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1 Úvod 

Nacházíme se v době, kdy lokální ekonomiky musejí velmi pruţně reagovat  

na globalizovaný trh a bránit se jeho negativním dopadům, z nichţ je nejzásadnější únik 

místního kapitálu mimo regiony. Jedním z nejperspektivnějších ekonomických zdrojů 

pro regiony, které oplývají mnoţstvím přírodních zajímavostí, historických 

pamětihodností a moţnostmi pro různé rekreační vyţití, je rozvoj turistického průmyslu. 

Terciální sektor, respektive sektor sluţeb, je nejmladším a zároveň největším 

sektorem světového hospodářství. Součástí terciálního sektoru je i obor cestovního 

ruchu, který představuje významnou část národního hospodářství moderních ekonomik. 

Cestovní ruch vytváří ve vyspělých zemích dynamicky rostoucí podíl na hrubém 

domácím produktu. V návaznosti na růst poptávky po cestovním ruchu dané destinace, 

roste i ţivotní úroveň obyvatelstva. Tento růst je zapříčiněn kultivovaností ţivotního 

prostředí, vyšší vytíţeností podnikajících subjektů nebo zvýšením inkasa peněţních 

prostředků do celé destinace. Atraktivita destinace můţe dokonce vyvolat zvýšený 

zájem nadnárodních firem o jejich lokální působnost a zapříčinit tak průmyslový rozvoj 

těchto míst. V některých zemích však bývá cestovní ruch poněkud chybně opomíjen. 

Městský cestovní ruch v současnosti zaznamenává na území České republiky 

velký rozmach. Jednotlivé destinace si začínají uvědomovat progresivitu konkurence  

na trhu cestovního ruchu a snaţí se prostřednictvím různých analýz, výzkumů  

a shromaţďování informací zvýšit svoji konkurenceschopnost. Růst konkurence na trhu 

cestovního ruchu zapříčiňuje vyšší poţadavky návštěvníků na kvalitu sluţeb.  Posílení 

exkluzivity nabídky znamená především pruţné reagování na nové trendy 

v jednotlivých segmentech návštěvníků. Neodmyslitelnými jsou také soustavné inovace 

s průběţnou diferenciací portfolia nabízených produktů dané destinace. Pro zvýšení 

vlastní konkurenceschopnosti je bezpodmínečně nutné, aby destinace ve svých 

metodách trvale zakotvily zpětnou vazbu vytvářenou samotnými návštěvníky. 
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2 Metodika zpracování a cíl práce 

Metodika zpracování 

Obsahem práce je 6 rozčleněných a vzájemně navazujících kapitol: Úvod, 

Metodika zpracování a cíl práce, Teoretická východiska, Charakteristika destinace 

Brno, Návrhy a doporučení, Závěr. Práce je dále doplněna o seznam pouţité literatury, 

seznam zkratek, seznam obrázků, seznam grafů a seznam příloh. 

V rámci analyzování či zkoumání pro tvorbu práce je respektována zpětná 

vazba, poskytnuta přímými návštěvníky. Tyto informace jsou převzaty od agentury 

CzechTourismu, která v dlouhodobějším časovém spektru brněnské návštěvníky 

dotazuje. Podpůrnými materiály jsou shromaţďovaná statistická data z jednotlivých 

oblastí cestovního ruchu. Dále je při tvorbě práce čerpáno z odborné kniţní literatury  

a ověřených internetových zdrojů. 

V souvislosti se zpracováváním informací jsou vyuţity metody syntézy 

(návaznost jednotlivých kapitol), analýzy (rozbor rozsáhlejších informací  

na jednodušší), komparace (porovnání jednotlivých oblastí u více objektů) a analogie 

(přirovnání dvou různých věcí).  

Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je analyzování turistického potenciálu města Brna. 

Snaţím se vystihnout současnou situaci města Brna na poli cestovního ruchu. Dále 

provádím metody SWOT analýzy a BCG matice aplikované na příkladu turistické 

destinace města Brna. Metoda komparace je vyuţita při srovnávacím benchmarkingu 

města Brna s konkurenčními tuzemskými městy, dominující Prahou a průmyslovou 

Ostravou. Na konci práce se zaměřuji na vlastní návrhy a doporučení, kde poukazuji  

na největší brněnské potenciální předpoklady vyuţitelné pro širší rozvoj cestovního 

ruchu. 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Cestovní ruch 

Cestovní ruch je povaţován za jistý fenomén jednadvacátého století. Pod křídly 

cestovního ruchu kaţdoročně po celém světě cestuje značné mnoţství lidí, kteří 

dobrovolně ve volném čase opouštějí místa svého trvalého pobytu. Jako hlavní motiv 

tohoto konání lze povaţovat záměrnou změnu prostředí, kterou člověk dosahuje 

uspokojení svých potřeb, jako jsou například potřeba odpočinku, klidu, pohybu, 

poznání, seberealizace a další (Indrová, 2009).  

Cestovní ruch jednoznačně přispívá k rozvoji místa (destinace), přináší do něj 

nové pracovní příleţitosti a je zdrojem zejména přílivu zahraničních investic či zlepšení 

ţivotní úrovně (Foret a Foretová, 2001). 

Komplikovanost a spletitost činí cestovní ruch ne příliš snáze definovatelným  

či vymezitelným. Vzhledem k jeho existenci jiţ po řadu staletí, vznikaly různé 

formulace, zaloţené především na vědní disciplíně, ve které autor dané definice působil 

a ze které na problematiku cestovního ruchu nahlíţel (Indrová, 2009).   

Pomyslným mezníkem ve zkoumání definic cestovního ruchu je definice 

švýcarských profesorů (W. Hunzikera a K. Krapfa, 1942 cit. podle Indrová, 2009, s. 3). 

Cestovní ruch chápou jako „souhrnné označení vztahů a jevů, vznikajících na základě 

cesty a pobytu místně cizích osob, pokud se pobytem nesleduje usídlení a pokud s ním 

není spojena ţádná výdělečná činnost“. 

Naprostým mezníkem pro vymezení cestovního ruchu však byla konference 

pořádaná Světovou organizací cestovního ruchu v Ottavě v roce 1991, na které se 250 

účastníků z 91 zemí shodlo na unifikaci základních pojmů v oblasti cestovního ruchu. 

Důvodem byla dosavadní nemoţnost sběru statistických údajů o cestovním ruchu. 

Cestovní ruch dle (WTO, 1991 cit. podle Indrová, 2009, s. 3) je definován jako „činnost 

osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běţné ţivotní prostředí, 

 a to na dobu kratší neţ je stanovena, přičemţ hlavní účel její cesty je jiný  

neţ vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě“. 

V odborných literaturách zabývajících se problematikou cestovního ruchu  

je uveden nespočet znění pojmu cestovní ruch, nicméně téměř všechny modernější  

se opírají o definici WTO (Indrová, 2009). 
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3.2 Formy cestovního ruchu 

V různých odborných literaturách jiţ existuje nespočet kritérií systematiky 

cestovního ruchu. Základní formy cestovního ruchu jej dělí dle primárních potřeb 

návštěvníků. Naproti tomu specifické formy člení cestovní ruch zaměřeně na jednotlivé 

segmenty účastníků cestovního ruchu (Ryglová, 2009). Například Vystoupil a Šauer 

(2006) dělí formy cestovního ruchu do pěti částí: 

 

 Rekreační cestovní ruch 

 Kulturní cestovní ruch 

 Společensky orientovaný cestovní ruch 

 Sportovní cestovní ruch 

 Ekonomický cestovní ruch 

 Specificky orientovaný cestovní ruch 

 

Rekreační cestovní ruch přispívá k psychické a fyzické regeneraci člověka. 

Zahrnuje příměstskou rekreaci, pobyty na dovolené a lázeňský cestovní ruch 

(Vystoupil, Šauer, 2006).  

Kulturní cestovní ruch je zacílen na návštěvu architektonických památek, 

tradičních akcí, výstav a festivalů. Bývá charakterizován jako prostředek zvyšování 

kulturní a odborné úrovně účastníka cestovního ruchu (Hladká, 1997). 

Společensky orientovaný cestovní ruch, v rámci kterého jsou návštěvníci 

motivováni především společenským setkáním, které je těmito formami 

zprostředkováno. Nejvýznamnější formou je návštěva příbuzných či známých nebo také 

klubový cestovní ruch (Vystoupil, Šauer, 2006). 

Sportovní cestovní ruch, jehoţ základním předpokladem je existence vhodného 

přírodního předpokladu, fyzických schopností a zájem účastníka cestovního ruchu 

(Hladká, 1997). Můţeme zde zařadit také pasivní účast na sportovních akcích (Ryglová, 

2009). 

Ekonomický cestovní ruch, mezi který můţeme zahrnout kongresový cestovní 

ruch, charakteristický účastí na kongresech, konferencích a seminářích. Patří zde  

i cestovní ruch veletrhů a výstav (Vystoupil, Šauer, 2006). 



 

9 

Specificky orientovaný cestovní ruch charakterizují netradiční formy cestovního 

ruchu jako například mládeţnický cestovní ruch, cestovní ruch seniorů, rodinný, 

nákupní, vojenský či incentivní cestovní ruch a podobně (Ryglová, 2009). 

3.3 Třídění cestovního ruchu dle základních druhů 

Ryglová (2009) dělí cestovní ruch dle místa realizace následovně: 

 

 Domácí cestovní ruch 

 Zahraniční cestovní ruch 

 Tranzitní cestovní ruch 

 

Domácí cestovní ruch tvoří cestování a pobyt domácího obyvatelstva ve vlastní 

krajině (Gúčik, 2010). 

Zahraniční cestovní ruch, při kterém „dochází k překračování hranic jednoho 

či více států“ (Ryglová, 2009, s. 13). Jde o „cestovní ruch do dané země realizovaný 

obyvateli jiných zemí“ (Goeldner, 2014, s. 6) a současně také „cestovní ruch obyvatel 

dané země realizovaný cestou do jiných zemí“ (Goeldner, 2014, s. 6). 

Tranzitní cestovní ruch, který je „představován průjezdem zahraničních 

účastníků cestovního ruchu přes území určitého státu s tím, ţe vlastní cíl účasti  

na cestovním ruchu je realizován na území dalšího státu“ (Malá, 1999, s. 21). 

Vystoupil a Šauer (2006) publikují, ţe lze dále cestovní ruch rozčlenit dle vztahu 

k platební bilanci státu do dvou kategorií: 

 

 Aktivní cestovní ruch 

 Pasivní cestovní ruch 

 

Aktivní cestovní ruch „znamená příjezd a pobyt cizinců na území daného státu. 

Tento cestovní ruch je z pohledu příslušného státu přínosem platebních prostředků,  

a přispívá tedy k aktivní straně platební bilance“ (Hladká, 1997, s. 18).  

Pasivní cestovní ruch nastává v případě vycestování tuzemských obyvatel  

do zahraničí, kdy je jejich pobyt v zahraničí spojen s vývozem devizových prostředků, 

čímţ působí na platební bilanci státu pasivně (Hladká, 1997). 
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3.4 Účastníci cestovního ruchu 

Typologie účastníků cestovního ruchu je významná zejména pro sběr 

statistických údajů pro cestovní ruch (Indrová, 2009). „Účastník cestovního ruchu 

(angl. tourism participant) je kaţdá osoba, která pobývá přechodně mimo místo svého 

běţného pobytu, přičemţ motivací pro cestu není výdělečná činnost v tomto místě,  

a účastní se tedy některého druhu CR a formy CR“ (Pásková a Zelenka, 2012, s. 590).  

V odborné literatuře i praxi najdeme řadu typologií účastníků cestovního ruchu 

(Hesková a kol., 2011). Například autorka Hesková (1999) dělí účastníky cestovního 

ruchu následovně: 

Rezident 

Hesková (1999, s. 12) uvádí, ţe v mezinárodním cestovním ruchu je rezidentem 

„osoba, která ţije v dané zemi alespoň jeden rok“.  

Dále Hesková (1999, s. 12) také zdůrazňuje, ţe v domácím cestovním ruchu  

je rezident „osoba, která alespoň 6 měsíců ţije v daném místě“. 

Turista  

Jak konstatuje Hesková (1999, s. 12), turistou je „dočasný návštěvník, který  

se zdrţí v zemi alespoň 24 hodin (jedno přenocování) ne však déle neţ jeden rok. Hlavní 

účel je jiný neţ výkon placené činnosti“. 

Výletník  

Čertík (2001, s. 19) pojem výletník vysvětluje jako „účastník cestovního ruchu, 

který v navštíveném místě ani jednou nepřespí“. 

3.5 Vývoj cestovního ruchu 

Cestovní ruch prošel za dobu své existence celou řadou etap, které se lišily 

v závislosti na potřebách, ţivotní úrovni a mnoha dalších faktorech dané doby. 

V hierarchii potřeb obyvatelstva se cestovní ruch postupně přesouval z potřeb  

pro člověka luxusních a zbytných na potřeby běţné, které lze povaţovat za nedílnou 

součást jeho ţivota (Ryglová, 2009). 

Ryglová (2009) rozděluje vývoj cestovního ruchu do čtyř základních etap:  

Prvopočátky cestovního ruchu (480 př. n. l. - 16. století) 

Ryglová (2009) za nejstarší cestovatele označuje Řeky, Egypťany i Římany  

a zároveň tvrdí, ţe středověkem nastává spojení cestovního ruchu především 

s movitějšími šlechtici, kupci či měšťany.  



 

11 

Pro období prvopočátků cestovního ruchu jsou charakteristické také zámořské 

objevitelské plavby. Za nejvýznamnější objevitele jsou povaţováni například Marco 

Polo či Kryštof Kolumbus (Hesková a kol., 2011). 

 

Začátky moderního cestovního ruchu (17. století – 19. století) 

Pisatelka Malá (1999) ve své knize uvádí, ţe začátky moderního cestovního 

ruchu počaly svoji epochu v období 17. a 18. století, kdy cestovala především vyšší 

kasta společnosti za účelem získávání zkušeností.  

V 19. století byla snaha více zpřístupnit cestování i středním vrstvám 

obyvatelstva, načeţ reaguje německý cestovatel Karl Baedecker vydáním tzv. kniţního 

průvodce (Hesková, 1999). Toto století je významně spojováno také se jménem 

zakladatele první cestovní kanceláře v roce 1841 Thomasem Cookem, jehoţ cestovní 

kancelář dodnes patří mezi světové špičky (Vystoupil, Šauer, 2006). Toto období 

charakterizují obzvláště cesty za poznáním a lázeňství, kterým napomáhá k rozvoji 

ţelezniční doprava (Malá, 1999).  

 

Novodobý cestovní ruch (od roku 1918 – do roku 1948 a období 1949 – 

1989) 

Ryglová (2009) ve své knize uvádí, ţe na novodobý cestovní ruch lze nahlíţet  

ze dvou pohledů, které se od sebe podstatně liší. Jedná se o tzv. meziválečnou dobu  

a období po konci 2. světové války. Obě doby jsou význačné růstem podílu volného 

času, odráţejícím se ve změně motivace cestovního ruchu od cest za zkušenostmi  

a poznáním na klasickou rekreaci. K tomuto faktu přispívá nemalou měrou rozvoj 

silniční a letecké dopravy (Ryglová, 2009).  

