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1 ÚVOD 

Cestovní ruch je ve světě považován za odvětví budoucnosti. Na prahu nového tisíciletí 

se právem zařadil na přední místa nejdynamičtěji se rozvíjejících průmyslových odvětí 

ve vyspělých světových ekonomikách. Stává se výrazným fenoménem dnešní doby 

skýtající mnoho podnikatelských příležitostí. 

V rámci EU byl cestovní ruch identifikován jako jeden ze tří klíčových sektorů, ve 

kterých se předpokládá trvalý růst a vytváření pracovních příležitostí. Cestovní ruch má 

v Evropě obrovský potenciál, který není doposud plně využíván, a to zejména po 

rozšíření EU. Je tedy potřeba, aby byla přijata jistá opatření namířena k podpoře a 

realizaci úplného potenciálu tohoto odvětví. 

Naše ekonomika profituje z cestovního ruchu čím dál více. Cestovní ruch se v roce 

2005 podílel na tvorbě HDP 13,8%, celkové zaměstnaností 12,9% a 13,3% na exportu. 

Má průřezový charakter, takže se na něm podílí celá řada dalších odvětví - doprava, 

stavebnictví, kultura, atd. Je proto nutné začít na toto odvětví pohlížet jako na jeden 

z pilířů národního hospodářství a věnovat jeho rozvoji náležitou pozornost nejen na 

vládní či celostátní, ale především na místní úrovni. 

Tato diplomová práce je zaměřena na cestovní ruch v Olomouckém kraji, ve kterém je 

v posledních letech znatelný rozvoj a zvýšená podpora tohoto odvětví. Z Olomouckého 

kraje sama pocházím, a tak jsem osobně schopna pozitivní zásahy kraje v oblasti 

cestovního ruchu vnímat. Kraj již pochopil nutnost investic do cestovního ruchu, 

jakožto odvětví budoucnosti, a zdá se, že je schopen svůj obrovský turistický potenciál 

zúročit. Ráda bych se tak v této práci soustředila na současný potenciál kraje v oblasti 

cestovm'ho ruchu, jeho další možnosti a příležitosti a zároveň systematicky vytyčila 

negativa, která by Olomoucký kraj měl mít snahu do budoucna řešit. 

Pro dosažení těchto úkolů chci použít SWOT analýzy, která umožňuje stanovit slabé a 

silné stránky oblasti cestovního ruchu v Olomouckém kraji a možné příležitosti či 

hrozby. Vycházet budu z veřejně dostupných informací a vlastního šetření. V plánu je 

získávání informací převážně přímým a nepřímým pozorováním, využitím 

propagačních materiálů kraje, webových stránek či kontaktováním kompetentních osob 

z tohoto oboru. 
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Jednotlivé kapitoly vychází ze základního rozdělení na teoretická východiska, 

analytickou část a část praktickou. V teoretické části se seznámíme se základními pojmy 

cestovního ruchu, zaměříme se na jeho vznik, vývoj i rozdělení, dále se budeme věnovat 

destinaci cestovního ruchu a v neposlední řadě i cestovnímu ruchu v České republice. 

V analytické části již přecházíme konkrétně na kraj Olomoucký. Kromě základní 

charakteristiky kraje se tato část zabývá také dopravní infrastrukturou a ubytovacími 

možnostmi kraje, dále je důraz kladen na turistický potenciál a marketing cestovního 

ruchu. Podstatná část je věnována turistickým cílům a turistickým možnostem kraje. 

V praktické části je pozornost upřena na posouzení stavu cestovního ruchu kraje pomocí 

analýzy SWOT a vytvoření návrhu pobytového programu pro turisty spolu 

s hodnocením jeho možné úspěšnosti. 

V závěrečné části budou shrnuty veškeré dosažené výsledky, které byly vytyčeny 

v úvodu práce. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je charakterizovat Olomoucký kraj z pohledu cestovního 

ruchu, zaznamenat míru rozvoje kraje v této oblasti a nastínit další možnosti a 

příležitosti, které se kraji naskýtají v souvislosti s jeho turistickým potenciálem. Snahou 

bude vyzdvihnout jak pozitiva, která by měla nalákat nemalé množství návštěvníků, tak 

poukázat na negativa, kterými je třeba se v budoucnu zabývat a snažit se je eliminovat. 

Podle získaných informací a výsledků momentálních turistických 

možností Olomouckého kraje bude vytvořen reálný návrh pobytového programu pro 

turisty. Tento 5-ti denní program má za úkol seznámit návštěvníky kraje, zde konkrétně 

Olomouce a jeho okolí, s historickými a kulturními památkami, přírodními krásami a 

turistickými atraktivitami oblasti. Pobytový poznávací program bude zároveň pojat jako 

jistá propagace nového produktu kraje, Olomouc region Card. 

Pro jednotlivé části této diplomové práce je nutné si stanovit dílčí cíle, pomocí kterých 

bude možné dosáhnout cíle hlavního, sumarizujícího současný stav cestovního ruchu 

v Olomouckém kraji. 

Cíle teoretické části: 

• Definovat cestovní ruch a další základní pojmy v této oblasti 

• Zmínit se o počátcích cestovního ruchu a jeho postupném vývoji 

• Soustředit se na rozdělení cestovního ruchu a charakteristiku destinace 

• Zaznamenat stav cestovního ruchu v rámci celé České republiky 

Po prostudování odborné literatury objasňující poJmy z oblasti cestovního ruchu, 

marketingu i ekonomie bude nutné se zaměřit na sběr informací o Olomouckém kraji. 

Pomoci by mi měly propagační materiály, různé projekty, analýzy či tiskové zprávy, 

stejně tak internetová propagace kraje jako celku, jednotlivých regionů, mikroregionů a 

měst. 

Cíle analytické části: 

• 

• 
• 

Vytvořit základní charakteristiku Olomouckého kraje 

Zaujmout stanovisko ve vztahu k dopravě a ubytovacím možnostem 

Zaměření se na turistický potenciál kraje a s ním spojenou propagaci 
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• Vyzdvihnout významné turisticky atraktivní cíle a možnosti rekreačního vyžití 

turistů 

Cíle praktické části: 

• Nalezení silných a slabých stránek cestovního ruchu kraje 

• Poukázání na hrozby a upozornění na příležitost kraje 

• Vytvoření návrhu pobytového poznávacího programu pro turisty 

• Vyčíslení nákladů spojených s pobytem při zakoupení Olomouc region Card 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Obecné vymezení cestovního ruchu 

Cestovní ruch představuje komplexní hospodářsko-ekonomické odvětví, které 

významným způsobem ovlivňuje zaměstnanost, platební bilanci a socioekonomický 

rozvoj regionů, podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu, má vliv na příjmy 

místních rozpočtů a v neposlední řadě podporuje i investiční aktivitu v regionech. 

Velikostí obratu, rozsahem zaměstnanosti a tvorbou kvalitních pracovních příležitostí 

patří mezi nejvýmamnější ekonomická odvětví. Je však zároveň vystaven i tvrdé 

mezinárodní a regionální konkurenci, která klade vysoké nároky na kvalitní, komplexní 

a atraktivní nabídku země. 

3.1.1 Definice cestovního ruchu 

V průběhu vývoje cestovního ruchu jako společensko ekonomického jevu, se mění 

i přístup k jeho definování a vymezení. Cestovní ruch může být zkoumán z hlediska 

růmých vědních disciplín, a proto autoři ve svých definicích cestovního ruchu 

zdůrazňuji růmé stránky tohoto jevu, jež je stěží přesně a výstižně. definovatelný. 

Existuje velké množství definic odrážející počátky vědeckého zkoumání tohoto jevu, 

kde je snaha autorů o odlišení cestovního ruchu od širšího pojmu cestování jako 

takového. Jsou jimi definice především STRATDNERA (1905), SCHULLERNA 

(1911) a MORGENROTHA (1927). 

Další definice již zahrnuji i sociální a ekonomické stránky pojmu cestovního ruchu. 

BOHRMAN (1931) defmuje cestovní ruch jako "cesty, jež se podnikají za účelem 

zotavení, zábavy, obchodu a povoláním nebo i z jiných příčin (za zvláštními událostmi), 

při nichž dochází k dočasné změně místa bydliště". [2] Dojíždění za prací sem však 

nepatří. Cesty jsou autorem chápány jako nepravidelné a dočasné, bez jakéhokoliv 

úmyslu se usadit. 

R. GLÚCKSMANN (1935) definuje cestovní ruch jako "sumu vztahů mezi lidmi, kteří 

se nacházejí v nějakém místě přechodně, a mezi obyvateli tohoto místa". [6] Zde je 

kladen důraz na zcela jinou stránku cestovního ruchu. Podstatou jsou pro autora vztahy 
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mezi lidmi, které vznikají při účasti na cestovním ruchu. Vyzdvižen je zde hlavně 

sociologický podtext. 

H. POSER (1933) cestovní ruch chápe jako ,,lokální nebo územní nahromadění cizinců 

s přechodným pobytem, které podmiňuje vznik vzájemných vztahů mezi cizinci na 

straně jedné a domácím obyvatelstvem, místem a jeho krajinou na straně druhé". [20] 

Autor apeluje na změny, ke kterým dochází působením cestovního ruchu a na vztahy 

mezi účastníky cestovního ruchu a místním obyvatelstvem. Zahrnut je i faktor životního 

prostředí. Jedná se o částečně "ekologické" vnímání cestovního ruchu. 

Určitým mezníkem při zkoumání a definování cestovního ruchu je definice švýcarských 

profesorů W.HUNZIKERA a K.KRAPF A, kteří ve své publikaci ,,Základy všeobecné 

nauky cestovního ruchu" položili základ teorii cestovního ruchu. Definují jej takto: 

"Souhrnné omačení vztahů a jevů, vznikajících na základě cesty a pobytu místně cizích 

osob, pokud se pobytem nesleduje usídlení a pokud s ním není spojena žádná výdělečná 

činnost." [II] Tato definice se stala východiskem dalšího vývoje definování cestovního 

ruchu, zejména v poválečném období a zároveň formuluje tři základní rysy cestovního 

ruchu: 

- dočasnou změnu místa stálého bydliště a dočasnost pobytu mimo něj 

- nevýdělečný charakter cesty a pobytu ( realizováno ve volném čase) 

- vztahy mezi lidmi 

Definovat cestovní ruch obsahově zcela vyčerpávajícím způsobem je více než složitým 

úkolem. Důkazem toho je velké množství definic, ve kterých se autoři snaží zachytit co 

nevýstižněji tento složitý jev, jež v sobě skrývá základní charakteristické rysy, jimiž 

jsou průřezovost, mnohooborovost, a mnohostrannost. Na vytváření podminek, 

předpokladů a vlastní realizaci se podíli řada odvětví a resortů. Spolu s dalším vývojem 

a rostoucí vnitřní pestrostí se bude meziodvětvovost cestovního ruchu ještě prohlubovat. 

Různá odvětví a resorty vstupují v souvislosti s cestovním ruchem do vzájemných 

vztahů, cestovní ruch je de facto souborem vztahů. 
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3.1.2 Vymezení základních pojmů v oblasti cestovního ruchu 

Jasnější vymezení cestovního ruchu přinesla až Mezinárodní konference o statistice 

cestovního ruchu, uspořádaná Světovou organizací cestovního ruchu (WTO) v kanadské 

Ottawě (1991 ). Na této konferenci bylo konstatováno, že současný cestovní ruch je jak 

významným faktorem světového obchodu, tak i účinným faktorem ekonomického, 

kulturního a sociálního rozvoje národních celků. Stále však existují problémy v jeho 

vymezení i statistickém sledování. V rámci konference došlo k unifikaci základních 

pojmů, které mají co dočinění s cestovním ruchem a cestováním na národní a 

mezinárodní úrovni. Jejím úkolem bylo sjednotit používanou terminologii a zároveň 

umožnit unifikaci sběru a zpracování statistických údajů o cestovním ruchu. 

Mezinárodní konferencí o statistice cestovního ruchu v Ottawě byly vymezeny 

a definovány tyto základní pojmy z oblasti cestovního ruchu: 

Cestovní ruch ( TOURISM) 

- činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní 

prostředí (mimo místo bydliště) a to na dobu kratší než je stanovena, přičemž hlavní 

účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. [12] 

Definice do pojmu cestovní ruch logicky nezahrnuje cesty v rámci místa trvalého 

bydliště, pravidelné cesty do zahraničí, dočasné přistěhování za prací a dlouhodobé 

migrace. 

Následující definice se zaměřují především na účastníky cestovního ruchu, a to v oblasti 

jak domácího, tak mezinárodního cestovního ruchu. 

Stálý obyyatel (REZIDENT) 

osoba, která žije v určitém místě nepřetržitě šest po sobě jdoucích měsíců 

Návštěvník MSITOR) 

- osoba, která cestuje na místo mimo své bydliště na dobu kratší než šest měsíců, 

přičemž hlavní účel její cesty je jiný, než vykonávání výdělečné činnosti 

v navštíveném místě 
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Turista ( TOURIST) 

osoba, která cestuje do jiného místa odlišného od jejího běžného životního prostředí 

na dobu zahrnující alespoň jedno přenocování, ale ne na dobu delší šesti měsíců, 

přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti 

v navštíveném místě 

Výletník (EXKURSIONIST, SAMEDA Y VISITOR) 

osoba, která cestuje do místa odlišného od místa jejího trvalého bydliště a běžného 

životního prostředí na dobu kratší 24 hodin, aniž by v navštíveném místě 

přenocovala, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné 

činnosti v navštíveném místě 

Uvedené unifikované základní pojmy cestovního ruchu jsou přejímány postupně všemi 

státy světa a stávají se základem pro národní statistické programy cestovního ruchu i pro 

statistiku cestovního ruchu v mezinárodních dimenzích. 

3.2 Historie cestovního ruchu 

Cestovní ruch a cestování mají velmi dlouhou historii a jsou spjaty s počátky naší 

civilizace. Lidé jsou na cestách desítky tisíc let. Vůbec první výpravy za poznáním 

vedly po souši i po vodě, později vzduchem a nakonec dokonce i vesmírným prostorem. 

Důvody těchto výprav byly různé. Obchodní (obchodní stezky), vojenskopolitické 

(dobyvatelská válečná tažení), náboženské (misijní činnost), poznávací (přírodovědecké 

expedice), sportovní (zdolávání velehor) či čistě prestižní (první člověk ve vesmíru, 

přistání na měsíci). 

Přístup jednotlivých autorů k historickým aspektům vzniku a vývoje cestovního ruchu 

má určité společné rysy, avšak zdaleka není jednotný. Vznik cestovního ruchu je 

různými autory datován odlišně, avšak většina z nich se shoduje, že počátky cestovního 

ruchu, výhradně individuálního, spadají do období 17. a 18. století. 19. století je 

považováno za rozvoj moderního cestovního ruchu. Významným hospodářským 

odvětvím se pak cestovní ruch stává až po druhé světové válce, kdy postupně nabývá 

rysů globálm'ho hospodářského odvětví a dosahuje největšího rozmachu. Významnými 
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faktory rozvoje jsou ekonomický rozvoj společnosti, rozvoj životní úrovně širokých 

vrstev obyvatelstva a vědecko technický pokrok, zejména v oblasti dopravy. 

Základní předooklady pro vznik cestovního ruchu: 

svoboda pohybu (dříve nemožné pro všechny vrstvy obyvatelstva) 

existence potenciálu území pro cestovní ruch (přírodní či uměle vytvořené 

atraktivity) 

volný čas (zkracování pracovního doby) 

možnost uspokojení zbytných potřeb z důvodu dosažení určitého stupně 

uspokojení potřeb základních 

3.2.1 Vývojové fáze cestovního ruchu 

Jak již bylo uvedeno, ne všichni autoři se shodují na chronologizaci cestovního ruchu. 

Existuji různé teorie, a proto i různé fáze vývoje cestovního ruchu. 

Z českých autorů se vývojem cestovního ruchu podrobněji zabýval V. Dohnal a na 

Slovensku tuto problematiku zpracoval E. KOPŠO. Oba autoři dospěli k třífázovému 

členění vývoje cestovního ruchu: 

1. etapa - do první světové války 

2. etapa- mezi dvěma světovými válkami 

3. etapa- do druhé světové války 

Nejuznávanějším zahraničním autorem je však Němec W. FREYER [5], který rozlišuje 

čtyři hlavní etapy rozvoje cestovního ruchu: 

• Předfáze (do roku 1850) 

• Počáteční fáze ( 1850 - 1914) 

• Rozvojová fáze (1914- 1945) 

• Vrcholová fáze (od roku 1945) 
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Rozdělení do jednotlivých etap je podmíněno: 

• volbou dopravního prostředku - rozvoj technologie a dopravní infrastruktury 

vedou k využití kapacitnějších, rychlejších a bezpečnějších dopravních 

prostředků 

• motivací - změna od nutnosti cestovat k dobrovolnému zaplnění volného času 

cestováním 

• typologií účastníků - socioekonomické změny ve společnosti 

a) Předfáze (období do roku 1850) 

První fáze je procesem objevování, poznávání a zpřístupňování jednotlivých míst Země. 

S počátky cestování jsou úzce spjata jména jako Marco Polo či Kryštof Kolumbus. Do 

roku 1850 bylo lidské poznání Země již z velké části ukončeno a k cestování se 

uchylovali nejen profesionální cestovatelé, ale také lidé z určitých vrstev společnosti. 

Rozvoj cestování byl výrazně usnadněn vznikem kapitalismu, kdy došlo ke změnám 

politickým, administrativním a ekonomickým. Zrušení nevolnictví v Evropě a otroctví 

v USA mělo nemalý vliv na rozvoj cestovního ruchu. 

Roste bohatství vyspělých společností, což předurčuje možnost využití volného času 

k cestování. Věda i technika dosahují určitého stupně vývoje. Především je třeba zmínit 

pokrok v oblasti dopravy, zejména dopravy železniční. 

Cestovní ruch přináší nové podnikatelské příležitosti a násobí tak vznik nových 

hospodářských oborů. Nejvýznamnější postavou novodobého rozvoje cestovního ruchu 

a jeho hromadného organizování je Angličan Thomase Cook, zakladatel první a dodnes 

fungující cestovní kanceláře (1841 ). 

b) Počáteční fáze (1850 - 1914) 

Hnacím motorem pro rozvoj cestovního ruchu v tomto období byl rozvoj ,dopravy. Stále 

převažuje doprava železniční (tzv. období uhlí a páry), přičemž nové druhy dopravy 

teprve vznikají a nemají až tak zásadní vliv na cestovní ruch. 

Politické, sociální a ekonomické změny umožňují cestovat i lidem z dalších 

společenských vrstev. Ustupuje dříve tak významné zemědělství a rychle se rozvíjí 

urbanizace. 

Dochází k dynamickému rozvoji materiálně technické základny cestovního ruchu, 

budují se ubytovací, stravovací, dopravní, sportovní a ostatní zařízení pro účastníky 
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cestovního ruchu, zejména v rekreačních a lázeňských střediscích. Svou roli neztrácí ani 

cestovní ruch spojený s prací a výkonem povolání. 

Činnost cestovních kanceláří a dalších poskytovatelů turistických služeb (směnárny, 

průvodci, apod.) se stává již zcela běžnou. Postupně vznikají nové profese, vážící se na 

oblast cestovního ruchu. 

c) Rozvojová fáze (1914 - 1945) 

Tato fáze je vymezena dvěma historicky významnými daty. Začátkem první světové 

války a ukončením druhé světové války. I přes prodělání dvou nejstrašnějších válek 

v dějinách lidstva cestovní ruch zaznamenal určitý vývoj také v tomto období. 

Další změna socio-ekonomických podmínek představuje zásah cestovního ruchu již do 

všech sfér společnosti. Dochází k dynamizaci urbanizace, zvyšování volného času a 

jeho následného využití k cestování, poskytování placené dovolené apod. Avšak období 

světové hospodářské krize (1929 - 1933) způsobuje pozastavení rozvoje, resp. 

zpomaluje dynamiku rozvoje cestovního ruchu. 

V oblasti dopravy hlavní roli přebírá doprava silniční a dále se mohutně rozvíjí letectví. 

Mezi již zažitými formami cestovního ruchu nachází místo také venkovský a 

nábožensky orientovaný cestovní ruch. 

Internacionalizace cestovního ruchu s1 postupně vyžaduje vznik některých 

mezinárodních organizací, upravujících činnost jednotlivých služeb a oborů cestovního 

ruchu. 

d) Vrcholová fáze (období po roce 1945) 

Poválečný vývoj je charakteristický opět vysokou dynamizací rozvoje cestovního ruchu. 

Cestovní ruch se stává jedním z nejdůležitějších odvětví světového hospodářství. Tento 

fakt je způsoben mnoha různými faktory. 

Konec druhé světové války a s ním spojené rozdělení světa do dvou znepřátelených 

politicko-ekonomických seskupení má významný vliv na směr a tempo rozvoje 

cestovního ruchu a dále také na geografické rozložení ve světě. 

Role státu roste, cestovní ruch je upraven zákonnými předpisy v řadě oblastí. Stát si 

vytváří postupně orgány, které mají správu cestovního ruchu přímo ve svých rukou. 

Podstatné socio-ekonomické změny společnosti mají za následek zařazení cestovního 

ruchu do životního stylu moderní společnosti. Zvyšuje se také fond volného času, který 

je investován do účasti na cestovním ruchu. 
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Vliv technologií spojený s rozvojem dopravy nebývale roste. Doprava z velké části 

ovlivňuje materiálně technickou základnu, která doslova prodělává boom. Vedle 

ubytovacích a stravovacích zařízení se budují nová, převážně sportovní, kulturní, 

společensko zábavní, atd. Prioritou se stávají komplexní střediska cestovního ruchu 

s vysokým stupněm vybavenosti služeb. 

Společně s rozvojem cestovního ruchu se zvyšuje potřeba personálního zabezpečení 

služeb. Vzdělání a výchovu pracovníků zajišťují specializované školy, a to jak střední 

tak vysoké. Současně vznikají specializovaná výzkumná pracoviště, rozšiřují se 

informační systémy a v pozadí nezůstává ani oblast komunikace. 

V mezinárodní oblasti se v zájmu celosvětové podpory cestovního ruchu rozvíjí činnost 

mezinárodních organizací a čím dál více je kladen důraz na vzájemnou spolupráci mezi 

zeměmi. 

Cestovní ruch má však i svá negativa. Jeho globalizace způsobuje výrazný zásah do 

životního prostředí i přes zvýšený důraz kladený na ochranu přírody. 

3.3 Typologie cestovního ruchu 

Obecná podoba cestovního ruchu, která již byla popsána v předešlé kapitole, nabývá ve 

skutečnosti zcela konkrétní podoby. Chceme-li se však zabývat konkrétními podobami 

cestovru'ho ruchu, musíme počítat s jeho rozčleněním do mnoha kategorií. Vždy záleží 

na zvolených kritériích, kterých může být celá řada. 

Kritéria členění: 

a) Cestovní ruch dle motivace k účasti na cestovním ruchu 

Rekreační cestovní ruch 

Motivem je zde odpočinek, rekreace, reprodukce fyzických a duševních sil ve vhodném 

prostředí, jež má příznivé účinky na člověka. Tato skupina je zastoupena největším 

počtem účastníků cestovního ruchu. Zahrnuje nejen-pasivní odpočinek, ale také bývá 

spojen s aktivním pobytem v přírodě s možností sportování či realizace zájmových 

aktivit. Určitým specifickým typem rekreačního cestovního ruchu je chataření 

a chalupaření. 
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Kulturně poznávací cestovní ruchu 

Podnětem k cestě je získání určitých kulturních zážitků a rozšíření poznatků. Je zaměřen 

na poznávání historie, kultury, tradic a zvyků vlastního či cizích národů. Významným 

aspektem je jeho výchovně vzdělávací funkce, která slouží k rozšiřování všeobecného 

rozhledu účastníků cestovního ruchu. Zahrnuje především návštěvu kulturně 

historických památek, kulturních zařízení, kulturních a společenských akcí, kulturního 

a historického odkazu navštívené země či místa a také seznámení se s kulturní krajinou. 

Cestovní ruch s náboženskou orientací 

Taktéž náboženský cestovní ruch či poutní turistika. Motivem je návštěva určitého 

místa spjatého s náboženským významem či obřadem, kdy návštěvníkovi je 

zprostředkován žádaný duchovní prožitek. 

Cestovní ruch se vzdělávacími motivv 

Aspekt vzdělání je obsažen prakticky ve všech druzích cestovního ruchu. Cílem 

vzdělávacího cestovního ruchu je prohlubování dosavadních znalostí, další vzdělávání 

a snaha naučit se něčemu novému Gazyky, odborné profesní znalosti, zájezdy do 

významných míst se speciálním vzdělávacím programem s odborným vedením). 

Cestovní ruch se společenskými motivv 

Hlavním důvodem cest jsou společenské styky, komunikace mezi lidmi, vytváření 

přátelských vztahů. Do této skupiny patří návštěvy přátel, příbuzných a známých, účast 

na různých společenských akcích. Zařadit sem můžeme i tzv. klubový ·turismus, kdy 

dochází k cílenému seskupení účastníků cestovního ruchu se společnými zájmy a 

zálibami. Pobyty v rámci klubové turistiky se vyznačují bohatou programovou náplní, 

vysokou mírou animace a pestrým společenským životem. 

Zdravotně orientovaný cestovní ruch (lázeňsko-léčebný) 

Zdravotní prevence, rehabilitace, rekonvalescence i léčení následků nemocí převážně 

v rámci pobytu v lázních či jiných střediscích představují podstatné charakteristické 

rysy zdravotního cestovního ruchu. Zahrnuje celou řadu zdravotně orientovaných 

aktivit, jako jsou rekondiční a zdravotní preventivně orientované pobyty zaměřené na 

posílení, udržení nebo obnovení fyzické či psychické kondice člověka. Tento druh 

cestovního ruchu stále více nabývá na významu, neboť se z velké části podílí na 



zdravotním stavu obyvatelstva a v souvislosti se zvyšujícím se uvědoměním lidí 

v oblasti péče o vlastní zdraví a zdravý způsob života se stává velice oblíbeným. 

Sportovně orientovaný cestovní ruch 

Využívá zájmu účastníků o aktivní sportovní činnosti různého stupně náročnosti. Jedná 

se 0 udržování a posilování zdraví a prohlubování morálních vlastností člověka. Mezi 

sportovní cestovní ruch řadíme i pasivní účast na sportovních akcích, pokud se jedná 

o návštěvu mimo místo bydliště účastru'ků. 

Cestovní ruch orientovaný na poznání přírodního prostředí 

Dominantním motivem je zde hlubší poznání vybraných částí přírody, jež představuje 

základní prostředí většiny účastníků cestovního ruchu. Zahrnuje návštěvu přírodních 

rezervací, národních parků, chráněných krajinných oblastí, odlehlých nebo výjimečných 

přírodních míst a atraktivit. Ekoturistika je specifickým typem cestovn~ho ruchu 

orientovaným na poznání přírodního prostředí vedoucím k takovému chování v přírodě, 

které ji nikterak neohrožuje ani neničí. Podstatná je zde vysoká míra pochopení, 

odpovědnosti, ohleduplnosti vůči přírodě a její ochraně, tedy maximální soužití 

s přírodou a životem (fauna, flora) v ní. 

