1430 došlo k napadení a zničení města husity. V tomto období byla také dovezena do 

města bavlna což dalo základ textilnímu průmyslu v Hofu. Dále byl v 15. století v kostele sv. 

Michaela dobudován „Hofský oltář“. Na počátku 16. století zasáhly město Hof další dva velké 

požáry. V polovině 16. století město čelilo obléhání. Po sedmi týdnech však město bylo nuceno 

kapitulovat  (Hof, 2020l). 

17. století začíná v Hofu dalším velkým požárem a následně se městem prohnala Valdštenova 

vojska. Po tomto tažení byla mezi lety 1656 – 1662 vybudována nová Hofská radnice. V 18.  

století zasáhly Hof další dva velké požáry, při kterých došlo i ke zničení hofského zámku. Po 

obsazení během  napoleonských válek se Hof stává francouzským. Později se Hof stane opět 

součástí Bavorska (Hof, 2020l). 

Významným zásahem do života města byla průmyslová revoluce. V roce 1848 bylo 

vybudované první nádraží, které však brzy přestalo být dostačující. Dochází také k velkému 

nárůstu počtu obyvatel a k výstavbě nových čtvrtí (Hof, 2020l).  

Ve městě se rozvíjí převážně textilní průmysl, jehož rozvoj byl na počátku 20. století narušen 

první světovou válkou. Druhá světová válka rozvoj města zastavila. Během války byly zavřeny 

téměř všechny továrny a nakonec se město stalo cílem náletů. V poválečném období je blízko 

města zřízen uprchlický tábor pro Sudetské němce. Vztyčením železné opony je město 
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vyčleněno z důležitého dění v Německu. Po roce 1989 se situace v Hofu, stejně jako v Chcebu, 

změnila k lepšímu. Hof se dostal oblasti periferie do centra dění v Německu (Hof, 2020l). 

5.2 Významné památky Hofu 

Informace o přístupnosti a dalším využití památek jsou zobrazené v tabulce 2 Fotografie 

památek se nacházejí v příloze pod čísly 13. -18. Mapa památek města Hofu se nachází 

v příloze pod číslem 23. 

Tabulka 2: Přístupnost a využití památek v Hofu 

Památka Přístupnost Další využití 

Hofská radnice Přístupné od pondělí do 

soboty 

 

Kostel sv. Vavřince Přístupné od května do 

poloviny října pondělí – 

pátek 

Koncerty v zahradě  

Kostel sv. Michaela Přístupné od pondělí do 

pátku 

Koncerty  

Kostel sv. Marie Přístupné denně   

Špitálský kostel a bývalá 

nemocnice 

Přístupné od pondělí do 

pátku 

Koncerty v kostele 

Františkánský klášter Nepřístupný v budově se 

nachází gymnázium 

 

Klášter Klarisek Přístupné v rámci dalších 

podniků sídlících v areálu 

 

Zdroj: Hof, vlastní tvorba 

Hofská radnice 

Hlavní dominantou města je hofská radnice. Původní hofská radnice byla po obléhání města 

v roce 1553 velmi poškozená, a proto byla v roce 1563 rekonstruována. Rekonstrukce proběhla 

v renesančním stylu. Radnice nesloužila jen jako sídlo správy města. V přízemí radnice se 

nacházely obchody, v prvním patře prostory vyhrazené radním a soud a nacházel se zde i 

společenský sál. Díky častým požárům byla budova radnice několikrát opravována. Součástí je 

i 32 metrů vysoká radniční věž, která je přístupná veřejnosti (Hof, 2020i).  Fotografie je 

umístěna v příloze pod číslem 17. 
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Kostel sv. Vavřince 

Jedná se o nejstarší kostel ve městě. První zmínka o něm pochází z roku 1214 (A. 

St.Lorenzkirche, 2020). Kostel stál za hranicemi města, a proto byl několikrát poškozen (E. 

Hof, 2020). Současný interiér v klasicistním stylu pochází z rekonstrukce kostela v roce 1822. 

Významnými uměleckými díly nacházejícími se v kostele jsou krucifix a pozdně gotický oltář. 

(B. St. Lorenzkirche, 2020) Oltář z lipového dřeva byl původně vyroben pro kostel sv. 

Michaela. Po zničení interiéru kostela sv. Vavřince požárem v roce 1553, byl oltář v roce 1557 

do tohoto kostela přivezen a nachází se v něm dodnes (Hof, 2020e). Fotografie je k dispozici 

v příloze pod číslem 14. 

Kostel sv. Michaela 

Kostel byl vystavěn původně jako kaple kolem roku 1260. V roce 1536 se kostel stal hlavní 

evangelickým kostelem města. Na severní věži jsou dodnes patrné stopy obléhání z roku 1553. 

Kostel byl v roce 1832 zasažen požárem, který zničil původní gotické klenby. Dominantou 

kostela jsou varhany bratří Heidenreichů. Tyto varhany jsou považovány znalci za jedny 

z nejlépe znějících v Bavorsku. V kostele se pravidelně pořádají varhaní koncerty (Hof, 2020c). 

Fotografie je umístěna v příloze pod číslem 16. 

Kostel sv. Marie 

Jedná se o hlavní katolický kostel v Hofu. Katolická víra v Hofu byla vlivem evangelizace 

přerušena na 250 let. (Hof, 2020h). Katolictví se do Hofu vrátilo až v roce 1810, kdy Hof přešel 

pod Bavorské území. Proto byl tento kostel vybudován až v 19. století v novogotickém stylu 

(Katholische Pfarrei Bernhard Lichtenberg, 2020). Fotografie je k dispozici v příloze pod 

číslem 13. 

Špitálský kostel a bývalá nemocnice 

Původ kostela datujeme do 13. století, a byl postaven jako součást nemocnice vybudované 

v roce 1268. Tato nemocnice se nacházela za městskými hradbami na břehu řeky Saale. Kostel 

byl za dobu své existence několikrát poškozen. Dominantou kostela je pozdně gotický oltář, 

který byl do kostela umístěn po jeho rekonstrukci v roce 1557 a je nejvýznamnějším 

uměleckým dílem v Hofu. Autor tohoto oltáře nebyl znám až do roku 2007, kdy bylo autorství 

přiřknuto Michaelu Heuffnerovi narozenému v Chebu.  V kostele můžeme vidět kazetový strop 

složený z 90 panelů a zdobený výjevy ze Starého a Nového zákona (Hospitalkirche, 2020). 
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Areál nemocnice je nyní využíván jako domov důchodců (Hof, 2020d). Fotografie je umístěna 

v příloze pod číslem 15. 

Františkánský klášter 

Františkánský klášter ve městě Hofu byl založen ve 13. století a v roce 1529 byl zrušen. 

V areálu kláštera se nacházel kromě hlavních budov kostel, pivovar, zahrady a letní dům pro 

mnichy. Po zrušení byl klášter využíván k různým účelům. Byl využíván například jako latinská 

škola, sklad, divadlo nebo jako jezdecký sál. Dodnes zůstalo zachováno východní a část 

severního křídla. V areálu letního domu se nachází gymnázium, které bylo založeno v roce 

1546 (Hof, 2020f). Fotografie je k dispozici v příloze pod číslem 18. 