Po konci 2. světové války probíhal rozvoj cestovního ruchu v obou blocích 

diametrálně odlišně a docházelo k výrazným zásahům státu do cestovního ruchu 

(Vystoupil, Šauer, 2006). 

 

Současný cestovní ruch (cestovní ruch po roce 1990) 

Současnému cestovnímu ruchu utváří tvář především obrovský pokrok 

v dopravě. Je prohlouben růst volného času v celé společnosti. To spolu s růstem ţivotní 

úrovně obyvatelstva způsobuje zapojení všech členů společnosti do cestovního ruchu. 

Vznikají nové formy a trendy cestovního ruchu (agroturistika, dobrodruţný cestovní 
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ruch atd.). Vzniklo konkurenční prostředí s pozitivním dopadem na kvalitu sluţeb 

v cestovním ruchu (Hesková, 1999).  

V současnosti dochází ke zvyšování výdajů na cestovní ruch a k ekologizaci 

zakládané na udrţitelném rozvoji společnosti v rámci cestovního ruchu (Malá, 1999). 

3.6 Potenciál a předpoklady rozvoje cestovního ruchu v ČR 

„Potenciál cestovního ruchu (téţ potenciál rozvoje cestovního ruchu;  

angl. Tourism development potential) je souhrnná hodnota všech předpokladů 

cestovního ruchu, při jeho kvantitativním hodnocení oceněná na základě bodovací 

škály, sníţená o zápornou hodnotu negativních faktorů rozvoje cestovního ruchu, 

zejména o špatný stav sloţek ţivotního prostředí (kyselé deště, nízká kvalita vzduchu, 

znečištění moře, pláţí, nedostatečná kvalita i mnoţství vody, hlukové znečištění aj.)“ 

(Bína, 2002 cit. podle Pásková a Zelenka, 2012, s. 433). 

Smyslově podobně je moţno formulovat i předpoklady cestovního ruchu, 

prezentující soubor přírodních a antropogenních aspektů včetně svých vazeb, jeţ tvoří 

předpoklady realizace cestovního ruchu dané destinace (Pásková a Zelenka, 2012). 

Cestovní ruch v České republice představuje významnou část národního 

hospodářství a zároveň činí nemalý díl spotřeby obyvatelstva. Aby byl zajištěn rozvoj 

cestovního ruchu v dané destinaci, je zapotřebí zajistit a uvést do souladu tři základní 

podmínky, kterými jsou svoboda pohybu, zachování bezpečnosti a vytvoření 

dostatečného fondu volného času. Rozvoj cestovního ruchu je však spojen i s dalšími 

faktory (Ryglová, 2009). Ryglová (2009) hovoří o třech základních předpokladech 

představujících potenciál destinace. 

3.6.1 Selektivní předpoklady 

„Za selektivní faktory povaţujeme ty činitele, které ovlivňují poptávku  

po cestovním ruchu“ (Vystoupil, Šauer, 2006, s. 66). 

Ryglová (2009) uvádí, ţe selektivní či také stimulační předpoklady stimulují 

rozvíjení cestovního ruchu funkcí poptávky a často bývají vymezeny také jako faktory
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 povahy. Vystoupil a Šauer (2006) řadí do selektivních předpokladů faktory: 

 

 Demografické  

 Urbanizační  

 Ekonomické  

 Politické  

 

3.6.2 Lokalizační předpoklady 

Lokalizační předpoklady primárně definují potenciál cestovního ruchu v daném 

území (Vystoupil, Šauer, 2006). 

Hesková (1999) píše, ţe lokalizační podmínky rozhodují o funkčním vyuţití 

konkrétních oblastí pro CR z hlediska jejich přírodních moţností, charakteru a kvality 

společenských podmínek a atraktivit. 

 Přírodní potenciál – klimatické a hydrologické poměry, geomorfologie 

krajiny, flóra či fauna. 

 Společenský potenciál – kulturně historické památky, společenské  

a kulturní akce, sportovní atraktivity a nespočet dalších.  

„O jejich vyuţití z hlediska cestovního ruchu rozhodují selektivní a realizační 

podmínky“ (Vystoupil, Šauer, 2006, s. 60). 

3.6.3 Realizační předpoklady 

Vystoupil a Šauer (2006, s. 65) uvádějí, ţe „realizační předpoklady umoţňují 

svou existencí vlastní uskutečnění cestovního ruchu a rekreace“. 

Realizační podmínky disponují dominantním postavením pro konečnou fázi 

různých forem cestovního ruchu. Prostřednictvím dopravy dávají schopnost vyuţívat 

jeho materiálně technickou základnu (Hesková, 1999). Realizační faktory vytvářejí 

předpoklady pro vyuţití potenciálu cestovního ruchu (Vystoupil, Šauer, 2006). 
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Obrázek 3. 1. Schéma předpokladů cestovního ruchu 

Zdroj: autor podle Vystoupil, Šauer (2006) 

3.7 Služby cestovního ruchu 

„Sluţby cestovního ruchu představují heterogenní soubor uţitných efektů 

určených k uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu a disponují speciálními 

znaky, kterými jsou časová a místní vázanost na primární nabídku, komplementárnost, 

zastupitelnost, neanonymita spotřebitele sluţby a podobně“ (Orieška, 2010, s. 11). 

Orieška (2010) rozděluje sluţby cestovního ruchu podle vztahu k uspokojování 

potřeb následovně: 

 Služby cestovního ruchu – „Ty, které výlučně nebo převáţně uspokojují 

potřeby účastníků cestovního ruchu a jeţ produkují podniky cestovního 

ruchu. Jde o sluţby producentů sluţeb dopravních, ubytovacích, 

lázeňských, ale také sluţby cestovních kanceláří či turistických 

informačních center“ (Orieška, 2010, s. 13). 

 Ostatní služby – „Ty, které produkují podniky s polyfunkčním 

charakterem. Jejich produkci spotřebovávají účastníci cestovního ruchu 

spolu s místním obyvatelstvem“ (Orieška, 2010, s. 13). 

3.8 Materiálně technická základna cestovního ruchu 

„Pod pojmem materiálně technická základna cestovního ruchu a rekreace 

chápeme všechna zařízení, která umoţňují nebo podporují jejich rozvoj“ (Vystoupil, 
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Šauer, 2006, s. 49). Ryglová (2009) uvádí, ţe mezi materiálně technickou základnu  

lze v cestovním ruchu zahrnout především: 

 

 Dopravní sluţby 

 Stravovací sluţby 

 Ubytovací sluţby 

 Ostatní zařízení a sluţby cestovního ruchu 

 

3.8.1 Dopravní služby 

Dopravní sluţby umoţňují přepravu účastníka cestovního ruchu z místa trvalého 

bydliště do cílového místa a zpět a pohyb v cílovém místě“ (Orieška, 2010, s. 37) 

Kvalita dopravních sluţeb hluboce působí na spokojenost a naplnění vlastních 

cílů účastníků cestovního ruchu v dané destinaci. Tato kvalita je ale do značné míry 

ovlivněna technologickým pokrokem, který efektivně uspokojuje i specifické potřeby 

všech účastníků cestovního ruchu (Indrová, 2009). 

Indrová (2009) uvádí existenci následujících druhů dopravy v cestovním ruchu: 

 

 Letecká doprava 

 Silniční doprava 

 Vodní doprava 

 Ţelezniční doprava 

 Zvláštní druhy dopravy jako např. lanovky, lyţařské vleky atd. 

 

3.8.2 Stravovací služby 

Stravovací sluţby „zabezpečují uspokojování základních potřeb výţivy, 

přispívají k zotavení a vytvářejí větší fond volného času vyuţitelného k uspokojování 

potřeb účastníků cestovního ruchu, které jsou cílem účasti na cestovním ruchu“ 

(Hesková a kol., 2011, s. 111). 

Mezinárodní stravování představuje výrazné odlišnosti pro jednotlivé země  

a můţe být také samotným motivem účasti na cestovním ruchu (Indrová, 2009). 
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„Stravovací sluţby poskytuje více kategorií hostinských zařízení“  

(Orieška, 2010, s. 137). 

 Restaurace - „Restaurace je samostatné stravovací zařízení zajišťující 

obsluţným způsobem především stravovací sluţby se širokým sortimentem 

pokrmů základního stravování“ (Pásková a Zelenka, 2012, s. 490). Patří sem 

jednotlivé druhy restaurací, pohostinství, jídelní ţelezniční vozy, motoresty, 

občerstvení, fast foody, bufety a bistra (Indrová, 2009). 

 Bar - Jedná se o hostinské zařízení, které poskytuje občerstvovací, případně  

i podle svého zaměření stravovací sluţby. Patří zde například pizzerie, denní 

bar, noční bar, vinárna či kavárna a podobně (Indrová, 2009). 

3.8.3 Ubytovací služby 

Pobytový cestovní ruch není moţné rozvíjet bez sluţeb ubytovacích podniků 

(Gúčik, 2010). „Jejich úkolem je umoţnit účastníkům cestovního ruchu přenocování 

nebo přechodné ubytování mimo místa jejich trvalého bydliště, včetně uspokojení 

dalších potřeb, které s přenocování nebo přechodným ubytováním souvisejí“ (Hladká, 

1997, s. 41). 

V cílových místech existuje bohatá paleta ubytovacích zařízení, které se podle 

technické vybavenosti a kvality poskytovaných sluţeb dělí do kategorií a tříd (Gúčik, 

2010). Mezi základní ubytovací zařízení můţeme zahrnout například hotely, penziony, 

botely, rotely, motoresty, ubytovny a podobně (Indrová, 2009).  

Za specifické formy bývají označovány:  

 Couchsurfing, coţ je globální komunita téměř deseti miliónů lidí ve více neţ 

dvě stě tisících celosvětových městech, kteří poskytují ubytování a své příběhy 

v rámci celé komunity couchsurfingu (Couchsurfing, 2015). 

 Timesharing, jedná se o systém, který umoţňuje dvěma majitelům daných 

objektů (dům, byt atd.) vzájemně si poskytnout právo k dočasnému  

či přechodnému uţívání své nemovitosti po předem definovanou dobu v roce. 

Nejde o vlastnické právo, ale pouze o právo dočasného uţívání nemovitosti, 

které je ve smlouvě přesně definované (Pásková a Zelenka, 2012).  

 Ubytování v soukromí „Ubytování v soukromí (téţ ubytování turistů 

v soukromí, hovor. privát; angl. Private tourist accommodation, gue, Room  

to let) je forma ubytování, která nevyhovuje definici hromadného zařízení CR  
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a nabízí omezený počet pokojů v soukromých domech za úplatu (pronájem)  

nebo zdarma“ (Pásková a Zelenka, 2012, s. 589). 

3.8.4 Ostatní zařízení a služby cestovního ruchu 

Mezi ostatní zařízení cestovního ruchu podle Vystoupila a Šauera (2006) 

můţeme zařadit například sportovně rekreační zařízení, zábavní zařízení, nákupní 

zařízení, obchodní centra a mnoho dalších zařízení cestovního ruchu. 

3.9 Destinace 

Destinací cestovního ruchu lze obecně chápat danou oblast či území, která 

disponuje určitým potenciálem, jenţ jí vytváří statut jedinečnosti a odlišuje  

ji od ostatních lokalit. Stejně jako cestovní ruch můţeme definovat mnoha způsoby, 

také destinaci cestovního ruchu lze vymezit mnohotvárně (Holešinská, 2012). 

Pásková a Zelenka (2012, s. 105) tvrdí, ţe v České republice je nejuţívanější 

definice, která pojem destinace cestovního ruchu chápe jako „1. v užším smyslu: cílová 

oblast v daném regionu, se specifickou nabídkou atraktivit CR a infrastruktury CR; 2. 

v širším smyslu: země, regiony, lidská sídla a další oblasti, které jsou typické velkou 

koncentrací atraktivit CR, rozvinutými sluţbami CR a další infrastrukturou cestovního 

ruchu, jejichţ výsledkem je velká dlouhodobá koncentrace návštěvníků“. 

Podstatu destinace můţeme chápat z pohledu nabídky (produkty cestovního 

ruchu) a z pohledu poptávky (účastníky cestovního ruchu), (Nejdl, 2011). 

Destinační management je moţné nejpřesněji charakterizovat následovně. 

„Destinační management, nebo-li řízení destinace, je specifická forma řízení, která 

spočívá v procesu zaloţeném na kooperaci (spolupráci) mezi jednotlivými 

zainteresovanými aktéry cestovního ruchu a na koordinaci v oblasti plánování, 

organizování a rozhodování v destinaci, přičemţ klíčovým faktorem úspěšné realizace 

destinačního řízení je vzájemná komunikace“ (Holešinská, 2012, s. 47). 

Destinace je uváděna jako základní jednotka či oblast, kterou má destinační 

management za úkol co nejefektivněji řídit a rozvíjet (Holešinská, 2012). 

3.10  Městský cestovní ruch 

Městský cestovní ruch (angl. urban tourism) představuje kaţdou formu pobytu 

návštěvníků ve městě (Gúčik, 2010). Autoři, Vystoupil a Šauer (2006) upozorňují,  
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ţe městský cestovní ruch má spíše krátkodobý charakter a jeho hlavním motivem  

je návštěva měst, jejich atraktivit a sluţeb, ale i ţivota v nich. 

Na semináři pořádaném roku 1999 v Lyonu se zástupci evropských měst shodli 

na následujících závěrech charakterizující městský cestovní ruch: 

 Městský cestovní ruch upíná svoji největší pozornost k péči  

o návštěvníky.  

 Pobízí města i přes přetrvávající konkurenční vztahy ke vzájemné 

spolupráci. Vyţaduje partnerství mezi veřejným a soukromým 

zainteresovaným sektorem.  

 Chce-li daná destinace pozitivně působit na návštěvníky, musí vybudovat 

a zajistit svoji perfektní dopravní dostupnost.  

 Dále musí vytvořit a neustále rozvíjet portfolio svých produktů  

a to především i doplňkových zaměřených na jednotlivé segmenty.  

 Přidaná hodnota města roste s vícejazyčným značením veškerých 

materiálů, vytvářením tzv. balíčků, kdy si návštěvník můţe zakoupit 

jednu vstupenku, vztahující se na více atraktivit současně či propagací 

tradičních produktů typických pro danou destinaci. Zároveň  

by si však města měla zachovávat tradiční podobu a pečovat o stálé 

obyvatele (rezidenty).  

V městském cestovním ruchu tak jako v celém odvětví jsou na prvním místě 

vţdy návštěvníkovy potřeby (Foret a Foretová, 2001). „Městská turistika je stále 

důleţitějším zdrojem příjmů a pracovních míst ve většině metropolitních oblastí, a proto 

vyţaduje koordinované a společně dohodnuté úsilí, které podpoří její růst“ (Goeldner, 

2014, s. 101). Péči o takový růst můţe nejlépe zajistit informační středisko představující 

pro město spojovací článek mezi potenciálními návštěvníky a firmami, které jim 

poskytnou sluţby, aţ do dané destinace přijedou (Goeldner, 2014). 