Cestovní ruch s dobrodružnými motivv (adrenalinové sporty) 

V posledních letech se tento typ vyčlenil ze sportovně orientovaného cestovního ruchu, 

a to z důvodu specifických požadavků kladených na účastníky. Jedná se o aktivity 

vyžadující fyzickou zdatnost, morální odolnost, sportovní dovednost i odbornou znalost 

prostředí, v němž jsou aktivity realizovány. Provozovatelé dobrodružného cestovního 

ruchu vyhledávají situace často spojené s nebezpečím, intenzívní až extrémní zážitky 

a dobrodružství. 

Cestovní ruch s profesními motivv 

Tento typ cestovního ruchu se od ostatních liší především časem, ve kterém je 

realizován. Probíhá v pracovním čase účastníků. Je spojen s profesní činností a 

profesními zájmy. Jednotlivými formami profesního cestovního ruchu jsou: 

obchodní cestovní ruch zahrnuje obchodně i jinak zaměřené služební cesty, 

různá jednání mezi firmami, institucemi či organizacemi, sjednávání 

obchodů apod. 
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kongresový cestovní ruch zahrnuje účast na kongresových akcích všeho 

druhu 

cestovní ruch veletrhů a výstav zahrnující jak vystavovatele na veletrzích a 

výstavách tak samotné návštěvníky těchto akcí 

incentivní cestovní ruch, nazýván též stimulační nebo motivační turistikou, je 

zaměstnavatelem využíván jako stimul k vyššímu pracovnímu výkonu svých 

zaměstnanců, k setrvání ve firmě nebo jako odměna za dosavadní výkony 

Specificky orientovaný cestovní ruch 

Obsahem je cestoVn.í ruch se specifickými motivy, jakými mohou být: 

nákupní cestovní ruch představující cesty za výhodnými nákupy převážně 

do zahraničí 

politický cestovní ruch zahrnující cesty a pobyty diplomatů v souvislosti 

s různými politickými akcemi 

V praxi se jednotlivé typy cestovního ruchu dle motivace k účasti nevyskytují vždy 

v čisté podobě. Navzájem se propojují a prolínají. Členění cestovního ruchu do těchto 

skupin není konečné. V rámci vývoje společnosti dochází ke zvyšování zájmů o určité 

aktivity a k následnému rozšiřování cestovního ruchu o nové typy. 

b) Cestovní ruch dle místa realizace 

Dalším kritériem členění cestovního ruchu může být území, na kterém probíhá. 

Domácí cestovní ruch, během něhož účastníci nepřekračují hranice vlastního státu 

a realizují svou dovolenou na jeho území. 

Zahraniční cestovní ruch, při kterém vždy dochází k překročení hranic. Ten dále 

můžeme dále rozdělit na pasivní {výjezdový, outgoing), aktivní (příjezdový, incoming) 

a transitní cestovní ruch, kdy zahraniční účastníci cestovního ruchu danou zemí pouze 

projíždí. 

Kombinací těchto základních pojmů vzniká navíc 

vnitřní cestovní ruch zahrnující veškerý cestovní ruch na území jednoho státu, 

tj. domácí a příjezdový, 

národní cestovní ruch zahrnující veškerý cestovní ruch osob trvale sídlících v jednom 

státě, tj. domácí a výjezdový, 
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mezinárodní cestovní ruch zahrnující veškerý cestovní ruch, při němž dochází 

k překročení hranice státu, tj. výjezdový a příjezdový cestovní ruch. 

c) Cestovní ruch dle vztahu k platební bilanci 

Podstatným aspektem je zde účinek cestovního ruchu na národní ekonomiku ve vztahu 

k zahraničí, konkrétně tedy jeho vliv na platební bilanci státu. 

Zahraniční cestovní ruch aktivní zahrnující příjezdy zahraničních návštěvníků do země. 

Finančně vyjadřuje spotřebu zboží a služeb hrazenou z devizových prostředků 

návštěvníků, což představuje příliv deviz do platební bilance státu. Má obdobný vliv na 

platební bilanci státu jako export zboží. 

Zahraniční cestovní ruch pasivní zahrnuje výjezdy občanů státu do zahraniční, kdy 

jejich spotřeba zboží a služeb je hrazena vyvezenými devizovými prostředky. To 

představuje odčerpávání deviz, a tím pasivní vliv na platební bilanci státu. Má obdobný 

vliv na platební bilanci státu jako import zboží. 

d) Cestovní ruch dle délky pobytu 

Krátkodobý s dobou pobytu v místě max. do 3 přenocování. 

Dlouhodobý s pobytem zahrnujícím více jak 3 přenocování, nikoli však více než 

6 měsíců v domácím cestovním ruchu a více než 1 rok v cestovním ruchu zahraničním. 

e) Cestovní ruch dle počtu účastníků 

Individuální, kdy návštěvník se účastní cestovního ruchu sám nebo s rodinou. 

Skupinoyý, kdy cesta či pobyt jsou zajišťovány pro celé kolektivy. V rámci tohoto 

kritéria bývá někdy zvlášť vyčleněna klubová turistika. 

f) Cestovní ruch dle způsobu zabezpečení cesty a pobytu 

Skutečnost, kdo zajišťuje cestu a pobyt účastníků, je hlavním kritériem členění. 

Organizovaný, kdy cesta i pobyt jsou předem zajištěny, a to cestovními kancelářemi či 

jinými podnikatelskými subjekty poskytující zprostředkovatelské služby. 

Neorganizovaný, kdy si účastník sám zajišťuje veškeré služby, případně částečně 

využívá služeb cestovní kanceláře, např. k výměně valut, prodej lodních lístků, apod. 
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g) Cestovní ruch dle způsobu financování 

Myšleno podle způsobu úhrady nákladů spojených s účastí na cestovním ruchu. 

Komerční, kdy účastníci cestovního ruchu si hradí výdaje pouze ze svých příjmů a o 

účasti se svobodně rozhodují sami. 

Sociální, kde část nákladů je hrazena za přispění nějaké organizace či instituce. Účast 

a poskytnutí příspěvku jsou v těchto případech vázány na splnění určitých podmínek. 

Sociální cestovní ruch zahrnuje např. odborářskou rekreaci, podnikovou rekreaci, dětské 

tábory, některé lázeňské pobyty a další. 

h) Cestovní ruch dle věku účastníků 

S rostoucí snahou o dobře cílený turistický produkt nabývá na významu znalost 

spotřebního chování různých věkových skupin, která je nezbytná pro uspokojení potřeb 

zákazníků. Různé věkové skupiny se od sebe podstatně odlišují, a to především svými 

nároky na rozsah a strukturu služeb. 

Cestovní ruch dětí, kde se jedná o organizované programy pro děti do 15 let bez rodičů. 

Jsou jimi např. pobytové sportovní a jinak zaměřené dětské tábory, školní výlety, školy 

v přírodě a další. 

Cestovní ruch rodin s dětmi je označením pro podobnou věkovou skupinu, protože 

rozhodující skupinou jsou zde právě děti, které určují obsahovou náplň nabídky. 

U tohoto typu však převažuje cestovní ruch neorganizovaný oproti předchozímu typu 

plně organizovanému. 

Cestovní ruch mládeže zahrnuje výlety mladých lidí ve věku 15-24 let, kteří již nejezdí 

dohromady se svými rodiči, ale snaží se více vystupovat samostatně. 

Cestovní ruch osob v produktivním věku představuje skupinu osob ze všech věkových 

kategorií nejméně homogenní. Tato skupina téměř nemá žádné charakteristické rysy, 

které by odpovídaly všem účastníkům cestovního ruchu ve věkovém rozptylu 30-55let. 

Postupně dochází k vytváření užší věkové kategorie. Lidé ve věku 40-50 let, kteří jsou 

již ekonomicky zajištěni, mají odrostlé děti a jsou většinou v dobrém fyzickém stavu, 

což jim umožňuje intenzivní cestování. Jsou tak velice významným segmentem 

světového trhu cestovního ruchu. 

Cestovní ruch seniorů charakterizuje skupinu osob, která již většinou není zaměstnána 

a disponuje tak značným fondem volného času. Tito lidé mají zájem cestovat a ve 

většině případů vlastní k tomu potřebné prostředky. Konkrétní věkové rozmezí nelze 
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přesně určit, především z důvodu rozdílné věkové hranice pro odchod lidí do důchodu 

v jednotlivých zemích a regionech. 

i) Cestovní ruch dle převažujícího prostředí pobytu 

Městský cestovní ruch, jehož hlavní motivací je pobyt v historicky, památkově, kulturně 

a společensky zajímavých městech a poznávání života v nich. 

Venkovský cestovní ruch je zaměřený na pobyt v příznivém prostředí venkova, na styk 

s přírodou a její ochranou a na možnost bližšího poznání života na venkově spojeného 

s aktivním podílem na specifickém pracovním a životním stylu. 

Cestovní ruch ve střediscích cestovního ruchu je vyměřen lokalitou, jež má určitý 

převažující charakteristický rys, turistický produkt. Jedná se o střediska přímořská, 

horská, zábavní. 

Lázeňský cestovní ruch zahrnuje dlouhodobé pobyty spojené s léčením v zdravotně 

příznivém prostředí lázeňských míst, kde je využíváno přírodních léčivých zdrojů 

daných míst. 

V odborné literatuře se uvádí další kritéria pro rozlišení typů cestovního ruchu. Spolu s 

rozvojem cestovního ruchu dochází průběžně k vytváření dalších kritérií, rozšiřující 

dosavadní portfolia typů o nové. 

3.4 Destinace cestovního ruchu 

3.4.1 Charakteristika destinace cestovního ruchu 

Rozvoj cestovního ruchu je podmíněn existencí vhodného potenciálu, jenž má 

výraznou, nezastupitelnou a trvalou vazbu na místo. Potřeba tohoto teritoriálního 

aspektu se nevztahuje na jakékoliv území, ale odehrává se v určitém konkrétním 

územním celku. Aby cestovní ruch mohl být na určitém území realizován, je třeba, aby 

byly splněny jisté podmínky. Území se musí stát destinací. Základem pro vytvoření 

podmínek rozvoje cestovního ruchu je přírodní a antropogenní potenciál, který má 

nerovnoměrné a kvalitativně různorodé rozmístění, což způsobuje obvykle odlišnosti 

v rámci velkých územních celků. 
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Podle WTO představuje destinace místo s atraktivitami a s nimi spojenými zařízeními a 

službami cestovního ruchu, které si účastník cestovního ruchu nebo skupina vybírá pro 

svou návštěvu, a které poskytovatelé přinášejí na trh. [25] 

Ve výkladovém slovníku cestovního ruchu se setkáme s pojmem destinace cestovního 

ruchu v užším smyslu, jakožto cílovou oblasti v daném regionu, pro kterou je typická 

významná nabídka atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu a v širším smyslu země, 

regiony, lidská sídla a další oblasti, které jsou typické velkou koncentrací atraktivit 

cestovního ruchu, rozvinutými službami a další infrastrukturou cestovního ruchu, 

jejichž výsledkem je velká dlouhodobá koncentrace návštěvníků. Pro mezinárodní 

návštěvníky je destinací buď celá země, nebo její některý region, případně město. [19] 

Podstatnými charakteristikami destinace jsou: 

• geografický prostor - stát, region, místo 

• souhrn nabízených služeb 

Geografická úroveň ovlivňuje destinaci co do velikosti, rozlohy. Destinace je 

prostorově flexibilní, rozrůstající se nebo zmenšující se prostor - mezinárodní, národní, 

regionální či místo. 

Důležitou roli zde hraje nabídka, tedy produkt a jeho kvalita. Záleží také na 

informovanosti a povědomí trhu o nabízeném místě a jeho produktu. Zásadní však je, do 

jaké míry tento produkt odpovídá představám a přáním strany poptávky, jak to které 

místo, region nebo zemi poptávka vnímá a zdali a za jakých podmínek je ochotna 

akceptovat území jako cíl své cesty. Vůle či přání subjektů působících v místě, regionu 

či zemi není určující pro definování destinace. Trh, místo, kde se nabídka střetává 

s poptávkou, stanovuje fakt, zda území je či není destinací. Vytváření destinace je tudíž 

proces, kdy současně se vznikem destinačního produktu dochází k přímému působení 

na poptávku, a to tak, aby byla dostatečně o produktu informována, akceptovala jej a 

v konečné fázi si místo jako destinaci zvolila. Kvalitní nabídkou pak rozumíme 

schopnost přilákat návštěvníky a následně uspokojit jejich potřeby a požadavky. 

Vytváření destinace je tedy aktivní marketingový proces ze strany nabídky. 

Destinace se mění podle cílové klientely. Segmentace poptávky umožňuje oslovovat 

vice segmentů stejnými i růmými produkty najednou. Příkladem je "produkt Praha", 

který lze prodat jako historické město, město kultury či zábavy, a to stejným či růmým 

segmentům trhu. V zájmu dosažení ekonomického efektu je nezbytné, aby destinace 
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cestovního ruchu na trhu vystupovala jako konkrétní produkt, určený pro vybraný 

segment trhu, resp. segmenty. 

3.4.2 Využití marketingu v destinaci cestovního ruchu 

Podstatou marketingu destinace je orientace všech zainteresovaných subjektů na 

uspokojení potřeb a požadavků návštěvníků destinace spolu s účelem dosažení zisku. 

O úspěchu destinace na trhu cestovního ruchu rozhoduje schopnost identifikovat vlastní 

nabídku - produkt, potenciální návštěvníky, cílový trh, ohrožení a příležitosti na trhu a 

způsob, jak potenciální návštěvníky motivovat k návštěvě destinace. 

Podle Alastair M. Morrisona [18] se jedná o proces marketingového řízení, kde 

podstatou je schopnost nalézt odpovědi na pět základních otázek: 

1. Kde jsme nyní? ~ analýza (výzkum) 

2. Kam bychom se chtěli dostat? - stanovení cílů 

3. Jak se tam dostaneme?- volba strategií, plánování 

4. Jak zajistíme, že se tam dostaneme?~ realizace 

5. Jak zjistíme, že jsme se tam dostali? -kontrola a zpětná vazba 

Marketingová koncepce je filosofií, spočívající v názoru, že klíčem k dosahování cilů je 

určování potřeb a požadavků cílových trhů a poskytování jejich požadovaného 

uspokojování účinněji a efektivněji než konkurence. Existence konkurence a 

různorodost podnikatelských subjektů působících v destinaci, vyvolává potřebu 

koordinovaného postupu na trhu cestovního ruchu. 

Základním předpokladem úspěšnosti destinace na trhu je zpracování a aplikace 

marketingové koncepce destinace cestovního ruchu. 

Jednotlivé kroky tvorby marketingové koncepce: 

1. Základem tvorby marketingové koncepce je určení marketingového cíle, jež 

vychází z mise (poslání) destinace = ucelená myšlenka, která zdůvodňuje 

nabídku destinace na trhu cestovního ruchu z hlediska návštěvníka. [7] Zahrnuje 

zmínku o kvalitativní úrovni nabídky, chování destinace na trhu cestovního 

ruchu v současnosti i v budoucnu a o vybraném segmentu. Marketingový cíl je 

určen všem zainteresovaným na nabídce destinace. 

Na tvorbu marketingové koncepce destinace mají vliv i další specifické 

marketingové cíle, mající vztah k postavení destinace na trhu, rentabilitě, 
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finanční a sociální cíle, cíle ohledně tržní prestiže a společenského postavení 

destinace. 

2. Důležitou částí tohoto procesu Je část analytická. Její součástí je analýza 

prostředí, analýza spotřebitelských trhů, identifikace tržních segmentů, analýza 

"nákupního rozhodovacího procesu" návštěvníků i analýza konkurence a 

přístupu hostitelské populace k cestovnímu ruchu. Velmi často se využívá 

analýzy SWOT, která analyzuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby a 

vytváří účinný základ pro tvorbu cílů i volbu strategií naplnění cílů. 

Analýza potřeb, požadavků a motivace návštěvníků destinace napomáhá 

k přizpůsobení nabídky destinace. Nabídka, která více odpovídá potřebám a 

požadavkům návštěvníků destinace, má na trhu v porovnání s konkurencí větší 

úspěch. 

Návštěvníky destinace je třeba zkoumat z hlediska 

• demografického profilu 

• zájmu a motivace návštěvy 

• činností vykonávaných během pobytu v destinaci 

• výše výdajů spojených s pobytem 

• délky pobytu a frekvence návštěvy destinace 

• způsobu dopravy do destinace 

• způsobu získání informací o destinaci. 

3. Na základě analýzy potřeb a požadavků návštěvníků je možno uskutečnit 

segmentaci trhu, tj. rozdělit trh na určité homogenní skupiny lidí = segmenty, 

které mají relativně stejné potřeby a požadavky, úroveň spotřeby, očekávání 

vzhledem k destinaci a je možné je oslovit prostřednictvím společných 

komunikačních médií. Cílovým segmentem v cestovním ruchu je ten, jemuž je 

možno destinaci "prodat" nejlépe, tedy kdy nabídka destinace nejvíce odpovídá 

jeho představám. 

4. K naplnění cílů lze volit různé marketingové strategie. Marketingová strategie 

je plánem, který určuje jaké aktivity je třeba na vybraném trhu cestovního ruchu 

rozvíjet a jakých nástrojů by mělo být k dosažení vytyčených cílů využito. 
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Trh cestovního ruchu je velice rozmanitý, dynamický a podléhá mnohým 

změnám (sezónnost, módnost). Proto je žádoucí, aby marketingová strategie 

byla vypracována ve více variantách a následně došlo k realizaci té z variant, 

která nejvíce odpovídá momentální situaci na trhu. Marketingovou strategii 

nabídky destinace na trhu cestovního ruchu je třeba v tomto smyslu vypracovat 

na základě 

• určení silných a slabých stránek destinace 

• určení specifických předností destinace 

• určení ohrožení a příležitostí na domácím 1 mezinárodním trhu 

cestovního ruchu 

• defmování cílového segmentu trhu. 

Vytvořit opravdu úspěšný strategický plán (udržitelný plán) vyžaduje pohled na 

turistický produkt očima klienta. 

5. Důležitou součástí marketingového managementu Je zpracování 

marketingového mixu. Marketingový mix destinace cestovního ruchu obsahuje 

čtyři základní prvky, tzv. 4P. Product- produkt, Price- cenu, Place - distribuci, 

Promotion - marketingovou komunikaci a je doplněn o další P, z nichž 

nejvýznamnější jsou Packaging - tvorba nabídky služeb, People - lidé, 

Partnership - spolupráce. 

Produkt = cokoli, co lze nabídnout trhu k prozkoumání, získání, užívání nebo ke 

spotřebě a co může uspokojit nějakou potřebu nebo požadavek. Mohou to být 

hmotné předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky. [15] 

Z hlediska návštěvníka destinace je produktem všechno, co uspokojuje jeho potřeby 

a požadavky. Produkt lze také definovat jako komplex služeb, které si návštěvník 

nárokuje v určitém prostoru. Na produkt se musíme dívat očima návštěvníka. Výběr 

turistické destinace je často ovlivněn jeho očekáváním, podle kterého hodnotí image 

destinace. Image destinace je proto velmi významným komponentem produktu 

destinace. 

Cena je z hlediska návštěvníka destinace nejviditelnější součástí marketingového 

mixu. Při určování ceny je nutno brát v úvahu náklady na produkt, image destinace 
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a její pozici na trhu cestovního ruchu, strategii destinace, ceny produktů konkurence 

a požadavky návštěvníků na cenu. Výše ceny za pobyt v destinaci může sloužit jako 

regulace poptávky a ovlivňovat realizovanou formu cestovního ruchu v destinaci. 

Distribuce umožňuje, aby byl produkt ve správném čase na správném místě, což 

v oblasti cestovního ruchu nabývá ještě většího významu při časové a prostorové 

diferenci mezi koupí a spotřebou produktu. Distribuční cesty jsou spojovacím 

článkem, prostřednictvím kterého producenti přibližují produkt zákazníkům 

a potvrzují jeho aranžmá. 

Marketingová komunikace je podmíněna informováním návštěvníků o produktu do 

takové míry, aby návštěvník se o něj začal zajímat a vytvořil tak poptávku po 

destinaci. Vzbuzení pozornosti a zájmu návštěvníka, vyvolání touhy a podnícení jej 

ke koupi jsou hlavní předpoklady úspěšného prodeje. 

Komunikace s návštěvníky je uskutečňována prostřednictvím různých 

komunikačních technik a jejím úkolem je informovat a přesvědčit existující 

potenciální návštěvníky o připravenosti destinace uspokojit jejich potřeby 

a požadavky. 

• Reklama - placená forma neosobní prezentace produktu v médiích. 

Propaguje přednosti návštěvy destinace, a to především v tiskových 

médiích. Většina reklam rekreačních středisek je sezónní a používá se 

v době, kdy podle předpokladu potenciální zákazníci plánují své 

dovolené. 

• Podpora prodeje - krátkodobé podněty pro zvýšení nákupu nebo prodeje 

produktu. K vůli nedostatečné kontrole nad produktem a cenami se 

v marketingu destinací nepoužívá příliš často. 

• Public relations - vytváření a rozvíjení dobrých vztahů s veřejností. 

Finančně ne příliš náročná forma propagace. Jedná se převážně 

o publicitu ve sdělovacích prostředcích. Příkladem je zprostředkování 

návštěvy destinace novinářům a reportérům, kteří následně šíří "dobré 

zprávy" a dobrou pověst destinace u veřejnosti. 

• Přímý prodej - přímá osobní komunikace s jedním nebo několika 

potenciálními zákazníky. 
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• Brožury - vydávané převážně k informačním a propagačním účelům. 

Mimo hlavních brožur, pokrývajících celou destinaci, existuje i řada 

dalších, které se zaobírají jejími menšími geografickými celky. Také se 

často zaměřují na určité tržní segmenty, kdy jsou vytvářeny speciální 

balíčky informací, určeny pro konkrétní segment. 

• Veletrhy a výstavy - propagace produktů jak přímo mezi turisty, tak 

mezi firmami, podnikajícími v cestovním ruchu 

Lidé nejen poskytují služby návštěvníkům destinace, ale sdílejí s nimi i prostor 

destinaci. Cestovní ruch je bezprostředně závislý na kvalitě lidských zdrojů a 

kvalitativní změny v oblasti cestovního ruchu, především právě na lidském faktoru. 

Lidé, to jsou nejen zaměstnanci podniků, které je třeba pečlivě vybírat, školit, 

trénovat, motivovat i kontrolovat a oceňovat, hosté, ale také místní obyvatelstvo. To 

může, ale také nemusí být příznivě nakloněno budování určitého místa jako 

turistické destinace. 

Packaging - tvorba balíku služeb- návštěva každé destinace je spojena se zajištěním 

dopravy, ubytováním, stravováním, případně nákupem dalších služeb. Pro zvýšení 

zajímavosti a vytvoření něčeho jedinečného je třeba pojmout nabídku jako komplex 

služeb, které se vzájemně doplňují, rozšiřují a posilují. Na tvorbě balíku služeb se 

podílí mnoho různých podniků a organizací, které své služby prezentují společně. 

Tvorba balíku služeb nabízí hostům větší pohodlí, hospodárnost, možnost 

naplánovat si prostředky na zajištění kvality produktu. Pro klienta představuje 

možnost výběru. 

Spolupráce - přibývá konkurence, roste komplexnost a členitost trhu, zákazníci jsou 

stále zkušenější, prolínají se jednotlivé kultury atd. Tyto změny kladou zvýšené 

nároky na řízení. Marketingový management se stává nutností. Charakter produktu 

nutí provozovatele zařízení cestovm'ho ruchu stále více spolupracovat. Je lepší 

vstoupit do partnerských vztahů a zaměřit se na společný cíl, kterým je získávání 

dalších návštěvníků a budování příznivé image destinace. Ke zvyšování 

konkurenčních schopností vede společné využívání zdrojů, které následně 

napomáhá obstát v silném konkurenčním prostředí. 
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6. Pro realizaci marketingové strategie je vypracován realizační plán, jehož 

obsahem je časový harmonogram činností s vyznačením odpovědnosti za 

realizaci. Zdůrazňuje charakter vybraného segmentu trhu a marketingový mix 

vytvořený pro uvedený segment, potřebu a časové rozložení zdrojů, očekávané 

výsledky a kontrolu plnění strategie. 

7. Pokud následná kontrola provedení ukáže, že očekávaného výsledku nebylo 

dosaženo, je třeba přehodnotit marketingovou strategii. 

v 

3.5 Cestovní ruch v Ceské republice 

3.5.1 Základní údaje 

Oficiální název: Česká republika 

Velikost: 78 864km2 

Obyvatelstvo: 1 O 203 269 

Hlavní město: Praha 

Sousední státy: Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 

Měna: koruna česká 

Geografické umístění: střední Evropa 

Klima: kombinace oceánského a kontinentálního podnebí 

Nejteplejší měsíc: červenec (20 oc) 

Nejchladnější měsíc: leden (-2 oc) 

Kraje: Jihomoravský, Jihočeský, Vysočina, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, 

Olomoucký, Moravskoslezský, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Zlínský, 

Praha 

3.5.2 Kulturní a přírodní dispozice Evropy 

V průběhu historie byl život na území dnešní České republiky ovlivňován mnoha 

událostmi v Evropě a celkový vývoj zde zanechal bohaté kulturně historické dědictví. 

Minulost lze v této zemi potkat téměř na každém kroku. Umění architektů, stavitelů a 

umělců je oceněno zařazením některých historických památek do seznamu světového 

32 



dědictví UNESCO. V současnosti sem patří 12 památek: historická jádra měst - Praha, 

český Krumlov, Telč, Kutná Hora, poutní kostel sv.Jana Nepomuckého na Zelené 

Hoře, židovská čtvrť a bazilika sv.Prokopa v Třebíči, Lednicko-Valtický zámecký a 

přírodní areál, arcibiskupský zámek v Kroměříži se svými zahradami K větná a 

Podzámecká, jihočeská vesnice Holešovice, renesanční zámecký areál v Litomyšli, 

barokní sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci a vila Tugendhat v Brně. 

V České republice je 40 061 registrovaných nemovitých památek (z toho 196 národních 

kulturních památek), dále 113 památkových rezervací (z toho 40 městských, 61 

vesnických a 10 archeologických) a 483 památkových zón (z toho 253 městských, 211 

vesnických a 10 krajinných). Celkem 178 nemovitých památek je zpřístupněno 

veřejnosti. Kromě toho je v České republice registrováno téměř 800 000 movitých 

památek. 

Krásná krajina České republiky s rozmanitým reliéfem nabízí nevyčerpatelný prostor 

pro poznání a aktivní odpočinek. Poskytuje podmínky pro všechny druhy trávení 

volného času - klidnou rodinnou dovolenou, turistiku, cykloturistiku či zimní sporty. 

V posledních letech se v ČR vytvořili i možnosti pěstovat tzv. adrenalinové sporty. Jsou 

zde podmínky pro jezdectví, lov divoké zvěře i rybolov. 

Více než deset procent území České republiky zaujímají chráněné oblasti. Nachází se 

zde národní parky Krkonoše, Šumava, Podyjí, České Švýcarsko a biosférické rezervace 

Bílé Karpaty, Křivoklátsko, Pálava a Třeboňsko. 

Příjemné klimatické podmínky a rozmanitá příroda společně s kulturně historickými 

památkami dávají předpoklady k tomu, aby Česká republika, srdce Evropy, patřila 

k nejvyhledávanějším turistickým cílům Evropy. 