Klášter Klarisek 

Klášter byl pravděpodobně založen kolem roku 1287 a obdobně jako klášter Františkánů byl 

v pozdějších obdobích zrušen. Od roku 1348 se klášter rozvíjel a stal se velice významným. 

V roce 1430 byl klášter napaden a vypálen. Z toho důvodu byl celý majetek a všechny řádové 

sestry byli převezeny do kláštera sv. Kláry v Chebu. V průběhu dějin klášter sloužil jako sklad 

obilí nebo vězení. V současnosti areál slouží jako městská diakonie, kavárna, galerie, domov 

pro seniory a ubytovna pro poutníky (Hof, 2020g). 

5.3 Významné kulturní akce 

Hofské filmové dny 

Jedná se o jeden z nejvýznamnějších filmových festivalů v Německu (Hofer Filmtage, 2020a).  

Byl založený v roce 1967. Premiéry svých filmů zde uvedli dnes již slavní filmaři jako 

například Peter Jackson, Werner Herzog, nebo Caroline Link. Součástí festivalu jsou i 

přednášky nebo panelové diskuze týkající se filmového průmyslu (Hofer Filmtage, 2020b). 

Dostává zde příležitost velké množství mladých německých režisérů. Program festivalu tvoří 

více než 130 celovečerních, dokumentárních a krátkých filmů. Součástí festivalu je i fotbalové 

utkání mezi filmovými tvůrci a zaměstnanci festivalu (Hofer Film tage, 2020b). Festival se 

koná vždy poslední říjnový týden a účastní se ho jak filmaři z Německa, tak z celého světa (Hof, 

2020j). 

Hofský Schlappentag 

Hofský Schlappentag má téměř šestisetletou tradici. Schlappentag se koná vždy první pondělí 

po Svátku Božího těla. Ten obvykle připadá na konec května nebo začátek června. Svátek je 
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připomínkou porážky města od husitů v roce 1430. Město po této události určilo mužům 

vojenskou povinnost. Ta zahrnovala i pravidelné střelecké cvičení, které muselo být splněno 

právě do prvního pondělí po Svátku Božího těla. Mnohdy se tak v tento den tvořili před střelnicí 

dlouhé fronty. Střelci přicházeli mnohdy v pracovním oděvu a domácí obuvi nazývané 

„Schlappen“. Proto se tento den začal označovat jako Schlappentag. Pro zvednutí morálky 

dostal střelecký cech povolení vařit své vlastní pivo zvané Schlappenbier. Dnes je součástí oslav 

slavnostní průvod městem a volba krále průvodu, kterým se stává nejlepší střelec. Na oslavy se 

také vaří speciální pivo podle tradiční receptury (Hof, 2020k). 

5.4 Návštěvnost 

Data o počtu turistů v hromadných ubytovacích zařízeních v Hofu jsou dostupná pro období 

2009 – 2019 na stránkách Bavorského státního statistického úřadu (Bayerische Landesamt für 

Statistik). Hromadné ubytovací zařízení je vymezené jako ubytovací zařízení, s více než deseti 

lůžky. Počet ubytovacích zařízení kolísal mezi 20 a 24 ubytovacími zařízeními. Nejvíce 

ubytovacích zařízení bylo v Hofu v roce 2019, jedná se o 24 ubytovacích zařízení. Nejmenší 

počet otevřených ubytovacích zařízení byl mezi lety 2009 a 2013. V tomto období bylo v Hofu 

otevřeno 20 ubytovacích zařízení. Počet lůžek se ve sledovaném období zvyšoval (Bayerisches 

Landesamt für Statistik, 2020b). 

Počet domácích turistů v Hofu neustále narůstal, jak můžeme vidět v následujícím grafu. Co se 

týká zahraničních turistů, jejich počet rostl až do roku 2018 a v roce 2019 nastal mírný úbytek 

zahraničních turistů. Celkem v roce 2009 v hromadných ubytovacích zařízeních v Hofu 

přenocovalo 60 487 turistů a v roce 2019 už 93 867 turistů. Na rozdíl od města Cheb, 

charakterizovanému v předchozí části práce, v Hofu výrazně převládají turisté domácí. Rozdíl 

mezi domácími a zahraničními turisty se neustále zvětšoval. V roce 2019 navštívilo Hof o 

70 613 domácích turistů více než turistů zahraničních. (Bayerisches Landesamt für Statistik, 

2020a). 
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Graf 5: Vývoj počtu turistů v Hofu (2009 - 2019)  

 

Zdroj: Bayerisches Landesamt für Statistik, vlastní tvorba 

5.5 Služby Turistického infocentra města Hof 

Turistické infocentrum ve městě Hof se nachází na Ludwigstrasse. Turistické infocentrum 

poskytuje informace o památkách v Hofu i v okolí. Návštěvníci zde mohou získat informační 

materiály o městě a zakoupit si upomínkové předměty. Dále infocentrum zprostředkovává 

individuální i hromadné výlety a zájezdy po okolí. (Hof, 2020m) V infocentru lze rezervovat 

individuální i hromadné prohlídky města s průvodcem. Infocentrum konkrétně nabízí 4 různé 

komentované prohlídky a 1 speciální prohlídku konající se den před hofským Schlappentagem. 

Hof nabízí prohlídky nejen po pamětihodnostech města, ale i různé tematické prohlídky. 

V nabídce je například večerní prohlídka s ponocným, prohlídka s názvem „Kde jsem napsal to 

nejlepší…“, která vede po místech spojených se životem básníka Jeana Paula nebo prohlídku 

s popravčím. Prohlídka před hofským Schlappentagem mapuje místa spojená s napadením 

města husity. Dále jsou návštěvníkům nabízeny 3 tzv. Segway prohlídky. Dále nabízí 

infocentrum komentovanou historickou procházku městem a prohlídku parku Theressienstein. 

V infocentru je možné rezervovat také celodenní programy nebo prohlídky pro skupiny (Hof, 

2020o). Pokud návštěvníci nechtějí využít služby průvodce, nabízí město i několik značených 

tras pro pěší (Hof,2020n).TIC zajišťuje doprovodné programy ke konferencím a kongresům 

konajícím se ve městě. Webové stránky infocentra je možné zobrazit v českém překladu. (Hof, 

2020m) V Turistickém informačním centru jsou v nabídce některé informační materiály 

v českém jazyce. 
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6 Srovnání měst Cheb a Hof 

Co se týče počtu obyvatel, žilo v Chebu v roce 2019 o 13943 obyvatel méně než v Hofu. Z 

hlediska zázemí pro rekreaci mají obě města v blízkosti vodní plochu, Hof přehradní nádrž 

Untreusee a Cheb přehradní nádrž Jesenici. V Hofu se na rozdíl od Chebu nachází i botanická 

a zoologická zahrada. Cheb může mít výhodu ve své poloze v blízkosti významných lázeňských 

měst, což může mít také vliv na návštěvnost města. Co se týká památek v Hofu je památek víc 

rozptýlených na větší ploše. V Chebu jsou památky více koncentrované a nachází se zde i 

památky významné a unikátní v rámci Česka jako například Chebský hrad nebo soubor 

historických krovů. Jak Cheb, tak Hof pořádají i mezinárodní akce významné v rámci celého 

Německa i Česka. V případě Chebu se jedná o festival FIJO a v Hofu o Hofské filmové dny. 