3.11  Marketing 

Se vznikem trţního hospodářství vznikla i nutnost vyuţívat v celé společnosti 

marketing jako hlavní předpoklad úspěšného podnikání (Zdenka Petrů, 1999).  

„Různé definice marketingu představují odlišné přístupy odborníků k jeho 

filosofii“ (Horner, Swarbrooke, 2003, s. 29). Zdenka Petrů (1999, s. 40) například tvrdí, 

ţe „obvykle je marketing charakterizován jako řídící proces, který organizuje a řídí 
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všechny (podnikatelské aktivity) zapojené do hodnocení potřeb zákazníků a přeměny 

kupní síly zákazníků do efektivní poptávky po specifickém výrobku nebo sluţbě  

a přesunu tohoto výrobku nebo sluţby ke konečnému zákazníkovi nebo uţivateli  

za účelem dosaţení zisku nebo jiného cíle, který si podnik nebo organizace stanovila 

(např. zvýšení postavení na trhu apod.)“. 

Autor Goeldner (2014, s. 44) zase ve své knize formuluje marketing jako 

„společenský a manaţerský proces, jehoţ prostřednictvím uspokojují jednotlivci  

a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot“. Pojem 

marketing „je definován mnoha způsoby, zdůrazňujícími odlišná stanoviska, coţ můţe 

být odrazem dosavadní nezralosti rozvíjejícího se oboru marketingu“  

(Horner, Swarbrooke, 2003, s. 29). 

Analýza neboli zjištěné skutečnosti hrají významnou roli při procesu 

marketingového rozhodování a plánování. Jednotlivé tipy analýz představují soubor 

technik, jimiţ se zpracovávají sekundární údaje vyuţitelné jak pro nově zakládající 

organizace, tak i organizace působící na trhu jiţ řadu let. V rámci cestovního ruchu  

se tyto techniky přizpůsobují jednotlivým oborům např. cestovním kancelářím, dopravě, 

ubytování a stravování a podobně. Analýza je dnes neodmyslitelnou součástí  

a základem úspěchu kteréhokoliv managementu nejen v odvětví cestovního ruchu 

(Němčanský, 2001). 

3.11.1 Situační analýza 

Situační analýza pojímá komplexní rozklad aktuální situace (Jakubíková, 2012). 

Jakubíková (2012, s. 96) říká, ţe „smyslem provádění analýzy je nalezení správného 

poměru mezi příleţitostmi, jeţ přicházejí v úvahu ve vnějším prostředí a jsou výhodné 

pro podnik, a mezi schopnostmi a zdroji podniku tyto příleţitosti vyuţít“. 

Obsahem situační analýzy destinace bývá zpravidla rozbor primární nabídky 

destinace, sekundární nabídky destinace a vnějšího prostředí. Mnohdy můţe být 

rozšířena o komparaci s konkurenčními destinacemi (Jakubíková, 2012). 

„Situační analýza je vhodným podkladem pro stanovení silných a slabých 

stránek nejen podniku a organizace, ale i destinace cestovního ruchu, a spolu s predikcí 

budoucího vývoje i pro určení příleţitostí a hrozeb. K tomu vyuţívá některých 

komplexních analytických postupů, mezi něţ patří např. SWOT analýza a analýza 

portfolia“ (Jakubíková, 2012, s. 97). 
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3.11.2 SWOT analýza 

SWOT analýza je charakterizována jako nástroj orientovaný na klíčové faktory 

mající vliv na situaci podniku. Jejím cílem je co nejpřesněji identifikovat silné a slabé 

stránky strategie firmy (destinace) a schopnosti jejich elasticity na změny nastávající 

v prostředí (Jakubíková, 2012). 

SWOT analýza důkladně rozlišuje vnitřní stránku firmy (silné a slabé stránky) 

neoblomně řízenou managementem a vnější stránku firmy představovanou vnějším 

okolím zahrnujícím současné i budoucí příleţitosti a hrozby (Jakubíková, 2012). 

Tvůrci SWOT analýzy musí hledat vzájemné synergie mezi silnými stránkami  

a příleţitostmi nebo mezi slabými stránkami a příleţitostmi, neboť tyto spojení jim 

umoţňují efektivní vyuţívání příleţitostí či přenesení slabých stránek na stránky silné. 

Naproti tomu kombinace slabých stránek a hrozeb představuje potenciální riziko 

naplnění hrozeb, jenţ vyústí v její přechod na slabou stránku, případně aţ na zánik 

organizace (Jakubíková, 2012). 

„SWOT analýza je výsledkem komplexní situační analýzy nebo samostatnou, 

specifickou metodou situační analýzy“ (Jakubíková, 2012, s. 99). 

3.11.3 BCG matice 

Bostonská matice patří mezi základní portfoliové nástroje slouţící 

k vyhodnocování potenciálu produktů a trhů. Matice dělí tyto produkty či trhy do čtyř 

skupin (dojné krávy, hvězdy, otazníky, propadáky/psi), (Horner, Swarbrooke, 2003). 

„Všechny produkty organizace jsou nejprve sloučeny do jednoduché přehledné matice, 

kterou lze následně vyhodnotit a určit vhodné strategie pro jednotlivé produkty nebo 

samostatně hospodařící jednotky“ (Horner, Swarbrooke, 2003, s. 241).  

„Bostonská matice má vyuţití v marketingovém řízení destinací při rozhodování 

o rozpočtu a jeho alokaci na jednotlivé produkty a trhy a formulování strategie“ 

(Zdenka Petrů, 1999, s. 42). 

3.11.4 Benchmarking  

Pojem benchmarking je plodem doby, kdy se konkurence stala bezpodmínečně 

první strategickou úvahou podniku (Jirásek, 2007). Provádí se nejčastěji v souvislosti  

s konkurenčním srovnáním podniků. Benchmarking je metoda, která rozšiřuje tradiční 

konkurenční analýzy, přičemţ pro srovnávání není vyuţíván pouze přímý konkurenční 
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podnik (Freyer von Walter, 2011). Německý autor Walter Freyer rozlišuje tři metody 

srovnávání: 

 

 Interní benchmarking 

 Konkurenční benchmarking 

 Průmyslový benchmarking 

 

„Benchmarking není normovanou metodou, a tak se lze v praxi setkat  

i s nejrůznějšími definicemi tohoto pojmu. I v literatuře lze nalézt bezpočet různých 

interpretací tohoto pojmu“ (Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011, s. 14). 

Výstupem jakéhokoliv projektu benchmarkingu je identifikace oblastí vlastního 

zlepšování. Benchmarking bez realizace projektů zlepšování je bezcenným a zbytečným 

mrháním zdroji a aktivitou mnoha lidí. (Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011, s. 15) 

Podle Jiráska (2007, s. 11) lze za autoritativní pramen metody benchmarkingu 

povaţovat Oxfordský specializovaný slovník, ve kterém je benchmarking popisován 

jako „standard pro srovnání měření a je zaměřen zejména na porovnávání s přímými 

konkurenty“. 

Metoda benchmarkingu zahrnuje porovnání všeho, co má nějaký podstatný vliv 

na trţní pozici daného subjektu. Nic významného by nemělo zůstat opomenuto  

a zároveň zveličeno (Jirásek, 2007).  

Dle Ministerstva pro místní rozvoj je benchmarking „jeden z nástrojů 

managementu (marketingu) spočívající v porovnání kvality produktů nebo činností 

(procesů) vlastní organizace s konkurenčními produkty a konkurenčními organizacemi“ 

(MMR, 2014, s. 23). Pro srovnání se nejčastěji vybírají špičkové produkty a špičkové 

organizace z oboru. Jeho cílem je zvýšení kvality a efektivity managementu  

i marketingu a zvýšení konkurenceschopnosti (MMR, 2014). 
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4 Destinace Brno 

4.1 Selektivní faktory  

4.1.1 Základní údaje  

Město Brno se nachází na jihovýchodní straně České republiky a je krajským 

městem Jihomoravského kraje. Téměř 400 000 obyvatel řadí Brno na druhou pozici 

v počtu obyvatel České republiky hned za Prahu. Toto krásné kosmopolitní město  

na soutoku řek Svratky a Svitavy se rozkládá na celkové ploše 230,22 km
2 

v nadmořské 

výšce 190 aţ 479 metrů nad mořem. Brno spadá do mírného klimatického pásu. 

Průměrná roční teplota se zde pohybuje kolem devíti stupňů celsia s výskytem sráţek 

průměrně 150 dní v roce s úhrnem 505 mm (Magistrát města Brna, 2014).  

Brno je územně členěné statutární město s magistrátem a primátorem, 

spravované podle statutu města Brna. Vedle zastupitelstva města a rady je orgánem 

města i sněm starostů, jehoţ členy jsou starostové jednotlivých brněnských městských 

částí a primátor města. Brno samo o sobě tvoří okres Brno-město, tedy je obcí  

s rozšířenou působností pouze pro vlastní území. 

Brno je centrem soudní moci České republiky. Sídlí zde Ústavní soud, Nejvyšší 

soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, veřejný ochránce práv, Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěţe, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 

Úřad pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Vinařský fond a jiné 

profesní instituce. 

Přes 80 tis. studentů dává Brnu statut univerzitního města a zároveň jej zařazuje 

mezi významná Evropská univerzitní města. Působí zde jedna státní, pět veřejných  

a šest soukromých vysokých škol. 

Brněnskou významnost také prohlubuje fakt, ţe v Brně sídlí redakce celostátních 

médií jako například studio České televize a Českého rozhlasu, deníku Mladá fronta 

DNES, TV Nova, Prima family. Tím se Brno stává ústředím médií, ţurnalistiky  

a zpravodajství. 

V Brně má sídlo generální konzulát Ruské federace. Dále zde mají zastoupení 

honorární konzuláty Filipínské republiky, Polska, Estonska, Angoly, Finska, Turecka, 
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Rakouska, Moldavska a konzuláty Slovenska, Chorvatska, Litvy, Ukrajiny a Laoské 

lidově demokratické republiky.  

Partnerskými městy Brna jsou německá města Lipsko a Stuttgart, polská Poznaň, 

litevský Kaunas, ruská Voroněţ, rakouská města Vídeň a St. Pölten, nizozemský 

Utrecht, francouzské Rennes, anglický Leeds, ukrajinský Charkov a Dallas  

ve Spojených státech amerických (MMB, 2014). 

4.1.2 Lokalizace a struktura města Brna 

 

Obrázek č. 4. 1. Lokalizace Brna v nadregionálním kontextu 

Zdroj: MMB podle Pacasová, Hrdinová, Pískovská, Trojan (2009) 

 

Samotné území města Brna se nachází na jihovýchodním okraji České republiky 

a je přirozeným centrem Jihomoravského kraje. 

Město Brno se skládá z dvaceti devíti městských částí situovaných v samotném 

centru Jihomoravského kraje. Největší rozlohu zaujímá městská část Brno-Bystrc  

a naopak plošně nejmenší je Brno-Útěchov. Nejvíce obyvatel ve svém teritoriu 

soustřeďuje Brno-střed. Kaţdá městská část si volí své zastupitelstvo, ze kterého je poté 

zvolen starosta kaţdé městské části. Jednotlivé městské části hospodaří se svým 
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vlastním rozpočtem, který schvaluje zastupitelstvo kaţdé městské části, a zároveň jsou 

pověřeny tvorbou vlastních projektů v rámci územního rozvoje své oblasti působnosti.     

4.1.3 Státní politika a strategie cestovního ruchu 

Vývoj turistického potenciálu města Brna je bezesporu spjat se státní strategií 

cestovního ruchu. Aby mohlo dojít k naplnění cílů brněnské destinace, je zapotřebí  

je uvést do souladu s cíli státními. Státní koncepce strategie cestovního ruchu na období 

2014 aţ 2020 zahrnuje čtyři základní cíle, na které jsou navázány oblasti priorit  

a podrobně zacílena jednotlivá opatření v rámci kaţdé oblasti priority (viz příloha č. 1 

Státní koncepce cestovního ruchu).  

V prvním cíli se koncepce zaměřuje na posílení nabídky a kultivaci 

podnikatelského prostředí cestovního ruchu formou rozvoje infrastruktury či primárního 

potenciálu cestovního ruchu, kam patří především přírodní a kulturně společenské 

atraktivity. 

Druhý cíl státní strategie si klade za cíl vybudování soustavy institucí, které  

by efektivněji implementovaly politiku cestovního ruchu. Zde se jedná zejména  

o podporu a posílení destinačního managementu a destinačních společností. 

V rámci třetího cíle koncepce poukazuje na zlepšení přístupu poskytovatelů 

sluţeb na trhy cestovního ruchu. Jde o zkvalitnění destinačního marketingu, který  

by měl více podporovat domácí a příjezdový cestovní ruch, lépe vytvářet národní  

a regionální produkty či hlouběji poskytovat informace o cestovním ruchu. 

Poslední a tedy čtvrtý cíl zdůrazňuje roli cestovního ruchu v hospodářské  

a sektorových politikách státu. Opatřením by měl být efektivnější statistický výzkum  

a bezpečnost v cestovním ruchu. 

4.1.4 Výdaje města Brna 

V následující podkapitole bude stručně rozebrán rozpočet Brna a zmíněny budou 

také nejvýznamnější investice města. Níţe uvedený graf 4. 1. vykazuje hlavní výdaje 

města dle jednotlivých odvětví. Jednotlivá odvětví jsou strukturována sestupně  

dle podílu v rozpočtu. 
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Graf č. 4. 1. Výdaje z rozpočtu města Brna dle druhu a odvětví 2015 

Zdroj: autor podle MMB (2015) 

 

Z uvedeného grafu lze rozpoznat, ţe hlavním předmětem výdajů města Brna 

v roce 2015 budou především výdaje na zkvalitnění dopravní infrastruktury ve městě. 

Nemalou částkou Brno také přispěje na podporu územního rozvoje, vzdělávání, kultury, 

sportu, zdravotnictví, bezpečnosti a veřejného pořádku, ochrany ţivotního prostředí  

a řady dalších oblastí. Mezi nejvýznamnější projekty realizované v současnosti patří 

rekonstrukce komplexu Janáčkova divadla a městské dominanty hradu Špilberk. 

V neposlední řadě můţeme zmínit dokončení rekonstrukce Zelného trhu či započetí 

prací na dobudování velkého městského dopravního okruhu, jehoţ plánované zhotovení 

je datováno aţ na tíţivý rok 2020. 