Lázeňství 

Česká republika se díky vhodným geologickým podmínkám může chlubit značným 

množstvím míst poskytující celkovou regeneraci a relaxaci organismu. Výskyt hojných 

minerálních pramenů, které byly již v minulosti využívány k léčebným účelům, 

představuje jedno z významných přírodních bohatství ČR. Lázeňství má v Čechách 

dlouholetou a uznávanou tradici. Celkem se zde nachází 37 lázeňských míst, které jsou 

rozprostřeny po celém území České republiky. Většina lázeňských zařízení je zasazena 

v krásném prostředí, které spolu s léčivou sílou v podobě přírodních pramenů 

nejrůznějšího složení, čistým ovzduším a klidem prostupujícím malebnými lázeňskými 
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místy, přitahuje každoročně tisíce návštěvníků. Spektrum nemocí, které lázně léčí, je 

široké. 

3.5.3 Veřejná správa a cestovní ruch 

V roce 2000 zahájilo svou činnost 14 samosprávných krajů ČR. Tímto se vytvořila 

regionální úroveň územně-správního členění, která významně ovlivnila organizaci 

cestovního ruchu v ČR. Veřejná správa v oblasti cestovního ruchu je v současnosti 

rozčleněna na centrální úroveň, reprezentovanou Minísterstvem pro místní rozvoj a 

Českou centrálou cestovního ruchu - Czech T ourism, regionální úroveň, zastoupenou 

jednotlivými kraji, a místní úroveň, tedy jednotlivé obce a města. 

Sekce cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky se při své práci 

zaměřuje na rozvoj a podporu regionů, přibližování legislativy a dalších oblastí 

cestovního ruchu podmínkám Evropské Unie. Dále zajišťuje spolupráci 

s mezinárodními organizacemi a institucemi, např. Světová organizace cestovního ruchu 

(WTO), Světová rada cestování a cestovního ruchu (WTTC), Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Středoevropská iniciativa (CEl), Asociace 

cestovního ruchu států střední Evropy (CECTA), Visegrádská čtyr"ka (V4), orgány EU 

a další. 

Základním dokumentem schváleným v roce 2002 , který se zaobírá problematikou 

cestovního ruchu a má vliv na tvorbu a realizaci aktivit státní správy v oblasti 

cestovního ruchu, je Koncepce státní politiky cestovního ruchu. Vstupem do Evropské 

Unie v roce 2004 si vyžádal svou aktualizaci. 

V říjnu 2000 byla vypracována novela zákona 159/1999 Sb., o některých podmínkách 

v oblasti cestovního ruchu, který požaduje vydání koncese pro provozování cestovní 

kanceláře. Nutností je sjednání povinného smluvního pojištění na ochranu zákazníka 

před důsledky úpadku cestovní kanceláře. 

Během posledních deseti let došlo ke značnému rozvoji infrastruktury cestovního ruchu. 

Investice směřovaly především do oblasti ubytovacích zařízení (rozšíření a zkvalitnění 

ubytovacích kapacit), výstavby silniční sítě, přípravy a budování cyklostezek. 
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3.5.4 Státní program podpory cestovního ruchu a Strukturální fondy 

Evropské Unie 

Státní program podpory cestovního ruchu je nástrojem podpory a rozvoje nabídky 

a kvality infrastruktury cestovního ruchu, základních a doplňkových služeb cestovního 

ruchu a rozšiřování nabídky produktů cestovního ruchu. Jeho realizace probíhá od roku 

2001, pro roky 2004-2007 byly vyhlášeny tyto programy: 

1. Podpora rozvoje lázeňství 

2. Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně

rekreační aktivity 

3. Podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu 

Rozvoji cestovního ruchu výrazně přispívají Strukturální fondy Evropské Unie. Pro 

cestovní ruch má význam především Evropský fond regionálního rozvoje. Vláda ČR 

rozhodla, že opatření pro cestovní ruch, umožňující čerpání z tohoto fondu, budou 

soustředěna zejména do Společného regionálního operačního programu s výjimkou 

rozvoje lidských zdrojů pro cestovní ruch, který řeší Operační program Rozvoj lidských 

zdrojů v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. 

A. Společný regionální operační program 

Jedním z cílů je zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionů, 

zvýšit objem přímých investic pro rozvoj cestovního ruchu a vytvářet nové pracovní 

příležitosti. 

B. Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

Opatření 4.2. Specifické vzdělání 

Podpora je zaměřena na tvorbu a realizaci vzdělávání pro cestovní ruch, včetně 

turistického destinačního marketingu a managementu, přípravy regionálních a 

municipálních manažerů, rekvalifikačních a poradenských programů pro služby 

cestovního ruchu. 

3.5.5 Česká centrála cestovního ruchu - Czech Tourism 

Agentura CzechTourism působí na centrální úrovni spolu s Ministerstvem pro místní 

rozvoj. Byla zřízena za účelem propagace země jako atraktivní turistické destinace na 

zahraničním i domácím trhu. Jejími úzkými partnery při prezentaci České republiky 

jsou domácí turistické regiony, města a obce i podnikatelské subjekty. V rámci svého 
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poslání vytváří agentura Czech Tourism aktuální a střednědobé strategie propagace 

České republiky na domácím trhu a v zahraničí. Ve své práci se opírá o zahraniční 

zastoupení, která zkoumají poptávku ve vymezené oblasti a zpětně zajišťují cílenou 

propagaci České republiky. 

Další činností agentury je odborná pomoc regionům při jejich prezentaci a při vytváření 

a propagování jejich turistických produktů, společné organizování propagačních akcí 

pro novináře a cestovní kanceláře a prezentace České republiky jako ideální země pro 

kongresovou a incentivní turistiku. 

Agentura Czech Tourism si plně uvědomuje, že je nutné nejprve dokázat uspokojit 

tuzemské turisty a pak již bude hračkou získat pozornost i zahraničních návštěvníků. 

V poslední době vydala několik reprezentativních propagačních materiálů, vyzdvihující 

krásy České republiky a jednotlivých regionů. Prostřednictvím katalogu Kudy z Nudy 

podnikatelé v cestovním ruchu nabízí své služby turistům. Hlavním cílem je zvýšení 

návštěvnosti a oživení domácího cestovního ruchu v regionech České republiky. 

Turistům se dostává do ruky jednoduchý nástroj k získání přehledu nabídek k prožití 

volného času. Dalším projektem Czech Tourismje Obchodní dům turistických produktů 

podporující vznik kvalitních turistických produktů v regionech ČR. Katalog 

"133 premiér v České republice" vychází pro rok 2006 nejen v tiskové podobě, ale také 

na CD-ROM a bude obsahovat 133 zajímavých, atraktivních míst a turistických 

produktů, kterými se Česká republika může pochlubit. Vydání katalogu je připraveno 

v pěti jazykových verzích (v českém, německém, anglickém, polském a ruském jazyce). 

Agentura také vydává Regionální info-bulletin v elektronické podobě a na propagaci se 

dále podílí každoročně vydávaným kalendářem akcí. 

3.5.6 Cestovní ruch v regionech 

Regionální úroveň v České republice tvoří 14 krajů. Působnost krajů definuje zákon 

č.l29/2000 Sb., který jako jednu z hlavních samostatných působností kraje jmenuje 

komplexní územní rozvoj. Cestovní ruch je součástí tohoto rozvoje, avšak záleží na 

postoji politické reprezentace jednotlivého kraje, do jaké míry bude rozvoj oblasti 

cestovního ruchu podporovat. 

Program rozvoje kraje schvaluje krajské zastupitelstvo. Téměř všechny kraje část 

Cestovní ruch rozpracovaly formou Programů rozvoje cestovního ruchu a pro realizace 
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cestovního ruchu zřídily krajské úřady oddělení, většinou pod odborem regionálního 

rozvoje. 

Programy rozvoJe cestovního ruchu krajů a regionů potvrdily také členění naší 

republiky na turistické regiony, které respektují přirozené hranice a spojují je určité 

výrazné typy cestovního ruchu. 15 turistických regionů, které se dělí na 42 turistických 

oblastí, slouží především pro marketing a pro potřeby organizace a řízení cestovního 

ruchu. 

Na významu nabývá rozvoj spolupráce krajů s Ministerstvem pro místní rozvoj. Na 

podporu domácího cestovního ruchu byly vytvořeny projekty, s cílem přilákat větší 

množství turistů, kteří by strávili v kraji více dní. Ministerstvo pro místní rozvoj spolu 

agenturou Czech Tourism sestavilo projekt "Rozhlédněte se doma", poukazující na 

krásy České republiky a zároveň největší překážky rozvoje domácího cestovního ruchu, 

jimiž jsou nedostatečná technická infrastruktura, propagace a úroveň služeb. 

K nejnovějším projektům patří projekt Ministerstva pro místní rozvoj "Doma je doma", 

který byl realizován v únoru 2006, trval 30 dní a spočíval v kombinaci oblíbených 

zahraničních destinací a s nimi spojených aktivit s atraktivními lokalitami v ČR, které 

nabízí podobné vyžití. Akce probíhala přibližně na 200 billboardech po celé ČR. "Svět 

po Česku" je dalším novým projektem, jehož ideou je v rámci putování po Česku 

procestovat celý svět. K realizaci dojde v dubnu a květnu 2006, akce bude trvat 30 dní 

a k propagaci bude použito 400 - 600 billboardů. 
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4 METODOLOGIE 

Mezi výzkumné metody, které byly použity při zpracování této diplomové práce jsou 

zařazeny: 

• Popisná analýza 

• Analýza SWOT 

4.1 Popisná analýza 

U velké části výzkumných projektů je využívána metoda popisného výzkumu. Účelem 

jednotlivých výzkumů je poskytnout přesnou informaci o konkrétních aspektech 

zkoumaného prostředí. Popisná analýza umožňuje popis sekundárních dat, např. 

firemních zpráv, výzkumných zpráv a nejrůznějších interních dokumentů, stejně jako 

článků v odborných časopisech a ročenkách. 

Do postupu popisné analýzy zařazujeme následující body: 

• Vytyčení cíle 

• Vyhledání obsahových jednotek - vytyčení určitého problému, který je nutno 

vzhledem k cíli sledovat 

• 
• 

• 

• 

• 

Určení souboru materiálu 

Čtení 

Systematické sledování 

Vyjádření výsledků, názorů, tvorba přehledů a grafů 

Rozbor a hodnocení 

Popisná analýza byla v této diplomové práci použita pro popis informací, vyjádření 

výsledků a pro tvorbu tabulek týkající se oblasti cestovního ruchu a konkrétně pro 

analýzu Olomouckého kraje z pohledu několika hledisek. Materiály a potřebné 

informace byly získány od osob z oblasti cestovního ruchu, se kterými jsem navázala 

kontakt převážně díky návštěvě veletrhu Regiontour v Brně (leden 2006), kde jsem také 

nasbírala většinu potřebných letáků a brožur a dalších propagačních materiálů týkajících 

se cestovního ruchu v Olomouckém kraji. Další informace jsem dohledala v knihovnách 

a některé byly dostupné na internetových stránkách. 
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4.2 Analýza SWOT 

SWOT analýza patří k marketingovým analytickým nástrojům, které zahrnují 

identifikaci současného stavu a slouží k nalezení rozvojových faktoni, které působí na 

efektivnost marketingových aktivit a ovlivňuji dosažení cílů. Název SWOT analýza byl 

odvozen od anglických pojmů (Strengths - Weakness - Opportunities - Threats). 

Jednotlivé faktory mají pro celkovou analýzu nepostradatelný význam a jsou navzájem 

propojeny. 

• SW - Strengths- Weakness (Silné a slabé stránky) 

Zjišťováni silných a slabých stránek je zahrnováno v analýze vnitřních činitelů. 

V této části analytik posuzuje, zda má analyzovaný soubor dostatečné 

předpoklady, aby využil svých příležitosti a minimalizoval hrozby. Silné stránky 

mohou být chápány jako konkurenční výhody a slabé stránky tvoři složky 

marketingového mixu, které jsou méně příznivé než u konkurence. 

• OT - Opportunities - Threats (Možnosti a hrozby) 

Oproti analýze SW jsou to činitelé vnější, kteří ovlivňuji příležitosti a hrozby 

analyzovaného souboru. Příležitosti je nutno objevit a využit jich ve svůj 

prospěch dříve než konkurence. Hrozby naopak nutí k hledáni strategie, která je 

bude minimalizovat a nebo úplně eliminovat, a přitom dosahovat určených cílů. 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

5.1 Olomoucký kraj 

5.1.1 Základní charakteristika 

Obrázek 1: Mapa olomouckého kraje 

5.1.1.1 Kraj v číslech 

Celková rozloha kraje činní 526 702 ha (5 267 km2
) 

Nejvyšší místo je 1 490 m. n. m. 

Nejnižší místo je 190 m. n. m. 

Počet obcí je 397 - statut města má 27 obcí 

Počet katastrálních území je 753 

Počet obyvatel kraje celkem 640 680 (k 1.1. 2005) 

Hustota osídlení - 123,9 obyvatel na km2 

Počet obyvatel v jednotlivých okresech (k 1.1.2005 ) 

Jeseník 42084 

Olomouc 228 873 

Prostějov 109 392 

Pře rov 134 338 

Šumperk 125 554 
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Olomoucký kraj se rozprostírá ve střední až severní části Moravy, na východě České 

republiky. Olomoucký kraj sousedí na severovýchodě s Moravskoslezským krajem, na 

jihu s krajem Zlínským, na jihozápadě s krajem Jihomoravským a na západě s krajem 

Pardubickým. Hlavní přírodní liniovou osou ve směru sever - jih je řeka Morava. 

Severní část regionu hraničí s Polskem. Plochou 5267 km2 se řadí k menším regionům, 

počtem 640 680 obyvatel je třetím nejlidnatějším krajem republiky. Vzhledem 

k hlavním koncentracím obyvatelstva a dopravním tahům zaujímá Olomoucký kraj 

významnou polohu v rámci střední Evropy, která tvoří předpoklady budoucího 

intenzivního propojení nejen s ostatními regiony České republiky, ale i se sousedními 

státy. Dostupnost hlavmno města Prahy je i přes velkou vzdálenost (nejvzdálenější 

místa jsou přes 300 km od Prahy) - s výjimkou severní oblasti Jeseníků - dobrá jak po 

železnici, tak po silnici. Horší je dostupnost v rámci Moravy směrem na sever a východ. 

Olomoucký kraj je regionem s bohatou historií, s pestrou a malebnou přírodou, 

s množstvím kulturních, sportovních i rekreačních při1ežitostí. Ekonomika regionu je 

zaměřena na tradiční zemědělství, zpracovatelský průmysl a služby. Předpokladem pro 

další rozvoj regionu je strategicky výhodná poloha, dopravní dostupnost, rozvinutá 

infrastruktura, dostatek kvalifikovaných pracovních sil a vstup zahraničních investorů. 

Díky realizacím dlouhodobých strategických plánů se ekonomická situace 

v Olomouckém kraji postupně zlepšuje a vzestupná tendence má pokračovat 

i v následujících letech. 

5.1.1.2 Vznik Olomouckého kraje a jeho územní členění 

Olomoucký kraj vznikl k l.lednu 2000 na základě ústavmno zákona č 347/1997 Sb. 

O vytvoření vyšších územních samosprávných celků a pozdějšího usnesení vlády ČR 

č. 707 zde dne 28.11.1998 jako jeden ze 14 krajů České republiky. 

Obrázek 2: Mapa českých krajů se zvýrazněným Olomouckým krajem 
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Olomoucký kraj není totožný s žádným marketingovým turistickým regiOnem 

vymezeným Českou centrálou cestovního ruchu. Společně se Zlínským krajem je 

součástí vyšší územní statistické jednotky, tzv. NUTS II, Střední Morava. Severní část 

Olomouckého kraje patří k turistickému regionu Severní Moravy a Slezska. Z toho 

plyne nutnost vazby na strategie rozvoje cestovního ruchu v sousedních krajích, 

zejména Moravskoslezském a Zlínském. 

Okresy 

Olomoucký kraj vznikl z pěti bývalých okresů - Olomouc, Prostějov, Přerov, 

Šumperk a Jeseník. Celkem je v kraji 397 obcí, z toho okres Olomouc tvoří celkem 

96 obcí, okres Prostějov 97 obcí, okres Přerov 103 obcí, okres Jeseník 23 obcí a okres 

Šumperk 78 obcí. 

Začátkem roku 2003 zanikly okresní úřady a kraje se od té doby dělí na tzv. obce 

s rozšířenou působností. Na území Olomouckého kraje se jich nachází 13: 

Hranice na Moravě, Jeseník, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, 

Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh na Moravě. 

Sídelním městem kraje je statutární město Olomouc. 

5.1.1.3 Orgány kraje 

Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje; dalšími orgány jsou rada kraje, 

hejtman kraje a krajský úřad. Orgánem kraje je též zvláštní orgán zřízený podle zákona. 

Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány yýbory. Svá 

stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu. Zastupitelstvo zřizuje vždy 

výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Rada 

zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty 

předkládají komise radě. Kraj může pro výkon samostatné působnosti zakládat a 

zřizovat právnické osoby a organizační složky kraje, pokud zákon nestanoví jinak. 

Zastupitelstvo 

Zastupitelstvo je jediný z orgánů kraje, který je ústavně zakotven a má přímou 

demokratickou legitimitu danou volbami občanů. V oblasti samosprávy je vnímáno jako 
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hlavní orgán, nadřazený všem ostatním. Zastupitelstvo kraje je voleno na 4 roky 

obyvateli kraje. 

Schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. 

K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě zastupitelstva Je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. 

Zasedání zastupitelstva je vždy veřejné. Pravomoc zastupitelstva, jeho jednání a 

odměňování členů vymezuje zákon 129/2000 Sb. o krajích. 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje má 55 členů. 

Rada: 

Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své 

působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Radu tvoří hejtman, jeho náměstci a členové. 

Rada Olomouckého kraje má ll členů. 

Hejtman: 

Kompetenční oblast: vnější vztahy včetně cestovního ruchu, finance, krizové řízení 

Krajský úřad: 

Ředitel 

Odbor strategického rozvoje kraje 

Odbor útvar interního auditu 

Odbor majetkový a právní 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Kancelář ředitele 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Odbor informatiky 

5.1.1.4 Geografické podmínky 

Odbor sociálních věcí 

Odbor správní a legislativní 

Odbor kultury a památkové péče 

Odbor životního prostředí a zemědělství 

Kancelář hejtmana 

Krajský živnostenský úřad 

Odbor ekonomický 

Odbor zdravotnictví 

Na území Olomouckého kraje se nacházejí všechny typy reliéfů běžných v České 

republice, od hanáckých rovin Hornomoravského úvalu až po Jesenickou hornatinu. 

Nejvyšším bodem kraje je vrchol Vysoké hole v Hrubém Jeseníku (1464 m n. m.), 

nejnižším bodem je hladina řeky Moravy u Kojetína v okrese Přerov (190m n. m.). 
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Výměra zemědělské půdy činí v Olomouckém kraji téměř 278 tis. hektarů. 

Zemědělskou půdu tvoří přes 76 % orná půda, téměř 18 % tvoří louky a pastviny 

a to zejména v okrese Jeseník, kde zaujímají jednu třetinu zemědělské půdy. Přibližně 

třetinu výměry kraje tvoří lesní půda (mírný republikový nadprůměr), a to především 

na severu v okrese Jeseník (60 %) a v okrese Šumperk (48 %). 

Nejvýznamnějším vodním tokem kraje je řeka Morava, pramenící v oblasti Kralického 

Sněžníku a protékající Hanušovicemi, Litovelským Pomoravím, Olomoucí a kolem 

Kojetína směřující do Zlínského kraje. Jejím největším levostranným přítokem je řeka 

Bečva, protékající Hranicemi, Lipníkem nad Bečvou a Přerovem. 

Největší vodní plochy jsou v okolí Tovačova na Přerovsku. Z vodních nádrží má pro 

rekreaci, vodní sporty a rybaření význam Plumlovská přehrada z 30. let minulého 

století. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně na Divoké Desné v CHKO 

Jeseníky, zprovozněná v roce 1996, je největším energetický dílem v republice. Vodní 

nádrže Opatovice a Nemilka slouží k vodárenskému odběru. 

Severní část Olomouckého kraje- Jeseníky 

Nejsevernější část kraje je oddělena od zbytku republiky pásmem Hrubého Jeseníku 

a Rychlebskými horami. Povrch regionu se postupně snižuje od mohutných hřebenů 

Hrubého Jeseníku přes Rychlebské hory a Zlatohorskou vrchovinu (650 až 850 m n. m.) 

k rovinám při polských hranicích. U polských hranic je Vidnavská nížina s rovinným 

povrchem (250 až 350m n. m.) a zvlněná krajina Žulovské pahorkatiny 

(450 až 650 m n. m.). 

Jižně přechází Hrubý Jeseník na Šumpersko, kde se těsně pod horským pásmem 

rozprostírají velké kotliny a nížiny. V severozápadní části je Kralický Sněžník, 

pohraniční pohoří, o které se dělí Česká republika s Polskem. Jeho středem je mohutná 

kupa (vrchol Kralický Sněžník, 1424 m n. m.) s rozsáhlými holemi. Na jižním svahu 

vrchu Klepý (1143 m n. m.) se nachází uzel rozvodí tří moří- Severního, Baltského 

a Černého. V této oblasti pramení řeka Morava, zásobárna vody pro celou Moravu. 

Nejmohutnějšímu horstvu Hrubý Jeseník vévodí druhá nejvyšší hora České republiky 

Praděd (s 1492 m n. m.). Na západě patří do této oblasti Rychlebské hory, na východě 

Hrubý Jeseník stupňovitě klesá a přechází v Nízký Jeseník. Nejvyšším vrcholem méně 

navštěvovaných Rychlebských hor je Smrk 1125 m. 
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Střední a iižni část Olomouckého kraje- Haná 

Region uprostřed Moravy, spádová oblast Olomoucka a Prostějovska, jehož páteří je od 

severozápadu k jihovýchodu údolí řeky Moravy. V této části jsou vedle úrodných polí 

zmokřelé louky s jezírky a lužní lesy (CHKO Litovelské Pomoraví), na jihozápadě 

zvlněná krajina a na severovýchodě i vyšší kopce se zaříznutými potoky a říčkami, 

tvořící celek Oderských vrchů. 

Oderské vrchy se rozkládají celé na území Olomouckého kraje. Navazují na severu na 

pohoří Nízký Jeseník, východ ohraničuje Moravská brána a západní a jižní část 

Hornomoravský úval. Oderské vrchy dosahují průměrné nadmořské výšky cca 650 m. 

IDavní hřeben Oderských vrchů se nachází ve vojenském prostoru Libavá, a proto je 

zde pouze omezený přístup. Osu tohoto území tvoří řeka Odra, která zde pramení. 

Hornomoravský úval se rozkládá z větší části v Olomouckém kraji, pouze menší část na 

jihovýchodě zasahuje do Zlínského kraje. Hornomoravský úval je rovinatá oblast kolem 

horního toku řeky Moravy. Větší část této oblasti zaujímá nížinná Haná s úrodnými 

poli. 

Moravská brána je úval, který vede od Ostravské pánve směrem na Přerov a do 

Olomouckého kraje zasahuje až svou jižní částí. Tento úval je dlouhý 65 km a široký 

4 až 9 km. Vyskytují se zde četné krasové jevy, jeskyně a prameny minerálních vod. 

5.1.2 Dopravní infrastruktura 

Hustota silniční sítě v Olomouckém kraji je jen mírně pod průměrem České republiky. 

Sever kraje je spojen s centrální částí silnicí I. třídy č. 44 vedoucí z Mohelnice přes 

Šumperk a Jeseník k polské hranici (Glucholazy). Všechna větší města kraje kromě 

Uničova jsou napojena na silnice I. třídy, z obcí s rozšířenou působností má spojení jen 

po silnici II. třídy město Konice. 

Kraj se v nejbližší době dočká dálničního spojení mezi třemi největšími městy 

republiky. Dálnice Dl vedoucí z Prahy přes Brno a Vyškov, končící prozatím ve 

Vrchoslavicích, bude v budoucnu prodloužena přes Lipník n. Bečvou, Ostravu až 

k polským hranicím. Vzhledem k tomu, že úsek ve výstavbě Lipník n. Bečvou- Ostrava 

- státní hranice ČR/Polsko, označen prozatímjako dálnice D47, se začlení pod tah Dl, 

bude dálnice D 1 Praha- Brno - Ostrava- Polsko dlouhá 3 77 km. Dnes je D 1 

v úseku z Prahy do Brna také součástí IV. panevropského koridoru Berlín/Norimberk

Praha-Bratislava-Budapešť-Konstanta/Thesaloniki/Istanbul. Po dokončení se část 
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dálnice stane i významným evropským tahem z Polska na jih Evropy a ze západu na 

východ. 

Horší dostupnost vykazuje severní část kraje tvořená Hrubým Jeseníkem. Zvláště 

v zimním období i přes udržované silnice dochází k dopravním kolapsům. Zároveň zde 

chybí provázaný systém dopravy, který by návštěvníkům umožnil snadný přístup do 

oblasti z širšího okolí a také snadné přesuny v rámci celé oblasti. 

Železniční síť v Olomouckém kraji je svou hustotou téměř na průměru České republiky 

a všechna hlavní centra kraje jsou po železnici dostupná. Nadregionální význam 

s provozem vlaků třídy IC mají dálkové železniční tahy: 

• Wien!Bratislava- Břeclav - Přerov - Ostrava - Katowice 

• Praha- Olomouc - Přerov - Vsetín - Žilina 

Přerov je železničním uzlem dvou mezinárodních železničních koridorů (v budoucnosti 

vysokorychlostních). Všechna města nad 10 tis. obyvatel mají rychlíkové spojení. Na 

dálková spojení navazují železniční tratě regionálního nebo jen lokálního významu, 

jejichž síť je poměrně hustá i v severní části kraje, což umožňuje přímý přístup 

k některým lyžařským střediskům (Ramzová - nejvýše položená rychlíková stanice 

v republice), běžeckým i turistickým oblastem. 

ll. prosince 2005 byl do provozu uveden rychlovlak SC Pendolino, nabízející 

nejrychlejší spojení mezi Ostravou a Prahou. Cestu z Prahy do Olomouce urazí pouze 

za dvě a půl hodiny. 

Díky spolupráci s Českými aeroliniemi má Pendolino navazovat na letecké spoje 

a jízdenky je možné koupit v rámci celosvětových rezervačních systémů leteckých 

společností. Olomoucký kraj si od zavedení Pendolina slibuje další příležitost pro 

rozvoj cestovního ruchu. Olomouc se díky novému vlaku stane snadno dostupným 

městem, zatímco dosud ji turisté ze zahraničí často míjeli. Ve spojení s atraktivitou 

města a celého kraje by to mohlo znamenat zvýšení přílivu návštěvníků z jiných států. 

Zároveň se předpokládá, že podnikatelé v cestovním ruchu na možnosti spojení 

Pendolinem zareagují a že vzniknou nové projekty v této oblasti. 

Po určitých nesnázích krátce po uvedení do provozu SC Pendolino sice ztratil několik 

příznivců, avšak i přesto jsou do něj vkládány velké naděje na zvýšení podílu turistů 

v Olomouckém kraji. 
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V Olomouckém kraji není možné využít leteckou dopravu. Nejbližší letiště pro civilní 

účely se nachází v Ostravě či Brně. Prozatím se jen nezávazně spekuluje o využití části 

vojenského letiště v Bochoři u Přerova pro civilisty. 