Obě města pořádají i další menší kulturní akce, které mohou významně přispět k rozvoji 

cestovního ruchu. Kulturní akce v obou městech mohou přilákat velké množství návštěvníků, 

jak domácích, tak zahraničních. Rozdíl mezi městy je patrný i v návštěvnosti. Intenzita 

cestovního ruchu činí v Hofu 2,044, zatímco v Chebu pouze 1,118. Zatímco v Chebu převažují 

turisté zahraniční, v Hofu tvoří většinu turisté domácí. Srovnání služeb infocenter v Chebu a 

v Hofu je shrnut v tabulce č. 3. Hof nabízí oproti Chebu daleko více prohlídkových tras 

s průvodcem. V Chebu je infocentrem poskytovaná pouze možnost audioprůvodce. V Hofu je 

na rozdíl od Chebu možnost využít značené turistické trasy a tím pádem mají návštěvníci 

možnost prozkoumávat město samostatně bez služeb průvodce. Hofské infocentrum nabízí pro 

skupiny kromě prohlídek i celodenní programy a výlety do okolí, což Chebské infocentrum 

nenabízí. Vzájemná poloha měst je zobrazená na mapce dostupné v příloze pod číslem 24. 
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Tabulka 3: Srovnání měst Cheb a Hof 

 Cheb Hof 

Počet obyvatel (2019) 31977 45920 

Počet turistů (2019) 35737 93867 

Intenzita cestovního ruchu 1,118 2,044 

Rekreační zázemí jezero Untreusee Přehradní nádrž Jesenice 

Kulturní akce FIJO, Valdštejnské 

slavnosti, Chebské dvorky 

Hofský Schlappentag, 

Hofské filmové dny 

Památky Chebský hrad, Špalíček, 

Františkánský klášter, kostel 

sv. Mikuláše a Alžběty, 

Pachelbelův dům, kostel sv. 

Kláry, Historické krovy 

klášter Klarisek, 

Františkánský klášter a 

bývalá nemocnice, 

Františkánský klášter, 

Hofská radnice, kostel sv. 

Michaela, kostel sv. Kláry, 

kostel sv. Vavřince 

Zdroj: Turistické infocentrum Cheb, Hof, ČSÚ, Bayerisch Landesamt für Statistik ,vlastní 

tvorba 

Tabulka 4: Služby TIC Cheb a Hof 

 TIC Cheb TIC Hof 

Prodej upomínkových 

předmětů 

 

ano 

  

 

Ano 

Distribuce informačních 

materiálů 

 

ano 

  

 

Ano 

Značené trasy pro pěší  

ne  

 

Ano 

Skupinové prohlídky města 

s průvodcem 

 

ano 

  

 

Ano 

Prohlídky města 

s průvodcem možné 

domluvit individuálně 

(počet) 

 

Ne 

 

ano (5) 

Speciální prohlídkové trasy 

(počet) 

 

ano (1)  

 

ano (7) 

Webové stránky v češtině/ 

němčině 

 

ano  

 

Ano 

Zdroj: Turistické infocentrum Cheb, Hof, vlastní tvorba 
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7 Hodnocení spokojenosti na základě dotazníkového šetření 

Z výsledků získaných na základě dotazníkového šetření si můžeme udělat představu o 

preferencích návštěvníků města. Dále si můžeme udělat představu, se kterými službami ve 

městě jsou respondenti spokojení a se kterými ne. Nakonec v dotazníku byli návštěvníkům 

předloženy návrhy možných inovací v CR. Z celkového počtu návštěvníků, bylo 60 % 

návštěvníků z Česka a 40 % z Německa. Ze sesbíraných dotazníků bylo 48 % návštěvníků a 52 

% turistů. 

Co se týká českých návštěvníků, z celkového počtu byly ženy zastoupeny v 61 % a muži byli 

zastoupeni v 39 %. V případě návštěvníků z Německa je podíl žen 65 % a mužů 35 %. Jak čeští, 

tak němečtí návštěvníci navštívili město nejčastěji s rodinou. V případě Čechů to bylo 38 % 

návštěvníků a v případě Němců 55 %. Dále zde byly v obou případech nejvíce zastoupeny 

možnosti sám a s partnerem. Proto by bylo vhodné ve městě zavést prohlídkovou trasu, 

případně jinou aktivitu pro rodinné vyžití. Polovina českých návštěvníků navštívila Cheb, kvůli 

návštěvě památek. Proti tomu německých návštěvníků přijelo do města kvůli památkám pouze 

23 %. Dále 23 % německých návštěvníků uvedlo možnost jiné nebo možnost projíždění 

městem. Co se týče návštěvnosti TIC, jak německých, tak českých návštěvníků ho navštívilo 

58 %. Z návštěvníků, kteří TIC navštívilo bylo s nabízenými službami spokojeno 91 % českých 

a 68 % německých. V případě nějaké kulturní akce by se do města vrátilo 76 % Čechů, ale 

pouze 32 % Němců. To může značit nedostatečnou propagaci kulturních akcí mezi 

zahraničními návštěvníky.  

S informačními materiály, poskytovanými infocentrem, byli více spokojeni čeští návštěvníci 

(71 %) a méně návštěvníci němečtí (55 %). Většina českých návštěvníků (60 %) nenavštívila 

webové stránky města nebo infocentra v případě německých návštěvníků je nenavštívilo 44 % 

respondentů. 67 % návštěvníků, kteří stránky navštívili, bylo s jejich kvalitou spokojeno. 

S dostupnými mapovými materiály bylo spokojeno jen 39 % návštěvníků z Česka a 48 % 

návštěvníků z Německa. Z tohoto faktu můžeme usuzovat, že by bylo vhodné tyto materiály 

inovovat. Služby považuje za dostatečné většina Čechů (75 %) i Němců (79 %). Co se týká 

označení zajímavých budov v Chebu, s tím byla spokojeno 55 % návštěvníků z Česka a jen 32 

% návštěvníků z Německa. Náhled současného značení významných budov je k dispozici jako 

příloha č.11. Bylo by proto vhodné přizpůsobit lépe značení významných památek, aby je 

návštěvníci ve městě nepřehlédli. V této oblasti se však musí dbát na to, aby příliš výrazné 

označení nenarušilo dojem z památky. Dále návštěvníkům ve městě chybělo koupaliště, 

cyklostezky nebo restaurace s typickou českou kuchyní. 
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U českých návštěvníků by 68 % dotazovaných uvítalo v Chebu větší množství značených 

prohlídkových tras. Naopak u návštěvníků z Německa by tuto možnost uvítalo pouze 41 %. 