4.1.5 Veřejné a soukromé subjekty a zájmová sdružení 

Z veřejných subjektů majících významný vliv na cestovní ruch a působících  

na území města Brna můţeme zmínit Brněnskou městskou policii, která v roce 2013 

řešila celkem 102 337 přestupků, z nichţ téměř 87 % se týkalo dopravního úseku  

a zhruba 7 % přestupků proti veřejnému pořádku. Zbylých 6 % případů se týkalo 

ostatních přestupků. V rámci prevence kriminality realizovalo město Brno v roce 2013 

dohromady 36 projektů, které byly financovány především státní účelovou dotací 

(MMB, 2014). 
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Dalším neodmyslitelným subjektem od základny cestovního ruchu je úroveň 

zdravotnictví. Z šetření Českého statistického úřadu (podle ÚZIS)
1
 vyplývá, ţe v Brně 

působí 3371 lékařů, coţ po přepočtení na obyvatele udává hodnotu 112 lidí na jednoho 

lékaře (MMB, 2014). Z výše zmíněného i dalších obecně známých faktů  

lze konstatovat, ţe Brno disponuje vysokou kvantitou zdravotnických sluţeb. 

Statutární město Brno zaznamenává kaţdoroční nárůst podnikajících subjektů. 

V roce 2013 jich ţivnostenský úřad evidoval na území města celkem 109 419 (MMB, 

2014). Poměrná část této soukromé sféry určitým způsobem zasahuje do oboru 

cestovního ruchu a utváří tak sumární předpoklad či potenciál zázemí města Brna. 

Zájmovými sdruţeními označujeme především organizace, podporované 

veřejným či soukromým sektorem, jejichţ hlavním úkolem je koordinovat spolupráci 

veřejných a soukromých sektorů na úrovni dané destinace. Jde o vytváření společných 

produktů (balíčků sluţeb), které budou propagovány na trhu pod společnou značkou, 

čímţ bude Brno vnímáno jako přívětivá a lákavá destinace. To vše v závěrečném efektu 

přispěje k dlouhodobějšímu přílivu přijíţdějících návštěvníků. Za nejvýznamnější 

zájmová sdruţení, která účinkují na území města Brna lze zmínit například Centrálu 

cestovního ruchu, Asociaci organizací cestovního ruchu či Regionální hospodářskou 

komoru Brno. 

4.1.6 Významné osobnosti města 

Mezi nejvýznamnější osobnosti, jeţ jsou nějakým způsobem spojovány 

s městem Brnem, patří například moravský markrabě a římský král Jošt Moravský, 

sochař Antonín Pilgram, který se podílel na stavbě staré radnice a kostela sv. Jakuba, 

vědec Georg Johann Mendel, skladatel světového formátu, Leoš Janáček či filosof, 

matematik a fyzik Kurt Godel, jehoţ přínos společnosti je srovnatelný s Albertem 

Einsteinem. 

V nedávné minulosti a přítomnosti své město proslavili například básník Ivan 

Blatný, spisovatelé Milan Kundera a Bohumil Hrabal, kardiologové Josef Podlaha a Jan 

Navrátil, architekti Jiří Kroha a Bohuslav Fuchs, pěvkyně Magdaléna Koţená, baletní 

mistr Ivo Váňa Psota, herci Oldřich Nový, Karel Höger, Boleslav Polívka a Miroslav 

Donutil, hokejisté Komety a další. 

                                                 
1
 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
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4.1.7 Demografické složení návštěvníků i rezidentů 

Podkapitola Demografické sloţení návštěvníků i rezidentů pojednává o vývoji 

počtu obyvatel města a dále také o sloţení návštěvníků dle jednotlivých zemí. Graf 4. 2. 

udává vývoj počtu obyvatel města Brna v rozmezí let 2004 aţ 2013. Data v grafu jsou 

uvedena v tisících za jednotlivé roky.  

 

Graf č. 4. 2. Vývoj počtu obyvatel města Brna 

Zdroj: autor podle ČSÚ (2014) 

 

Grafické znázornění vývoje počtu obyvatel města Brna číselně vyjadřuje 

meziroční změny obyvatelstva, zapříčiněné vlivem demografických procesů. Počet 

obyvatel města vykazuje nestálou tendenci růstu či poklesu. Zatímco do roku 2010 

převaţoval spíše mírný nárůst počtu obyvatel, od roku 2011 se mnoţství obyvatel 

postupně sniţuje. Důvodem meziročního skokového přírůstku obyvatel města Brna 

v období let 2010 a 2011 je především zahraniční migrace. Ta byla po roce 2008 

negativně ovlivněna hospodářskou recesí, avšak od roku 2011 stoupá pracovní 

atraktivita Brna. Nastalý mírný pokles počtu brněnských obyvatel je důsledkem 

probíhajícího fenoménu suburbanizace tj. stěhování obyvatel z jádrového města do jeho 

okolí (Centrum pro regionální rozvoj, 2013). Tomuto přesunu jistě napomáhá neustálý, 

téměř astronomický růst cen nemovitostí v územním celku města Brna či všudy 

přítomné problémy s parkováním, kriminalitou i nadměrným hlukem. 

Dále bude ve stručném grafu 4. 3. popsáno sloţení návštěvníků města  

dle jednotlivých zemí. Údaje v grafu vyjadřují počet návštěvníků Brna za jednotlivé 
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země v roce 2010. Legenda grafu poté poukazuje na označení zemí a jejich procentuální 

významnost v návštěvnosti Brna. Procenta jsou vypočítána z absolutní četnosti  

400 614 příjezdů všech hostů včetně těch z České republiky. 

 

 

Graf č. 4. 3. Sloţení návštěvníků města dle zemí 2010 

Zdroj: autor podle CCRJM (2014) 

 

Jak nám graf 4. 3. napovídá, nejvíce je Brno navštěvováno našimi západními 

sousedy z Německa, kteří jiţ dlouhodobě této statistice kralují. Největšími konkurenty 

Německa jsou v poslední době slovenští návštěvníci, jejichţ počet představuje  

6 % celkového počtu návštěvníků města. Významný podíl z hlediska návštěvnosti  

pro město představují také hosté z Polska, Ruska či Itálie. Všechny tyto země 

kaţdoročně vévodí statistikám návštěvnosti města. Město Brno by mělo pečovat o tyto 

návštěvníky a vyvíjet snahu o ještě větší prohloubení vztahů s těmito zeměmi. 

4.1.8 Vznik, vývoj a historie města 

První doloţené slovanské osídlení brněnské oblasti je z doby kamenné. Nálezy 

dokládají období předvelkomoravské i éru Velké Moravy. První písemná zmínka o Brně 

je v Kosmově kronice roku 1091. Roku 1243 byla Brnu králem Václavem I. udělena 

městská práva (Flodrová, Bezdíčková, Štěpaník, 2012).  
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V polovině 13. století byl zaloţen hrad Špilberk, který později slouţil jako 

pevnost a vězení. V Brně sídlil markraběcí dvůr, zasedal zde moravský zemský sněm  

a další vrcholné politické instituce tehdejší Moravy. Brno je bývalé moravské hlavní 

město a od středověku je zejména spolu s Olomoucí jejím historicky nejvýznamnějším 

městem. Roku 1839 přijel do Brna první vlak z Vídně, čímţ začal provoz ţeleznice  

na území dnešní České republiky. V letech 1859–1864 bylo zbořeno téměř kompletně 

celé městské opevnění. Později v rozmezí let 1896–1916 proběhla v historickém jádru 

rozsáhlá stavební úprava, při níţ bylo téměř 240 domů nahrazeno novostavbami nebo 

zcela odstraněno. Roku 1869 v Brně poprvé na území dnešního Česka vyjela do ulic 

města tramvaj taţena koňmi. V roce 1939 bylo Brno obsazeno německou armádou  

a roku 1945 osvobozeno Rudou armádou. Po komunistickém převratu upadl v té době 

tradiční politický a hospodářský význam Brna jako hlavního města. V roce 1968  

se město dle zákona o národních výborech stalo statutárním městem (MMB, 2011). 
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4.2 Lokalizační faktory 

4.2.1 Kulturně historický potenciál 

Kulturně historický potenciál je v dané destinaci situován především mezi 

jednotlivá muzea, galerie, divadla, historické stavby, církevní, architektonické památky 

a nespočet dalších atraktivit. 

Město Brno disponuje vysokou kulturně historickou přidanou hodnotou. 

Důkazem je celkem 492 objektů městské památkové rezervace, 7 národních kulturních 

památek a dokonce 1 památka zapsaná na seznamu Světového kulturního dědictví 

UNESCO
2
 (NPÚ, 2015). 

Brněnskou chloubou je mnoho gotických památek. Jedná se především o Starou 

radnici s vyhlídkovou věţí a atrapou pověstného brněnského draka, hrady Špilberk  

a Veveří či chrám sv. Petra a Pavla. Katedrála svatého Petra a Pavla byla dokonce 

devatenáctým nejnavštěvovanějším turistickým cílem České republiky v kalendářním 

roce 2013. Za celý rok jejími dveřmi prošlo na 315 tisíc návštěvníků  

(CzechTourism, 2014). Jsou zde ale i pamětihodnosti z období renesance, které 

představuje například Schwanzův dům, zvaný téţ Dům pánů z Lipé či baroka, za které 

je moţné označit Klášter kapucínů s kapucínskou hrobkou. Centrem městské památkové 

rezervace, zřízené v roce 1989, je náměstí Svobody, obklopené typickými domy 

představujícími městskou architekturu. Symboly utrpení občanů města Brna jsou 

morové sloupy na zmiňovaném náměstí Svobody a Zelném trhu. 

V Brně se také nachází přes padesát církevních památek. Nejvýznamnějšími jsou 

chrám sv. Petra a Pavla, Kostel sv. Jakuba s kostnicí, jejíţ počátky sahají  

aţ do 13. století, Českobratrský evangelický chrám Jana Ámose Komenského a kostel  

sv. Tomáše.  

Mezi turisticky nejvyhledávanější architektonické památky v Brně patří 

funkcionalistická vila Tugendhad, která je součástí světového dědictví UNESCO,  

Löw Beerova vila sousedící se známější vilou Tugendhad, případně vila architekta 

Dušana Jurkoviče. 

                                                 
2
 Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (anglicky United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) 
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Brno je známé také jako město divadel, muzeí a galerií. Sídlí zde Národní 

divadlo, Městské divadlo, Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo, divadlo Reduta a řada 

menších divadel. Nejnavštěvovanějšími muzei jsou Technické muzeum, Moravské 

Zemské muzeum či Muzeum města Brna na Špilberku. Za zmínku také stojí Moravská 

galerie Brno i sídlo Státní filharmonie Brno s nejkrásnějším novorenesančním sálem. 

4.2.2 Společensko zábavní potenciál 

Společensko zábavní potenciál je v destinacích představován především formou 

odpočinku, zábavy, relaxace a sportu, ale také formální stránkou jako například 

kongresovými nebo jinými druhy společenských událostí. V brněnské destinaci se jedná 

především o veletrţní a kongresové, sportovní, zábavní i jiné atraktivní programy 

společenských událostí. Můţeme zde také zařadit neustále populárnější nákupní 

cestovní ruch soustředěný do obřích nákupních center nebo populární novinky na poli 

zábavných her jako laser game nebo exit game, za kterými do Brna míří stále více 

návštěvníků. 

Nejvýznamnější a nejhojněji navštěvovanou sportovní událostí v destinaci města 

Brna je Velká cena silničních motocyklů, konaná v areálu brněnského Masarykova 

okruhu. Tato společenská událost kaţdoročně do Brna přiláká na dvě stě tisíc 

návštěvníků a představuje tak pro město i všechny zainteresované soukromé subjekty 

vysoký potenciál (Automotodrom Brno, 2013). 

Další brněnskou významností je přehlídka ohňostrojů Starobrno Ignis Brunensis, 

pořádaná v rámci letního festivalu Brno město uprostřed Evropy pod hrady Špilberk  

a Veveří. Tento neméně navštěvovaný festival probíhá v měsících květnu a červnu  

a nabízí návštěvníkům velice bohatý program. 

Mezi Brněnské tematicky významné oblasti patří také veletrţní a kongresový 

cestovní ruch, který významným způsobem generuje příjmy z cestovního ruchu  

a je tudíţ po ekonomické stránce nezastupitelný. Brno patří k nejstarším průmyslovým 

střediskům ve střední Evropě. Brněnské výstaviště s výstavní plochou 130 000 metrů 

čtverečních se řadí mezi největší světová výstaviště (23. místo). Na brněnském 

výstavišti se ročně koná zhruba 50 veletrhů, které navštíví téměř milion návštěvníků 

(BVV, a. s., 2014). Jedním z nejvýznamnějších veletrhů je Mezinárodní strojírenský 

veletrh, který patří mezi nejuznávanější evropské průmyslové veletrhy. Výstaviště  

je rovněţ místem konání různých kongresů, sjezdů, sportovních akcí, plesů a koncertů. 
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Město Brno disponuje dobrými veletrţními a kongresovými předpoklady, které by měly 

být reflektovány v Programu rozvoje cestovního ruchu. 

Dle výzkumu prováděného agenturou CzechTourismu v letní sezóně roku 2014 

označily 4 % z celkového počtu 133 815 respondentů jako převaţující důvod návštěvy 

Brna nákupy (CzechTourism, 2010). Účastníci této formy cestovního ruchu vyhledávají 

zejména velká nákupní střediska nacházející se především na periferii města. 

V současné době se v Brně nachází šest těchto center, z nichţ největší a zároveň 

nejnavštěvovanější je brněnská Olympia a Galerie Vaňkovka. 

Díky své bohaté infrastruktuře a inovativní vyspělosti disponuje Brno 

nejmodernějšími zábavními parky pro celé rodiny a stává se tak, vyhledávaným cílem 

pro trávení volného času. Vysokou návštěvnost zaznamenává nově otevřený vědecko 

zábavní park VIDA, který láká za zábavou a poznáním celé rodiny. Svojí popularitu  

si v Brně získaly i zábavní hry Laser game či Exit game. Pro děti jsou v Brně 

připraveny zábavní parky Wikyland a Bongopark, které patří mezi největší centra svého 

druhu ve střední Evropě. 

4.2.3 Přírodní potenciál a potenciál aktivního vyžití 

Přírodní potenciál je vyjadřován zejména geomorfologickými a klimatickými 

vlivy. 

Město Brno je ze tří světových stran obklopeno zalesněnými vrchy, pouze  

na jiţní straně města utváří krajinný ráz Jihomoravská níţina. Brnem protékají dva 

důleţité vodní toky Svratka a Svitava. Průměrná roční teplota vzduchu  

se v Jihomoravském kraji pohybuje mezi 10 aţ 12 stupni celsia a roční úhrn sráţek činí 

622 milimetrů (Český hydrometeorologický ústav, 2015). Klimatické podmínky v Brně 

v posledních letech výrazně zlepšuje efektivní ekologizace, kterou zabezpečuje 

restrukturalizace výroby a přechod k vytápění ušlechtilými palivy.  

Na území města se nachází několik chráněných území, vyhlášených za přírodní 

památku nebo přírodní rezervaci. Je to např. lokalita Červeného kopce či Stránská skála 

na severu města. Jsou zde také dva přírodní parky, Podkomorské lesy a Baba. 

Nejznámějšími parky ve městě jsou Luţánecký park, Wilsonův les a Denisovy sady.  