5.1.3 Ubytovací zařízení cestovního ruchu 

V olomouckém kraji se v současné době nachází 344 hromadných ubytovacích zařízení, 

ke kterým řadíme hotely a penziony, kempy, chatové osady a turistické ubytovny a dále 

ostatní hromadná zařízení jinde nespecifikovaná, což mohou být ubytování v soukromí, 

motely, hostely, rekreační střediska či lázeňské domy. 

Tabulka 1: Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu podle kategorie a podle krajů 
k 31. 12. 2004 

Ostatní 
Hotely a Ostatní 

Hromadná Chatové hromadná 
podobná Ostatní hromadná 

ubytovací osady a zarízení 
ČR, kraje 

zarízenf 
ubytovací Hotely***** Hotely**** hotely a ubytovací Kempy 

turistické jinde 
celkem 

zarízení penziony zarízení 
ubytovny nespecifiko-

celkem celkem vaná 

teská republika 7640 4 311 28 241 4042 3 329 476 984 1869 

Hl. m. Praha 598 480 24 90 366 118 21 22 75 
Středočeský 560 302 1 17 284 258 66 80 112 
Jihočeský 1 007 521 1 19 501 486 113 126 247 
Plzeňský 426 245 - 7 238 181 34 65 82 
Karlovarský 423 284 1 46 237 139 20 28 91 
ústecký 402 240 - 10 230 162 31 51 80 
Liberecký 926 512 - 6 506 414 26 115 273 
Královéhradecký 966 527 - 9 518 439 40 109 290 
Pardubický 281 138 - 1 137 143 17 49 77 
V_ysočina 357 156 - 2 154 201 29 65 107 
Jihomoravský 490 275 - 14 261 215 37 77 101 
Olomoucký 344 170 - 4 166 174 8 65 101 
Zlínský 370 200 - 9 191 170 19 51 100 
Moravskoslezský 490 261 1 7 253 229 15 81 133 

Zdroj: ČSÚ 
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Graf 1: Počet hromadných ubytovací zařízení podle krajů k 31 . 12. 2004 

Hromadná ubytovaci zařízení 

Zdroj: ČSÚ 

Dle průzkumu ČSÚ lze konstatovat, že Olomoucký kraj z hlediska hromadných 

ubytovacích zařízení vykazuje velice nízký podt1 na celkovém počtu a to i vzhledem 

kjeho rozloze (8. nejrozlehlejší kraj ČR). Většina hotelů poskytuje ubytování a služby 

střední nebo nižší kategorie (ostatní hotely a penziony). Pro náročnější klientelu je 

v kraji jen několik čtyrnvězdičkových hotelů. V kategorii kempy Olomoucký kraj 

zaujímá jednoznačně posledním místo. Celkový počet ostatních hromadných zařízení 

podstatně zvyšuje množství chatových osad a turistických ubytoven, které se nachází 

převážně v oblasti Jeseníků. 

Tabulka 2: Kapacity hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle okresů 
k 31.12. 2004 

Kraj, okresy 
Hromadná Pokoje Lůžka Průměrná cena 
ubytovací za ubytování 
zařízení (Kč) 

Olomoucký kraj 344 6 920 18 614 261 
Jeseník 111 1 990 5475 210 
Olomouc 52 1 326 3 068 421 
Prostěiov 38 682 2079 256 
Pře rov 32 1 020 2 260 338 
Šumperk 111 1 902 5732 216 

Zdroj : ČSÚ 
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Jednoznačně nejvyšší počet hromadných ubytovacích zařízení je v okrese Jeseník a 

Šumperk, což je způsobeno vysokým potenciálem cestovního ruchu právě v těchto 

lokalitách (Jeseníky s podhůřím). Olomouc, centrum regionu, spolu s jeho okolím 

vykazuje poloviční množství ubytovacích zařízení, oproti oběma okresům. Olomoucký 

kraj může pojmout až 18 614 návštěvníků ve svých ubytovacích zařízeních. Cenová 

úroveň je dle okresů odlišná. Z tohoto šetření ČSÚ však jasně nevyplývá, která 

ubytovací zařízení se v jednotlivých okresech nachází. Je však možné vytušit, že 

v okrese Jeseník a Šumperk jde převážně o chatové osady a turistické ubytovny, a tudíž 

je i cenová úroveň o poznání nižší oproti ubytovacím zařízením v okresech Olomouc a 

Přerov. Ve srovnání s ostatními kraji republiky je cenová úroveň turistických ubytoven 

výrazně nižší a řadí v této kategorii Olomoucký kraj na třetí místo v republice. 

Olomoucký kraj patří mezi cenově průměrné kraje ČR. 

Informace o ubytovacích možnostech kraje lze najít ve všech dostupných informačních 

centrech, k dispozici je spousta tištěných materiálů týkajících se pouze ubytovacích 

zařízení a dále lze informace získat také z jiných letáků, které inzerují možnosti 

ubytování reklamní formou. Webové stránky olomouckého kraje, jednotlivých 

okresních měst či turistických regionů nabízí přehledný ucelený soubor ubytovacích 

možností daných lokalit. N ávštěvník těchto stránek má většinou možnost zadat své 

nároky na ubytování a internetový server mu vyhledá konkrétní ubytovací zařízení, 

odpovídající jeho požadavkům. Většina z nich obsahuje adresu, telefonní číslo či 

emailový kontakt, odkaz na webové stránky, stručný popis a fotografii dané lokality, 

poskytované služby a ceny za ubytování. 

5.1.4 Turistický potenciál cestovního ruchu 

Předpokladem vzniku přitažlivé turistické destinace regionu je dlouhodobá a složitá 

práce, vyžadující značné úsilí, schopnost týmové práce, kooperace a koordinace. 

Olomoucký kraj má dobré podmínky pro turistické využití jako region s bohatou 

kulturní a folklórní tradicí, nabídkou významných památek a krajinnou různorodostí. 

Poskytuje tak možnosti pro rozvoj různých typů cestovního ruchu, od poznávacího a 

rekreačního, přes lázeňský a sakrální (Olomoucko), až po městský či incentivní. 

Potenciál cestovního ruchu v Olomouckém kraji má dvě odlišné podoby, které se odvíjí 

od geografických podmínek tohoto kraje. Jedná se o nížinnou část na jihu kraje, 
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příslušící k Hané, a na severu o kopcovitou krajinu a horské hřebeny Jeseníků. 

Olomoucký kraj má ve srovnání s ostatními kraji vysoký potenciál pěší turistiky, 

v nížinných a vrchovinných částech cykloturistiky a v severních horských částech 

zimních sportů. Přirozeným centrem regionu je stotisícové město s bohatou historií 

Olomouc, po Praze druhá nejstarobylejší památková rezervace. Pro milovníky historie 

jsou otevřeny brány několika hradů, zámků, zřícenin a muzeí. Mimo historické památky 

a turistické zajímavosti Olomoucký kraj nabízí i sportovní a kulturní vyžití. K dispozici 

je mnoho sportovních areálů a kulturních center, ve kterých po celý rok probíhají akce 

všeho druhu. 

Jeseníky jsou chráněnou krajinou oblastí s velkým množstvím přírodních rezervací 

a naučných stezek. K nejatraktivnějším patří např. Velká kotlina s ledovcovým karem, 

Petrovy kameny, vodopády Bílé Opavy, rašeliniště Rejvíz s mechovými jezírky, 

Červenohorské sedlo, Šerák a Kralický Sněžník. Jeseníky, mající image zachovalé 

a nepoškozené přírody, se řadí mezi vyhledávané turistické oblasti. V zimních měsících 

je pro vyznavače běžeckého lyžování připraveno množství značených běžeckých 

okruhů. Příznivcům sjezdového lyžování je k dispozici mnoho zimních středisek 

s lyžařskými vleky - Ovčáma, Vojtíškov, Staroměstsko, Lipová - lázně, Ostružná, 

Ramzovské sedlo, Červenohorské sedlo, Loučná či Kouty nad Desnou. Návštěvníci 

mohou využít hustou síť značených turistických cest, najdou se zde i terény vhodné pro 

cykloturistiku- hustá síť silnic v podhůří umožňuje výjezdy až na hlavní hřebeny. 

K přírodním zajímavostem této oblasti určitě patří také krápníkové jeskyně Na Pomezí 

a Na Špičáku. Vyvěrající minerální vody daly podnět ke vzniku několika lázeňských 

komplexů, které k léčbě současně využívají i mimořádně příznivé horské klima s čistým 

ovzduším. Voda z vrtu ve Velkých Losinách je nejteplejší známou vodou na Moravě 

(termální koupaliště). 

V současnosti je oblast nejvyšších moravskoslezských hor součástí turistického regionu 

Severní Morava a Slezsko, který zahrnuje Beskydy - Valašsko, Ostravsko, Poodří, 

Opavské Slezsko, Těšínské Slezsko a Jeseníky. Vedení Olomouckého kraje podporuje 

osamostatnění Jeseníků, a to z důvodů rozsáhlosti území a nesourodého společenství 

jednotlivých částí tohoto regionu a zahájilo jednání s agenturou Czech Tourism, která 

jednotlivé regiony v zemi propaguje. Snahou je rozčlenění turistického regionu Severní 

Moravy a Slezska na tří větší oblasti tvořené Jeseníky, Beskydy a Ostravskem, tedy 
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vytvoření samostatných turistických regionů. Samostatnost by měla přinést ze strany 

státu větší podporu. Podobné ohlasy se ozývají i z ostatních krajů. 

Střední Morava- Haná v oblasti památek ční nad většinou turistických oblastí České 

republiky. Centrum- Olomouc skrývá mimo jiné historické skvosty i největší barokní 

skulpturu zapsanou na Seznamu světového kulturru'ho a přírodního dědictví UNESCO, 

Sloup Nejsvětější Trojice. Střední Morava- Haná je kolébkou folklóru. Staré zvyky 

a tradice předávané z generace na generaci ožívají dnes téměř všude. Haná je známá 

pořádáním slavnostních hodů, jarmarků, masopustů i bálů. Každoročně se konají 

například hanácké slavnosti v Tovačově, masopust a svatojakubské hody v Lipníku nad 

Bečvou nebo Jízda králů v Kojetíně. Z přírodních zvláštností se tato oblast 

Olomouckého kraje může pochlubit Litovelským Pomoravím, Javořičskými a 

Mladečskými jeskyněmi v Hornomoravském úvalu. Romantická krajina a malebná 

atmosféra láká k vycházkám a pěší turistice jak v zimním období, tak i v létě. Oblast je 

také protkána sítí silniček a polních cest vhodných pro cyklisty. 

Nejvýznamnější oblastí s krasovými jevy, jeskyněmi a prameny minerálních vod je 

Hranický kras, ve kterém se nachází i některá chráněná území Olomouckého kraje -

národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic, přírodní rezervace Malá a Velká Kobylanka, 

přírodní památka Nad kostelíčkem, v mrtvém rameni řeky Bečvy najdeme přírodní 

rezervaci Škrabalku s rozsáhlými hnízdišti ptactva. Hranickým krasem vede naučná 

stezka. V zimním období je terén vhodný pro běžecké lyžování v návaznosti na 

nedaleké Oderské vrchy a Beskydy. Kromě nejrozsáhlejší zříceniny hradu ve 

střední Evropě - Helfštýna, kde se každoročně pořádají setkání uměleckých kovářů, 

jsou významnou turistickou atraktivitou Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranická 

propast v kopci Hůrka, nejhlubší propast v republice (zatím naměřená hloubka 329,5m). 

Střední Morava je pohostinná, věrná svým tradicím a zároveň otevřená okolnímu světu. 

Je také patřičně hrdá na místní typickou gastronomii, jíž vévodí olomoucké tvarůžky, 

originální pochoutka místních labužníků. 
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Geografická omezení cestovního ruchu 

Poloha a členění území naznačuje určitá geografická omezení cestovního ruchu v kraji. 

Administrativní hranice kraje omezují vytváření ucelených produktů a nabídek zejména 

na severovýchodě, kde hranice kraje vede po hřebenu Hrubého Jeseníku a dělí tuto 

atraktivní oblast mezi dva kraje. Podobně je tomu na severozápadě, kde hranice vede 

hřebenovou částí masívu Králického Sněžníku tak, že samotný vrchol a středisko již 

nejsou na území Olomouckého kraje. Rozdělení z hlediska marketingových turistických 

celků tak překrývá i dvě krajské hranice. Kromě Jeseníků je to ještě ve střední části 

průnik do Zlínského a Jihomoravského kraje. 

Jisté omezení představuje i existence vojenského výcvikového prostoru Libavá pro 

celou oblast Oderských vrchů, a to z důvodu omezeného přístup a tím téměř nulového 

turistického využití. 

Konkurenční pozice Olomouckého kraje 

Silnou pozici mezi konkurenty si Olomoucký kraj udržuje díky své image nepoškozené 

a zachovalé přírody Jeseníků a Litovelského Pomoraví a dále image venkovského, na 

zemědělství orientovaného regionu folklórní Hané. Svou polohou na evropském 

dopravním severojižním koridoru zvyšuje konkurenceschopnost kraje. Nižší úroveň 

infrastruktury, horší kvalita služeb, slabší nabídka produktů a balíčků cestovního ruchu 

vytváří ve vztahu k zahraničním konkurentům negativní postavení. 

Konkurenční pozice Hané je dána zejména jejím image zemědělského regionu, 

charakteristického svým folklórem a významným kulturním a historickým centrem 

Olomoucí. Z národního pohledu je význačným prvkem silný potenciál tenisového centra 

(Přerov, Prostějov) a potenciál rozvoje cykloturistiky. Jednoznačné nejsilnější 

marketingovou předností jsou Jeseníky. Tento turistický region je horskou oblastí, pro 

kterou je typická čistá příroda a hluboké lesy. Přitažlivost hor podtrhují mechová 

jezírka, vysoká skaliska, mohutné vodopády a louky, které jsou v létě pro turisty oázou 

klidu a v zimě slouží jako sjezdovky pro lyžování. Toto centrum zimních sportů 

s nejdelším obdobím sněhové pokrývky v ČR má pro cestovní ruch Olomouckého kraje 

obrovský význam. Úroveň cen je ve srovnání se zahraniční konkurencí velice nízká, což 

přitahuje velkou spoustu návštěvníků, zvyšující potenciál cestovního ruchu 

Olomouckého kraje. 
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Národní konkurence 

V rámci celého Olomouckého kraje jsou konkurenty převážně kraje Jihočeský 

a Plzeňský, které jsou charakteristické venkovským osídlením a turisticky významným 

pohořím, Moravskoslezský a Zlínský kraj, s obdobnou charakteristikou doplněnou o 

zaměření se na stejné zahraniční trhy ( Polsko, Slovensko) a konečně Liberecký, 

Královéhradecký a Pardubický kraj, s jednoznačnou orientací na Polský trh. 

Subregionu Haná z velké části konkuruje region Jižní Morava, a to především jižními 

rovinatými oblastmi s venkovským charakterem osídlení, silným zemědělským 

sektorem a celou řadou historických a přírodních atraktivit. Blízkost movitého 

rakouského trhu jen podtrhuje jeho významné postavení. Polabí ve středních Čechách 

i Domažlicko (folklór) v jihozápadních se díky svému venkovskému charakteru a 

zemědělství také řadí mezi konkurenty subregionu Haná. Subregion Jeseníky 

s podhůřím nachází své protivníky v pohořích Beskyd, Šumavy a Krkonoš. 

5.1.5 Marketing cestovního ruchu 

5.1.5.1 Destinaění management v Olomouckém kraji 

Destinačním managementem se rozumí systém řízení aktivit cestovního ruchu, jehož 

posláním je profesionalizace řízení a organizace sektoru cestovm'ho ruchu v daném 

turistickém regionu ( destinaci). Zajišťuje komplexní servis pro rozvoj cestovního ruchu 

v soukromém i podnikatelském sektoru a ve spolupráci s krajem se podílí na koordinaci 

všech aktivit v této oblasti. 

V Olomouckém kraji byl v roce 2005 vytvořen Destinační management Jeseník, který 

již plně funguje a plní předurčené úkoly. 

Činnost Destinačního managementu Jeseník: 

připravit a zajistit provoz skibusů 

připravit a zajistit provoz cyklobusů 

připravit a zajistit provoz víkendových vlaků Šumperk - Nysa (léto) a Nysa -

Ostružná (zima) 

dobudování cyklostezek a tras 

dobudování lyžařských běžeckých tras včetně vyznačení a propagace 

uvést do provozu trasu pro vozíčkáře 

uvést do provozu naučnou cyklotrasu "Po stopách čarodějnických procesů" 

z Mohelnice do Nysy 
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vytvořit koncepci a harmonogram naplňování Generelu cestovního ruchu 

a dopravy v Jeseníkách 

připravit program vzdělávání lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu 

uvést do provozu informační centrum v Praze 

zabezpečit účast na veletrzích v koordinaci s krajem 

pro tyto veletrhy zajistit od obcí a podnikatelů dostatek propagačních materiálů 

připravit koncepci koordinace součinnosti všech informačních center v oblasti 

a převzít vliv a řízení regionálního informačního centra 

marketing 

komunikovat s obcemi a podnikateli a vysvětlovat jim prospěšnost spolupráce 

v cestovním ruchu pro ekonomický rozvoj oblasti, nárůst pracovních míst, pro 

společn6 vytváření přijatelného prostředí připraveného pro turisty v rámci celé 

oblasti 

ve své činnosti více komunikovat s Horskou službou a s CHKOJ 

za samozřejmost považovat, že nedílnou součástí Jeseníků JSOU obce na 

bruntálské straně hor, se kterými je nutné setrvávat v úzké spolupráci 

požádat krajské orgány, aby mezi sebou dořešily kompetence a financování 

jednotného celku Jeseníků jako turistické destinace bez rozdílu území 

jednotlivých krajů. [40] 

Rozvoji turistiky v Olomouckém kraji by se měly věnovat dva destinační managementy, 

a to z důvodu značné odlišnosti severu kraje od jeho jižní části. Sever kraje je turisty 

navštěvován převážně kvůli horám, kdežto jižní část mimo jiné kvůli pamětihodnostem. 

Vedení Olomouckého kraje proto zamýšlí vytvořit Destinační management Střední 

Morava - Haná, od kterého si slibuje hlavně zvýšení počtu návštěvníků regionu. 

5.1.5.2 Turistický produkt - Olomouc region Card 

Za tvorbu turistických produktů, tzv. balíčků pro turisty včetně jejich realizace a 

umístění na trhu by měl být zodpovědný destinační management. Jejich nabídka 

v Olomouckém kraji zatím není dostatečně rozvinutá a je třeba konstatovat, že 

jednotlivé aktivity a projekty jsou víceméně roztříštěné bez vzájemné návaznosti. 

Významríým komplexním turistickým produktem je realizovaný projekt Olomouc 

region Card. 

54 



Rada Olomouckého kraje usnesením UR/83/63/2004 a následně Zastupitelstvo 

Olomouckého kraje usnesením UZ/24/54/2004 schválily zapojení Olomouckého kraje 

do projektu "Marketingová podpora Olomouc region Card" a poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu kraje na jeho kofinancování. Jedná se o slevovou kartu, jejíž 

zakoupení umožní návštěvníkům' kraje volný vstup do turistických cílů i objektů služeb 

zapojených do projektu. Financování projektu je zajištěno z 35% Magistrátem města 

Olomouce a z 65 % Olomouckým krajem. Pro rok 2005 úhrada z rozpočtu 

Olomouckého kraje činila 368.680,- Kč. 

Olomouc region Card je projekt, který podporuje turistický ruch v celém Olomouckém 

kraji a je určen nejširší veřejnosti. Zajišťuje zvýšení informovanosti českých i 

zahraničních návštěvníků o historických, kulturních památkách a přírodním bohatství 

města a kraje. Olomouc region Card, která byla uvedena na trh v dubnu 2005, nahradila 

bývalou Olomouc Card určenou pouze návštěvníkům Olomouce a blízkého okolí. 

Součástí turistické karty Olomouc region Card je i tzv. informační brožura, ve které 

turisté naleznou veškeré potřebné informace (seznam zapojených subjektů 

s fotografiemi a kontakty, seznam provizních prodejců a také tipy na výlety, které 

výrazně usnadní rozhodování co podniknout a kam se podívat). 

V projektu je zapojeno okolo 100 turisticky atraktivních subjektů z celého regionu. 

Olomouc region Card tak výrazně přispívá k poznání Olomouckého kraje. Po zakoupení 

karty lze získat zdarma vstupy do významných míst (hrady, zámky, muzea, ZOO, 

botanická zahrada, MHD v Olomouci a další) a obdržet slevy v restauracích, lázních, 

koupalištích, sportovištích nebo při ubytování. Informační léták Olomouc region Card 

již na první straně vystupuje se svým hlavním motem: Více zážitků za méně peněz 

(More experience for less money). Olomouc region Card je považována za nejlepší 

prostředek jak poznat Olomoucký kraj a přitom VÝRAZNĚ UŠETŘIT! 

Kartu je možné zakoupit ve dvou modifikacích: 

Olomouc region Card - 48hodin 

Olomouc region Card- 5 dni. 

Kartu lze pořídit ve vybraných infocentrech v celém Olomouckém kraji a u dalších 

provizních prodejců. K dispozici je i dětská varianta - Olomouc region Card KIDS. 
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CENAKARTY 

dospělý dítě 

48 hod. 160Kč 80Kč 

S denní 340Kč 170 Kč 

Olomouc region Card KIDS platí pro děti od O do dovršení 15 let. Slevy s Olomouc 

region Card se nedají sčítat s dalšími slevami. 

VÝHODY KARTY 

vstupy zdarma do nejznámějších hradů, zámků a muzeí 

slevy na atraktivní procedury v několika lázeňských centrech 

slevy na adrenalinové a netradiční sportovní aktivity 

slevy v restauracích různých stylů 

slevy na ubytování v různých kategoriích: hotely, kempy, penziony 

slevy na relaxační program ve městech: bowling, minigolf 

při vstupu zdarma můžete ušetřit najednou téměř celou částku za cenu jedné 

karty 

Podle průběžného hodnocení prodeje Olomouc region Card začátkem léta 2005, tedy 

krátce po jejím zavedení, turisté mířící do Olomouckého kraje začali využívat jejích 

slev a výhod. Turisté vlastnící kartu na slevy zatím nejčastěji zamířili na hrad Helfštýn. 

Více vstupů s Olomouc region Card hlásí také zámek Náměšť na Hané, přemyslovský 

hrad, zámek Tovačov a další ze zapojených subjektů. Zájem turistů o kartu ve větší míře 

zaznamenalo například Informační centrum města Olomouce nebo ČD centrum na 

hlavním nádraží. Do konce roku 2005 Olomoucký kraj vykázal více než 1000 

prodaných kusů, což je stejný počet, jaký se podařilo prodat za celé 3,5leté období 

distribuce Olomouc Card, která po zavedení Olomouc region Card byla stažena 

z prodeje. 

European City Cards 2006 

Olomouc region Card je součástí projektu European City Cards 2006. Město Olomouc 

spolu s celým krajem představuje širokou nabídku návštěvníkům spolu se 47 dalšími 

významnými městy Evropy. City Cards zprostředkovávají turistům to nejlepší, co 

moderní město může nabídnout. Webová stránka www.europeancitycards.com ( "Your 
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passport to Europe - See more and pay less" - "Váš cestovní doklad po Evropě, 

Navštivte více a plaťte méně") pod záštitou European Cities Tourism (Evropská 

turistická města) poskytuje vyčerpávající přehled o všech výhodách slevových karet 

v evropských městech, zapojených do projektu. Stejně jako mnohé ostatní, také 

Olomouc region Card je možné prostřednictvím této webové stránky zakoupit on-line, 

což do jisté míry zvyšuje její dostupnost a atraktivitu. 

Pro rozvoj cestovru'ho ruchu v Olomouckém kraji bylo zapojení se do projektu 

"Marketingová podpora Olomouc region Card" významným krokem kupředu. 

5.1.5.3 Propagace cestovního ruchu 

Propagační materiály 

Aktualizace a dotisk propagačních materiálů jsou prováděny pravidelně. Podstatná 

většina z nich je vydávána ve 4 základních jazykových mutacích - česky, polsky, 

německy a anglicky. Záměrem je zajistit vyšší informovanost o turistické nabídce kraje 

v České republice i zahraničí, dosažení vyššího zviditelnění v zahraničí v rámci 

oficiálních účastí ČR pod záštitou Czech Tourism Praha, což by mělo vést i ke zvýšení 

návštěvnosti Olomouckého kraje. 

Propagační materiály Olomouckého kraje s tématikou cestovního ruchu získaly první 

místo v soutěži vyhlášené odborným vydavatelstvím C.O.T Náš kraj 2005. V kategorii 

zaměřené na cizojazyčné materiály Olomoucký kraj uspěl se souborem čtyř 

propagačních materiálů. Tvořily jej publikace TOP 1 O Střední Morava, TOP 1 O 

Jeseníky a Přírodní parky Olomouckého kraje, doplněné propagačními letáky. Publikace 

byly vydány ve čtyřech základních jazykových mutacích a soubor propagačních letáků 

informujících například o hradech a zámcích, církevních památkách a muzeích kraj 

vytiskl v osmi jazykových mutacích. Navíc zvolil ještě francouzštinu, italštinu, 

maďarštinu a španělštinu. 

Od podzimu 2005 láká k návštěvě město Olomouc turisty na Ostravském a Brněnském 

letišti pomocí propagačních letáků města. Současně se plánuje navázání na spolupráci 

s Pražskou agenturou, která provozuje informační centra regionů v Praze. Došlo by tak 

k rozšíření propagace Olomouce v Karlových Varech, Českém Krumlově, Ostravě 

a Brně. Počítá se s domluvou na reciprocitě. 

Ambice kraje jsou však ještě vyšší. Pro větší přísun návštěvníků je nutné, aby 

propagační materiály byly konkurenceschopné minimálně na evropské úrovni. 
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Informmačnícentra 

Produkty cestovního ruchu mohou být prezentovány při osobním jednání s klienty 

v infocentrech. Síť informačních center je prověřeným účinným nástrojem rozvoje 

cestovního ruchu zabezpečujícím kontakt návštěvníků se subjekty cestovního ruchu 

v regionu. Obecným posláním informačních center je nabízet bezplatný informační 

servis turistům a místním občanům, podrobné informace o příslušném místě a jeho 

okolí, kapacity ubytovacích zařízení, přehled penzionů, hotelů, restaurací, kulturní 

památky, zajímavá turistická místa, tipy na výlety, sportovní a kulturní akce, provozní 

dobu sportovních a kulturních zařízení, případně další aktivity cestovního ruchu, jako 

např. informace o odjezdech autobusů a vlaků či prodej obchodního a doplňkového 

zboží (knihy, mapy, průvodce, upomínkové předměty). Jazyková vybavenost 

pracovníků informačních center angličtinou a němčinou je samozřejmostí. 

Tabulka 3: Přehled míst poskytujících turistické informace 

Olomoucko Prostějovsko Přerovsko Šumpersko Jesenicko 
Bílá Lhota Konice Draho tuše Bludov Bělá p.Bezd. 
Bouzov Krasice Hranice Červenohorské Dětřichov 
Grygov Plumlov Kojetín sedlo Javorník 
Chudobín Prostějov Lipník nad Hanušovice Jeseník 
Javoříčské Bečvou Chrastice Lipová-
jeskyně Přerov Kouty nad lázně 
Kozo v Tovačov Desnou Mikulovice 
Litovel Libina Ostružná 
Mladečské Loštice Ramzová 
jeskyně Loučná nad Šerák 
Olomouc Desnou Zlaté Hory 
ťříkazy Mohelnice Žulová 
Stem ber k Oskava 
Uničov Praděd 

Velká Bystřice Ruda nad 
Moravou 
Sobotín 
Staré Město 
Štíty 
Šumperk 
Velké Vrbno 
Velké Losiny 
Vemířovice 

Vikýřovice 

Zábřeh 

Zdroj: Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 
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z pohledu informatiky a informovanosti mohou mít pro cestovní ruch význam 

knihovny, které jsou důležité jako instituce, při kterých mohou být zřizována turistická 

informační centra, příp. jako instituce zajišťující průvodcovskou službu nebo vycházky 

či zájezdy s literárně-vlastivědným zaměřením. 