Z těchto výsledků je možné vyvodit, že by bylo vhodné sjednotit znační památek ve městě do 

konkrétních prohlídkových okruhů rozlišených například podle náročnosti nebo podle tématu. 

O prohlídku města s průvodcem by měla zájem většina českých (66 %) i německých (62 %) 

návštěvníků. Infocentrum ve městě nabízí možnost prohlídky s audio průvodcem, přesto je 

z výsledků patrné, že by možnost skupinové prohlídky uvítala většina dotazovaných. Z toho 

můžeme usuzovat, že tato forma prohlídky buď není dostatečně propagována nebo že není 

schopná plně nahradit osobní kontakt návštěvníka a průvodce. Tematicky zaměřenou 

prohlídkovou trasu by uvítalo 77 % návštěvníků z Česka a 59 % návštěvníků z Německa. U 

návštěvníků z Česka by 54 % chtělo speciální prohlídkovou trasu pro děti, naopak návštěvníků 

z Německa tuto možnost zvolilo pouze 37 %. Z návštěvníků, kteří navštívili prohlídkovou trasu 

„Pod střechami chebských domů“, by 65 % uvítalo rozšiřování této památky. 65 % německých 

a 53 % českých respondentů. Z toho můžeme vyvodit určitý potenciál pro další rozvoj této 

památky, nejprve by však bylo vhodné dostat jí do širšího povědomí. Většina českých 

návštěvníků by měla zájem o možnost uschování kol nebo zavazadel.  

Většina domácích návštěvníků je motivována návštěvou památek. U zahraničních návštěvníků 

není z výsledků preference úplně jasná. Se službami infocentra jsou více spokojení domácí 

návštěvníci než zahraniční. To může být způsobeno i možnou jazykovou bariérou. Z výsledků 

můžeme vyvodit, že o možné inovace by měli více zájem domácí návštěvníci než zahraniční. I 

když za kulturou přijelo do města více zahraničních návštěvníků, z důvodu některé z kulturních 

akcí by se vrátilo více domácích návštěvníků. Jak domácí, tak zahraniční návštěvníci by uvítali 

změny u prohlídkových tras. To se týká jak značení prohlídkových tras, tak prohlídkových tras 

s průvodcem. Co se týká nové prohlídkové trasy „Pod střechami chebských domů.“, tu většina 

dotazovaných dosud nenavštívila. Z toho můžeme soudit, že se památka dosud nedostala do 

povědomí. 

Dotazníkové šetření na téma kulturně-poznávací cestovní ruch realizovala v období od 

července do prosince roku 2014. Zýková v rámci bakalářské práce Kulturně-poznávací cestovní 

ruch v Chebu. Toto šetření bylo realizováno 80 obyvatel města Chebu a 80 návštěvníků. 

Návštěvníkům autorka položila 15 otázek a rezidentům 7. Rezidenti dotazníky vyplňovali 

elektronicky a návštěvníci byli oslovováni v centru města a vyplňovali dotazníky v papírové 

podobě (Zýková, 2015) 
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Na rozdíl od mého dotazníkového šetření se šetření Zýkové zúčastnili pouze 3 respondenti ze 

zahraničí konkrétně z Německa a z Belgie. Většina dotazovaných návštěvníků přicestovala 

z Karlovarského kraje. 46 % dotazovaných návštěvníků přicestovalo do Chebu s partnerem, 

přáteli nebo členy rodiny, ale bez dětí. S partnerem případně s partnerkou a s dětmi přicestovalo 

34 % návštěvníků. 14 % návštěvníků zvolilo možnost, kdy do města přijeli sami. 4 % dorazila 

s dětmi. Nikdo nedorazil v rámci skupiny. (Zýková, 2015) V porovnání s mým vlastním 

dotazníkovým šetřením mohu porovnat pouze možnosti kdy návštěvníci přijeli sami, v mém 

případě samo dorazilo 19 % z celkového počtu dotazovaných a se skupinou dorazilo 8 % 

návštěvníků.  

Dále se Zýková dotazovala na délku pobytu. 3-7 nocí strávilo v Chebu 17 % návštěvníků. 1-2 

noci přenocovalo ve městě 22 % respondentů a bez přespání navštívilo město 64 % návštěvníků. 

To souvisí i s tím, že většina dotazovaných přijela do města z Karlovarského kraje. Většina 

dotazovaných navštívila Cheb poněkolikáté (Zýková, 2015). 

Dle výsledků Zýkové 44 respondentů čerpalo informace o regionu z médií, 39 od známých či 

příbuzných. 24 dotazovaných využilo služby TIC. 17 z celkového počtu dotazovaných zná 

informace delší dobu a nepamatuje si odkud se je dozvěděli. 2 využili informace cestovní 

kanceláře a stejný počet dotazovaných uvedlo možnost jiné (Zýková, 2015). 

Dále byli respondenti dotazováni na motivy návštěvy města. K jednotlivým motivům měli 

návštěvníci vyznačit na škále od 1 do 5 jak moc je motiv ovlivnil. Při sečtení motivů autorce 

vyplynulo, že nejvíce návštěvníky ovlivnilo poznávání historie města. Dále respondenti uváděli 

motiv rekreace. Menší počet dotazovaných uvedlo zábavu, sport a turistiku. Nejméně 

návštěvníků ovlivnila možnost návštěvy příbuzných, nákupy nebo jinou možnost (Zýková, 

2015). Výsledky se shodují s výsledky mého dotazníkového šetření, kde také většina 

návštěvníků jako hlavní motiv uvedla návštěvu památek. 

Z památek dle autorky nejvíce návštěvníků navštívilo Špalíček, Chebský hrad a kostel sv. 

Mikuláše. Co se týká kulturních akcí, dotazovaným jsou nejvíce známé Chebské dvorky, 

mezinárodní festival dechových orchestrů FIJO a Valdštejnské slavnosti (Zýková, 2015).  

V další části byly hodnocené autorkou vybrané charakteristiky města návštěvníky i rezidenty. 

Jako v předchozím případě respondenti hodnotili charakteristiky na škále od 1 do 5. Jak 

rezidenti, tak návštěvníci byli spokojeni s péčí o památky, kulturním vyžitím a orientačním 

značením. Propagaci města hodnotili lépe návštěvníci než rezidenti. Jako průměrnou hodnotili 

respondenti doprovodnou infrastrukturu a cenovou hladinu. Respondenti uvedli, že jsou 
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spokojeni i s atraktivitou města. Rozdíly v hodnocení rezidenty a návštěvníky jsou u 

charakteristik úroveň restaurací a kaváren, vzhled budov, čistota, bezpečnost a nákupní 

možnosti. Rezidenti tyto charakteristiky hodnotí pozitivněji než návštěvníci. (Zýková, 2015) 

Dále většina návštěvníků uvedla, že návštěva regionu splnila jejich očekávání. Většina 

návštěvníků uvedla, že město plánují v budoucnu znovu navštívit. Více než polovina 

návštěvníků i rezidentů by návštěvu města doporučila svým známým nebo příbuzným (Zýková, 

2015). 