Mezi významné brněnské přírodně rekreační oblasti patří také Brněnská 

přehrada, umoţňující lodní plavby, návštěvu brněnské zoologické zahrady a státního 

hradu Veveří či jiné přírodně rekreační vyţití. Brněnská zoologická zahrada byla v roce 
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2013 třetím nejnavštěvovanějším turistickým cílem Jihomoravského kraje. V celém 

kalendářním roce ji navštívilo přes 260 tisíc návštěvníků (CechTourism, 2014). Další 

pýchou města Brna bude jistě nově vznikající areál Hněvkovského, který sdruţuje 

nespočet sportovišť. V současnosti zde vzniká přírodní biotop určený k sezónnímu 

koupání. Obě tyto oblasti spojuje nejdelší Brněnská cyklostezka, vyuţívaná převáţně 

cyklisty a in-line bruslaři. Můţeme také zmínit nově rekonstruovaný sportovní  

a rekreační areál Kraví Hora nebo komplex s venkovními bazény nesoucí název 

Riviéra. 

Sportovní vyţití ve městě zastřešuje zhruba 600 sportovních zařízení  

a sportovišť. Patří k nim bazény, tělocvičny, hřiště, sportovní stadiony a podobně 

(MMB, 2014).  

Ve městě Brně působí mnoho sportovních oddílů, které spolu navzájem 

spolupracují prostřednictvím projektu Unie sportovních klubů města Brna. Projekt unie 

sportovních klubů byl iniciován samotnými kluby ve spolupráci s vedením města. Jeho 

hlavním cílem je podpora mládeţnického sportu a pořádání sportovních událostí, 

určených široké veřejnosti. Nejtradičnějšími sportovními oddíly v Brně jsou hokejová 

Kometa spolu s fotbalovým oddílem FC Zbrojovka Brno. Jejich stadiony pravidelně 

navštěvuje přes sedm tisíc diváků a koná se zde i řada koncertů.  

4.3 Realizační předpoklady  

(Materiálně – technická základna) 

Tématem podkapitoly s názvem Realizační předpoklady bude charakteristika 

městské materiálně technické základny. Podrobněji budou rozebrány a zhodnoceny 

oblasti dopravy, ubytování, stravování, zábavy a propagace města. 

4.3.1 Dopravní potenciál 

Díky své poloze a výborné dopravní dostupnosti je moţné Brno zařadit  

do tzv. „zlatého“ prstence středoevropských turisticky velmi atraktivních měst Vídeň, 

Praha, Budapešť a Kraków. 

Brno leţí na dálnici D1 ve strategické vzdálenosti mezi Prahou, Ostravou, 

Bratislavou a Vídní. Do všech těchto měst se dá z Brna přijet ve dvouhodinovém 

časovém intervalu. 
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Mezinárodní Letiště Brno-Tuřany činí toto město dostupným pro všechny 

evropské destinace během pár hodin. Metropole Brna je tak spojena pravidelnými lety 

například s Londýnem, Eindhovenem, ale i mnoha dalšími nejen evropskými 

destinacemi. Následující graf 4. 4. znázorňuje počty odbavených cestujících Letiště 

Brno v tisících dle jednotlivých roků. 

 

Graf č. 4. 4. Počet odbavených cestujících – Letiště Brno 2004-2014 

Zdroj: autor podle Letiště Brno (2015) 

 

Z grafu je patrná nestálá tendence vývoje. Zatímco od roku 2004 aţ do roku 

2008 přetrvával pravidelný meziroční nárůst počtu odbavených cestujících, od roku 

2008 jejich počet nepravidelně kolísá. Za posledních 10 let dosáhlo letiště vyššího počtu 

odbavených cestujících neţ v uplynulém roce 2014 pouze v letech 2008, 2011 a 2012. 

V roce 2014 z brněnského letiště odcestovalo téměř půl milionu cestujících. Rekordními 

měsíci byly tradičně červenec a srpen, kdy ve vrcholu hlavní letní sezóny odbavovací 

halou prošlo měsíčně 90 tisíc pasaţérů. Z letiště, situovaného na okraji města v blízkosti 

dálnice D1, jezdí autobusové linky MHD do centra města (Letiště Brno, 2015). 

Brno je rovněţ významnou ţelezniční křiţovatkou historicky spojenou s Vídní, 

Bratislavou a Prahou. V úseku mezi Prahou, Brnem, Břeclaví a Bratislavou zrychlují 

dopravu vysokorychlostní vlaky typu Pendolino. Napojení krajského města Brna  

na okolní kraje a státy zajišťuje kaţdodenně několik souprav kategorie EuroCity  

a Intercity. Hlavní ţelezniční nádraţí se nachází přímo v centru města a je propojeno 

s hustou sítí městské hromadné dopravy a taxi sluţby. Brněnské Hlavní nádraţí je spolu 
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s Břeclaví nejstarším nádraţím v České republice a jeho hlavní budova je chráněna jako 

kulturní památka České republiky. V těsné blízkosti ţelezničního hlavního nádraţí  

se nachází také Ústřední autobusové nádraţí Zvonařka či nádraţí dopravní společnosti 

Student agency na ulici Benešova, které je taktéţ chráněnou stavební památkou. 

Graf 4. 5. vypovídá o stavu vozového parku dopravního podniku města Brna  

za rok 2013. 

 

Graf č. 4. 5. Stav vozového parku DPMB v roce 2013 

Zdroj: autor podle DPMB (2014) 

 

Brněnská městská hromadná doprava disponuje postačující kapacitou vozového 

parku. Doprava po městě je zabezpečována Dopravním podnikem města Brna  

a Integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje s jednotným tarifem. 

Zajímavostí je, ţe dopravní podnik města Brna zabezpečuje i lodní přepravu  

po Brněnské přehradě. Všechny typy jízdenek jsou prodávány v předprodeji,  

na ţelezničních i autobusových nádraţích či v prodejnách s denním tiskem, případně 

s příplatkem u řidiče. Novinkou brněnského dopravního podniku je prodej SMS 

jízdenek, které si mohou cestující zakoupit prostřednictvím svého mobilního telefonu, 

formou odeslání SMS zprávy. Tímto gestem se snaţí brněnský dopravní podnik 

přizpůsobit moderním technologickým trendům a poskytnout tak cestujícím větší 

komfort při cestování městskou hromadnou dopravou. Zároveň je třeba poukázat  

na značnou bezbariérovost brněnské MHD, kdy téměř polovina vozů je plně 
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bezbariérových. V neposlední řadě město ve spolupráci s brněnským dopravním 

podnikem vybudovalo celkem 89 zastávek uzpůsobených normě pro pohodlný nástup  

a výstup vozíčkářů. Problémem brněnské MHD je však její cenová politika a relativní 

netransparentnost (DPMB, 2014). 

Brno rovněţ trvale suţují problémy s automobilovou dopravou, jejichţ 

východiskům brání neexistence velkého městského okruhu, který by jistě zlepšil 

plynulost silničního provozu ve městě. V okolí centra města panuje extrémní nedostatek 

parkovacích míst, coţ pro město představuje problém, neboť nepovolené parkování 

v ulicích sniţuje jejich průjezdnost.  

4.3.2 Potenciál ubytovacích služeb 

Tématem podkapitoly věnující se potenciálu ubytovacích sluţeb ve městě  

je analýza kapacit a návštěvnosti ubytovacích zařízení na území města Brna. Graf 4. 6. 

poukazuje na celkové kapacity ubytovacích zařízení na území města Brna. Data jsou 

revidována za rok 2013. 

 

Graf č. 4. 6. Kapacity ubytovacích zařízení na území Brna 2013 

Zdroj: autor podle CCRJM (2014) 

 

Zásadní informací vyplývající z následujícího grafu 4. 6. je, ţe celkový počet 

veškerých ubytovacích zařízení na území města dosahuje hodnoty 131. Tato hodnota 

ukrývá celkem 56 hotelových zařízení, z nichţ však v současnosti ani jedno nedosahuje 
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klasifikačního ohodnocení pěti hvězdiček. Dále hodnota počtu zařízení zahrnuje  

41 penzionů, 2 kempy, 4 turistické ubytovny a zbytek ostatních zařízení vztahujících  

se k oblasti cestovního ruchu na území města (ČSÚ, 2015). 

Doplňující informací je poté souhrnný počet pokojů, lůţek a míst pro stany  

a karavany v územním celku města Brna. 

Z uvedené statistiky je dle mého názoru moţné zhodnotit kvantitu brněnských 

ubytovacích zařízení za dostačující, avšak pomyslnou kaňkou na jejich kvalitě  

je nedostupnost pětihvězdičkového hotelového zařízení. Tento handicap téměř 

znemoţňuje Brnu pořádání významných světových nejen kongresových událostí. 

Další graf 4. 7. vyjadřuje vytíţenost hromadných ubytovacích zařízení ve městě 

Brně v identickém roce jako graf kapacit. 

 

Graf č. 4. 7. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Brně 2013 

Zdroj: autor podle CCRJM (2014) 

 

Zmíněná statistika udává, ţe hromadná ubytovací zařízení v Brně více vytěţují 

zahraniční hosté, kteří při návštěvě města zároveň vícekrát přenocují.  

Zajímavostí v sektoru ubytování je metoda couchsurfingu. Tato komunita  

je aktuálně na vzestupu především ve vyspělejších zemích. V Brně je komunita 

vyznavačů couchsurfingu jiţ silně rozrostlá. Po celém území města nabízí moţnost 

ubytování celkem 7873 couchsurferů, z nichţ 5813 u své nabídky poskytnutí 

přechodného ubytování uvádí poznámku „moţná“. Dále komunita sdruţuje 801 lidí, 
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kteří chtějí pouze vyuţít moţnosti poznání a komunikace se zahraničními turisty,  

bez případného poskytnutí ubytování. Výhodou je moţnost vyuţití této metody jako 

alternativy levného ubytování v destinaci cestovního ruchu (Couchsurfing, 2015). 

4.3.3 Potenciál stravovacích služeb 

V současnosti neexistuje ţádná uveřejněná databáze, která by udávala přesný 

počet stravovacích zařízení na území města Brna.  

Za účelem zkvalitnění těchto informací pro cestovní ruch v České republice 

vznikl v roce 2014 projekt realizovaný Ministerstvem pro místní rozvoj a dotovaný 

Evropskou unií. Bohuţel však sdruţuje pouze informace za jednotlivé kraje. Tento 

výzkum udává, ţe na území Jihomoravského kraje provozuje stravovací činnost 

dohromady 4 tisíce stravovacích zařízení, coţ představuje téměř 10 % z celkového 

počtu 41 tisíc zařízení v České republice (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014).  

Z veřejné databáze MOS, provozované Českým statistickým úřadem, vyplývá,  

ţe na území města Brna v roce 2013 činnost ubytování, stravování a pohostinství 

vykonávalo celkem 5051 hospodařících subjektů (Český statistický úřad, 2015). 

Z uvedených statistik není zřejmý dostatek či nedostatek stravovacích kapacit  

ve městě. Pravdou je, ţe Brno se i přes relativní dostatek kapacit jiţ v delším časovém 

horizontu potýká s přílišnou poptávkou po stravovacích zařízeních, za coţ vděčí 

obzvláště sto tisícům studentů. Významným lákadlem zahraničních turistů především  

ze západní Evropy je také cenová dostupnost stravovacích zařízení oproti jejich rodným 

zemím. 

4.3.4 Noční život v Brně 

Brno je vyhledávanou destinací mladých lidí, kteří kaţdoročně míří do města  

za účelem pobavení a nočního ţivota. Tomuto přílivu čelí velké mnoţství nočních 

klubů, barů a tanečních klubů, nacházejících se v samotném centru města. Tyto 

brněnské podniky disponují propracovaným marketingem, kdy téměř kaţdý den 

pořádají nespočet tematických akcí.  

Za účelem nočního ţivota do Brna cestuje mnoho mladých Nizozemců a Britů, 

čemuţ kromě cenové dostupnosti podniků napomáhají také přímé nízkonákladové 

letecké linky na trasách Brno – Eindhoven a Brno – Londýn. V minulosti Brno velkou 

měrou navštěvovali také italští turisté a to především díky pravidelné nízkonákladové 
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lince na trase Brno – Bergamo. Avšak následným zrušení této linky nastal markantní 

úbytek italské klientely ve městě. 

4.3.5 Informační centra a propagace města 

V současnosti provozuje město Brno tři městská turistická informační centra. 

Jsou to informační centra v budově Staré radnice, na Špilberku a v areálu přístaviště 

Brněnské přehrady. 

První zmiňované turistické informační centrum v budově Staré radnice spadá 

rozsahem a kvalitou poskytovaných sluţeb do kategorie A v rámci jednotné klasifikace 

prováděné Asociací turistických informačních center. Nabízí návštěvníkům  

a obyvatelům města veškerý souhrn sluţeb, které si jen mohou přát. Od moţnosti vyuţít 

internet, přes podávání uţitečných rad, aţ po vyuţití předprodeje vstupenek na kulturní 

akce či průvodcovských a ubytovacích sluţeb. Toto turistické informační centrum má 

otevřeno celoročně sedm dní v týdnu. 

Dalším brněnským turistickým informačním centrem je informační centrum  

na Špilberku. Nachází se na hradbách vedle pokladny hradu a poskytuje všechny 

informace nejen o hradu, ale i o městě Brně. 

Poslední turistické informační centrum v areálu přístaviště Brněnské přehrady  

je otevřeno pouze v průběhu letní sezóny, a to v měsících červnu, červenci a srpnu. 

Brno disponuje propracovaným webem, na kterém kaţdý návštěvník najde 

základní uţitečné informace a odkazy. Můţeme zmínit také weby GOtoBRNO  

a TICBRNO, jejichţ provozovatelem je také město Brno. Tyto portály sdruţují aktuální 

informace o veškerých brněnských atraktivitách či také různé tipy a náměty, co v Brně 

navštívit. V neposlední řadě tady kaţdý najde informace o cenách a otevíracích dobách 

všech památek. Dále je třeba zmínit, ţe se město aktivně zasazuje o propagaci regionu 

spoluprací s Českou centrálou cestovního ruchu, Ministerstvem pro místní rozvoj  

či mnoha dalšími agenturami a portály. 

Následující graf 4. 8. poukazuje na zdroje získávání informací brněnskými 

návštěvníky.  
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Graf č. 4. 8. Preference brněnských návštěvníků ve zdrojích informací 

Zdroj: autor podle CzechTourismu (2015) 

 

Dle grafu CzechTorismu získávají návštěvníci Brna nejdůleţitější informace 

zejména prostřednictvím internetu. Nejvyšší podíl představují dobře známé vyhledávače 

typu Google či Seznam. V posledních letech nabývají oblíbenosti také turistické 

informační portály Kudy z nudy, Výletník a podobně, coţ se projevuje i v našem grafu. 

Mnoho brněnských návštěvníků také získává informace prostřednictvím svých 

známých. Tato forma propagace je na poli marketingu tou nejlepší, neboť dobré jméno 

šířené mezi veřejností dokáţe přilákat mnohem více potenciálních návštěvníků,  

neţ kdejaká drahá například televizní reklama. Takřka zanedbatelné mnoţství lidí 

získává v době moderních chytrých technologií informace z tisku. Jinak tomu není  

ani v rámci destinace Brno.   