Vzájemná spolupráce mezi jednotlivými infocentry je vynucena charakterem nabídky 

produktů, pokud přesahují teritorium krajských hranic nebo turistického regionu. Oblast 

Jeseníků je vázána na Bruntálsko, oblast Staroměstsko na Králíky a oblast jižní části 

kraje si nutně vyžaduje spolupráci s Kroměřížskem, do kterého zasahuje turistický 

region Střední Morava. Jednotlivá informační centra poskytují informace také o jiných 

městech a místech Olomouckého kraje. 

Inzerce 

Olomoucký kraj se prezentuje také prostřednictví odborného a veřejného tisku. 

O Olomouckém kraji se můžeme více dozvědět např. v odborných časopisech TTG, 

Travel proti, TIM, LEV, Eurobeds nebo COT. Probíhají zde každoročně prezentace 

formou upoutávky buď na konkrétní produkt (Olomouc region Card) nebo inzercí 

turistických regionů kraje Střední Moravy- Hané a Jeseníků s podhůřím. 

V rámci veřejného tisku probíhá spolupráce především formou tipů na výlet, na kulturní 

akce či upoutávek na turistické zajímavosti kraje. 

Upoutávka na Olomoucký kraj jako celek probíhá především v zahraničním tisku. Na 

Slovensku v katalogu Relax, v Polsku v časopise Turystyka. 

Veletrhy a výstavy cestovního ruchu 

Prezentaci Olomouckého kraje na veletrzích a výstavách cestovního ruchu v tuzemsku 

i zahraničí zabezpečuje dle organizačm'ho řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje 

oddělení cestovm'ho ruchu odboru strategického rozvoje kraje v rámci samostatné 

působnosti. Při prezentaci se zaměřují především na cílové skupiny návštěvníků podle 

místa původu: 

Tuzemské turisté ze sousedních krajů (Zlínského, Moravskoslezského, 

Jihomoravského a Pardubického) a z ostatních částí České republiky; 

Zahraniční - turisté převážně ze sousedních zemí (Polska, Slovenska, Německa, 

Rakouska) a z Nizozemí. 
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Olomoucký kraj se účastní několika veletrhů pořádaných v České republice, z nichž 

k nejznámějším patří Regiontour Brno, Tourism Expo Olomouc, Holiday World Praha 

či Madi Travel Market Praha. V letošním roce byla prezentace Olomouckého kraje na 

mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour Brno 2006 

oceněna hned dvěma cenami Grand Prix z celkových osmi možných. Cestovní kancelář 

Peřej Tours obdržela cenu za sportovně- poznávací program "Olomouckým krajem po 

vodě i po souši". Také spolupráce cestovní kanceláře Pressburg s městem Olomouc se 

vyplatila. Společně obsadili druhé místo za projekt "Navštivte pohádkový hrad 

Bouzov". 

Ze zahraničních veletrhů se Olomoucký kraj prezentuje ať už v rámci reciproční 

spolupráce se zahraničními partnerskými regiony, Magistrátem města Olomouce či za 

přispění Czech Tourism na významných veletrzích v Německu, Rakousku, Polsku, 

Maďarsku, Itálii, Nizozemí, Španělsku, Belgii a na Slovensku. 

Internet 

Prezentace nabídky cestovního ruchu je na webových stránkách mnoha měst, obcí, 

mikroregionů a podnikatelských subjektů tohoto kraje. Oficiální stránky, zaměřené 

výhradně na cestovní ruch Olomouckého kraje, však neexistují. Severní oblast kraje má 

několik internetových serverů poskytující informace o Jeseníkách jakožto celku: 

www.jeseniky.org- server Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, informační server 

a galerie Jeseníků. Ve čtyřech různých jazycích je možné si dohledat informace 

o lyžařských střediscích (popis, přehled sjezdovek a cen, foto+mapa) a běžeckých 

trasách, prostřednictvím life kamery zjistit aktuální stav vybrané lokality, využít některé 

z rad a tipů na výlet či se seznámit s možnostmi ubytování. 

www.ejeseniky.com- turistický portál Jeseníky. Také velmi zdařilý souhrn informací 

z Jesenicka. Návštěvníci zde mohou získat spoustu informací od lyžování, přes turistiku 

(cyklotrasy, naučné stezky, zajímavosti místa, hrady a zámky), ubytování až po počasí 

a sněhové podmínky. 

www.ejeseniky.cz - turistický informační server. Tento server nabízí rozsáhlý zdroj 

informací o cykloturistice, o zajímavých místech, lyžařských střediscích trasách 

i turistice. Veškeré informace z databáze cykloturistických a turistických tras jsou 

propojeny s nabídkou ubytování, usnadňující tak výběr dovolené v Jeseníkách. 

www.jeseniky.net - Jeseníky Info - turistický informační portál. Obdobný přehledný 

popis turistických možností Jeseníků. Zahrnuje sněhové zpravodajství, informace 
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o lyžařských možnostech, ubytování, turistice, možnostech trávení volného času, 

službách, stravování a dopravě či sjízdnosti silnic. 

Zbylá část kraje, Střední Morava- Haná, bohužel nerná podobný souhrnný přehled 

o cestovním ruchu, resp. turistických možnostech. Pokud se nám podaří stránky 

zachycující turistické informace této oblasti nalézt, jedná se o nekompletní přehled, 

který podává stručné neúplné informace pouze o určité oblasti jižní části kraje. 

Na internetových stránkách okresních měst nalezneme přímo v hlavním přehledu když 

ne souhrnný odkaz vztahující se k cestovnímu ruchu, tak alespoň odkazy na ubytování, 

stravování, turistiku, turistické zajímavosti, památky, tipy na výlet a volný čas či 

kulturní akce. 

Oficiálními stránkami Olomouckého kraje jsou www.kr-olornoucky.cz. Zde lze objevit 

sekci cestovní ruch, která podává podrobnější informace o Olomouc region Card, 

infocentrech, možnostech ubytování v Olomouckém kraji, popisuje turistické regiony 

Jeseníky s podhůřím a Střední Morava - Haná, a ve formátu MS Word nabízí stručný 

popis památek kraje, kulturní kalendář či účast Olomouckého kraje na veletrzích. Tato 

prezentace v provedení MS Wordje pro návštěvníky stránek naprosto neatraktivní 

a nernotivující k návštěvě. 

Stejně jako destinační management jižní části kraje, chybí i ucelené provedení 

webových stránek, které jsou v současné době považovány za nedílnou součást 

prezentace a účinné propagace. Návštěvníci internetových stránek Olomouckého kraje 

by jistě uvítali kvalitnější zpracování, poskytující podrobnější a přehlednější výčet 

turistických aktivit a možností. 

5.1.6 Významné turistické cile 

Olomouc 

Toto statutární město, metropole Olomouckého kraje, je druhou nejstarobylejší 

a největší městskou památkovou rezervací České republiky. Leží na řece Moravě a má 

bohatou historii, kterou dokládá velké množství cenných památek a staveb. Díky své 

bohaté historii, starobylé univerzitě, kulturním a řemeslným tradicím, ale především 

centrální poloze v rámci Moravy, byla vždy atraktivním místem pro turisty, obchodníky 

a podnikatele. 

Olomouc jako celek představuje výjimečný, autentický a vrstevnatý příklad 

středoevropského historického sídla a také proto tornu je členem prestižní Aliance 

61 



evropských kulturních měst A VEC. V roce 2000 byl na Seznam kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO zapsán Sloup Nejsvětěj§í Trojice, který je svou výškou 35 m 

jedním z nejvyšších v českých zemích a tvoří významnou dominantu olomouckého 

náměstí. Srdcem města je goticko-renesanční radnice na Horním náměstí s orlojem, 

jehož autorem byl olomoucký rodák Karel Svolinský. Z unikátního souboru barokních 

kašen, ucházejících se v současné době o pozornost a ochranu mezinárodní organizace 

UNESCO, se na tomto náměstí nacházejí dvě. Caesarova kašna, postavená na počest 

bájného zakladatele města, a Herculova kašna. V roce 2002 byl historický soubor kašen 

obohacen o novou Ariónovu kašnu, dílo olomouckého rodáka Ivana Theimera. 

Historické jádro obklopují zbytky tereziánského opevnění a překrásné parky, které tvoří 

ideální spojovací článek mezi historickým jádrem a moderní zástavbou. Po roce 1989 

zde nastal obchodní a stavební rozvoj. Dochází přitom rovněž k rekonstrukci památek 

a novým stavebním aktivitám, takže město velmi rychle krásní. 

Olomouc je od 16.století universitním městem. Dnes Universita Palackého patři mezi 

nejprestižnější evropské instituce a po Karlově Universitě v Praze je nejstarší na území 

ČR. 

Flora Olomouc, jeden z nejstarších a nejvýznamnějších mezinárodních zahradnických 

(květinových) veletrhů, se ve městě Olomouci koná každým rokem. 

Svatý Kopeček u Olomouce 

V těsné blízkosti Olomouce se nachází poutní místo Svatý Kopeček s barokním 

chrámem ze 17. století, Navštívení Panny Marie. Při své návštěvě v roce 1995 jej 

povýšil sám Svatý otec Jan Pavel II. na baziliku minor. Přilehlý premonstrátský klášter 

je chrámu důstojnou oporou. Na Svatém kopečku se každoročně konají poutě, 

bohoslužby i chrámové koncerty. V zalesněném prostředí Sv. Kopečku je umístěna 

zoologická zahrada, rozkládající se na rozloze 42,5 hektarů a chovající téměř 300 druhů 

zvířat. ZOO Olomouc se podílí na záchraně řady druhů zvířat, zapojených do 

Evropského záchranného programu (EEP). 
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Přerov 

Historické centrum města Přerova se nachází na Horním náměstí, jehož dominantou je 

renesanční zámek. V jeho prostorách sídlí Museum Jana Ámose Komenského, 

nejstarší svého druhu na světě (založeno 1888). V jeho prostorách se nachází expozice 

národopisu Hané, entomologie, mineralogie a rekonstrukce školních tříd od 17. století 

do doby první republiky. Sbírky se věnují učiteli národů J. A. Komenskému, který 

studoval a později vyučoval na přerovské bratrské škole, a zdejšímu rodákovi 

J. Blahoslavovi, významnému jazykovědci a historikovi. 

Předmostí u Přerova je místem, které po staletí ukrývalo pod zemí kosterní pozůstatky 

tisícovky mamutů z poslední doby ledové a stopy pravěkého osídlení. Jedno 

z nevýznamnějších archeologických míst v Evropě, na jehož území archeologický 

průzkum stále pokračuje, se svými nálezy zapsalo do světových učebnic dějepisu 

i archeologie. 

Přerov byl v roce 1256 povýšen českým králem Přemyslem Otakarem II. na město. 

V letošním roce 2006 tedy slaví 750 let. 

Akrobat Park Štíty 

Největší areál svého druhu na světě, jehož spoluzakladatelem je olympijský vítěz 

v akrobatickém lyžování Aleš Valenta. Zdejší zázemí využívají ke svým tréninkům 

světoví sportovci a koná se zde velké množství sportovních akcí. V Akrobat Parku Štíty 

se provozuje bezpočet druhů sportu- akrobatické skoky na lyžích, skoky na trampolíně, 

skoky do vody z věže, snowboarding, new Style (mix akrobatického lyžování 

a snowboadingu). Venkovní uměla horolezecká stěna se řadí k nejvyšším v republice. 

Pod dohledem špičkových instruktorů je možné si na můstcích nejrůznějších velikostí 

a výšek vyzkoušet akrobatické skoky s měkkým dopadem do vody. 

Ruční papírna Velké Losiny a zámek Velké Losiny 

Výrobna papíru založená v polovině 16. století je evropským unikátem. Po celá čtyři 

století nepřetržitého provozu se zde papír vyrábí tradičním manufakturním postupem. 

V barokní budově výrobny papíru je možné kromě expozice, vztahující se k historii 

výroby, shlédnout i část dílen, kde návštěvníci mohou přihlížet samotnému zhotovování 

papíru. Ruční papírna ve Velkých Losinách kandiduje na zápis do seznamu světového 

dědictví UNESCO. V příštím roce bude znám výsledek. Její úspěch by mohl vést ke 

značnému přísunu turistů do této oblasti. Významnou památkou je též zámek 
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s arkádami, jehož dochované interiéry přibližují návštěvníkům život šlechtických rodin 

16. století. Historie zámku je spjata především s rody Žerotínů a Liechtenštejnů. 

Temnou stránkou renesančního zámku jsou čarodějnické inkviziční procesy ze 

17. století, které se v jednom ze sálů zámku konaly. 

Hrad Helfštýn 

Od Lipníka nad Bečvou (okres Přerov) je vzdálen pouhé 4 km. Jeho umístění na kopci 

v zalesněné krajině připomíná středověké sídlo ukryté před civilizací. Ve své nynější 

podobě má hrad charakter rozsáhlé pevnostní architektury se šesti branami, řadou věží, 

budov a se systémem valů z 18. století. Hrad vznikl se vší pravděpodobností v poslední 

čtvrtině 13. století a jeho zakladatelem a prvním majitelem byl slezský šlechtic Friduš 

z Linavy. Od 19. století byl hrad prezentován jako turisticky a památkově významný 

objekt. V současné době se stal přirozeným kulturním centrem regionu, kde se 

každoročně koná Mezinárodních setkání uměleckých kovářů "Hefaiston", v letošním 

roce 2006 již jeho 25. ročník. V jeho průběhu návštěvníci mohou přihlížet práci kovářů, 

navštívit stálou kovářskou expozici a prohlédnout si vystavené vykované exponáty, 

které jsou rozmístěny v celém areálu hradu. 

Hrad Bouzov 

Tento romantický hrad, který byl v letech 1895 - 1910 přestavěn z původní pevnosti ze 

14. století, se rozkládá uprostřed lesů severozápadně od Olomouce. Interiéry nabízejí 

sbírky dobového nábytku a užitého umění. Velmi ojedinělá je dobová hradní kuchyně se 

stylovým zařízením a technickými kuriozitami. Nejcennější částí je novogotická hradní 

kaple vybavená gotickým oltářem a vyzdobená náhrobními kameny řádových mistrů 

z let 1395- 1515. Mohutné středověké sídlo je oblíbeným místem natáčení pohádek. Při 

pohledu na hradní věž si jistě každý vybaví pohádku O princezně Jasněnce a létajícím 

ševci. 

64 



Hrad Šternberk 

Nejstarší části hradu, zbytky opevnění a válcová věž, která v dobách ohrožení tvořila 

centrum obrany hradu, pocházejí z 2. poloviny 13. století. Bohatý interiér hradu zaujme 

svou uměleckou výzdobou ze 14. - 19. stoleté a díly nizozemského, italského, 

německého a českého umění. Sbírky dokumentují vývoj životního stylu a výtvarného 

umění od gotiky po baroko. Za pozornost stojí zejména unikátní soubor renesančních 

kachlových kamen a kožených tapet. V hradní kapli je vystavena nejcennější památka 

hradu i města tzv. Šternberská madona. 

Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Jsou největší známou jeskynní soustavou krasového území v okolí města Hranic, 

tzv. Branického krasu, tvořeného devonskými vápenci prvohorního stáří. Unikátní 

výzdobu jeskyní tvoří minerál aragonit, pokrývající v podobě bílých krystalků a keříčků 

celé stěny jeskyní, tzv. gejzírové stalagmity dosahující výše až dvou metrů a kulovité 

sintrové povlaky připomínající koblihy. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny 

plynem - oxidem uhličitým, a tak se zde vytváří tzv. plynová jezera. Zbrašovské 

aragonitové jeskyně jsou se svou celoroční stálou teplotou 14°C nejteplejšími v celé 

ČR. 

Jeskyně Na Pomezí 

Velká část těchto jeskynní objevených v roce 1936 patří k tzv. živým. Vytvářejí se zde 

nové krápníky a formují se starší krápníkové útvary. Jeskyně Na Pomezí jsou největším 

jeskynním systémem v České republice, vzniklým rozpouštěním mramoru. Zásluhu 

na vzniku těchto majestátních přírodních prostor má podzemní i povrchová voda z říčky 

Vidnávky. Z typických krasových jevů jsou zde tlakové obří hrnce vyhloubené proudící 

a vířící vodou, nátekové útvary vytvářející kaskády, mohutné členité krápníky a tajemná 

jezírka. 
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Přírodní rašeliniště Rejvíz 

Státní přírodní rezervace Rejv!z je se svou rozlohou 350 ha největším rašeliništěJ 

Moravy a Slezska, nacházející se v povodí Černé Opavy. Rašeliniště vzniklo v dot 

poledové a svůj vzhled si zachovalo díky klimatickým podmínkám - nízké průměrr 

roční teplotě (5,6 stupňů Celsia) a vysokým srážkám (1400 mm ročně). V této přírodJ 

rezervaci byla zřízena naučná stezka s informačními tabulemi vedoucí až k Velkém 

mechovému jezírku. 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se nachází na říčce Divoká Desná v poho 

Jeseníky, u obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk. Je unikátním technickým 

největším vodním energetickým dílem v České republice a zároveň turistick. 

přitažlivým místem. Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně je třetí největší na svět1 

Instalovaný výkon je srovnatelný se všemi vodními elektrárnami na Vltavě dohromad 

a výkon jednoho soustrojí je největší svého druhu v Evropě. NeopakovatelnýJ 

zážitkem pro návštěvníky je obrovská horní nádrž, umístěná na vrcholu hm 

Mravenečník, skýtající pohled na okolní krajinu. Celý projekt je řešen s velko 

ohleduplností k okolní krajině. Správní budovy, včetně informačního centra, mají vizá 

podobnou horským hotelům, takže ráz krajiny zůstává ušetřen. 

5.1. 7 Podmínky pro aktivní relaxaci 

Turistika 

Pro pěší turistiku jsou v Olomouckém kraji vhodné podmínky zejména v hornatých 

a podhorských částech, kde je také turistické značení nejhustší. Značení turistických tn 

a jejich údržbu zabezpečuje Klub českých turistů jako jednu ze svých nejvýznamnějšíc 

aktivit pro veřejnost. Od roku 1889 vytvořená síť pěších značených cest je svo 

hustotou, kvalitou a tím, že pokrývá beze zbytku celé území České republiky, jedno 

z nejlepších v Evropě. 

Celkem je však hustota sítě značených tras v Olomouckém kraji vzhledem k velkýt 

nížinným plochám na úrovni podprůměru České republiky. Řadí tak kraj na 8. míst 

v republice. 

Nemá smysl zde vypisovat celý výčet turistických tras kraje, a to jak vzhledem kjejic 

obrovskému množství, tak snadné dostupnosti informací o nich. Olomoucký kraj se jak 
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celek rozprostírá na nížinném i hornatém území, tudíž svou různorodou náročností tras 

uspokojí každého návštěvníka. 

Mezi turisticky atraktivní oblasti Olomouckého kraje patří chráněná krajinná oblast 

Jesem'ky a v pásu kolem řeky Moravy nad Olomoucí chráněná krajinná oblast 

Litovelské Pomoraví, které do jisté míry limitují realizaci některých záměrů v turistické 

infrastruktuře. CHKO Jeseníky se z velké části rozprostírá spíše na území 

Moravskoslezského kraje. Žádné národní parky v Olomouckém kraji nenajdeme. Jeho 

atraktivitu ale zvyšují v různých oblastech mnohá maloplošná zvláště chráněná území. 

Chráněná krajinná oblast je určená k ochraně rozlehlejších území nebo celých 

geografických oblastí s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem 

a převahou přirozených, resp. polopřirozených ekosystémů. 

Tabulka 4: Velkoplošná zvláště chráněná území 

Velkoplošná zvláště Vyhlášená Rok Maloplošná zvláště 

chráněná území 
Okresy 

rozloha (ha) založeni chráněná území 

CHKO Jesenfky BR, SU, JE 74 000 1969 26 

CHKO Litovelské Pomoravf OL,SU 9600 1990 22 

Zdroj: AOPK ČR 

CHKO Jesenfky 

Chráněná krajinná oblast Jeseníky se nachází na severním okraji Moravy, na pomezí 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Zasahuje území okresů Bruntál, Jeseník a 

Šumperk. Oblast zahrnuje Hrubý Jeseník a přilehlé části Hanušovické a Zlatohorské 

vrchoviny. Reliéf odpovídá členité hornatině s hluboce zaříznutými údolími a táhlými 

zaoblenými hřbety. Nejvyšším bodem je vrchol Pradědu s nadmořskou výškou 

1492m.n.m. Území je z 80% pokryto lesy, převážně druhotnými smrčinami nebo 

bučinami s mozaikovitě zachovalými zbytky přírodních lesů. Nejcennější území jsou 

chráněna ve 4 národních přírodních rezervacích (Praděd, Šerák - Kepmík, Rejvíz, 

Rašeliniště Skřítek), 18 přírodních rezervacích a 6 přírodních památkách. Klimaticky je 

převážná část území řazena do chladné oblasti, hřebeny pak patří k nejchladnějším 

oblastem v republice. 
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CHKO Litovelské Pomoraví 

Tato chráněná krajinná oblast představuje komplex lužních lesů a mokřadních luk 

s tůněmi podél horního toku meandrující řeky Moravy v úseku mezi městy Mohelnice a 

Olomoucí v nadmořské výšce od 210 do 345 metrů. Byla vyhlášena v roce 1990 a má 

rozlohu necelých 9400 ha. Téměř nedotčené lužní lesy pokrývají 56% území a patří 

mezi nejvýznamnější oblasti svého druhu ve střední Evropě. Je zde velmi bohatá fauna 

i flóra, podél neregulované řeky Moravy vede naučná cyklostezka, z níž lze odbočit na 

řadu zajímavých míst, včetně typických hanáckých vesniček. Litovelské Pomoraví je 

možné projet také na raftu nebo kajaku a to trasou vedoucí z Jeseníků až do Olomouce. 

Rozprostírají se zde chráněná území SPR Plané loučky, SPR Třesín, SPR Vrapač, 

CHPV Ramena řeky Moravy a CHPV Malá Voda. 

Mezi pěší trasy lze zařadit i naučné stezky vedoucí přes přírodně cenná území, 

doplněné zastávkami s vysvětlujícím textem. V České republice je podle 

kvalifikovaných odhadů asi 300 naučných stezek, z nich ale jen některé najdeme 

v Olomouckém kraji. 

Tabulka 5: Podchycené naučné stezky v Olomouckém kraji 

v 

Název naučné stezky km poc. 
lokalita zaměření 

zast. 
Červenohorské sedlo - ohrožené druhy, půdní 
Šerák - Ramzová 9 8 Jeseníky (JE/SU) sesuvy 
Se skřítkem okolím 

5 Jesem'ky (JE/SU) flóra, krajina 
Pradědu 

-

Hornická naučná stezka 16 12 Zlaté Hory 
hornictví, historie, 

'· geologie 

Revíz 3 5 NPRRejvíz 
mechová jezírka, 
rašeliniště 

Mineralogická NS 12 6 Sobotín - Maršíkov mineralogické lokality 

Branná- Pasák 
12, 

14 CHKO Jeseníky 
polytematická, 

5 geomorfologie 

Lesní ekostezka Švagov 4,5 12 Šumpersko 
staré štoly, příroda, 
ekologie 

Luhy Litovelského 
13 13 CHKO, Horka n. M. lužní lesy 

Pomoraví 
Romantický areál 9 9 NovéZámky krajinářský areál 

Třesín 5,5 9 
Litovelské 

Krasová část CHKO 
Pomoraví 

Velký Kosíř 10 19 Čelechovické lomy 
Geologie, ekologie, 
archeologie 

Hůrka 4 6 
Hranice- Teplice n. 

Geologie, botanika 
Bečvou 
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Název naučné stezky km 
poč. 

lokalita zaměření 
zast. 

Lovci mamutů 3 5 Předmostí u Přerova 
paleolontologie, 
archeologie 

Přerovským luhem 12 18 Přerov 
Ekosystém, lužní 
kraiina, město Přerov 

Králický Sněžník 14 15 Králický Sněžník 
Alpínské louky, lesy, 
kras 

Špraněk 5 7 Javoříčko 
Mladečsko-Javoříčský 
kras 

Terezským údolím 6 10 
Náměšť n. H., údolí říčky Šumice, 
Laškov loukv 

Prabába 4,5 9 Šternberk 
lesní společenstva, 
~jina 

Henička 2,2 8 Šternberk rostliny a zvířata v lese 

Zelená stezka 9 9 Šternberk 
údolí Těšíkovské 

I kyselky 

Svatý Kopeček 7 9 Svatý Kopeček 
krajina, lesní 
soolečenstva 

Kladecko 8 12 Šubířov, Jesenec 
údolní louky, těžba 
železné rudy 

Skrabalka 0,6 4 Lipník nad Bečvou slepé rameno Bečvy 
• Černovírské slatiniště 2 5 · černovír slatiniště, slatinné loulcy 
Křížový a Kočičí vrch 6 12 Moravský Beroun fauna, flóra, historie 
Kol kolem Olomouce Olomouc, Horka n. PR Plané Loučky, 
(ve výstavbě) 9,5 12 M., Chomutov PR Chomutovské jezero 

Zdroj: Naučné stezky Olomouckého kraje [21] +vlastní šetření 

Z počtu 26 podchycených naučných stezek je jich nejvíce v okolí Olomouce a v CHKO 

Jeseníky nebo Litovelské Pomoraví. Z velké části jsou zaměřeny na geologii. 

Cykloturistika 

Na návštěvnosti oblastí Olomouckého kraje se také výraznou měrou podílí 

cykloturistika. Rozvoj cyklistické dopravy je podporován na mezinárodní úrovni, 

zároveň je součástí dopravní politiky České republiky, a tak budování cyklistických tras 

a stezek je jeho nedílnou součástí. Při budování cyklostezek se novým fenoménem stává 

asfaltový povrch, který je zároveň hojně využíván příznivci kolečkových brusli, tolik 

v dnešní době oblíbených. Cyklistická doprava má být rozvíjena jako součást zdravého 

životního stylu šetrného k životnímu prostředí. 
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Cyklistické trasy dělíme na cyklotrasy a cykloturistické trasy. Všechny prvky 

cyklistického značení mají žlutou podkladovou barvu. 

Cyklotrasy jsou ty, které vedou po silnicích, drobných místních a účelových 

komunikacích. Jejich značení je podobné jako u silničního značení pro motorová 

vozidla. Používají se tři základní cykloznačky: Návěst před křižovatkou, Směrová 

tabule a Směrová tabulka. Na všech je zobrazen symbol kola, číslo dané trasy a na 

směrových tabulích i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. 

Cykloturistické trasy jsou ty, které vedou většinou po horších polních či lesních cestách 

nebo terénem. Jsou vyznačeny pásovými značkami. Jedná se o podobné značení jako 

u tras pěších nebo lyžařských, jen základní barva je žlutá a značky jsou přibližně jednou 

tak velké, aby byly pro cyklisty lépe viditelné. 