Přestože je každý dotazník zaměřený poněkud jinak, je možné provést aspoň částečné 

porovnání těchto šetření. Z porovnání mého dotazníkového šetření a šetření Zýkové vyplývá, 

že stále je mezi návštěvníky hlavním motivem návštěva památek. Stále přetrvává fakt, že 

nejvíce návštěvníků dorazilo s rodinou nebo s partnerem. Oproti šetření Zýkové dorazilo 

několik návštěvníků i v rámci skupiny. V rámci mého dotazníkového šetření navštívilo TIC 

více respondentů než v šetření Zýkové. To může znamenat, že služby infocentra jsou lépe 

propagovány nebo nabízí více služeb a tím pádem má více návštěvníků potřebu ho navštívit. 
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8 Analýza rozpočtů měst Cheb a Hof 

Analýza byla provedena z rozpočtů měst Cheb a Hof z roku 2019.Zaměřila jsem se hlavně na 

výdaje týkající se ochrany památek, cestovního ruchu a kulturních akcí a institucí. 

8.1 Analýza rozpočtu města Cheb (pro rok 2019) 

. Výdajová část rozpočtu činí celkem 1.125.686 tis. Jako první bych se zaměřila na investice do 

ochrany a oprav památek. Výdaje na ochranu památek má na starosti odbor stavební a životního 

prostředí. Výdaje na ochranu památek činily 2.850 tis. Kč. Tato částka zaujímá téměř polovinu 

výdajů celého odboru. Do obnovy Chebského hradu bylo investováno 20.500 tis. Kč a do 

obnovy přechází i dotační projekt z roku 2018. Odborem správy majetku bylo do oprav a údržby 

památníků investováno 350 tis. Kč a do stavebních úprav Františkánského kláštera bylo 

investováno 300 tis. Kč. Investice do ochrany a oprav památek tedy činí 2,13 % z výdajové 

části rozpočtu města (Město Cheb,2020). 

 Dále bych se zaměřila na výdaje spojené s cestovním ruchem. Do služeb TIC město v roce 

2019 investovalo 920 tis. Kč. Na realizaci expozic v rámci Chebského hradu nebo dalších 

památkových objektů 230 tis. Kč. Nadačnímu fondu historický Cheb, který mimo jiné zajišťuje 

prohlídkovou trasu „Pod střechami chebských domů“, město poskytlo finanční dar na podporu 

činnosti ve výši 500 tis. Kč. Dále byly investováno 10.800 tis. Kč v rámci projektu Brána do 

nitra Země. Jedná se o dotační projekt realizovaný spolu s ostatními městy, který přechází 

z roku 2018. Výdaje spojené s cestovním ruchem činí 1,1 % z výdajové části rozpočtu města 

(Město Cheb,2020). 

Nakonec se zaměřím na výdaje do oblasti kultury. Největší položkou v oblasti kultury je 

příspěvek na provoz Západočeského divadla v Chebu, který je ve výši 40.588 tis. Kč. Tato 

částka v sobě zahrnuje i prostředky na zajištění kulturních akcí Kulturním centrem Svoboda a 

vánočních trhů. Dále jsou v rozpočtu vyčleněny prostředky ve výši 450 tis. Kč na realizaci 

kulturních akcí na Chebském hradě. Na zajištění propagace kulturních akcí město vydalo 

z rozpočtu 720 tis. Kč. Výdaje na kulturu činí 3,7% z výdajové části rozpočtu (Město Cheb, 

2020). 

8.2 Analýza rozpočtu města Hof (pro rok 2019) 

Rozpočet města Hofu není tak podrobně zpracován, jako rozpočet města Chebu. Nejsou zde 

vymezené konkrétní údaje o financích vynaložených na památkovou péči a na oblast cestovního 

ruchu. V rozpočtu  nelze nalézt pouze několik údajů, které jsou pro mou práci využitelné. 
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Celkové výdaje v rozpočtu města Hof činí 234 741 900 euro. Na údržbu pozemků, movitých i 

nemovitých  objektů ve městě je v Hofu vyčleněno 5 014 830 euro, což činí 2, 14 % z výdajové 

části rozpočtu. Výdaje na divadlo a další kulturní akce činí 763 200 euro. Tato částka činí 0,31 

% na celkové výdajové části rozpočtu (Hof, 2020p). 
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9 Rozhovory 

9.1 Rozhovor se starostou města Chebu 

Rozhovor je možné rozčlenit do několika částí. Nejprve jsem se zaměřila na propagaci města 

na venek, jelikož je ve Strategickém plánu rozvoje města zmíněna asociace města spíše 

s negativními jevy, jako je například kriminalita. Ve druhé části na postoj starosty k možným 

inovacím v cestovním ruchu, v této části bylo čerpáno z výsledků dotazníkového šetření viz. 

kapitola 7. 

 Postoj vedení města k možným inovacím je také jednou z výzkumných otázek, které byly 

vymezeny pro tuto práci. Poslední část obsahovala dotazy na fungování partnerství mezi městy 

Cheb a Hof a jejich spoluprácí v oblasti cestovního ruchu. Jelikož podstatou práce jsou obě 

města, je vhodné zařadit i postoj města k fungování partnerství. 

Dotazovaný vyjádřil názor, že propagace města, které je spojeno spíše s negativními jevy, je 

zaměřená spíš na obyvatele z jiných částí Česka než na zahraniční turisty, jelikož  zahraniční 

turisté už většinou mají povědomí o tom, do jakého města jedou. Co se týká propagace, vedení 

města se snaží být médiím co nejvíce otevřené. Spousta informací je prezentována na 

Facebookových stránkách města. Co se týče informovanosti mezi občany, distribuují se v rámci 

celé obce s rozšířenou působností Radniční listy. Dále město pronajalo v Praze kongresový sál 

a 14.října chystá propagační akci, kde by chtělo vedení města sdělit, co se v Chebu změnilo a 

co plánují do budoucna. Akce bude zaměřená na všechny, kdo mají o město zájem ať už zde 

mají podnikatelské vazby, známé nebo z města pocházejí. Akce by se mělo účastnit až několik 

set účastníků. Dále je velice aktivní kulturní centrum, které zajišťuje akce v rámci celého kraje. 

Většina návštěvníků Chebu je jeho vzhledem příjemně překvapena.  

Výdaje na propagaci města jsou spíše v rámci jednorázových akcí, které se nepromítnou do 

rozpočtu. Turistické infocentrum investuje do propagačních aktivit 500 tis. Kč. Další výdaje 

jsou do tisku distribuce Radničních  listů, kde se náklady pohybují řádově kolem 700 – 800 tis. 

Kč. 