4.4 SWOT analýza 

Analytická metoda SWOT analýzy se zaměřuje na komplexní zhodnocení 

destinace Brno. Jejím cílem je vyzdvihnout silné stránky města Brna z pohledu 

cestovního ruchu a zároveň poukázat na ty slabší. Další částí SWOT analýzy  

je posouzení vnějších vlivů, které jsou rozděleny na kýţené „příleţitosti“ a neţádoucí 

„hrozby“. Všechny body v analýze jsou řazeny sestupně dle významnosti a váhy.  

Dále je třeba podotknout, ţe oficiální SWOT analýza z roku 2009, uveřejněná 
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Magistrátem města Brna v rámci Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna  

na období 2010 – 2015, prezentuje pár rozličných bodů. Jejich odlišnost je však dána 

datem jejího zpracování, neboť postupem času došlo ve městě k řadě změn. 

   

Obrázek č. 4. 3. SWOT analýza města Brna 

Zdroj: autor (2015) 

Silné stránky 

Brněnské silné stránky tvoří především jeho postavení a prestiţ v rámci České 

republiky. Brno je druhým největším městem České republiky a zároveň přirozeným 

centrem Jihomoravského kraje. Proto zde sídlí významné státní a krajské instituce. 

Výhodná poloha Brna v rámci ČR i Evropy řadí Brno mezi jedno z nejvyhledávanějších 

českých a evropských měst. Mezinárodní Letiště Brno Tuřany činí město dostupné  

i leteckou dopravou, coţ dále prohlubuje brněnský potenciál pro cestovní ruch. Město 

Brno disponuje nepřeberným mnoţstvím turistických atraktivit všeho druhu. Zejména 

kultura je zde na velmi dobré úrovni. Městská hromadná doprava je z větší části 

bezbariérová a technickým uzpůsobením svých vozů a zastávek umoţňuje 
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handicapovaným pohodlné nástupy a výstupy. Je třeba také zmínit, ţe město soustavně 

provozuje síť turistických informačních center, prostřednictvím kterých nabízí svým 

návštěvníkům maximální komfort a orientaci. 

 

Slabé stránky 

Největší brněnskou slabinou je špatná dopravní infrastruktura. Neustálé dopravní 

prostoje spolu s nedostatkem parkovacích míst v centru města vytváří špatný obraz Brna 

v povědomí všech návštěvníků. Takřka katastrofální stav panuje v prostorách kolem 

ţelezničního a autobusového nádraţí, které jsou v chátrajícím stavu, neboť jiţ po řadu 

let nebyly nikterak renovované. Auta, lidé, autobusy, bezdomovci a špína, ti všichni 

z tohoto dopravního uzlu vytvářejí enormně zatíţený a nepříliš pohledný prostor. 

Turisté, kteří přijedou do Brna poprvé, se musí cítit strašlivě, obzvláště kdyţ přijedou 

třeba z Vídně, kde právě dokončili stavbu krásného moderního nádraţí. Nevyuţitím 

maximálních kapacit brněnského letiště se město připravuje o spousty potenciálních 

návštěvníků, kteří by přispěli k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v destinaci. 

Nedostatečné zázemí pro vrcholové sporty spolu s neexistencí pětihvězdičkového 

hotelového zařízení znemoţňují městu pořádání větších, nejen sportovních akcí. Přílišné 

zastarání brněnských veletrhů způsobuje vyšší energetické náklady na jejich provoz, 

čímţ postupně dochází k částečnému útlumu jednotlivých výstav a veletrhů. Taktéţ 

dosavadní neexistencí systému sdílení kol Brno poněkud zaostává za svými 

vyspělejšími konkurenty.  

 

Příležitosti 

Příleţitosti Brna spočívají zejména ve větší zainteresovanosti městských 

subjektů o prohloubení vzájemné spolupráce. Obnova slávy brněnského sportu  

by mohla pravidelně do města lákat sportovní fanoušky z celého regionu. Zároveň  

by po případné výstavbě pětihvězdičkového hotelového zařízení, mohlo město usilovat 

o pořádání mezinárodních sportovních událostí, coţ by zapříčinilo jeho další prestiţ. 

Podpora cykloturistiky je ve městě důleţitá pro aktivní vyţití městských návštěvníků, 

ale i obyvatel. Mohlo by totiţ dojít k tomu, ţe by za účelem toho vyţití začali cestovat 

do jiných destinací, nabízejících lepší podmínky. Tím by došlo k odlivu peněţních 

prostředků do jiných destinací. Případná revitalizace brněnských veletrhů by pozvedla 

jejich dlouhodobou slávu a významnost a přilákala by do Brna nové vystavovatele.  
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I výstavba většího kongresového centra by městu otevírala nové moţnosti a jistě  

by se bohatě zúročila. Brněnskou příleţitostí, jak zaujmout a přilákat do města nové 

návštěvníky, je propagace formou tzv. šeptandy, čili ústních referencí mezi lidmi.  

Pro tento druh propagace je důleţitá maximální spokojenost všech návštěvníků. Další 

vhodnou formou propagace pro město Brno je vzbuzení pozornosti prostřednictvím 

virálního
3
 či buzz

4
 marketingu. V neposlední řadě by město Brno nemělo opomíjet 

potenciál, který pro něj představuje téměř sto tisíc studentů. Studenti sice nepatří mezi 

nejmovitější klientelu, avšak za zábavu a společenský ţivot jsou ochotni utrácet nemalé 

peněţní částky. 

 

Hrozby 

Určitou hrozbu pro Brno představuje sílící význam menších měst, která 

v posledních letech investovala vysoké finanční prostředky do podpory cestovního 

ruchu. Zmínit můţeme například průmyslovou Ostravu, turisticky velice oblíbenou 

Olomouc či třeba Plzeň, město světově proslulé pivem. Fatální následky pro Brno můţe 

znamenat lhostejnost k řešení problematiky silniční dopravy ve městě, neboť špatná 

dopravní situace utváří městu negativní obraz. Nedostatečnou podporou sportu  

a rekreačního vyţití se Brno samo připravuje o podstatnou část inkasa peněţních 

prostředků z cestovního ruchu. Stejný následek má i nepříliš rozsáhlá propagace města 

v zahraničí. Nízká vyuţitelnost ubytovacích zařízení tuzemskou klientelou  

a neuspokojená poptávka po stravovacích zařízeních jsou jistými náznaky, ţe ubytovací 

a stravovací zařízení ve městě efektivně nevyuţívají svého potenciálu. Určité ohroţení 

nastává v případě, kdyţ si návštěvníci chtějí k večeru posedět v některé z brněnských 

restaurací, ale z důvodu jejich obsazenosti nenacházejí volné místo. Problémem jsou 

také ceny městské hromadné dopravy, které spíše demotivují cestující k jejímu vyuţití. 

Tato iniciativa můţe také zanechat jisté negace v myslích všech návštěvníků města. 

4.5 BCG matice návštěvníků/produktů města Brna 

Při vyuţití metody Bostonské (téţ nazývané jako portfoliové) matice budeme 

vycházet z dat získaných prostřednictvím výzkumu agentury CzechTourismu, který 

                                                 
3
 Virální marketing je marketingová technika, která pro šíření komerčního 

sdělení vyuţívá sociálních sítí. 

4
  Buzzmarketing je forma marketingu, jeţ se zaměřuje na vyvolání rozruchu. 
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probíhal v období let 2010 aţ 2014. Výzkum vznikal především za účelem zkvalitnění 

informací o cestovním ruchu v rámci jednotlivých regionů. Zaměřuje se na zkoumání 

údajů o návštěvnících, jejich potřebách, motivech návštěvy, spokojenosti se sluţbami, 

vztahů k regionům a mnoha dalších. Hodnoty ve všech grafech jsou vyjádřeny 

procentuálním podílem z celkového spektra 133 815 vybraných respondentů. 

Níţe uvedený graf 4. 9. vyhodnocuje preference aktivit brněnských návštěvníků. 

 

Graf č. 4. 9. Preference aktivit brněnských návštěvníků 

Zdroj: autor podle CzechTourism (2015) 

 

Následující graf 4. 10. udává, jak dlouho se brněnští návštěvníci při svém pobytu 

na území města zdrţují. Respondent má na výběr ze čtyř variant „Jednodenní“, 

 „1 aţ 2 noclehy“, „3 aţ 7 noclehů“ či „Delší“. 
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Graf č. 4. 10. Délka pobytu návštěvníků na území Brna 

Zdroj: autor podle CzechTourism (2015) 

 

Předmětem grafu 4. 11. je výzkum vztahů brněnských návštěvníků k městu 

Brnu. Moţnými odpověďmi jsou „Ano, byl/a jsem zde uţ vícekrát“, „Ano, byl/a jsem 

zde 1 aţ 3 krát“ či „Ne, jsem tu poprvé“. 

 

Graf č. 4. 11. Vztah brněnských návštěvníků k městu Brnu 

Zdroj: autor podle CzechTourism (2015) 
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Další dva grafy jiţ budou hodnotit brněnské návštěvníky pouze 

z demografického hlediska. Graf 4. 12. člení návštěvníky do jednotlivých skupin  

dle věkového sloţení. Skupiny jsou voleny do pěti kategorií pro vyšší vypovídající 

hodnotu. Jde o kategorie v rozmezí věku „Do 25 let“, „26 aţ 34 let“, „35 aţ 49 let“, 

„50 aţ 59 let“ a „60 let a více“. 

 

Graf č. 4. 12. Věkové sloţení brněnských návštěvníků 

Zdroj: autor podle CzechTourism (2015) 

 

Posledním grafem, který bude vyuţit při tvorbě portfoliové BCG matice je graf 

4. 13. s názvem Pohlaví. Jeho cílem je roztřídění návštěvníků na „Ţeny“ a „Muţe“. 
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Graf č. 4. 13. Sloţení návštěvníků dle pohlaví 

Zdroj: autor podle CzechTourism (2015) 

 

Dojné krávy 

Dojnými krávami označujeme produkty či návštěvníky, představující pro danou 

destinaci dominantní podíl v oblasti přílivu a zájmu návštěvníků. Zároveň bývají 

zpravidla zdrojem nevyšších příjmů, neboť se zde většinou ubytují, stravují a vyuţijí  

i dalších sluţeb cestovního ruchu. Cílem kaţdé destinace by měla být maximální péče  

o tyto produkty a návštěvníky, aby jim mohla nabídnout veškerý komfort a dosáhla  

tak jejich opakované návštěvy či šíření dobrého jména. 

V destinaci Brno mezi dojné krávy řadíme především poznávací turistiku, která 

v rámci výzkumu preferovaných aktivit v regionu dosáhla hodnoty 48,6 % z celkového 

počtu 133 815 respondentů. Poznávací turistika zahrnuje návštěvy hradů, zámků, 

památek, muzeí, galerií a podobně. Dále zde patří pěší turistika, která byla hodnocena 

ve stejném výzkumu hodnotou 36,7 % (CzechTourism, 2015). 

Z hlediska návštěvníků je Brno nejvíce navštěvováno věkovou kategorií  

od 35 do 49 let. Větší podíl návštěvníků představují ţeny. Největší potenciál pro město 

tvoří jednodenní návštěvníci, kteří se do Brna opakovaně vracejí a šíří tak dobré jméno 

destinace. Tito návštěvníci patří mezi tzv. dojné krávy, protoţe jednoznačně vévodí 

statistikám délky pobytu a návštěvnosti ve městě.  
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Hvězdy  

Hvězdami jsou nazývány produkty či segmenty návštěvníků, které dosahují 

taktéţ vysokého potenciálu destinace, avšak ne v takové míře jako skupina nesoucí 

název dojných krav. Je třeba investovat do jejich propagace a udělat z nich dojné krávy.  

V Brně je potenciál hvězd soustřeďován do oblasti kultury a společenského 

vyţití. Návštěvy kulturních akcí jako například festivalů, slavností, koncertů a podobně, 

získaly ve výzkumu preferovaných aktivit na území Brna 31,9 % z počtu  

133 815 vybraných respondentů. Společenský ţivot a zábava láká nepříliš rozdílných 

29,9 % respondentů (CzechTourism, 2015). Brno disponuje nepřeberným mnoţstvím 

objektů pro pořádání všech druhů kulturních událostí. Na své si zde jistě přijdou 

vyznavači klasických, ale i moderních kulturních akcí. V oblasti společenského ţivota  

a zábavy je nutné neustále sledovat aktuální trendy a pravidelně inovovat, případně 

diferencovat portfolio nabízených sluţeb. Pokud chce město transformovat zmíněné 

hvězdy na dojné krávy, musí zvýšit povědomí o moţnostech tohoto vyţití ve svém 

teritoriu. Osobně bych volil především formu masové propagace a reklamy nejen 

v Česku, ale i za hranicemi. 

Do kategorie hvězd můţeme také začlenit návštěvníky ve věku od 26 do 34 let, 

neboť jsou druhou nejpočetnější věkovou skupinou, která Brno dle výzkumu 

CzechTourismu navštěvuje. Dále je třeba věnovat pozornost návštěvníkům, kteří v Brně 

tráví 3 aţ 7 nocí. Díky svému dlouhému pobytu stihnou v destinaci vyuţít mnoha sluţeb 

a přinesou tak více finančních prostředků do celé destinace.  

 

Otazníky 

Otazníky pojmenováváme ty produkty a návštěvníky, u kterých je doposud 

nejistý potenciál růstu. Je nutno vyhodnotit jejich perspektivu. Nadějné podpořit  

a přetvořit na dojné krávy formou investic. Ostatní je nezbytné eliminovat. 

Brněnská destinace ukrývá tři typy tohoto potenciálu. Jedná se o cykloturistiku, 

vodní sporty a návštěvy sportovních akcí, o které je mezi účastníky cestovního ruchu 

zájem, avšak jejich případnému rozvoji brání nedostatečná infrastruktura a zázemí.  

Dle výzkumu preferovaných aktivit na území Brna pořádaného agenturou 

CzechTourismu dosáhlo koupání a vodní sporty počtu 23,5 % a cykloturistika 13,1 % 

ze souhrnného počtu 133 815 respondentů (CzechTourism, 2015). V současné době 

však dochází k výstavbě přírodního biotopu a rekonstrukci bazénového komplexu 
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Riviéra. Dále prochází rozsáhlou rekonstrukcí největší městská cyklostezka spojující 

areál Brněnské přehrady s rekreačně sportovní oblastí Hněvkovského. V plánu je také 

výstavba zcela nových cyklotras propojujících městské periferie se samotným centrem. 

Tyto iniciativy nasvědčují uvědomění města o neuspokojivé infrastruktuře těchto forem 

cestovního ruchu. Podpora cyklistiky ve městech je značně dotována evropskými fondy, 

neboť přispívá k regulaci automobilové dopravy a významně šetří ţivotní prostředí. 