Pro cykloturistiku jsou v Olomouckém kraji příhodné podmínky. Rozmanitost 

jednotlivých oblastí kraje uspokojí jak rekreačního tak náročnějšího cyklistu. Podle 

databáze Klubu českých turistů bylo v ČR v roce 2002 evidováno 17 156 km cyklotras, 

z toho plná desetina v Olomouckém kraji, který se hustotou cyklotras řadí na 4. místo 

v republice. Územím prochází i jedna z nejstarších cyklotras - Moravská stezka, která 

po odstartování ve městě Jeseník pokračuje podél řeky Moravy na jih a končí 

v Mikulově. Průběh trasy: Jeseník - Hanušovice - Olomouc - Kroměříž - Uherské 

Hradiště- Hodonín- Břeclav- Mikulov. Moravskou stezku na území Olomouckého 

kraje kříží dálková trasa středoevropského významu - Jantarová stezka. Průběh trasy: 

Vídeň - Mikulov - Brno - Olomouc - Přerov - Český Těšín - Bielsko Biala - Oswiecim 

Krakov. 

Olomoucký kraj se v posledních letech na rozvoj cykloturistiky stále více zaměřuje. Na 

podzim roku 2005 se přihlásil jako první k finanční podpoře cyklostezek a zaujímá tak 

tímto počinem pomyslné první místo ve vztahu k financování cyklostezek. Pro rok 2006 

kraj počítá s realizací projektu cyklostezka Bečva (73km délka, náklady 225,5mil Kč) a 

projektu Moravská cyklostezka (30km délka, 30,4 mil Kč). 

Od roku 2004 pravidelně krajský rozpočet vyčleňuje určitou částku na budování a 

rekonstrukci cyklostezek. V roce 2006 se počítá s částkou 15 milionů korun, které 

budou rozděleny formou příspěvku obcím. V současné době má řada existujících 

cyklostezek nedostatečné značení a chybí jim i další doplňky, jako například přístřešky 

pro cyklisty. V regionu by mělo vzniknout celkem 17 nových cyklostezek. Patří mezi ně 
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například trasa mezi Štemberkem a Štarnovem, mezi Litovlí a Vískou, Těšeticemi a 

Ústínem či rozšíření cyklostezky Bečva u Hranic na Přerovsku. 

K nejnovějším projektům, které Olomoucký kraj podporuje, patří projekt !Na kole celou 

Moravou a Slezskem" a projekt "Na kole za poznáním Olomouckého kraje". Cílem 

projektu "Na kole celou Moravou a Slezskem", do kterého jsou zapojeny kraje 

Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký, je zviditelnit a propagovat 

celou Moravu a Slezsko jako turistickou destinaci s hustou sítí cyklotras a motivovat tak 

návštěvníky k tomu, aby zde strávili svou letní dovolenou. Vznikne tak soubor osmi 

cyklomap zachycující samotné cyklotrasy, ale i zajímavosti na cyklistických stezkách, 

půjčovny a servisy kol a systém cyklobusů. Z rozpočtu Olomouckého kraje bude 

uvolněno 200 000 korun, tedy stejně jako z rozpočtů ostatních krajů zapojených do 

projektu. 

Projekt "Na kole za poznáním Olomouckého kraje" slibuje poznávání zajímavostí a krás 

regionu i zákoutí jednotlivých mikroregionů. V průběhu čtyř měsíců se cyklisté mohou 

zúčastnit celkem třinácti vyjížděk, na jejichž trasách bude zároveň možné využít slev 

Olomouc region Card. Projekt začíná 1. května v mikroregionu Rozvodí a Hranicka a 

ukončen bude 16. září v mikroregionu Olomoucko a Bystřička. V rámci prezentace 

tohoto projektu byl vyzdvižen především zdravotní aspekt, který zaujal Ministerstvo 

zdravotnictví natolik, že hodlá prosadit tento projekt jako modelový projekt pro další 

kraje. 

V rámci podpory cykloturistiky byl také vytvořen projekt cyklobusů, které umožňují 

přejezd nejvyšších hor a propojují jednotlivá turistická střediska v Jeseníkách. 

Zimní turistika a zimní sporty 

Stěžejní význam pro oblast Jeseníků z hlediska rekreace a cestovního ruchu má zimní 

turistika a zimní sporty. Relativní výšková členitost reliéfuje významným ukazatelem 

vhodnosti území zejména pro tento druh aktivit. Jeseníky nabízejí sportovní vyžití pro 

začátečníky i pokročilé lyžaře. Najdeme zde mnoho turistických tras pro běžkaře a 

menší i větší střediska pro sjezdové disciplíny a snowboarding. Bezesporu 

nejatraktivnějšími rekreačními lokalitami jsou Praděd- Ovčárna, Červenohorské sedlo 

a Ramzovské sedlo. Níže položená střediska s kratšími vleky (Ostružná - Petříkov, 

Malá Morávka- Karlov, Branná, Miroslav, Kunčice, Klepáčov a další), jsou také hojně 

navštěvována, poskytují méně náročné podmínky pro lyžování. Frekventované běžecké 

trasy jsou pravidelně upravovány a nabízí tak návštěvníkům kvalitní běžecké stopy a 
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dobré podmínky pro zimní turistiku. Jejich délka se každoročně zvyšuje. Mezi 

nejnavštěvovanější běžecké tratě patří hlavní hřebenová trasa z Rýmařova přes Praděd, 

Švýcárnu, Červenohorské sedlo, Šerák a Ramzovou. Ramzová je zároveň východiskem 

mnoha dalších oblíbených tras. 

Pro lyžařskou turistiku je v Olomouckém kraji vyznačeno celkem asi 457,8 km 

lyžařských turisticky značených tras. Z toho je 8,5 km čistě lyžařského značení a 449,3 

km provedeno souběhem s pěšími trasami, které jsou vybaveny přelepkami lyžařského 

značení. Tyto lyžařské turistické trasy jsou v oblasti Hrubého Jeseníku, Rychlebských 

hor a Králického Sněžníku. Mají regionální význam a slouží pro běžecké lyžování. 

Silnou konkurencí jsou Beskydy. 

Tabulka 6: Nejvýznamnější lyžařská střediska 

Obtížnost trati Běžecké · tratě 

Počet 
Prepravnr 

Délka tratí 
Lokalita kapacita celková 

vleků+ lanovek v km černá červená modrá počet délka v osob/hod 
km 

l:ervenohorské sedlo 7+0 5550 5 1 2 7 5 58 

Praděd - Ov~ma 6+0 5190 4,5 1 1 6 5 44 

Karlov - Mali MorAvka 16+0 9300 7 1 2 10 - -
Petfíkov 6+0 5400 4,4 - 4 2 3 15 

Ramzovoi 4+2 3590 8 2 4 2 - -
Ostružné 5+0 2500 2 - 2 4 5 71 

Miroslav (Lipové Lézně) 4+0 2700 3 - 1 3 - -
Hlubočky 3+0 1700 1,7 - 3 2 1 2 

Klepéčov 4+0 2260 1,3 - 2 2 7 72 

Zdroj: vlastní šetření 

Z devíti uvedených lyžařských středisek celkem čtyři nabízejí všechny stupně obtížnosti 

sjezdovek. V každém ze zmíněných středisek návštěvník nalezne nejjednodušší- modré 

sjezdové trasy, vhodné pro začínající lyžaře či děti, a středně náročné tratě, označené 

barvou červenou. Nejvíce červených sjezdovek se nachází na Petříkově a Ramzové. 

Celková délka tratí se odvíjí od počtu sjezdovek v jednotlivých lyžařských střediscích. 

Z průzkumu nelze vyčíst délku nejdelší tratě. 
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Tabulka 7: Přehled cen jednotlivých lyžařských středisek 

časové jízdenky v Kč- Zimní sezóna 2005/2006 
Lokalita Celodenní Dopolední Odpolední 5- denní 7- denní 

Dospělí Děti Dospělí Děti Dospělí Děti Dospělí Děti Dospělí Děti 

Cervenohorské 
sedlo 400 250 - - 300 200 1500 900 1900 1100 
Praděd 400 280 300 200 280 200 1600 970 1900 1200 
Karlov 380 300 280 220 280 220 1700 1300 - -
Petftkov 390 270 250 160 250 160 1460 1010 1770 1230 
Ramzová 450 310 220 170 330 190 - - 2700 1600 
Ostružná 300 220 200 140 200 140 1200 880 - -
Miroslav 310 250 100 - - - 1200 900 - -
Hluboěky 330 250 - - - - - - - -
Klepáěov 300 200 240 160 240 160 1350 920 1850 1250 

Zdroj: www.holidayinfo.cz 

Dle informací v tabulce je jednoznačně nejdražším lyžařským střediskem Ramzová, kde 

vysoká cena je z největší pravděpodobností způsobena existencí lanové dráhy. Oproti 

jinak vysokým cenám je nelogicky nízká cena za dopolední lyžování v tomto středisku, 

která se v porovnání s ostatními pohybuje pod průměrem. Možnost zakoupení jiné 

jízdenky než celodenní nenabízí pouze lyžařský areál Hlubočky, všechny ostatní mají 

pro návštěvníky připraveny dopolední či odpolední permanentky. Vícedenní 

permanentky jsou k dispozici, až na areál Hlubočky, v každém z lyžařských středisek. 

Cena za vícedenní permanentku se pohybuje v rozmezí 75 - 80% ceny spočítané za 

jednotlivé dny, podle celodenního jízdného. Ve všech střediscích je možno zakoupit 

zlevněnou jízdenku pro děti, která tvoří přibližně 60 - 70% plné ceny. 

Sněhové podmínky pro zimní sporty v Jeseníkách jsou vynikající. V současné době 

mohou Jeseníky nabídnout srovnatelné, leckdy i lepší lyžování než zimní střediska 

v Krkonoších či v Beskydech, a to za příznivější ceny. Většina zimních středisek je 

vybavena zasněžovacími systémy, což zajišťuje příznivé podmínky pro lyžování po 

celou zimní sezónu. Navíc lyžařské středisko Praděd- Ovčárna, s nejvýše položenými 

sjezdovkami v republice, se může chlubit nejdelší provozní sezónou. 

Návštěvnost středisek v Jeseníkách je velice dobrá. O sněhových podmínkách a stavu 

sjezdovek se lyžaři mohou dozvědět více z internetových serverů, nabízejících zároveň i 

podrobnější popis jednotlivých lyžařských středisek, či přímo ze státního vysílání ČT 2, 

seznamující diváky s momentální situací na horách. 
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Doprava do lyžařských středisek je možná buďto po vlastní ose nebo s využitím 

skibusů, které vyjíždí z různých míst, která jsou dobře dostupná jak železniční, tak 

autobusovou či automobilovou dopravou. 

Je nutné poznamenat, že Olomoucký kraj se stejně jako o nejvyšší horu Hrubého 

Jeseníku Praděd, nacházející se na hranici kraje Olomouckého a Moravskoslezského, 

dělí i o významná zimní střediska Jeseníků. Tento fakt jen dále provokuje nutnou 

spolupráci jednotlivých krajů mezi sebou. 

V omezenějším rozsahu mají podmínky pro zimní turistiku Oderské vrchy, a to zejména 

pro běžecké lyžování na Potštátsku. Sjezdové lyžování nabízí zimní středisko Uhřínov. 

Ostatní sportovní a rekreační vvžití 

Rekreační centra, poskytující zázemí i příležitosti pro odpočinek, sport a zábavu, 

nabývají v posledních letech čím dál většího významu. Nejvíce rekreačních center se 

nachází na severozápadě a jihozápadě Olomouckého kraje. Plumlovská přehrada na jihu 

nabízí návštěvníkům nejen koupání, ale i příležitost provozovat vodní sporty Gachting, 

windsurfmg) a dalších rekreační aktivity (tenis, minigolf apod.). Dalšími místy 

sloužícími k odpočinku, koupání, rybolovu, sportovnímu či společenskému vyžití jsou 

oblasti jako pískovny Náklo, Hustopeče nad Bečvou, areál v Dolním Bušínově na 

Zábřežsku, přírodní koupaliště Poděbrady, lom ve Výklekách, lom v Nové Vsi nedaleko 

Litovle a lomy na Jesenicku (např. Vycpálek, Vaněk, Biskupák, Kaolinka, Štachlovice, 

Ostrůvek či Rampa). 

Jesem'ky jsou v letním období vhodnou lokalitou také pro horolezectví. Nejznámější 

jsou skalní terény Rabštejn u Bedřichova s více než sto cestami různých stupňů 

obtížnosti. Menší skály jsou roztroušeny po hřebenech hor a údolích horských potoků a 

říček. Patří sem skalní oblast Kobrštejn u Rejvízu, obří skály u Šeráku nebo skály 

v okolí Branné u Ostružné. V ostatních částech kraje doplňují terény vhodné pro 

horolezectví skalní oblasti Bradla a Tři kameny u Bradla nad obcí Libina, Potštátské 

skály a skály ležící na úbočí svahu pod hradem Helfštýn. Atraktivitou kraje je Lanové 

centrum PROUD v Olomouci, první středisko tohoto druhu ve střední Evropě 

vybudované v roce 1999. Systém lanových překážek s různými stupni obtížnosti je 

umístěn cca 8 m nad zemí. 
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Také nabídka vyjížděk na koni, výuky jízdy na koni či hipoterapie je nejrozsáhlejší 

v oblasti Jeseníků, zejména v podhorské části Šumperka. Příkladem je SOU Horní 

Heřmanice, stáj Penzion Omega Sobotín, PS Club Slavoňov, stáj Petra Velké Losiny, 

stáje v Loučné nad Desnou, ve starém Městě pod Sněžníkem Jízdárna Ligra, Jezdecký 

klub Černý kůň, a další. Jezdecké centrum Jeseník či Ranč Česká Ves ve westernovém 

stylu zavede návštěvníky do prostředí divokého západu. I ve střední a jižní části kraje je 

řada jezdeckých stájí, oddílů a klubů, které ve větší či menší míře mají význam i pro 

cestovní ruch. Jsou jimi JO Olomouc-Řepčín, jízdárna Stáj Pokorný Bouzov, jízdárna 

Cavalo Prostějov, JK Farma Lošov, Ranch Alandr Mořice, JUKO dostihová stáj 

Rouské, JO Beňov, JO Pohoda Litovel, PS Club Slavoňov, dostihová a jezdecká stáj 

Radkova Lhota, stáj Théta Chválkovice, stáj Arka Lhota u Konice a některé další. 

Na infrastrukturální vybavenosti kraje či konkrétních míst kraje jsou závislé možnosti 

pro ostatní sportovní vyžití. Nabídka zpravidla nepřesahuje úroveň obvyklou jinde 

v republice. Řadí se sem hřiště, tělocvičny, stadiony, bazény, koupaliště, fit-centra, 

sauny, squash, bowling, kuželny, minigolf atd. To vše jako součást lokální vybavenosti 

často při hotelových komplexech nebo rekreačních zařízeních. Součástí bývají i 

tenisové kurty. Největší a zároveň nejznámější tenisové areály lze navštívit v TK 

Precolor Přerov, Hotel Tennis Club Prostějov a TJ Milo Olomouc. 

Převážně ve velkých městech najdeme centra pro fitness a wellness. Jen v Olomouci je 

jich spousta, např. Sportcentrum Sajm, Helk fitness prestige, Fitness Victory, Wellnes 

centrum Jurop. Jako příklad kvalitnějšího zázemí pro sport lze uvést sportovně 

rekreační areál BOHEMA Zlaté Hory v Jeseníkách. Zajímavostí je letní lyžování a 

horské minikáry ve Ski-areálu Kareš (Kouty nad Desnou) či paragliding, závěsné létání 

a tandemový padák na Šeráku, Červené hoře a Mravenečníku. 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1 Analýza SWOT 

Při tvorbě SWOT analýzy jsem vycházela z vlastních poznatků získaných během 

vypracovávání diplomové práce, dále z analýzy SWOT cestovního ruchu ČR a ze 

zpracovaného Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje. Analýza není 

rozčleněna do jednotlivých sektorů, neboť veškeré uvedené body se jistým způsobem 

promítají v oblasti cestovního ruchu. 

Silné stránky 

• Bohatství kulturních, historických a technických památek 01 elké Losiny - ruční 

papír, PVE Dlouhé Stráně atd.) a dalších kulturních a folklórních atraktivit, tradice 

lázeňství (Bludov, Jeseník, Lipová - lázně, Skalka, Slatinice, Teplice n. Bečvou, 

Velké Losiny) 

• Sídelně pestrá, členitá a udržovaná krajina s množstvím zachovalých kulturně 

historických památek a nepoškozených přírodních lokalit 

• Atraktivita krajiny rovinatého, horského a podhorského charakteru a její 

využitelnost pro rekreaci a aktivní trávení volného času 

• Silný potenciál Jeseníků (zejména Hrubého) jako mezinárodní turistické destinace 

v ČR 

• Přírodní atraktivity, CHKO Jeseníky a CHKO Litovelské Pomoraví - image 

nepoškozené přírody 

• Silný image spojený s turistikou a zimními sporty (zejména Hrubý Jeseník) 

• Hustá a dokonale značená síť turistických stezek a tras 

• Hustá síť cyklotras, krajem prochází 2 významné cyklotrasy- Jantarová stezka 

a Moravská stezka 

• Existence skibusů a cyklobusů usnadňující dostupnost atraktivních turistických 

oblastí 

• Celorepubliková povědomost o tenisových areálech v Prostějově a Přerově 

• Výhodná geografická poloha z pohledu mezinárodních tras sever- jih I jih - sever 

i západ - východ I východ - západ 
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• Křižovatky železničního koridoru s celostátními rychlostními komunikacemi, hustá 

propojení měst a obcí silniční sítí silnic 2. a 3. třídy 

• SC Pendolino - snadná dostupnost Olomouce, zvýšení přílivu návštěvníků z jiných 

zemí - spolupráce s leteckou dopravou 

• Olomouc region Card- turistický produkt usnadňující poznat krásy kraje 

• Přátelskost a vstřícnost místních obyvatel k turistům a návštěvníkům 

• Nízká cenová image regionu 

• Řada velmi aktivně pracujících mikroregionů s připravenými rozvojovými 

strategiemi I programy 

Slabé stránky 

• Administrativní hranice omezující vytváření ucelených produktů a nabídek, 

převážně v oblasti Hrubého Jeseníku 

• Existence vojenského výcvikového prostoru Libavá představující omezení 

cestovního ruchu v oblasti Oderských vrchů 

• Absence destinačního managementu jižní části kraje zabezpečující organizaci 

cestovního ruchu 

• Nevyhovující úroveň marketingu cestovního ruchu 

• Špatná internetová propagace cestovního ruchu kraje jako celku 

• Nedostatečné statistické informace o cestovním ruchu 

• Nedostatečně rozvinutá nabídka produktů a turistických balíčků a chybějící 

návaznost a propojení jednotlivých projektů 

• Nízká vybavenost regionu poskytující příležitosti pro zábavu a sportovní vyžití 

• Nedostatky v dopravní infrastruktuře 

• Kapacitně neuspokojující silniční propojení a dostupnost některých oblastí a center 

v kraji 

• Nízká propustnost městských komunikací a nedostatek objezdových tras kolem měst 

a obcí 

• Absence letecké dopravy v kraji 

• Chybí provázaný systém hromadné dopravy a dostatečně kapacitní parkoviště 

v oblasti lyžařských středisek 

• Nezbytnost hustšího znační cyklostezek a poskytnutí dalších doplňků pro cyklisty 

(pří stře šky) 
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• Značné nedostatky v infrastruktuře zařízení a služeb cestovního ruchu 

• Nevyhovující struktura ubytovacích kapacit (chybí nabídka hotelů/motelů střední 

a vyšší kategorie - *** a vyšší) a to zejména v tradičních destinacích cestovního 

ruchu (Jesenicko/Šumpersko) 

• Nízký podíl nabídky ubytovacích kapacit kempů 

• Zanedbanost části nemovitého kulturního a přírodního dědictví 

• Nekomplexní a nedokonalá péče o historické památky zejména mimo vyhlášené 

památkové rezervace 

• Nízká úroveň kooperace a komunikace mezi klíčovými subjekty cestovního ruchu 

v kraji 

• Přetrvávající nedostatek místního startovního kapitálu pro udržování a rozšiřování 

podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu 

Příležitosti 

• Rostoucí poptávka na mezinárodním, národním i regionálním trhu volnočasových 

aktivit po specializovaných produktových balíčcích (sjezdové lyžování, běžecké 

lyžování, cykloturistika, pěší a horská turistika, hipoturistika) 

• Růst příjezdového cestovního ruchu zejména do regionu střední Evropy 

• Prodloužení sezónnosti - využití oblastí k aktivním formám odpočinku - turistika, 

cykloturistika, vodní sporty, lyžování, hipoturistika 

• Rostoucí zájem tuzemských i zahraničních turistů o vlastní zdraví, rekreační 

a poznávací pobyty 

• Tvorba projektů cyklostras a cyklostezek - rekonstrukce a vybudování nových 

cyklotras 

• Zvýšení pozornosti marketingovým aktivitám, účast na veletrzích 

• Vytvoření turistického serveru pro celý kraj 

• Rozšiřování spolupráce příhraničního regionu Jesenicka s polskou stranou 

• Významná poloha kraje je předpokladem pro budoucí propojení s ostatními regiony 

České republiky a sousedními státy 

• Zlepšení ekonomické situace díky realizaci dlouhodobých strategických plánů 

• Rozdělení turistického regionu Severní Morava a Slezsko na tři samostatné regiony 

- samostatnost zajistí větší podporu od státu, lepší správu a organizaci 
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• Dokončení dálničního spojení Dl mezi Prahou, Brnem a Ostravou procházející 

Olomouckým krajem - snadná dopravní dostupnost 

• Nové projekty podnikatelů zaktivovaných na základě zkvalitněné dopravní 

dostupnosti (SC Pendolino, D 1) 

• Stále rostoucí zájem zahraničních investorů o střední a východní Evropu 

• V stup do EU, a tím odstranění řady bariér pro turisty ze zemí EU 

• Možnost využití poznatků ze zemí EU při rozvoji cestovního ruchu 

• Česká republika - bezpečná destinace 

Hrozby 

• Ztráta konkurenceschopnosti a s tím spojený odliv turistů, nezlepší-li se výrazně 

struktura a kvalita infrastruktury cestovního ruchu, především ubytovacích 

a doplňkových služeb a způsob podávání informací 

• Sílící pozice a rozvoj konkurenčních regionů ve vztahu k trhu cestovního ruchu 

a zejména k silným cílovým trhům (turistické regiony v tuzemsku, slovenský trh, 

polský trh, maďarský trh, slovinský trh) 

• Vliv konkurenčních destinací v zahraničí (lyžařská střediska, turistika, rekreace) 

• Snižování koupěschopnosti obyvatelstva 

• Růst zájmu o zimní dovolené ve slunečných (přímořských) krajinách 

• Snížení opakovaných návštěv turistů 

• Nadměrná koncentrace návštěvnosti v některých lokalitách 

• Chátrání a znehodnocení památkových a krajinotvorných prvků v důsledku 

nevhodných a necitlivých stavebních zásahů 

• Nedostatečný zájem o údržbu kulturních a technických památek využitelných pro 

cestovní ruch 

• Podcenění péče o přírodní bohatství a krajinný ráz jako podmínky atraktivity území 

pro cestovní ruch 

• Podcenění významu zajištění dopravní obslužnosti v oblastech atraktivních pro 

cestovní ruch 

• Malá ochota a pochopení veřejné správy pro rozumné využití prostředí a území 

k rozvoji cestovního ruchu 

• N esystémová I nekoordinovaná finanční podpora cestovního ruchu na národní 

úrovni 
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• Přetrvávající rivalita mezi obcemi, městy, krajskou samosprávou a ostatními orgány 

veřejné správy, pokud jde o rozsah a dělbu kompetencí 

• Nedostatečná připravenost na čerpání zdrojů z fondů a programů EU 

• Přírodní katastrofy a jejich dopad na cestovní ruch (povodně) 

• Celosvětový pokles zájmu o cestování v důsledku teroristických útoků 

6.2 Návrh organizace pobytového programu pro turisty 

6.2.1 Typ na poznávací pobytový program na střední Moravě 

s využitím karty Olomouc region Card 

Olomouc region Card je zcela novým produktem Olomouckého kraje. Oproti předchozí 

slevové kartě Olomouc Card umožňuje poznat kromě historické Olomouce krásy celého 

kraje. Při vytváření návrhu poznávacího pobytového programu jsem se zaměřila na 

Olomouc a jeho okolí, kde se nachází velké množství turisticky atraktivních míst. 

Pokud by se jednalo o putovní program, bylo by možné využít daleko více slev 

v různých částech kraje, avšak v rámci pouze 5-ti denního pobytu není časově náročné 

dojíždění do vzdálených oblastí na místě. 

Při pohledu na seznam poskytovatelů slev Olomouc region Card je zřejmé, že nejvíce 

výhodných slev či vstupů zdarma je nabízeno v Olomouci a střední Moravě, proto jsem 

se také na tuto oblast soustředila. 

Cílem tohoto návrhu je vytvoření 5-ti denního poznávacího pobytového programu pro 

turisty z jiných částí republiky, kteří s pomocí slev Olomouc region Card budou moci 

poznat krásy střední Moravy za výhodnou cenu. Nejedná se o organizovaný zájezd, ale 

pouze o doporučení tras pro návštěvníky kraje, návrh příjemně stráveného pobytu 

zaměřeného převážně na historické a kulturní památky a přírodní krásy kraje. Zároveň 

bych ráda vyčíslila rozdíl mezi náklady návštěvníků kraje, kteří si Olomouc region Card 

zakoupí a ostatními, kteří slev využívat nebudou, a došla k závěru jestli se zakoupení 

slevové karty vyplatí. 

Počet dní: 5 

Olomouc region Card je možné zakoupit ve dvou verzích, 48 hodinová karta a 5-ti 

denní. Aby karta mohla být maximálně využita, je nutné alespoň 5-ti denního pobytu, 
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během kterého je možné poznat podstatné množství atraktivit oblasti. 48 hodinová karta 

je určena spíše pouze návštěvníkům hanácké metropole Olomouce. 

Zaměření: pobytový, poznávací program 

Návštěvru'k je po celou dobu ubytován na jednom místě, ze kterého pořádá výlety 

převážně za kulturními a historickými památkami a dalšími turisticky atraktivními 

místy. 

Cílová skupina: mladé páry, senioři, menší skupiny 

Čerpání slev Olomouc region Card je výhodné především pro menší skupiny 

návštěvníků, na které se nevztahuje skupinová sleva při vstupech do různých 

turistických objektů. 

Počet osob: 4 

V tomto případě se zaměřuji na velmi malý počet návštěvníků. Vycházím z předpokladu 

4 lidí putujících jedním autem Gedná se pouze o starší 15let, neboť v kalkulaci 

nezahrnuji ceny za děti). Konečná kalkulace pobytu je vypočítána na 1 osobu při 

obsazení auta 4 lidmi. Pravidlem jsou nižší náklady na dopravu na jedince při větším 

počtu návštěvníků, neboť i při často vyšší spotřebě se částka rozdělí mezi více 

účastníků. Toto platí při plném využití kapacity. 

Nižší počet osob podněcuje k lepší operativnosti, snadnější organizaci a vzájemné 

komunikaci a možnosti úpravy programu v průběhu pobytu. 