Co se týká propagace města v zahraniční, spolupráce probíhá hlavně s městy Hof a Waldsassen. 

S těmi Turistické infocentrum sdílí i propagační materiály. S Hofem jsou vazby ještě užší, 

jelikož je partnerským  městem Chebu. Dále v Chebu působí agentura Živý kraj. Jedná se o 

destinační agenturu pro Karlovarský kraj. Na webových stránkách jsou dostupné informace o 

turistických cílech v kraji, ubytování, kulturních akcích a aktivitách (Živý kraj, 2020). 
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Významnou roli hraje sdružení Egronet. Jedná se o systém, který integruje místní dopravu 

v Karlovarském kraji, Durinsku, Bavorsku a Sasku (Egronet,2020). Dále je město součástí 

sdružení Česká inspirace. Takto je město schopno financovat i propagační akce, které by si 

samostatně nemohlo dovolit. Česká inspirace je sdružení historických měst Cheb, Hradec 

Králové, Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Litomyšl, Polička, Telč a Třeboň fungující od roku 

1995. Hlavním cílem organizace je přispívat k rozvoji cestovního ruchu, s důrazem na kulturní 

nabídku měst (Česká inspirace, 2020). 

V případě Chebských krovů, které jsou prezentovány jako lákadlo pro návštěvníky města je 

problém, že kapacita této památky je z bezpečnostních důvodů omezena. To může limitovat 

například hromadné autobusové zájezdy, které povolenou kapacitu většinou přesáhnou. 

Zároveň se prohlídka musí dopředu objednávat, takže není příliš vhodná pro návštěvníky, kteří 

návštěvu města neplánují dopředu. Památka funguje teprve třetí rok, takže spousta lidí ještě 

neměla možnost ji naštívit, přesto však počty návštěvníků stále rostou, viz kapitola 4.2. Do 

budoucna je snaha památku rozšířit a navýšit její kapacitu. Tato památka byla zahrnuta 

agenturou CzechTourism mezi 42 neobjevených skvostů Česka, což s největší 

pravděpodobností povede k navýšení počtu návštěv. (CzechTourism, 2020) 

Při dotazu, zda vedení města uvažuje o zřízení speciální prohlídkové trasy pro děti, mi bylo 

odpovězeno, že Turistické infocentrum nabízí prohlídky města s původcem, které se vždy 

přizpůsobují věku návštěvníků. V létě organizují prohlídky s herci Západočeského divadla, 

které jsou cílené na rodiny s dětmi. Na Chebském hradě jsou organizovány akce zaměřené na 

historii města, které mohou být také vhodným programem pro rodiny s dětmi. 

Jelikož na základě výsledků dotazníkového šetření bylo spokojeno se službami Turistického 

infocentra spokojeno pouze 68% zahraničních návštěvníků, dotazovala jsem se, zde je nějak 

ověřována schopnost zaměstnanců komunikovat v cizím jazyce. Byla jsem ujištěna, že při 

přijímacím pohovoru je u uchazečů o stálé pracovní místo i brigádu přezkušována znalost 

německého i anglického jazyka a je to i podmínkou pro přijetí. 

O značení prohlídkových tras přímo ve městě se neuvažuje, protože už nyní je velké množství 

značených cyklotras, turistického značení a další označení prohlídkových tras by už bylo příliš. 

V nabídce jsou materiály s vymezenými prohlídkovými trasami a jejich plánkem. 

Na dotaz zda vedení města uvažuje o zavedení komentované prohlídky města s průvodcem bylo 

odpovězeno, že TIC tuto možnost nabízí, ale je využívána spíše autobusovými zájezdy nebo 



37 
 

většími skupinami. Individuálně tato možnost v nabídce není. V zásadě se tedy tato služba 

poskytuje. 

O fungování partnerství s městem Hof, dotazovaný tvrdí, že město Cheb má stále velké rezervy 

ve využití potenciálu partnerství, jak s Hofem, tak s ostatními partnerskými městy. Spolupráce 

s Hofem dle něj funguje nejlépe ze všech partnerských měst. Pravidelně se zde prezentuje 

Západočeké divadlo. Vedení města Chebu se účastní Hofského Schlappentagu, kterého se 

účastní i Městský dechový orchestr a mažoretky. Vedení města Hofu naopak navštěvuje 

Valdštejnské slavnosti nebo FIJO, které navštěvuje i orchestr z Hofu. Tyto kulturní události 

jsou přiblíženy v kapitolách 4.3 a 5.3. Město mělo být v Hofu prezentováno i na městském dni 

na přelomu července a srpna, ten byl však pro letošní rok zrušen. Navíc byla města Cheb a Hof 

propojena z hlediska historických krovů evropským projektem. V loňském roce už se 

uskutečnila společná akce u příležitosti 700 let nejstaršího krovu v Česku. Na chebském 

náměstí vznikla tesařská dílna, která následně byla přesunuta i do Hofu. Spolupráce mezi 

Chebem a Hofem funguje na nadstandartní úrovni. Co se týká spolupráce v cestovním ruchu, 

ta probíhá hlavně mezi Turistickými infocentry. To můžeme doložit na příkladu tesařské dílny 

spojené s historickými krovy, která byla následně přesunuta do Hofu. 

9.2 Rozhovor s pracovnicí TIC Hof 

Do rozhovoru byly zařazeny otázky na počet návštěvníků z Česka a s tím související schopnost 

pracovnic infocentra domluvit se česky. Dále byly zařazeny dotazy na fungování partnerství, 

propagaci města a další rozvoj turistických tras ve městě. Na konec byl položen dotaz na přínos 

přímého železničního spojení mezi Chebem a Hofem. 

Jelikož jsou stránky TIC možné zobrazit v německém překladu, byla pracovnice dotazována, 

jaký je podíl návštěvníků z Česka. Odpovězeno bylo, že turistické infocentrum  navštěvuje 

velice málo návštěvníků z Česka. Údaje o jejich přesném počtu nemá infocentrum k dispozici, 

ale jejich počet odhadují na 2 %. Pracovnice infocentra jsou schopny domluvit se česky, ale 

pouze na jazykové úrovni A1. 

Co se týká fungování partnerství mezi městy Cheb a Hof, účastnili se společně několika 

veletrhů. Dále se představitelé města vzájemně navštěvují při různých příležitostech, jako je 

například den německo-českého přátelství v Hofu. Město Hof se také společně s Chebem 

podílelo na financování několika projektů. 
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Propagace města Hof v rámci Česka probíhá pouze pro německo-český den přátelství, a to 

pomocí distribuce tištěných informací a reklamy v rozhlase. V rámci Německa jsou měsíčně e-

mailem rozesílány informace např. o trzích nebo prohlídkách měst turistickým infocentrům a 

hotelům. Dále je v infocentru k dispozici velké množství tištěných informačních materiálů, 

které je možno na vyžádání zaslat poštou. Dále jsou informace o městě otištěné v katalozích 

organizací propagující cestovní ruch v oblastech Franského lesa, Smrčin nebo Vogtland. Dále 

jsou informace o akcích v Hofu prezentovány v médiích a na sociálních sítích. 