Závaţnějším problémem Brna je nedostatečné zázemí pro pořádání větších sportovních 

akcí, z čehoţ vyplývá dosaţení hodnoty pouze 8 % v rámci totoţného výzkumu. 

Výjimkou je pouze Masarykův okruh, který disponuje kvalitním zázemím pro pořádání 

největší sportovní události na území České republiky s názvem Velká cena silničních 

motocyklů. Naproti tomu brněnské fotbalové a hokejové stadiony s ţalostnou kapacitou 

kolem 8 tisíc diváků absolutně neodpovídají významnosti druhého největšího města 

České republiky. Podmínkou pořádání mezinárodních fotbalových šampionátů  

je dle regulí FIFA
5
 minimální kapacita 30 tisíc diváků. Hokejové šampionáty nemají 

předepsanou povinnou minimální kapacitu hlediště, i přesto je však nepsaným 

předpokladem kapacita alespoň 10 tisíc diváků. Pokud by Brno zajistilo vybudování 

těchto stadionů, jistě by markantně vzrostl zájem o návštěvu sportovních akcí ve městě. 

Otazníky jsou i mladí turisté do 25 let, jejichţ podíl v návštěvnosti města je také 

nemalý. Navíc jim Brno můţe nabídnout širokou škálu různorodých sluţeb. Otázkou 

však zůstává, jak se Brno přizpůsobí novým trendům, které tato věková kategorie  

ve značné míře poptává a vyţaduje.  

 

Bídní psi 

Bídní psi jsou produkty či návštěvníci, jejichţ potenciál rozvoje je pro destinaci 

nepříliš znatelný aţ spíše zanedbatelný a zároveň dlouhodobě vykazují nízkou míru 

růstu. 

Pro město Brno představuje označení bídných psů především cestovní ruch 

seniorů, poněvadţ dle výzkumu agentury CzechTourismu navštěvuje Brno pouze  

12,8 % lidí starších padesáti let. Dále zde můţeme zařadit péči o fyzickou a duševní 

kondici (formou fitness, posilování, saun, rehabilitací a podobně), jeţ ve výzkumu 

                                                 
5
 Fédération Internationale de Football Association známá pod zkratkou FIFA je 

hlavní řídící organizace světového fotbalu, futsalu a pláţového fotbalu. 
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preferovaných aktivit dosáhla dvou procent z počtu 133 815 oslovených respondentů 

(CzechTourism, 2015).  

4.6 Benchmarking města Brna s konkurenčními městy 

Pro vyuţití srovnávací metody benchmarkingu připadá z pohledu Statutárního 

města Brna v úvahu v rámci České republiky nejvíce hlavní město Praha a centrum 

Severomoravského regionu, město Ostrava. Tyto města jsou zvolena především  

proto, ţe zaujímají srovnání města z obou trţních stran. Praha jiţ dlouhodobě dominuje 

trhu cestovního ruchu v České republice. Ostrava se naopak pohybuje na srovnatelné 

úrovni jako Brno, ale v některých oblastech se svými rivaly poněkud ztrácí krok. 

4.6.1 Praha 

Praha je hlavním a zároveň největším městem České republiky. Přes 1,2 milionu 

obyvatel a katastrální výměra 496 m
2
 z ní dělá 15. největší město Evropské unie. Dále  

je centrem hlavního dění v České republice. Sídlí zde prezident, vláda, parlament a jiné 

významné orgány. 

Destinace hlavního města Prahy disponuje nepřeberným mnoţstvím atraktivit, 

sluţeb a ubytovacích kapacit. Na trhu cestovního ruchu zaujímá dominantní postavení, 

kdy kaţdoročně přiláká 5 899 630 turistů, coţ představuje zhruba 38 % všech 

návštěvníků České Republiky (Český statistický úřad, 2015).  

Nespornou výhodou Prahy oproti ostatním městům České republiky je kvalita  

a dostatečná kapacita ubytovacích a stravovacích zařízení. Toto tvrzení dokládá fakt,  

ţe se na území Prahy vyskytuje dohromady 41 pětihvězdičkových hotelů z celkového 

počtu 856 hromadných ubytovacích zařízení (Český statistický úřad, 2015). 

Stravovacích zařízení je na území hlavního města Prahy dle výzkumu Ministerstva  

pro místní rozvoj, realizovaném v roce 2014, v celkovém součtu kolem 5500  

(MMR, 2014). 

Praţskou převahu v České republice prohlubuje i její postavení v ţebříčku 

nejvyhledávanějších lokalit světového obchodu. Proto mnoho nadnárodních firem 

usiluje o to, mít v Praze své zastoupení. Praha tak kaţdoročně pořádá plno obchodních  

či kongresových akcí světového formátu. Brno tyto největší akce pořádat bohuţel 

nemůţe, neboť předpokladem pro pořádání těchto akcí je existence pětihvězdičkových 

hotelů ve městě. 
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Další praţskou devízou oproti ostatním českým městům je existence největšího 

tuzemského letiště pojmenovaného po bývalém prezidentu České republiky Václavu 

Havlovi. Letiště Václava Havla spojuje Prahu s nepřeberným mnoţstvím světových 

destinací, coţ je evidentním hnacím motorem přílivu zahraničních návštěvníků. 

Z dopravního hlediska Praha disponuje také metrem, které umoţňuje cestujícím rychlé 

přesuny městem. S přihlédnutím k cenám jízdného praţského metra, kdy je jejich 

cenová hladina téměř totoţná jako dopravního podniku města Brna, nacházíme další 

praţskou výhodu. Praha také disponuje městským silničním okruhem, který  

se po otevření tunelu Blanka ještě rozšíří a uleví tak dopravě v centru města. Existence 

praţského metra také částečně řeší problém s parkovacími místy v samotném centru 

města, neboť nabízí návštěvníkům moţnost parkování v přilehlých oblastech, odkud  

se do centra mohou pohodlně a flexibilně dopravit metrem. Svojí pozornost si jistě 

zaslouţí i nově zrekonstruované praţské ţelezniční Hlavní nádraţí, které nabízí 

cestujícím veškerý komfort a přímé napojení na linky metra. 

Z kulturně historického hlediska je důvodem praţské nadřazenosti především její 

Městská památková rezervace Praha, zapsaná na seznamu světového dědictví 

UNESCO. Zahrnuje 1395 památkově chráněných domů, značný počet objektů drobné 

architektury, technické památky, historické zahrady a parky. Brněnská památková 

rezervace je daleko menší a nenabývá takového světového věhlasu (NPÚ, 2015). 

V neposlední řadě jsou zde největší kapacity pro pořádání sportovních akcí, 

koncertů či jiných společenských událostí. Vzhledem ke všem zmíněným 

významnostem a jedinečnostem je Praha mnohem více propagována a vnímána 

v zahraničí neţ Brno, které bude vţdy, i přes svůj půvab, zaujímat aţ druhé místo. 

4.6.2 Ostrava 

Město Ostrava leţí v severovýchodním cípu České republiky na pomezí regionů 

Moravy a Slezska. Počtem obyvatel a rozlohou se řadí na třetí místo v České republice, 

avšak svojí průmyslovou významností pomalu začíná Brno dohánět. Ráz města  

je vysoce poznamenán industriální výrobou a zejména hornictvím. V současné době 

však Ostrava prochází strukturálním vývojem, kdy směřuje spíše k modernímu profilu 

města, který se snaţí efektivně sladit s dlouhodobě zavřenými hutními komplexy. 

V industriálním souboru Vítkovických ţelezáren vzniklo muzeum se zónami 

společenskovědního, ale i aktivního vyţití. V areálu bývalé koksovny vzniklo nákupní  
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a komerční centrum včetně kulturního centra, situovaného do tří bývalých výrobních 

hal. Mezi hojně navštěvovaná hornická muzea patří také Důl Michal či muzeum 

Landek. Brno se bohuţel nemůţe pochlubit ţádným z těchto industriálních komplexů. 

Jediné moţné přirovnání snese pouze nákupní centrum nesoucí název Galerie 

Vaňkovka, zbudované v prostorách bývalé výrobní haly se stejnojmenným názvem. 

Výhodou Ostravy můţe být také její výborná dostupnost do Beskyd a Jeseníků, 

které dávají nepřeberné mnoţství námětů na turistické a lyţařské trasy. Brno se můţe 

pochlubit pouze neméně malebným krajem Jiţní Moravy, avšak za většími horami 

jakými jsou zmiňované Beskydy či Jeseníky musí obyvatelé a návštěvníci Brna dalece 

cestovat. Dále Ostrava těţí ze spolupráce s polskou Katovickou konurbací, která nabízí 

podobný krajinný ráz a taktéţ nepřeberné mnoţství turistických lákadel. Brno má zase 

mnohem lepší situační podmínky, především díky skvělé dostupnosti do Prahy, 

Bratislavy a Vídně.  

Ostrava disponuje také mošnovským letištěm, kam nyní byla nově vybudována 

ţelezniční trať. Mošnovské letiště je tedy první letiště v Česku s návazností na vlakovou 

dopravu. Trať byla vybudována za účelem podpory neprosperujícího letiště, které 

odbavuje jen několik letadel denně. V tomto směru Brno jednoznačně Ostravu předhání, 

neboť brněnské letiště odbavuje mnohem vyšší počty denních letů. Z hlediska dopravní 

dostupnosti z centra města je na tom také lépe brněnské letiště v Tuřanech, neboť leţí  

ve vzdálenosti dvaceti tří kilometrů od centra města, coţ je přesně polovina vzdálenosti 

mezi centrem Ostravy a mošnovským letištěm. 

Na území Ostravy v roce 2013 působilo 74 hromadných ubytovacích zařízení 

(Český statistický úřad, 2015). V identickém roce je k přenocování vyuţilo celkem  

194 887 hostů (Český statistický úřad, 2015). V porovnání s městem Brnem Ostrava 

vykazuje výrazně niţší ubytovací kapacity, na coţ navazuje i jejich slabší vytíţenost. 

Téměř totoţná situace panuje mezi těmito městy i v rámci stravovacích zařízení. 

Lepšími ekologickými aspekty na účastníky cestovního ruchu působí jistě město 

Brno, které efektivně vyuţívá energie a odpady. Naproti tomu ostravské ovzduší  

je i přes dlouhodobou snahu státu a městských radních silně poznamenané průmyslovou 

výrobou. Dle souhrnných dat Českého hydrometeorologického ústavu bylo v roce 2013 

v nejvíce postiţené části Ostrava Radvanice celkem 129 dní, kdy znečištění překročilo 

maximální povolený limit (Český hydrometeorologický ústav, 2014). Tento problém 

v jednom z nejšpinavějších regionů Evropy způsobují nejen průmyslové koncerny 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/13groc/gr13cz/png/o05_3_03.png
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v čele se společností ArcelorMittal Ostrava a. s., ale zejména domácnosti, které topí 

uhlím, kaly či odpadem. 

Z hlediska společensko událostní významnosti se Ostrava řadí na podobnou 

úroveň jako Brno. Ostrava můţe nabídnout oproti Brnu vyšší kapacity pro pořádání 

sportovních akcí, neboť disponuje hokejovým, fotbalovým a atletickým stadionem, 

vyhovujícím podmínkám pořádání mezinárodních akcí. Koná se zde například 

Mistrovství světa v ledním hokeji, tenisové zápasy Davis cupu či mezinárodní atletický 

mítink Zlatá tretra, které v době svého průběhu značně zvýší zisky subjektů v celém 

kraji.  Brnu tato kvalitní sportovní infrastruktura bohuţel schází. Brno pořádá Velkou 

cenu silničních motocyklů, která je však jedinou významnější mezinárodní sportovní 

akcí. Na druhou stranu vyšší kulturní přidanou hodnotu nabízí svým návštěvníkům 

město Brno. Počtem svých divadel, muzeí, galerií a zejména hudebních či jiných 

tematických událostí pořádaných v průběhu celého roku Ostravu převyšuje. Na území 

Ostravy se koná mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava, který  

v rekordním roce 2014 navštívilo přes 40 tisíc vyznavačů moderní hudby (Ostravan, 

2014). Potom jen řada menších kulturních akcí, nenabývajících takových mezinárodních 

rozměrů. Brněnským potenciálem je nespočet hudebních festivalů včetně Jazzového 

jara či mnoho jiných hudebních koncertů. Ne nadarmo současní brněnští radní usilují  

o oficiální zapsání Brna jako města hudby v rámci sítě kreativních měst UNESCO. 
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5 Návrhy a doporučení 

Námětem kapitoly návrhů a doporučení bude zhodnocení práce městských 

subjektů a příkladový rozbor jednotlivých oblastí působnosti města, vztahujících  

se k cestovnímu ruchu. Všechny iniciované návrhy jsem tvořil na základě předchozích 

analýz. 

Jak jiţ obsah předchozích kapitol napovídá, město Brno disponuje zastaralou, 

v některých oblastech aţ enormně neuspokojivou městskou infrastrukturou. Jde 

zejména o oblast dopravy. Nejhůře je na tom silniční a ţelezniční doprava, které jsou 

však nejvíce vyuţívány návštěvníky. Silniční dopravu suţuje neexistence velkého 

městského dopravního okruhu a nedostatek parkovacích ploch v centru města,  

jeţ vyvolávají nepovolené parkování v ulicích, sniţující průjezdnost městských ulic. 

Tyto faktory zapříčiňují v kaţdodenních dopravních špičkách absolutní kolaps silniční 

dopravy v centru města. Zde moje doporučení směřuje k většímu úsilí města  

o spolupráci se státními orgány, pro co nejrychlejší dobudování městského silničního 

okruhu. Především úseku na ulici Ţabovřeská, který by plynule propojil dva největší 

brněnské silniční tunely. V současné době zde vznikají pravidelné dopravní zácpy  

a mnoho řidičů tento úsek objíţdí centrem města, kde vytvářejí další dopravní prostoje. 

Dále je dle mého názoru z dlouhodobějšího hlediska nevyhnutelná výstavba hned 

několika nových parkovacích domů v lokalitě centra města.  

Ţelezniční doprava dle mého názoru v České republice obecně nevyuţívá svého 

potenciálu. Příkladem mohou být České dráhy, které i přes pravidelné státní dotace 

kvalitativně zaostávají za světovou konkurencí. Ve vztahu k ţelezniční dopravě Brno 

nejvíce trápí otázka chátrajícího Hlavního nádraţí, které je chráněnou památkou. 

Modernizace nádraţí, spojená s jeho případným přesunem, je jiţ mnoho let předmětem 

diskuzí nejen brněnské veřejnosti. Část obyvatel si přeje přesun nádraţí na nevyuţitou 

plochu poblíţ současného nádraţí. Jiní jim zase kontrují s tím, ţe by došlo k vylidnění 

centra města. Dle mého názoru si Brno zaslouţí kultivovanější a hlavně také mnohem 

prostornější nádraţí s dostatkem míst k parkování a přímým napojením na autobusovou 

dopravu. Z pohledu brněnského občana mohu potvrdit prostorově nevyhovující 

dopravní polohu nádraţí, ovlivněnou zejména umístěním v centru města. Argumenty  

o vylidnění centra města mi přijdou zcestné, neboť by se nádraţí přesunulo pouze o pár 
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metrů dále. Proto jako jeden ze svých návrhů uvádím přesun nádraţí do plánované 

lokality poblíţ současného Hlavního nádraţí.  