Cena pobytu: 

Hlavními položkami je ubytování, doprava, stravování, Olomouc region Carda vstupy 

do objektů. 

Ubytování: Restaurace - hotel Fojtství, 2- 4lůžkové pokoje se sociálním zařízením 

Cena 350 Kč os/noc se snídaní 

Při výběru ubytování jsem vycházela především z výhodné polohy, která bude mít 

zásadní význam pro pořádání každodenních výletů do okolí. Restaurace- hotel Fojtství 

se nachází na Svatém Kopečku, který je obklopen krásnou lesnatou krajinou. Leží 

severovýchodně od Olomouce vzdáleného pouhé 4km (8km do centra). Cenově je 

ubytování mimo metropoli kraje výhodnější a vzhledem k naplánovaným trasám, kdy 
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prohlídka Olomouc je na programu pouze jeden den, je ubytování v hotelu Fojtství 

správnou volbou. Návštěva Svatého Kopečku je také v plánu, a tudíž zde odpadá 

nutnost přepravy automobilem. Navíc Svatý Kopeček se nachází v dosahu městské 

hromadné dopravy Olomouc, a tak je přesun do hanácké metropole díky Olomouc 

region Card zdarma. 

Co se týče dopravy, průjezdnost Olomouce by mohla být v určité hodiny značně 

omezená, což jen potvrzuje správnost výběru ubytování mimo město. Parkování je 

přímo v areálu hotelu. 

Služby restaurace - hotelu Fojtství jsou zařazeny do seznamu poskytovatelů slev (1 0% ), 

což se v tomto případě vztahuje pouze na případné stravování, neboť hotel uvádí již 

jednu slevu na ubytování za pobyt delší než 2 noci. Slevy se nedají kombinovat. 

Hotel nabízí kapacitu až 50 lůžek ve 2 - 4 lůžkových pokojích. Je možné tedy tento 

program absolvovat i ve více lidech, i když je původně plánován pro menší skupinku. 

Ubytování v hotelu Fojtství není úplně nejlevnější, ale za komfort, který poskytuje se 

cena zdá být adekvátní, ne-li výhodná. Určitě bychom i v Olomouci našli levnější 

ubytování, avšak dost těžko hotelového typu či srovnatelné kvality. 

Stravování: 

V ceně ubytování je započítaná snídaně. Hotel není vybaven kuchyňkou, kde by bylo 

možné si vařit. V průběhu trasy naplánovaných výletů bude spousta příležitostí využít 

pohostinství tamních stravovacích zařízení. Níže uvádím seznam těch, která jsou během 

výletů snadno dosažitelná a na něž se vztahuje procentuální sleva pro držitele Olomouc 

region Card. Olomoucký kraj je považován obecně za cenově průměrný. 

Termín: duben - říjen 

Zde je třeba vycházet převážně z přístupnosti památek turistům. Návštěvní sezóna se 

nejčastěji uvádí v rozmezí začátek dubna až konec října. Dále je třeba pobyt naplánovat 

tak, aby se návštěva kulturních památek nekonala v pondělí, kdy jsou tyto objekty 

většinou zavřené. Obecná představa .organizace poznávacího programu je častější 

v průběhu začátku či konce sezóny, kdy není takové velké teplo jako v letních měsících, 

i když tato skutečnost je spíše individuální záležitostí. 

Podle studie otevíracích dob jednotlivých zařízení a atraktivit, které jsou v plánu, lze 

tento pobyt uskutečnit od středy do neděle. V případě volby jiných dnů je nutné 

pozměnit některé aktivity, či přehodit plán výletů. 
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Organizace pobytu 

1. den 

Příjezd a ubytování 

Trasa: Poutní místo Svatý Kopeček, chrám Navštívení Panny Marie - ZOO Olomouc 

Bohuňovice Centrum zdraví 

Na první den je připraven program v místě ubytování, neboť návštěvník nemá celý den 

na výlet a zároveň není třeba absolvovat opět autem žádnou delší trasu. Tuto skutečnost 

jistě ocení návštěvníci převážně ze vzdálenějších míst ČR. 

Svatý Kopeček je významným poutním místem s barokním chrámem Navštívení Panny 

Marie. ZOO se nachází v těsné blízkostí chrámu v zalesněném prostředí. V jeho objektu 

je spousta možností, jak trávit volný čas. 

Ve vzdálenosti llkm od obce Svatý Kopeček je možnost navštívení Centra zdraví 

Bohuňovice. Sauna+ pára+ vodní zóna jsou k dispozici na 2,5 hodiny i ve večerních 

hodinách (až do 20hodin). 

Ujeté kilometry: 22 

2. den 

Trasa: hrad Helfštýn - Lipník nad Bečvou - Lázně Teplice nad Bečvou - Zbrašovské 

aragonitové jeskyně - Hranická propast - Hranice na Moravě 

Druhý den vyrážíme na největší zříceninu hradu v Evropě, Helfštýn, situovaný 

uprostřed zalesněných kopců nad údolím řeky Bečvy, vzdálený asi 40 minut jízdy 

autem. Po prohlídce hradu se stálou expozicí uměleckého kovářství a historické 

mincovny se přesouváme přes Lipník nad Bečvou, kde shlédneme renesanční zvonici 

s nejstarším zvonem na severní Moravě Michalem, do Teplic nad Bečvou, vzdálených 

20 minut od hradu. 

Lázně Teplice nad Bečvou patří mezi významné lázně v České republice. Specializují se 

na špičkovou kardiorehabilitaci klientů s důrazem na prevenci vzniku srdečních a 

mozkových příhod. Nejen pacienti, ale i návštěvníci lázní mohou ochutnat minerální 

léčivé prameny. 1. února 2006 zde byla nově otevřena Solná jeskyně nabízející 

procedury s využitím kombinace solí z Mrtvého moře, himálajských solných krystalů, 

jodo-bromové soli z Polska a solanky z LuhačQvic, s výraznými preventivními a 
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regeneračními účinky. Lázně Teplice nad Bečvou leží v malebném údolí, kterým 

protéká řeka Bečva, lemovaná kopci Hůrka a Maleník. Krajina přímo vybízí 

k procházkám. 

V areálu lázní se nacházejí Zbrašovské aragonitové jeskyně. Po 60-ti minutové 

prohlídce jeskynního komplexu se vydáme do blízké lesní rezervace Hůrka s naučnou 

stezkou, kterou se dostaneme k Branické propasti s jezírkem. Dle časových možností se 

od této nejhlubší české propasti buďto vracíme zpět po stejné trase k autu, nebo 

projdeme celou okružní trasu, která je podstatně delší. Teplice nad Bečvou- Branická 

propast lkm- Svrčov 2km- Velká Kobylanka 3,5km- U Kostelíčka 4,5km- Hranice 

město 6km - Hranice autokemp 7km - vyhlídka U Svatého Jana 8km - Svrčov 9km -

Na rozhraní 9,2km- Teplice nad Bečvou 9,5km. 

Ať už do Hranic na Moravě dorazíme pěšky či autem, neopomeneme kromě 

historického centra města obklopeného hradbami navštívit také Městské muzeum 

a galerii. 

Ujeté kilometry: 1 00 

3.den 

Trasa: město Olomouc - hanácká metropole (historické centrum, Sloup -Nejsvětější 

Trojice, orloj, Přemyslovský hrad, Muzeum umění, Radniční věž, Bastionová pevnost, 

Botnická zahrada, Bowland) 

Historickému náměstí, obklopenému honosnými palácovými domy, vévodí sloup 

Nejsvětější Trojice- památka UNESCO. Srdcem města je goticko-renesanční radnice, 

zjejíž věže bude možné spatřit celou Olomouc ve své kráse. Na věž nás pustí přesně 

v ll hodin. Kromě proslulého orloje se v centru města nachází i osm olomouckých 

kašen a bezpočet vzácných církevních památek. V historickém centru, v blízkosti 

Přemyslovského hradu s katedrálou sv. Václava, vrcholně gotickou křížovou chodbou a 

pozdně gotickou kaplí sv. Jana Křtitele, se naskýtá možnost navštívení Muzea umění. 

Muzeum spravuje více než 65 000 sbírkových předmětů (z oblasti malířství, sochařství, 

kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění a dokumentace architektury), 

takže je třetí největší institucí svého druhu v českých zemích. Při zalíbení v muzeích 

můžeme navštívit i Vlastivědné muzeum. Nelze vynechat ani návštěvu Bastionové 

pevnosti obklopující centrum města. 
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Na odpoledne je naplánovaná návštěva botanické zahrady. Svou malou rozlohou nabízí 

zahrada možnost seznámit se s velkým množstvím druhů rostlin, za kterými bychom 

museli putovat po lokalitách celé střední Evropy. Rovněž si lze prohlédnout ukázky 

květeny z různých oblastí světa a druhy zahrádkářsky a léčitelsky významné. 

Odpočinkovou aktivitou v odpoledních hodinách bude příjemné odreagování se při 

bowlingu v Bowlandu. 

Během návštěvy Olomouce je možné se přesouvat mezi různými turisticky atraktivními 

místy městskou hromadnou dopravou zdarma. 

Ujeté kilometry: 16, přeprava MHD - v ceně karty 

4.den 

Trasa: hrad Bouzov - Javořičské a Mladečské jeskyně - zřícenina Mladeč - Arboretum 

Bílá Lhota - naučná stezka Třesín - exkurze v Lošticích - "hlavním městě" proslulých 

olomouckých tvarůžků 

Výlet na tento den je naplánován severozápadně od Olomouce na pohádkový hrad 

Bouzov, obklopený zalesněnou krajinou. V rámci prohlídky je vhodné zavítat i do 

galerie v podhradí s 15 metrů vysokým trojským koněm. Až se dostatečně pokocháme 

romantickým hradem, přesouváme se za tajemstvím jeskynních komplexů. 

Pouhých 7 km jsou od sebe vzdáleny Javořičské a Mladečské jeskyně. Prohlídka 

Javořičských jeskyní nám zabere zhruba 70 minut, Mladečské projdeme za 40 minut. 

V přímé blízkosti jeskyní nás okouzlí zřícenina Mladeč, od niž dále pokračujeme do 

Arboreta Bílá Lhota, parku plného překrásných dřevin obklopující zdejší zámeček. 

Dle časových možností a síly je v plánu další procházka přírodou. Naučná stezka Třesín 

v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví je dlouhá 5,5 km a zajímavosti stezky, 

zaměřené na krasové jevy, je možné podrobněji prozkoumat během 9 zastávek 

s popisem. Trasa začíná i končí u Návsi v Mladči (červená a od rozcestí pod Mělníkem 

modrá turistická značka). 

1 O minut jízdy autem jsou pak od Mladče vzdálené Loštice, hlavní město olomouckých 

tvarůžků, kde se seznámíme s jejich výrobou. 

Ujeté kilometry: 120 
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5. den 

Trasa: Hanácký skanzen Příkazy - Zámek Náměšť na Hané - Zámek Čechy pod 

Košířem - Zámek a přehrada Plumlov 

Odjezd 

Na den odjezdu je naplánován kratší program. Za poznáním hanáckého života se 

vydáme do obce Příkazy (5 km severozápadně od Olomouce), kde navštívíme Hanácký 

skanzen s lidovými stavbami a expozicí původního života na vesnici. 

Dále se přesouváme směrem na jih do Náměště na Hané. Místní zámek přitahuje 

největší pozornost návštěvníků honosnými kočáry ze sbírek olomouckého 

arcibiskupství. 

Ještě o něco jižněji nevynecháme ani zámek Čechy pod Košířem, působiště slavného 

malíře Josefa Mánese. Za shlédnutí stojí i okolní park, který je národní kulturní 

památkou. Je zde možné vidět ojedinělé stromoví a rybníky. Nakonec si necháme 

největší hasičské muzeum na Moravě. Je připomínkou slavné továrny Smékal, jejíž 

stroje pomáhaly s hašením Národního divadla. 

Téměř na hranicích Olomouckého kraje s krajem Jihomoravským je město Plumlov, 

známé především rekreační zónou v oblasti Plumlovské přehrady. Po návštěvě místního 

zámku Plumlov, si můžeme dopřát buďto koupání v přehradě, či při horším počasí 

příjemnou procházku v jejím okolí. 

Ujeté kilometry: 60 
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6.2.2 Cenová kalkulace pobytu 

Ubytování 

Cena za ubytování je 350 Kč i se snídaní. Cena je snížena díky pobytu delšímu než 

2 noci. 

Stravování 

Restaurace, kde je možné během návštěvy turistických památek uplatnit slevu na 

Olomouc region Card. Uvádím zde výčet pouze těch restaurací, které se nachází na 

plánovaných trasách výletů. Převážná většina jich je v Olomouci. Cenu za stravování do 

celkového výčtu nezapočítávám. Zahrnuta je pouze snídaně. 

Tabulka 8: Restaurace, kde je možné uplatnit slevu na Olomouc region Card 

Místo Možná sleva 
Restaurace Argone -10% 
Restaurace- hotel Fojtství- Sv. Kopeček -10% 
Vinný restaurant- Olomouc -10% 
Moravská restaurace Olomouc -10% 
Restaurace U Morousů -10% 
Gastroland- Olomouc -10% 
Restaurace, hotel "U Cimbury"- Bouzov -10% 
Restaurace Na Nové- Drahanovice -10% 
Restaurace Pod _Žurdem - Ústín -10% 

Zdroj: www.kr-olomoucky.cz 

Doprava 

Považujme dopravu do hotelu Fojtství za individuální, nezapočítávám ji tedy 

do nákladů. 

Během plánovaných přesunů za různými atraktivními místy okolí by bylo najeto celkem 

asi 300 km. Při průměrné spotřebě 7 litrů/1 00 km počítejme s celkovou spotřebou 

21litrů. Podle stávající ceny benzínu (nejprodávanější Natural95) v průměru 

27,99 Kč/litr (ll. týden 2006, zdroj: ČSÚ) utratíme za dopravu v místě 600 Kč. Při 

obsazení automobilu 4 osobami, nám vychází konečná částka na osobu 150 Kč. 

K této částce je samozřejmě dodatečně třeba přičíst náklady na dopravu z místa bydliště 

a zpět. Záleží pak na vzdálenosti bydliště od ubytovacího zařízení. 
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Olomouc region Card 

5-ti denní slevová karta stojí 340 Kč. 

Vstupy 

Tabulka 9: Kalkulace vstupů navštívených objektů na osobu 

Cena bez Cena s 

Místo 
Olomouc Olomouc 

region Card region Card 
v Kč v Kč 

Zoo na Svatém Kopečku 70 Zdarma 

Centrum zdraví Bohuňovice 80 56 (-30%) 

Hrad Helfštýn 30 Zdarma 

Městské muzeum a galerie v Hranicích 20 Zdarma 

Přemyslovský palác 20 Zdarma 

Muzeum umění 20 Zdarma 

Vlastivědné muzeum 40 Zdarma 

Radniční věž Olomouc 15 Zdarma 

Botanická zahrada o Zdarma 

Bastionová pevnost o Zdarma 

Bowland 53 26 (-50%) 

Hrad Bouzov 140 Zdarma 

Arboretum Bílá Lhota 20 Zdarma 

Hanácký skanzen Příkazy 30 Zdarma 

Zámek Náměšť na Hané 30 Zdarma 

Zámek Cechy pod Košířem 20 Zdarma 

Hasičské muzeum - Čechy pod Kosířem 20 10 (-50%) 

Zámek Plumlov 30 Zdarma 

Muzeum výroby tvarůžků 20 20 
Mladečské jeskyně 40 40 
Javořičské jeskyně 60 60 
Zbrašovské aragonitové jeskyně 60 60 
Olomouc region Card o 340 

Celkem 818 Kč 612 Kč 

Zdroj: vlastní šetření 

Vstup do botanické zahrady a Bastionové pevnosti je dle získaných informací zdarma. 

V seznamu poskytovatelů slev jsou tyto objekty uvedeny spíše kvůli zvýšení počtu míst, 

kde je vstup zdarma, a tak nalákání většího množství turistů ke koupi slevové karty. 

Pravděpodobně se jedná o marketingový tah prodejců Olomouc region Card, neboť čím 

více výhodných vstupů do turistických objektů karta umožňuje, tím je pro turistu 

lákavější. 
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Cena za dráhu v Bowlandu v Olomouci na hodinu je 210 Kč v rozmezí od 15 do 18 

hodiny, kdy je plánovaná jeho návštěva. V tabulce je uvedena cena na jednoho hráče za 

předpokladu, že všichni 4 účastníci použijí jednu společnou dráhu. 

Z navštívených objektů převažují ty, jejichž cena za vstup bez karty se pohybuje okolo 

20 Kč. Největší význam pro držení Olomouc region Card má navštívení Hradu Bouzov 

a ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. 

V tabulce není nikterak zohledněna možnost využití bezplatné MHD v Olomouci, která 

vzhledem k jednodenní návštěvě nebude mít až tak zásadní vliv na změnu konečné 

ceny, a to zvláště proto, že spousta objektů, které je v plánu navštívit, se nachází 

v bezprostřední blízkosti centra Olomouce. MHD zdarma však každopádně zpříjemňuje 

pohyb v rámci Olomouce a nejbližšího okolí, kdy zároveň turistům odpadá starost 

spojená s nutností nákupu správné jízdenky pro konkrétní trasy. 

Celkem 

Tabulka 10: Celkové náklady 

Cena za 
Položka osobu v 

Kč 

Ubytován[ 1400 
Doprava 150 
Olomouc region Card 340 
Vstupy. 272 
Celkem 2162 

V kalkulaci není zahrnuta strava (mimo snídani), doprava do místa pobytu a případné 

ceny za parkovné během návštěvy turistických zařízení. 

6.2.3 Výsledky a zhodnocení návrhu programu 

Při tvorbě pobytového programu jsem vycházela převážně z informací na internetu, 

v propagačních materiálech a pro volně nedostupné informace jsem kontaktovala přímo 

konkrétní turistické objekty. Na internetových stránkách vybraných turistických cílů 

nebyly téměř nikde k dispozici informace o možnosti slevy při držení Olomouc region 

Card. Často bylo složité i dohledat samotnou cenu vstupného. Možná by bylo vhodné 

informovat návštěvníka kraje o reálné výši vstupného bez vlastnictví Olomouc region 

Card. Měl by tak lepší představu o tom, kolik může ušetřit. Může to být však i taktika ze 

strany kraje, kdy rozdíl není tak markantní a mohlo by se stát, že by z toho důvodu 
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projekt Olomouc region Card nepřitáhl dostatek zájemců. Podle výše uvedené kalkulace 

je znatelné, že se v případě tohoto pobytového poznávacího programu vlastnictví karty 

vyplatí. Na první pohled ale vstupy zdarma do objektů, kde se cena pohybuje okolo 

20 Kč, nejsou nikterak zásadně motivující. Držitel Olomouc region Card ušetří při 

realizaci tohoto pobytového programu okolo 200 Kč na vstupech do různých objektů a 

zároveň, což v kalkulaci zohledněno není, bude mít v rámci stravování ve výše 

uvedených restauracích 1 0% slevu. Jistě návštěvník ocení také možnost bezplatného 

využívání Olomoucké MHD. 

Na webových stránkách města Olomouce www.olomouc-tourism.cz, v podsekci Tipy 

na výlet, jsem objevila několik nesrovnalostí. Stránka obsahuje mylné informace o 

slevách na Olomouc region Card. Prezentuje například 10% slevu na vstup do 

Javořičských a Mladečských jeskyní, vstup zdarma do solné jeskyně Solana v Olomouci 

či naopak u jiných objektů (Hanácký skanzen, Hrad Šternberk), kde sleva je, ji neuvádí. 

Nesprávnost těchto informací mi byla potvrzena kompetentními osobami, které jsem 

byla nucena kontaktovat. Návštěvníka kraje, který by si pobytový program v Olomouci 

a okolí plánoval dopředu, tedy skrze informace a tipy na výlet na internetu a ne až na 

místě prostřednictvím infocenter, by mohl tento informační chaos odradit při případném 

plánování opakované návštěvy kraje. 

Při výběru ubytování pro tento pobyt jsem také využila informací z internetu. Vycházím 

z toho, že návštěvníci kraje, kteří si organizují pobyt sami, získávají nejvíce informací 

z internetu, nejdostupnějšího a nejjednoduššího informačního zdroje. Většina 

ubytovacích zařízení má své internetové stránky, kde je možné podrobně prostudovat 

nabízené ubytovací služby, avšak u mnoha dalších je uvedený pouze telefonický a 

emailový kontakt. Při ujasnění si konkrétních požadavků na ubytování a lokalitu jsem 

došla k názoru, že není úplně jednoduché ubytování nalézt. Nabídka ubytování není 

dostatečná, pomineme-li možnost ubytování v drahých 3 a 4- hvězdičkových hotelích. 

Průměrný návštěvník kraje si sice chce dopřát jistý komfort, avšak za nízkou cenu. 
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Silné a slabé stránky navrženého pobytového programu 

Silné stránky 

• Při špatném počasí z velké části možnost realizace programu 

• Operativnost malé skupiny, možnost přizpůsobení se a úpravy programu dle 

situace 

• Maximální využití zakoupené Olomouc region Card 

• Díky automobilové dopravě nejsou turisté vázáni na žádné další dopravní 

prostředky 

• Pohodlná přeprava mezi jednotlivými turistickými objekty 

• Kombinace památek, přírody a relaxačních zařízení 

• Veškeré turistické atraktivity v okruhu 50 km od ubytovacího zařízení 

• Výhodná poloha ubytovacího zařízení, v přímé blízkosti hanácké metropole 

Slabé stránky 

• Horší kulturní vyžití v místě ubytování 

• Dle vlastního průzkumu možnost plné realizace projektu pouze v období 

od středy do neděle v turistické sezóně duben- říjen 

• Chybí konkrétní lokace a organizace navštívení restaurací poskytujících slevu 

• Absence cen za stravování a dopravu z místa bydliště - zkresluje vypočítanou 

cenu za celý pobyt 

• Vysoké cestovní náklady na osobu při nevyužití kapacity automobilu 
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7 VÝSLEDKY A DOPORUČENÍ 

Pomocí analýzy SWOT byly určeny silné stránky cestovního ruchu Olomouckého kraje, 

kterých je třeba spolu s příležitostmi co nejlépe využít. Naopak slabé stránky a hrozby 

vykazují oblasti, ve kterých by měla být přijímána co nejdůraznější opatření kjejich 

eliminaci. 

Olomoucký kraj disponuje obrovským turistickým potenciálem díky historickému 

dědictví v podobě nesčetných hradů, zámků, církevních i technických památek a díky 

unikátní krajině s řadou přírodních zajímavostí a turistických možností. Je též známý 

svými folklórními tradicemi, které jsou pro oblast Hané typické. 

Jeho velkou výhodou je atraktivita krajiny rovinatého, horského a podhorského 

charakteru, kde si přijde na své každý návštěvník kraje. Různorodý reliéf krajiny 

předurčuje její využitelnost pro rekreaci a aktivní trávení volného času. Díky 

zvyšujícímu se zájmu lidí o vlastní zdraví a aktivní rekreaci je třeba vynakládat stále 

vyšší a vyšší úsilí v péči o oblasti určené k aktivním formám odpočinku, kam řadíme 

turistiku, zimní sporty, cykloturistiku, vodní sporty atd. Pozornost je věnována převážně 

oblasti Jeseníků s podhůřím, které svou krajinnou sférou mají nejlepší předpoklady pro 

splnění leckdy náročných požadavků návštěvníků. Realizace projektů cyklobusů a 

skibusů byl výrazným krokem kupředu, který umožnil přísun většího množství turistů 

do oblasti Jeseníků, které jsou právem označovány za nejnavštěvovanější a velmi dobře 

propagovanou oblast Olomouckého kraje. Zdá se, že kraj dokáže v této oblasti 

vyzdvihnout svá pozitiva a plně využít ve svůj prospěch. 

Jižní část Olomouckého kraje tvořená rovinatým terénem je centrem spíše kulturního 

vyžití. Krajina této oblasti však má také jisté dispozice k aktivní rekreaci. Kraj klade 

důraz především na rozvoj cykloturistiky, která se v posledních letech stává u turistů 

více a více oblíbená. Je nutné podotknout, že krajem prochází 2 významné cyklotrasy 

republikového a mezinárodního významu, které představují opět jistý přísun 

návštěvníků do atraktivních oblastí kraje. Kraj se také snaží podporovat pěší turistiku 

budováním nových naučných stezek, které seznamují turisty s přírodními krásami. 

Olomoucký kraj je nová destinace, která si hledá svoje místo na trhu, a proto je důležité 

podnikat aktivní kroky z pozice kraje nejen vůči potenciálním návštěvníkům, ale i 

odborníkům, hledajícím nové destinace pro svoji nabídku, či rozšíření stávající nabídky. 
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Velkým přínosem, zajišťujícím příliv návštěvníků především z cizích zemí, by měl být 

vlak Se Pendolino. Teprve čas však ukáže, zda opravdu tento rychlovlak bude mít svůj 

podíl na návštěvnosti kraje. Kraj si se zavedením se Pendolina také slibuje zaktivování 

podnikatelských subjektů, kteří budou své investice směřovat především do oblasti 

Olomouce a okolí. Dopravní dostupnost Olomouckého kraje bude v budoucnu ještě 

zvýšena po propojení dálničního spojení Dl s D47 (plánované dokončení v roce 2008). 

Kraj si tak jen potvrdí výhodnou polohu z pohledu mezinárodních tras sever- jih, 

západ - východ. 

Významným faktorem ovlivňujícím odvětví cestovního ruchu České republiky je vstup 

do EU, který představuje samozřejmě jak zvýšení výjezdového cestovního ruchu, tak 

i příjezdového, který provokuje zintenzivnění investic právě v oblasti cestovního ruchu. 

V následující tabulce bude možné pozorovat vývoj příjezdového cestovního ruchu 

v průběhu 1.- 3. čtvrtletí let 2003, 2004 a 2005 v rámci celé České republiky 

i jednotlivých krajů. 

Tabulka ll: Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů 

Počet příjezdů 1. - Počet příjezdů 1. - 3. Počet příjezdů 1. - 3. 
3. čtvrtletí 2003 čtvrtletí 2004 čtvrtletí 2005 

celkem v% celkem v% celkem v% 
ČR celkem 9 099 610 100 10 236 506 100,0 9 971170 100,0 

Hlavní město Praha 2 268 102 24,9 2 860 013 27,9 3 144 967 31,5 
Středočeský kraj 663 228 7,3 779 214 7,6 620 348 6,2 
Jihočeský kraj 816 398 9,0 1 012 290 9,9 892 601 9,0 
Plzeňský kraj 413 314 4,5 470 124 4,6 394 989 4,0 
Karlovarský kraj 421 575 4,6 467 778 4,6 467 034 4,7 
U stec ký kraj 308 209 3,4 329 037 3,2 311 607 3,1 
Liberecký kraj 670 264 7,4 691 064 6,8 673 761 6,8 
Královéhradecký kraj 802 349 8,8 841 908 8,2 815 210 8,2 
Pardubický kraj 253 214 2,8 294 803 2,9 269 150 2,7 
Vysočina 328 764 3,6 344 617 3,4 315 655 3,2 
Jihomoravský kraj 848 Oll 9,3 838 588 8,2 859 493 8,6 
Olomoucký kraj 365 459 4,0 376 627 3,7 338280 3,4 
Zlínský kraj 416 085 4,6 427 429 4,2 390 941 3,9 
Moravskoslezský kraj 524 638 5,8 503 014 4,9 477 134 4,8 

Zdroj: ČSÚ 
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Dle průzkumu ČSÚ došlo v roce v 2005 k výraznému zvýšení turistů v Hlavním městě 

Praha. Ostatní kraje zatím nevykazují žádný zásadní nárůst návštěvnosti, což je 

způsobeno převážně značným povědomím převážně o turisticky atraktivní lokalitě 

Prahy, jakožto nejvíce propagovaného kraje České republiky. V budoucnu se 

předpokládá zvýšená návštěvnost i v ostatních oblastech republiky, což by kraje měly 

přijmout jako výzvu ke zvýšení atraktivnosti jednotlivých jejich turistických destinací a 

zlepšení kvality infrastruktury cestovního ruchu. Olomoucký kraj se ve srovnání 

s ostatními kraji republiky pohybuje pod celkovým průměrem, kdy ze sousedních krajů 

pouze Pardubický vykazuje nižší návštěvnost. 