Zavedení nových komentovaných prohlídek v současné plánováno není. Nabídka je nyní 

dostatečně široká. Na podzim je v plánu zaškolení nových průvodců, kteří v roce 2021 nabídnou 

nové prohlídky. 

Dále byl položen dotaz na spokojenost se službami TIC. Tento dotaz byl spíše směřován  na 

starostku města, která však zprostředkovala dotazy pracovnicím infocentra. Přesto však panuje 

spokojenost, co se týká počtu návštěvníků infocentra, počtu přenocování v době před pandemií 

koronaviru, nabídkou kulturních akcí i počtem lůžek v ubytovacích zařízeních.  

Co se týká navýšení počtu návštěvníků po zavedení přímého vlakového spojení mezi Chebem 

a Hofem v roce 2015, nepozorují žádný nárůst počtu návštěvníků z Česka. Je však možné, že 

návštěvníci nenavštíví TIC a mají už předem naplánováno, která místa chtějí navštívit. 
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10 Možnosti zkvalitnění cestovního ruchu v Chebu 

Návrh inovací v cestovním ruchu v Chebu vychází z výsledků dotazníkového šetření, srovnání 

nabídek služeb v obou městech a rozhovorů s aktéry. Návrh inovací je možné rozdělit do 3 

oblastí a to jsou prohlídky, propagace a rozvoj partnerství. 

Prohlídky 

Jelikož město nabízí prohlídkovou trasu městem pouze pro větší skupiny a po předchozím 

objednání, bylo by na místě umožnění komentované prohlídky i návštěvníkům, kteří do Chebu 

přijeli jako jednotlivci případně nevěděli o možnosti si prohlídku objednat. K tomu se však 

vedení města staví negativně, jelikož zde panuje obava, že některé prohlídky by nemuseli být 

plně obsazené. V Hofu na rozdíl od Chebu tuto službu nabízejí.  

Jelikož z dotazníkového šetření vyplývá, že město Cheb je často navštěvováno rodinami, 

doporučila bych zavedení stálé prohlídkové trasy pro rodiny s dětmi. Z rozhovoru sice 

vyplynulo, že prohlídkové trasy jsou přizpůsobovány věku návštěvníků a v rámci léta jsou 

příležitostně organizovány prohlídky s herci Západočeského divadla, které se zaměřují na 

rodiny s dětmi. Přesto si myslím, že by bylo vhodné zařadit speciální prohlídkovou trasu po 

celý rok.   

Dále by město mělo zvážit možnou inovaci mapových materiálů nabízených v Turistickém 

infocentru. S mapovými materiály nebyla spokojena ani polovina dotazovaných. Zrároveň by 

to návštěvníkům mohlo být prospěšné při samostatném objevování památek  města Chebu. 

Stejně jako v Hofu bych v Chebu zvážila značení některých prohlídkových tras přímo ve městě, 

ačkoliv byla tato možnost vedením města zamítnuta. Kompromisním řešením je vyznačení 

těchto tras v mapových materiálech, které by byly k dispozici v infocentru. Návrh značené 

prohlídkové trasy ve městě Chebu se nachází v kapitole 11. V tomto případě by bylo na místě 

tuto variantu více propagovat. Přínosná by také byla možnost zaslání mapových  a turistických 

materiálů poštou, stejně jako tuto možnost nabízí Turistické infocentrum v Hofu. 

Propagace 

Doporučila bych pracovat na propagaci a případně dalším rozšířením prohlídkové trasy „Pod 

střechami Chebských domů“. Tato památka je v rámci Česka unikátní. Respondenti mého 

dotazníkového šetření, kteří památku navštívili, by další rozšíření této památky uvítali. Velký 

počet respondentů tuto památku ovšem nenavštívilo, proto by bylo na místě investovat do 

propagace této unikátní památky. Limitujícím prvkem může být její omezená kapacita. 
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Jisté mezery vidím i ve vzhledu a přehlednosti webových stránek Turistického infocentra města 

Cheb. Přestože 67 % respondentů bylo s webovými stránkami spokojeno, tak při porovnání 

s webovými stránkami města Hofu jsou zde patrné jisté nedostatky. Nedostatky vidím například 

v nedostatečné propagaci prohlídkových tras a možnosti vyzvednout si plánek s těmito trasami 

v infocentru.  

Dále by bylo prospěšné více investovat do propagace kulturních akcí v zahraničí. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že domácí návštěvníci mají o kulturních akcích větší 

povědomí a do města by se kvůli některé z kulturních akcí vrátili na rozdíl od návštěvníků 

zahraničních. Co se týká propagace cestovního ruchu, mohlo by TIC inspirovat formou 

propagace ve městě Hofu a pravidelně informovat například hotely v okolí o dění ve městě.  

Partnerství 

Doporučila bych další rozvoj partnerství s městem Hof. Může to pomoci propagaci kulturních 

akcí i  obecně cestovního ruchu v obou městech. Jak představitelé města Chebu, tak města Hofu 

hodnotí fungování partnerství pozitivně. Z tohoto důvodu vidím toto partnerství jako velice 

perspektivní a do budoucna by mohla obě města navázat užší spolupráci i v oblasti cestovního 

ruchu. 
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11 Návrh značené prohlídkové trasy ve městě Chebu 

Mnou navrhovaná prohlídková trasa, která by měla být značená ve městě Chebu obsahuje 

všechny významné památky města, které jsou zároveň vyjmenovány v kapitole 4.1. První 

zastavení trasy je Špalíček. Tato památka se nachází na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, které 

se nachází v centru města Chebu a přirozeně sem zamíří každý návštěvník města Chebu. 

Zároveň se na náměstí nachází Turistické informační centrum, kde se návštěvníci mohou o 

prohlídkové trase informovat. Další zastávkou je kostel sv. Mikuláše a Alžběty, který se nachází 

nedaleko náměstí a je další dominantou města Chebu. Od kostela sv. Mikuláše a Alžběty 

návštěvníci sestoupí na kasární náměstí a zamíří k řece Ohři, kde se mohou vydat do areálu 

Krajinné výstavy, odkud je výhled na hradby Chebského hradu. Pokud by neměli zájem 

navštívit areál Krajinné výstavy mohou vystoupit před bránu Chebského hradu.  Zde se mohou 

zdržet a navštívit i vnitřní prostory hradu. Od hradu návštěvníci pokračují Dobrovského a 

Hradební ulicí ke klášterní zahradě a areálu Františkánského kláštera. Zde by se nacházelo 

čtvrté zastavení v rámci prohlídkové trasy. Dále se návštěvníci přesunou ulicí Obrněné brigády 

na Františkánské náměstí, kde se nachází pátá zastávka mnou navrhované prohlídkové trasy, 

kostel sv. Kláry. Cestou návštěvníci projdou kolem budovy Západočeského divadla. 