Cestovní ruch se podstatnou měrou podílí na ekonomické prosperitě regionu. Jeho 

rozvoj podmiňuje zlepšování standardů infrastruktury, ať už jde o dopravu, gastronomii, 

ubytovací kapacity či poskytování informací. Olomoucký kraj pokulhává v kvalitě 

ubytovacích a doplňkových služeb, které je bezpodmínečně nutné zlepšit a věnovat jim 

značnou pozornost. Sílící pozice konkurenčních regionů by mohla vést k odlivu turistů, 

což je pro oblast cestovního ruchu největší hrozbou. Proto je na místě, aby kraj vedle 

zlepšování kvality infrastruktury věnoval také značnou pozornost propagaci, jejíž 

hlavním úkolem je přilákat návštěvníky do turistické destinace. Ti o cestě do příslušné 

destinace rozhodují především na základě informací, které o daném území mají či jsou 

schopni dohledat. Úkolem Czech Tourism je propagovat Českou republiku jako 

atraktivní destinaci cestovního ruchu. V souvislosti s tím je žádoucí, aby Czech Tourism 

zvolila vhodnou strategii marketingové komunikace, která by u potenciálních 

návštěvníků vzbudila zájem o Českou republiku, jako destinaci cestovního ruchu, a poté 

se zaměřila na propagaci jednotlivých regionů, se kterými úzce spolupracuje, a nalákala 

tak turisty do těchto oblastí. Pro účinnější propagaci v rámci jednotlivých krajů by bylo 

vhodné, aby docházelo k propojení více obcí a měst či vytvoření mikroregionů, které se 

budou prezentovat jako celek, neboť málokteré lokality jsou schopné uspokojit 

požadavky návštěvníků samostatně. K distribuci reprezentativních materiálů 

v zahraničí by mělo docházet jak prostřednictvím agentury Czech Tourism, tak 

i Českých center, velvyslanectví a dalších podobných institucí po celém světě. Nutné je 

si však také uvědomit, že pokud nedokážeme uspokojit tuzemské turisty, nepodaří se 

nám to ani u zahraničních. 
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Internetová propagace cestovního ruchu Olomouckého kraje se zdá být ne zcela 

vyhovující a dostatečná. Dohledávání podstatných informací o kraji jako turistické 

destinaci je zdlouhavé a ne příliš přehledné. Nové tisíciletí je dobou technologického 

pokroku, kde internetové médium představuje nejdůležitější informační zdroj, který je 

využíván v plné míře. Proto by měl být vytvořen takový server, který by Olomoucký 

kraj charakterizoval jako celek, tedy jako významnou turistickou oblast, a zároveň 

obsahoval odkazy jednotlivých měst, regionů a mikroregionů, které by prostřednictvím 

svých stránek propagovaly danou lokalitu. 

Dle průzkumu zveřejněného v časopise COT business došlo k nebývalému nárůstu 

návštěvnosti webových stránek zaměřených na cestovní ruch oproti srovnatelnému 

předchozímu období (listopad 2004 - leden 2005). Projevuje se to ve zvýšení 

návštěvnosti webových stránek cestovních kanceláří, touroperátorů, i speciálně 

zaměřených portálů. Oproti konci roku 2004 lze hovořit o 150% nárůstu návštěvnosti. 

Velkou hrozbou nejen pro Olomoucký kraj, ale i pro celou republiku jsou přírodní 

katastrofy, na lidské vůli nezávislé. V posledních letech v souvislosti se stálým 

oteplováním Země dochází k častým povodním, které způsobují značné škody na 

majetku. Dochází tak k nutnosti přerozdělování peněz z rozpočtů a snížení finančních 

prostředků pro jiné oblasti. Zároveň u postižených obyvatel logicky klesá zájem o 

cestování. Systematické investice do protipovodňových opatření by jistě měly pro 

budoucnost své opodstatnění. 

Jedním z cílů mé diplomové práce bylo také vytvoření pobytového programu pro turisty 

s využitím Olomouc region Card. Projekt Olomouc region Card je významným krokem 

kupředu v oblasti podpory cestovního ruchu kraje. Stále však v kraji přetrvává 

nedostatečně rozvinutá nabídka produktů, turistických balíčků a chybí návaznost a 

propojení jednotlivých projektů, které by vytvořily pro návštěvníka komplexní nabídku 

služeb, tolik v poslední době žádanou. Olomouc region Card je tedy jistým předstupněm 

doufejme dále se rozvíjející spolupráce jednotlivých měst, regionů a mikroregionů. 

Nutno poznamenat, že se nejedná pouze o prohlubování spolupráce v rámci kraje, ale 

také o spolupráci s kraji sousedními a dokonce i okolními státy, neboť spousta turisticky 

atraktivních míst přesahuje administrativní hranice kraje. 

Při tvorbě pobytového programu jsem došla k závěru, že Olomouc region Card zahrnuje 

ve své nabídce většinu turisticky atraktivních míst, které stojí za návštěvu a její 
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zakoupení se návštěvníkovi kraje vyplatí. Zároveň informační centra poskytující tuto 

slevovou kartu nabízejí několik tipů na výlet za památkami a atraktivitami kraje, kde je 

možné slev co nejvíce využít. 

Domnívám se, že v průběhu diplomové práce byly naplněny veškeré cíle, které jsem si 

v úvodu práce stanovila. Věřím, že určitá její část, zaobírající se především turisticky 

atraktivními místy, možnostmi rekreace a návrhem pobytového programu, bude 

zajímavá i pro obyčejného čtenáře a mohla by se stát inspirací k návštěvě Olomouckého 

kraje jako turistické destinace. Práce jako celek by mohla posloužit k rozvoji cestovního 

ruchu Olomouckého kraje. 
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8 ZÁVĚR 

Zkuste si v Praze zastavit jakéhokoliv zahraničního turistu a zeptejte se ho, co ví 

o Olomouckém kraji. Pravděpodobně se nedozvíte vůbec nic, možná některý bude 

zasvěcen z propagačních materiálů o druhém orloji v České republice, nacházejícím se 

v Olomouci, což bude považováno za úspěch. Pak se zkuste zeptat Čechů, co si vybaví, 

když se řekne Olomoucký kraj. Jsem stoprocentně přesvědčená, že se Vám dostane 

odpověď v podobě Olomouckých syrečků, možná moravského dialektu, případně obce 

Troubky, která při povodních v roce 1997 byla téměř vymazána z mapy. A není to 

škoda? Vždyť Olomoucký kraj skrývá tolik krás! 

Sama z Olomouckého kraje pocházím a až během zpracovávání této diplomové práce 

jsem poznávala svůj rodný kraj lépe a lépe doslova od kapitoly ke kapitole. Jsem ráda, 

že jsem měla možnost sepsat práci právě s tímto tématickým zaměřením, která by 

mohla být nejen přínosem pro rozvoj Olomouckého kraje, ale zároveň i pro mne 

samotnou. Je příjemné, dozvědět se tolik zajímavých věcí o rodném kraji a zároveň mít 

možnost se o to podělit s okolím. 

"Zážitků je tolik, že je třeba se zastavit a znovu je prožít", tímto mottem se prezentuje 

ve své propagační brožuře jeden z mikroregionů Olomouckého kraje. Myslím, že plně 

vystihuje to, co si každý návštěvník od své cesty za poznáním, rekreací či aktivní 

relaxací slibuje. Je vidět, že aktivit v oblasti cestovního ruchu je mnoho. Olomoucký 

kraj má určitě co nabídnout a věřím, že se mu podaří o tom přesvědčit co nejvíce turistů, 

kteří do tohoto kraje zavítají a budou se rádi vracet, aby ony zážitky mohly přeci jen 

prožít ještě jednou "naživo". 
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Přiloha 3: Seznam poskytovatelů slev na Olomouc region Card 

... 
1 Městská hromadná doprava- Olomouc Free 

2 Přemyslovský hrad - Olomouc Free 

3 Muzeum umění Olomouc Free 

4 Vlastivědné muzeum Olomouc Free 

5 Bastionová pevnost- Olomouc Free 

6 Radniční věž- Olomouc Free 

7 Botanická zahrada- Olomouc Free 

8 ZOO- Svatý Kopeček Free 

9 Plavecký stadion Olomouc -20% 

10 Lanové centrum PROUD, o. s -10% 

11 Minigolf- MGC Olomouc- Tř. 17. listopadu Free 

12 Minigolf- MGC Olomouc- areál Letního kina Free 

13 Peřej tours Olomouc -10% 

14 Bowland- Olomouc -50% 

15 Hotel Flora- Olomouc -10% 

16 Hotel Arigone- Olomouc -10% 

17 Restaurace Arigone -10% 

18 Hotel Hanácký dvůr- Olomouc -10% 

19 Restaurace- hotel Fojtství- Sv. Kopeček -10% 

20 Vinný restaurant - Olomouc -10% 

21 Moravská restaurace Olomouc -10% 

22 Restaurace U Morousů -10% 

23 Gastroland- Olomouc -10% 

24 Prodejna BOHEM lA- Olomouc -5% 

.. . . 

1 Hrad Bouzov Free 

2 Hrad Sternberk Free 

3 Hrad Helfštýn Free 

4 Zámek Náměšf na Hané Free 

5 Zámek Plumlov Free 

6 Zámek Cechy pod Kosířem Free 

7 Zámek Přerov Free 

8 Zámek Tovačov Free 

9 Arboretum - Brlá Lhota Free 

10 Muzeum Komenského- Přerov Free 

11 Městské muzeum a galerie v Hranicích Free 

12 Hasičské muzeum- Cechy pod Kosířem -50% 

13 Expozice lidové architektury - Příkazy Free 

14 Muzeum U Vodní branky Uničov Free 



15 Lidová hvězdárna - Prostějov Free 
16 Centrum zdraví Bohuňovice -30% 
17 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. -10% 
18 Městské koupaliště Stemberk -30% 
19 Klub dráhového golfu Tovačov -50% 

20 Horolezecká stěna Prostějov -50% 

21 Umělá horolezecká stěna Litovel -50% 

22 Dropzone Prostějov - tandemové seskoky -10% 

23 Vyhlfdkové lety Přerov -5% 

24 Aeroklub Hranice -10% 

25 Půjčovna lodí BUFUR- Medlov -25% 

26 MAMBA Air- Bohuňovice -10% 

27 HoteiJANA- -20% 

28 Hotel m- - Stemberk -10% 

29 Hotel Valáškův grunt - Kozov -10% 

30 AUTOKEMP Stemberk -10% 

31 Restaurace, hotel DU Cimbury"- Bouzov -10% 

32 Restaurace Na Nové - Drahanovice -10% 

33 Restaurace .Pod Zudrem" - Ustín -10% 

34 Restaurace a Vinárna U Radnice- Uničov -15% 

35 Restaurace U Dvou císařů - Uničov -15% 

. __ _ .... . -

1 Zámek Jánský Vrch Free 

2 Zámek Velké Losiny Free 

3 Lovecko-lesnické muzeum Usov, zámek Usov Free 
4 Vlastivědné muzeum v Sumperku -25-35% 

5 Muzeum Zábřeh -35-50% 

6 Muzeum Mohelnice -35-50% 

7 Památník Adolfa Kašpara Loštice -35-50% 

8 Muzeum Vincenze Priessnitze Jeseník -50% 

9 Vlastivědné muzeum Jesenicka - Jeseník -50% 

10 Městské muzeum Javorník -50% 

11 Městské muzeum Zlaté Hory -50% 

12 Zlatorudné mlýny- Zlaté Hory -50% 

13 Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně -30% 

14 Priessnitzovy léčebné lázně a.s. - Jeseník -10% 

15 Lázně Velké Losiny -10% 

16 Státní léčebné lázně Bludov -10% 

17 Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s. p. -10% 

18 Lázně Dolní Lipová -10% 

19 Plavecký areál - Zábřeh Free 

20 Horolezecká stěna ROCKPLAST- Zábřeh -20% 



21 Horolezecká stěna - Boulder -30% 

22 Horské minikáry- Leoš Haltmar, Ramzová -10% 

23 Ski Areál Kareš Kouty n. Desnou - horské minikáry -30% 

24 Bohema Zlaté Hory - sportovně rekreační areál -25-40% 

25 Aeroklub Jeseník -10% 

26 Hotel Aurum -10% 

27 Penzion U Modrého Zvonku -10% 

28 Penzion Revíz -10% 

29 Chata Reviz -10% 

30 Restaurace Krásná vyhlídka -10% 

31 :~enzion Slezský dům -20% 

32 SKl centrum Miroslav -10% 

33 Penzion a restaurace Terasa- Velké Losiny -10% 

34 Hotel Dlouhé Stráně - Kouty nad Desnou -20% 

35 Rybářská bašta Loučná nad Desnou -10% 

36 Hotel Stará Pošta - Filipovice -10% 

37 Penzion ROSA- Cervená Voda -20% 

38 Autocamping Bobrovník- Lipová Lázně -10% 

39 ATC Morava- sportovně rekreační kemp- Mohelnice -25% 



Příloha 1: Seznam prodejců Olomouc region Card 

Olomouc region Card je možné zakoupit na označených místech: 

Olomouc: 

Informační centrum Statutárního města Olomouce 
~ 

Tourist centrum- Horní náměstí .. 
CDcentrum Olomouc hl. n. .. 
Hotel Lafayette .. 

Hotel Hesperia .. 

Vlastivědné muzeum Olomouc 
1-

CK Pressburg 
1-

CA Autoturist, a. s. 
1-

1-

1-

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

CAIVET.KA 
Dopravní podnik města Olomouc, a. s. 
Prode.ní místo: Le ionářská ul. 
Dopravní podnik města Olomouc, a. s. 
Prode ·ní místo: Hlavní nádraží ČD 
Dopravní podnik města Olomouc, a. s. 
Prode.ní místo: Ostravská ul. 

Střední Morava: 

Plumlov- Zámek Plumlov 
Lipník nad Bečvou - Informační středisko při 

Středisku volného času 

Městské informační centrum temberk 
Hotel m*** 
Hotel JANA *** -Místní informační centrum Přerov 
Městské informační centrum Přerov 
Informační centrum Prostějov .. 
Camping Baldovec 

585 513 385 
585 203 791 
972 741620 
585 436 600 
585 422 200 
585 421 735 
585 514 111 
585 515 111 
585 104 118 
585 231 299 
587 332 222 
585 533 250 

972 741 626 

585 313 861 

582 393 217 
581 773 763 

581 607 479 
585 371 076 
585 054 880 
585 012 320 
585 012 516 
581 204 466 
581 217 187 
582 329 722 
585 952 184 
582 395 450 



.._... r 

Jeseníky: 

Městské informační centrum Javorník 
I 
Regionální a městské informační centrum wnperk 
Vlastivědné muzewn v wnperku 
Informační centrum Stíty 
Místní informační středisko, Kulturní dům Bludov 
INFOCENTRUM Zábřeh 
Muzewn Zábřeh 
Městské informační centrum Mohelnice 
Muzewn Mohelnice 
Zámek U sov, Lovecko-lesnické muzewn v U sově 
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 
Informační centrum Bohema Zlaté Hory a. s. 
I nformační středisko -Hornické muzewn Zlaté Hory 
Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s. p. 
I nformační centrum Velké Losiny 
Městské informační centrum Jeseník 

Praha 

Infocentrum Klubu českých turistů 

584 440 276 
584 498 155 
583 214 000 
583 214 070 
583 440 109 
583 238 177 
583 411 653 
583 413 646 
583 452 111 
583 430 693 
583 435 111 
583 445 256 
584 425 177 
584 425 329 
554 798 262 
583 248 361 
584 498155 

224 261 918, 
736 754 03 



Příloha 5: Hrad Helfštýn v roce 2006 

4. 3. 
1. 4. 

14. 4. 
1. 5. 
1. 5. a 
1. 9. 

4. 11. 
17. 11. 

HRAD HELŠTÝN V ROCE 2006 
NAšTĚVIÓ DOBA: 

26. 3. 
30. 4. 
17. 4. 
31. 8. 
8. 5. 

30. 10. 
26. 11. 

soboty a neděle 
denně mimo pondělí 
Velikonoční svátky 
denně mimo pondělí 

pondělí (svátky) 
denně mimo pondělí 

soboty a neděle 
pátek (svátek} 

Pravidelaá polední pietltávka 12.15 • 12A5 hodin 

Průvodcovská služba 

9 -16bodba 
9 -17bo4Ja 
9- 17 bo4Ja 
9 - 18 bodla 
9- 18 bodba 
9-17 hodin 
9-16 bodla 
9-16 bodla 

Prohlídka s průvodcem 1.4. - 31.10. ve skupinách nad 8 osob ze stanoviště u kaštanu na 
2. nádvoří. 
Casové objednávky zájezdů lze zajistit na adrese: 

Hrad Hellstýn 
751 31 Týn nad Bečvou 
tel. + fax: 581 797 093 
email: helfstyn(ii;volny .cz 

Během pořádání celodenních kulturních programů se neprovádí. 

CELOSEZÓNNÍ VÝSTAVY 

(v rámci vstupného do hradu) 

V ELIKOKOČld vtsTAVA KRASLIC 
v ateliéru Kovářského studia. 

Výstava potrvá od 8.4. do 30. 4. (prohlídka s průvodcem). 

Ex.ozxcs HISTORlcD IIIKCOVKY 
v suterénu hradního paláce. 

Výstava potrvá od 1.4. do 30.10. (prohlídka s průvodcem) 

.... 
CBSKA KOVOV.l PLASTIKA 

Výstavní sál na 2. nádvoří od 14.4. do 29.10. 

ExPozics UMĚLBCK:&RO KOVÁŘSTV! 
v suterénu hradního paláce. 

Výstava potrvá od 1.5. do 29.10. (prohlídka s původcem). 

VYHLIDKA za sBVltRld vtiB KA 3. xADvolf s MIKCOVKIM DALBKOHLEDEM 
(volně bez průvodce). 

, 



VSTUPNÉ DO AREÁLU HRADU 

Bnu~ea a listopad: 
Dospělí 15 Kč; studenti, důchodci, vojáci 10 Kč; žáci ZŠ 5 Kč; děti do 6 let zdarma. 

Dubesa • fijea: 
Dospělí 30 Kč; studenti, důchodci 20 Kč; žáci Zš 10 Kč; děti do 6 let sd.anDa. 
Slevy poskytujeme pouze po předložení patřičných průkazek. Samostatné vstupné u vybraných akci 
je uvedeno v textu kalendáře. Poslední prohlídka s průvodcem je vždy hCHUau před uzavřením hradu, 
po tomto limitu pouze za příplatek 5 Kč na osobu. Domluvená prohlídka mimo návštěvní dobu za 
příplatek 10 Kč na osobu. 

P10dej publikaci, umilecJctch piedmětu a su.veaýn\: 
V přízemí u výstavního sálu v budově na 2. nádvoří 

Otevieao: duben a řijen 9 - 17 hoc:lin denně mimo pondělí a pátek 

květen - záři shodně s otvírací dobou hradu 

Pravidelná polední přestávka 13 - 13.30 hodin 

Tip aa 'Vfhodat ~ezd: 
• V pátek 14. dubna k Mezinárod.nimu dní ochrany památek je vstup do hradu zdarma. 
• V pondělí 8. května na státní svátek (Den osvobození) je vztup do hradu zdama. 
• Ve čtvrtek 18. května k Mezinárdnímu dní muzeí je vstup do hradu zdarma. 
• Ve středu 5. a ve čtvrtek 6. července na státní svátek (Cyril a Metoděj, mistr Jan Hus) je vstup do 

hradu zdarma. 
• Ve čtvrtek 7. záři ke Dní otevřených dveří památekje.vstup do hradu zdarma. 
• V neděli 10. záři ke Dní evropského kulturního dědictví je vstup do hradu zdarma. 
• Ve sobotu 28. záři na státní svátek {Den české státnosti) je vstup do hradu zdarma. 
• V sobotu 28. října na státní svátek (Vznik samostatné ČSR 1918) je vstup do hradu zdarma. 
• V pátek 17. listopadu na na státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii 1989) je vstup do 

hradu zdarma. 
• Možnost domluvy vystoupení Spolčení pro divadlo a šerm TILIA. Informace na tel: 603 706 941 

Hradai leftaanace 
Pro návštěvníky otevřeno březen -listopad shodně s otevírací dobou hradu. Zájezdy, oslavy a večírky 
objednáte na teL 581 797 406 

P~aceaé parkcwliti: 
100m od hradu. Provozuje Obecní úřad v Týně nad Bečvou (teL 581 797 077) 



Příloha 6: Hrad Bouzov- Vstupné a trasy 
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Příloha 1: ZOO Olomouc - Svatý Kopeček 

Rozvrh krmeni, otevírací doba a dallf informace. 

Kontakt: 

Zoologické zahrada Olomouc 
779 00 Svat9 Kopeček 
Ředitel : Ing. Zdeněk Slavotfnek 

tel. 585 385 348, 585 385 125, 585 385 382, 
fax. 585 385 260 
e-mail : zoool@login.onyx.cz 
http://www.olomouc.com/zoo 

Otevlracr doba : 

Otevl'eno denně od 08.00 hod .. 
Květen ai zé.fl do 19.00 hod. 
Duben a fljen do 17.00 a! 18.00 hod ( dle stmlvé.ní ) 
Listopad a! bl'ezen do 16.00 hod. 
Pokladna se uzavfré. hodinu pl'ed koncem otevírací doby. 

Komentované krmeni zvlfat : 

Problhé. v květnu a zé.fl o víkendech a svitcích. V červnu a! srpnu ka!d9 den. V pfípadě lpatného počasí bude 
problhat jen komenté.f o zvífatech v 1 O hodin na pavilonu opic, v 11 hodin na pavilonu iiraf, ve 12 hodin na 
pavilonu lelem, ve 13 hodin u žraloků a piraní, ve 14 hodin na pavilonu netop9rů a v 15 hodin u v9běhu makaků 
červenolicfch. O Vé.nočních své.tclch a pré.zdniné.ch se budou konat nočnl prohlfdky ZOO s průvodcem. 

Rozvrh krmení : 

10:00 hod (denně) medvědi malajltl a hrolfci, 
10:30 hod (denně) ptačf voliera u pavilonu opic, 
11:15 hod (denně) velbloudi, 
12:30 hod. (denně mimo stfedy a neděle) tygfi, hyeny, 
13:00 hod. (jen v ťiter9 a pitek) žraloci a piraně, 
14:00 hod. (denně mimo stfedu) surikaty, 
15:45 hod. ( denně ) makaci červenolfcl, 
16:15 hod. (denně) jelen slbifsk9 
17:30 hod. (denně) žirafy. 



Ph1oha S: Na kole za poznáním Olomouckého kraje 

Termíny akcí otevírání cyklostezek a cyklotras 

1.5.2006 Mikroregiony Rozvodí a Hranicko 
Trasa: Hranice ,,Po stopách větrné a vodní energie" 

7.5.2006 Region HANÁ 
Trasa: Olomouc- Těšetice - Náměšť na Hané - Čechy pod Kosířem- Kosíř - Slatinice 

13.5.2006 Svazek obcí Prostějov- venkov a mikroregion Střední Haná 
Trasa: Prostějov- Bedihošť- Skalka- Kojetín- Tovačov - Olomouc 

20.5. 2006 Mikroregiony Lipensko a Hranicko 
Trasa: Přerov- Lipník- Hranice ( cyklostezky Bečva) 

27.5.2006 Sdružení cestovního ruchu Jeseníky 
Trasa: Šumperk- Nový Malín- Rapotín- Loučná 

3.6.2006 Mikroregiony Litovelsko a Olomoucko 
Trasa: Moravská cyklostezka (CHKO Litovelské Pomoraví) 

10.6.2006 Mikroregion Štembersko 
Trasa: Olomouc -Bohuňovice- Štarnov - Šternberk 

17.6. Mikroregion Ruda 
Trasa: Ruda nad Moravou- Bohutín- Olšany a okolní lesy 

24.6.2006 Mikroregion Uničovsko 
Trasa: Uničov- Šumvald- Benkov- Střelice - Uničov 

19.8.2006 Mikroregion Jesenicko 
Trasa: Jeseník- Bobrovník- Lipová lázně - Schrothovy lázně - Pomezí -
Priessnitzovy léčebné lázně- Česká Ves- Jeseník 

2.9. 2006 Mikroregiony Mohelnicko a Litovelsko 
Trasa:Mohelnice- Bílá Lhota- Bouzov- Javoříčko - Litovel 

9.9.2006 Mikroregiony Království a Bystřička 
Trasa:Olomouc- Grygov- Tršice- Daskabáty - Velký Újezd 

16.9.2006 Mikroregiony Olomoucko a Bystřička 
Trasa: Olomouc - Velká Bystřice - Illubočky- Hrubá Voda 

-



Pn1oha 9: Přehled cyklobusů a skibusů v Jesenfkách 

1) Cyldobusy: 

Cyldobus , č. 1: Krnov - Bruntál - Karlov - Malá Morávka - Hvězda - Karlova 

Studánka - Vrbno pod Pradědem - Zlaté Hory - Rejvíz - Jeseník 

Cyldobus č. 2: Šumperk - Klepáčov - Skřítek - Rýmařov - Malá Morávka - Hvězda 

Karlova Studánka- Vrbno pod Pradědem - Videlský křiž - Bělá pod Pradědem 

Červenohorské sedlo - Kouty nad Desnou 

Cyldobus č. 3a: Jeseník - Rejvíz - Glucholazy (Polsko) - Zlaté Hory - Vrbno pod 

Pradědem - Karlova Studánka - Hvězda- Ovčárna 

Cyldobus č. 3b: Karlov- Malá Morávka - Hvězda - Ovčárna 

2) Skibusy: 

Skibus č. 1: Krnov- Bruntál - Karlov - Malá Morávka - Hvězda - Ovčárna 

Skibus č. 2: Šumperk - Klepáčov - Skřítek - Rýmařov - Malá Morávka - Hvězda -

Karlova Studánka - Vrbno pod Pradědem - Videlský kříž - Bělá pod Pradědem -

Červenohorské sedlo- Kouty nad Desnou 

Skibus č. 3: Ostružná - Ramzová- Lipová-lázně - Jeseník - Červenohorské sedlo 

Skibus č. 4: Jeseník - Rejvíz - Glucholazy (Polsko) - Zlaté Hory - Vrbno pod 

Pradědem - Karlova Studánka - Hvězda- Ovčárna 

Skibus č. 5: Olomouc - Šternberk - Rýmařov - Malá Morávka - Karlov - Hvězda 

Ovčárna 

Skibus č. 6: Kouty nad Desnou - Červenohorské sedlo: kyvadlová doprava s přípoji na 

vlaky Železnice Desná 