Z Františkánského náměstí návštěvníci postupují do Provaznické ulice, kde by se nacházelo 

poslední zastavení v místě křížení s ulicí Zavražděných. Ulice Zavražděných je jedna 

z nejužších uliček v Chebu a váže se k ní jedna z nejvýznamnějších pověstí, spojených 

s městem Cheb. Tato pověst by zde mohla být přiblížena. Dále mohou návštěvníci pokračovat 

Provaznickou ulicí zpět na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad případně uličkou projít a pokračovat 

na náměstí Židovskou ulicí. Tato prohlídka je navrhovaná, jako okruh a návštěvníci si mohou 

vybrat, u jakého zastavení prohlídku začnou.  
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12 Závěr 

Hlavním cílem práce bylo na základě srovnání měst Cheb a Hof navrhnout inovace pro cestovní 

ruch v Chebu viz. kapitola 10. Tyto inovace byly navrhovány na základě dotazníkového šetření 

realizovaného mezi návštěvníky města Chebu v období od srpna do října roku 2019. 

Dotazníkové šetření sloužilo ke zjištění postoje návštěvníků města Chebu k možným inovacím 

v oblasti cestovního ruchu. Nejčastějším důvodem návštěvy města Chebu je návštěva památek. 

Jedná se hlavně o památky, které jsou součástí městské památkové zóny. Jako příklad bych 

zmínila Chebský hrad, kostel sv. Mikuláše a Alžběty nebo Špalíček viz kapitola 4.2. Velký 

potenciál pro další rozvoj má také prohlídková trasa „Pod střechami chebských domů“, která je 

v rámci Česka unikátní.  Pro větší přiblížení těchto památek by bylo vhodné umožnit možnost 

komentované prohlídky i jednotlivcům viz kapitola 10. Dalším důvodem návštěvy města jsou i 

kulturní akce konající  se ve městě jako jsou například Valdštejnské slavnosti nebo festival 

FIJO viz kapitola 4.3.  

Prvním dílčím cílem bylo srovnání služeb v cestovním ruchu na základě srovnání služeb 

Turistických informačních center viz tabulka č. 4 a analýzy rozpočtů obou studovaných měst 

viz kapitola 7. Obě TIC nabízí standartní služby, jako je distribuce informačních materiálů nebo 

prodej upomínkových předmětů. TIC Hof nabízí na rozdíl od TIC Cheb možnost 

komentovaných prohlídek města pro jednotlivce. Tuto možnost by bylo vhodné zavést i v rámci 

města Chebu. Dále TIC Hof nabízí možnost značených prohlídkových  tras přímo ve městě. 

Pro analýzu rozpočtu města Chebu byl zvolen rozpočet pro rok 2019. Výdaje na oprav budov 

byly v Hofu a v Chebu téměř stejné, v Chebu činí výdaje 2,13 % z výdajové části rozpočtu a 

v Hofu 2,14 % z výdajové části rozpočtu. Investice do kulturních institucí a kulturních akcí 

byly v Chebu výrazně vyšší než v Hofu. V Chebu tyto výdaje činily 3,7 % z výdajové části 

rozpočtu, zatímco v Hofu pouze 0,31%.  

Druhým dílčím cílem bylo srovnat přístup k cestovnímu ruchu na základě rozhovoru se zástupci 

vedení měst. Tento dílčí cíl se podařilo naplnit pouze částečně, jelikož starostka města Hofu 

zprostředkovala otázky původně určené pro ni pracovnici infocentra. Přesto je však možné 

udělat si představu o přístupu k cestovnímu ruchu v obou městech. Z rozhovorů vyplynulo, že 

město Hof má už nyní daleko širší nabídku služeb v cestovním  ruchu a je i k inovacím daleko 

přístupnější. Například v roce 2021 přijme nové průvodce, kteří přinesou nápady k tvorbě 

nových prohlídkových tras.  Dále město Hof volí lepší formy propagace. Například rozesílají 

každý měsíc hotelům v okolí informace o dění ve městě. Cheb rozesílá obyvatelům v rámci 

obce s rozšířenou působností Radniční listy, které sice zvyšují povědomí o  dění v Chebu, ale 
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nesouvisí přímo s oblastí cestovního ruchu. V Chebu může k propagaci i cestovního ruchu 

přispět propagační akce plánovaná na říjen 2020 v Praze. 

Třetím dílčím cílem bylo zjistit, jaká preference, co se týká služeb v cestovním ruchu mají 

návštěvníci města Chebu. Tyto preference byly zjišťovány na základě dotazníkového šetření 

viz kapitola 6. Většina návštěvníků města Chebu uvedla, že navštívila město Cheb s rodinou. 

Proto by bylo vhodné ve městě zajistit aktivity, například prohlídkové trasy, které můžou 

navštívit i rodiny s dětmi. Dále byly návštěvníkům předkládány návrhy možných inovací  

v cestovním ruchu, které by mohly být realizovány v rámci města Chebu. Více než polovina 

dotazovaných by další inovace v cestovním ruchu uvítala.  

Čtvrtým dílčím cílem byl návrh možných inovací v cestovním ruchu pro město Cheb viz 

kapitola 9. Na základě šetření by bylo vhodné v Chebu rozšířit nabídku komentovaných 

prohlídek i pro individuální návštěvníky. Dále bych zvážila vyznačení prohlídkových okruhů 

přímo ve městě viz kapitola 11 a inovovat mapové materiály dostupné v Turistickém 

informačním centru. Vhodné by bylo rovněž zvážit rozšíření a další propagaci prohlídkové tras 

„Pod střechami chebských domů“.  

Na základě výzkumu se podařilo naplnit hlavní cíl bakalářské práce a navrhnout inovace 

v cestovním ruchu pro město Cheb. Byly stanoveny doporučení, ať už se týkaly zavedení 

nových prohlídkových tras případně jejich úprava, aby byly vhodné i pro individuální 

návštěvníky. Dále má město rezervy v propagaci, kde by mohlo čerpat inspiraci v propagaci 

města v Hofu. Potenciál vidím  v rozvoji partnerství mezi městy Cheb a Hof. Město Cheb lze 

může čerpat inspiraci ať už v nabídce služeb, tak v propagaci.  

S větší možností cestování do zahraničí má přeshraniční cestovní ruch  a spolupráce měst 

z různých zemí velký potenciál. Stále se zlepšuje i  dopravní spojení, takže turisté mají možnost 

navštěvovat města v zahraničí stejně snadno, jako města ve své domovské zemi. Proto je 

možnost výzkumu v této oblasti široká a je možné nalézt spoustu námětů pro diplomovou práci. 

Zajímavé by bylo například zkoumat spolupráci nejen dvou měst, ale i celých  příhraničních 

regionů.  
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Příloha č.4 Chebský hrad – černá věž (Cheb) 
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Příloha č.6 kostel sv. Mikuláše a Alžběty (Cheb) 
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Zdroj: Vlastní fotografie (květen 2020) 

 

 



56 
 

Příloha č. 11 Označení významných budov v centru města Chebu 
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