Zajímavá by také byla aplikace tzv. západních modelů fungování městských 

hromadných doprav do systému Dopravního podniku města Brna. Tyto modely jsou 

zaloţené na spolupráci dopravních podniků se soukromými subjekty například Veletrhy 

Brno, kdy návštěvník k zakoupené vstupence přes internet automaticky získává 

celodenní jízdné ve vozidlech dopravního podniku zdarma. Tento typ zvýhodnění 

umoţňuje návštěvníkům zaparkovat na periferii města, odkud se mohou do místa 

konání události flexibilně dopravit městskou hromadnou dopravou a vyhnout  

se tak případným dopravním zácpám. Za tímto účelem bych městu Brnu navrhoval 

vybudování větších parkovacích ploch, poblíţ sjezdů z dálnice D1 s napojením na linky 

městské hromadné dopravy v časové dostupnosti deseti minut do centra města. 

Parkování na těchto místech by město ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna 

zvýhodnilo po předloţení parkovacího lístku levnějším tarifem pro cestování městskou 

hromadnou dopravou, případně by umoţňovalo návštěvníkům parkujícím na odlehlých 

parkovištích cestovat s parkovacím lístkem městskou hromadnou dopravou zdarma. 

Avšak parkovací lístek by byl o symbolickou částku jízdného navýšen. 

V oblasti letecké dopravy můj návrh směřuje k nevyuţitému potenciálu 

brněnského letiště v městské části Tuřany. Letiště disponuje dostatečně dimenzovanými 

kapacitami pro odbavení většího počtu cestujících. Případné rozšíření stávající linek  

či zavedení zcela nových destinací do plánu brněnského letiště by napomohlo získat 

Brnu významnější počet zahraničních turistů. V širším významu by také došlo k přílivu 

zahraničních investorů, coţ by zapříčinilo celkový rozvoj města. Město Brno by mělo 

finančně podpořit letiště, neboť tato městská podpora by umoţňovala sníţení letištních 

poplatků, které by vyvolalo zájem leteckých společností o působnost na brněnském 

letišti. Eventuálně by připadala v úvahu pouze podpora za navýšení kapacit současných 

linek. Z nastalé situace by poté profitovaly všechny zainteresované subjekty ve městě. 

Další, ale dle mého názoru zásadní vadou Brna je neexistence pětihvězdičkového 

hotelového zařízení. Tato nedokonalost takřka znemoţňuje městu organizaci největších 

mezinárodních událostí, poněvadţ jednou z podmínek pro pořádání takových akcí  

je existence zařízení tohoto typu v dané destinaci. Jedná se o celé spektrum oblastí 

pořádání těchto událostí, které enormně zvyšují inkaso příjmů oboru cestovního ruchu. 

Příkladem jsou světová diplomatická setkání, kongresy či významnější průmyslové 
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události.  Proto můj návrh doporučuje městu podpořit výstavbu alespoň jednoho nového 

hotelového zařízení, které bude splňovat podmínky klasifikace pěti hvězdiček. 

Alternativní moţností rozřešení této problematiky by mohla být také podpora 

modernizace stávajících hotelových komplexů, které dosahovaly pětihvězdičkového 

ohodnocení, avšak před časem o něj díky přílišnému zastarání přišly. Mezi tyto hotelová 

zařízení patří například hotel Best western International Brno či hotel Holiday Inn Brno. 

Ve sféře kvantity ubytovacích kapacit není dle mého názoru třeba činit zásadnější 

opatření, jelikoţ případná výstavba zmíněného nového zařízení by tyto kapacity 

současně navýšila. Pravdou je, ţe Brno nabízí malé mnoţství levnějšího ubytování 

například formou turistických ubytoven. Tento typ ubytování vyznávají především 

mladší generace turistů, dobře seznámené s novými trendy v cestovním ruchu. 

Příkladem je forma couchsurfingu. Couchsurfing se v Brně těší veliké oblibě. Důkazem 

je 7873 tisíc uţivatelů této komunity, nabízejících přechodné ubytování zdarma 

(Couchsurfing, 2015). Z uvedených důvodů je umocněna nepodstatnost slabého počtu 

turistických ubytoven ve městě.   

Sektor stravování je v Brně zastoupen poměrně četnou skupinou různorodých 

podniků nabízejících stravovací či občerstvovací sluţby. Vzhledem k jejich vytíţenosti, 

kdy takřka kaţdý den ve večerních hodinách je většina podniků v centru města plně 

obsazených, by bylo vhodné tyto kapacity v lokalitě centra města ještě navýšit. Z mého 

pohledu Brno poněkud zaostává za svými západními konkurenty, především počtem 

netradičních a modernějších stravovacích zařízení. Výstavba těchto podniků ve městě  

je důleţitá pro větší pohodlí turistů, kteří s nárůstem ţivotní úrovně vyţadují neustálé 

inovace a diferenciaci portfolia o záţitkové sluţby. Teprve před nedávnem  

se zde otevřely provozovny světových franchisových značek jako například Starbucks 

či Runningsushi. V Praze či Ostravě tyto podniky fungují jiţ delší časové období.  

Pokud Brno nechce zaostávat za svojí konkurencí, musí více podporovat rozvoj těchto 

netradičních forem stravování. Nemělo by však zapomínat na tradiční regionální 

kuchyni, která město činí jedinečným a představuje pro něj největší význam.  

Výhodným krokem pro rozvoj nočního ţivota ve městě by dle mého názoru bylo 

prodlouţení doby nočního klidu z původní desáté alespoň na dvanáctou hodinu večerní. 

Toto nařízení by postačovalo uplatnit pouze pro letní sezónu, kdy mají hosté moţnost 

sedět na čerstvém vzduchu v pohodlí zahrádek brněnských restaurací, kaváren a barů. 

Například v turisticky oblíbeném Španělsku jsou tato opatření v městských centrech 
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běţná a jejich působnost přináší vysoké zisky všem stravovacím a společensko 

zábavním podnikům. Dle mého názoru by posunutí nočního klidu přes letní sezónu 

obecně nečinilo přílišné potíţe, neboť v samotném centru Brna trvale bydlí naprosté 

minimum obyvatel. Hluk je v této lokalitě všudypřítomný i přes vydaný zákaz rušení 

nočního klidu od desáté hodiny večerní. Vyšší poptávku po nočním ţivotě ve městě  

by mohlo také vzbudit pořádání více večerních tzv. „open air“ událostí. Jedná  

se o nejrůznější festivaly, koncerty, vystoupení a podobně. Tyto společenské akce  

na čerstvém vzduchu si jiţ ve světě vydobyly velkou oblibu. Pro úsek brněnských 

nočních podniků jsou významné nízkonákladové letecké linky na trasách  

Brno – Londýn a Brno – Eindhoven. Tyto linky hojně vyuţívá zahraniční mládeţ, 

protoţe pro ni Brno představují formu levné a nespoutané noční zábavy. V neposlední 

řadě jsou oblíbené také mezi byznysmeny i menšími podnikateli, kteří různými formami 

spolupracují se západními podniky. Město Brno by se mělo zasadit o zachování těchto 

linek a zároveň vyvinout snahu o navýšení jejich kapacit, neboť zahraniční turisté  

za noční ţivot utrácejí mnohem větší peněţní obnosy neţ tuzemská klientela. 

Upřednostnil bych také propagaci města Brna jako destinace zábavy a nočního ţivota. 

Cílem této specifické image by bylo vytvoření podobné návaznosti, jakou disponuje 

Praha s dánskými mládeţníky, kteří ji pravidelně navštěvují v době jarních prázdnin. 

Dánští turisté dokáţí v tomto období zaplnit většinu ubytovacích zařízení ve městě  

a přináší tak vysoké zisky nejen praţským hoteliérům, ale i všem zainteresovaným 

subjektům ve městě. 

V oblasti prezentace a propagace města je důleţité vycházet z výzkumu 

CzechTourismu, který zkoumal, z jakých zdrojů získávají návštěvníci města nejvíce 

informací. Vzhledem k tomu, ţe brněnští návštěvníci získávají nejvíce informací 

prostřednictvím internetových vyhledávačů, doporučuji městu zaměřit se především  

na metodu SEO optimalizace. Optimalizací se v této souvislosti myslí vytvoření  

nebo upravení struktury webových stránek tak, aby vyhledávače zaindexovaly (uloţili 

do své databáze) co nejvíce klíčových slov nebo frází, obsaţených na těchto stránkách 

(SEOmaster.cz, 2015). Výsledný efekt zapříčiní, ţe návštěvníci budou po zadání 

klíčových slov do některého z vyhledávačů, odkázáni na městský web s příslušnou 

tematikou. Další pro Brno významnou formou propagace je metoda ústní reklamy. 

Ústní sdělení byla vţdy nejlepší moţnou formou reklamy, neboť zajišťovala upřímný, 

spolehlivý, široký a nepříliš finančně náročný způsob propagace (Palatková, 2011). 
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V současnosti je však nejvíce vyuţívána prostřednictvím komunikačních technologií,  

a proto bývá často spojována s virálním a buzz marketingem do souhrnného označení 

„connected marketing“ (Palatková, 2011). Moje doporučení radí městu pečovat  

o pohodlí a spokojenost návštěvníků, protoţe pouze spokojený návštěvník šíří mezi 

svými blízkými pozitivní reference. Současně se však snaţit o vzbuzení zájmu 

veřejnosti a médií o destinaci s vyuţitím sociálních sítí nebo mobilních telefonů. 

Úsek kultury je v Brně celkově na velmi vysoké úrovni a jen těţko se mi hledá 

případná výtka. Musím ocenit hned několik námětů brněnských radních na její podporu. 

Od boje o zachování i menších divadel a klubů, přes pravidelné opravy a údrţby 

městských památek, aţ po spolupráci a aktivní podporu při pořádání nejrůznějších 

kulturních událostí. Za nejefektnější povaţuji celkovou rekonstrukci chátrajícího 

městského divadla Reduta, které je v současnosti mezi diváky jedním z nejoblíbenějších 

brněnských divadel. Velice se mi líbí také areál Janáčkova divadla s moderní 

odpočinkovou zónou a jedinečnou barevnou fontánou. Praktický je i způsob parkování, 

kdy návštěvník divadla můţe zajet přímo do podzemní garáţe, odkud projde 

klimatizovanou zónou přímo do hlediště a nepotřebuje tak vyuţívat sluţeb divadelní 

šatny. Jedinou výtku shledávám v tom, ţe většina této finanční podpory města 

aplikované do kultury je realizována na úkor sportu ve městě.  

Z hlediska dopravního a sportovně rekreačního doporučuji Brnu  

ve spolufinancování s fondy Evropské unie (operačního programu Ţivotní prostředí) 

vybudování rozsáhlejší sítě cyklotras, které by flexibilně propojovaly centrum města 

s městskými sídlišti na periferii a semiperiferii. V návaznosti na tyto cyklotrasy bych 

navrhoval zavedení městského systému sdílení kol (angl. Bike Sharing System). Jedná 

se o síť desítek aţ stovek automatických stanic s jízdními koly, které si lze vypůjčit  

na jednom stanovišti a na jiném je vrátit. Ve větších zahraničních městech tento systém 

jiţ dlouhodobě spolehlivě funguje a zároveň je velice oblíben. Zřizovateli bike sharingu 

jsou obvykle samotná města, která jej zahrnují do systému městské hromadné dopravy, 

jako doplňkové řešení zejména pro dopravní obsluţnost v centrech měst. Výhody tohoto 

systému spatřuji v omezení automobilové dopravy, úlevě městské hromadné dopravy, 

šetření ţivotního prostředí a především v aktivním sportovně rekreačním vyţití 

brněnských rezidentů i nerezidentů. Zároveň si troufnu tvrdit, ţe by byl systém sdílení 

kol intenzivně vyuţíván studenty brněnských vysokých škol, kterých se v průběhu 

školního roku v Brně pohybuje téměř sto tisíc. Ve městě v současnosti funguje podobný 
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projekt s názvem Rekola, který je však provozován soukromou iniciativou a není příliš 

rozšířen. Projekt Rekol v Brně předběhl snahu města o zavedení městského bike 

sharingu, která co do půjčování kol zůstává uţ léta jen u vizí a plánů. Závaţnějším 

problémem Brna je neexistence kvalitního fotbalového stadionu či multifunkční 

sportovní haly s kapacitou alespoň 10 tisíc diváků. Zde moje doporučení směřuje 

k brněnským radním, aby co nejrychleji zajistili vyřešení pozemkových sporů  

v luţáneckém areálu a zároveň zde ve spolupráci s vhodným investorem realizovali  

jiţ vyprojektovanou stavbu fotbalového stadionu s kapacitou 30 tisíc diváků. V červnu 

roku 2015 se bude na území České republiky konat šampionát fotbalistů  

do jednadvaceti let. Je obrovskou brněnskou ostudou, ţe šampionát proběhne 

v Olomouci a Uherském Hradišti, které disponují kvalitními fotbalovými stadiony, 

přestoţe svou velikostí i významem jsou s Brnem nesrovnatelné. Události tohoto typu 

přilákají do měst nespočet zahraničních turistů, kteří zajistí maximální vytíţenost všem 

subjektům působícím v oblasti cestovního ruchu. Podobná situace v Brně panuje  

i v okruhu stadionů ledního hokeje. Druhé největší město České republiky si zaslouţí 

vyhovující stadiony, odpovídající své významnosti, uţ jen pro svoji materiálně 

technickou základnu. Menší města při mezinárodních šampionátech nedokáţí pojmout 

dostatečnou ubytovací kapacitu, protoţe disponují pouze pár kvalitními hotely. Větší 

pozornost by vedení města mělo věnovat i výstavbě další multifunkční haly a současně 

přispět k tomu, aby spojením klubových tradic s potenciálem vysokých škol byla 

oţivena upadající sláva brněnského basketbalu a volejbalu. 

V rámci společensko zábavního potenciálu hodnotím brněnskou vybavenost  

a koordinovanost jako velmi dobrou. Stávající systém konání různých festivalů, 

koncertů, veletrhů a kongresů povaţuji za dobře nastavený, neboť takřka kaţdý týden 

probíhá na území města hned několik společenských událostí. Brněnským 

návštěvníkům se tak vţdy nabízí plno moţností a námětů, jak naloţit se svým volným 

časem. Za zmínku by stála spíše rekonstrukce zastaralejšího a energeticky náročného 

areálu brněnských veletrhů spolu s výstavbou většího kongresového centra. Avšak 

chápu, ţe taková investice by byla pro město příliš nákladná a v současnosti  

si ji nemůţe dovolit. Přesto by ve snaze města mělo být vytvoření ideálních podmínek 

pro případného externího investora, který by tak rozsáhlou investiční akci finančně 

zaštítil. Ve snaze města a potaţmo Jihomoravského kraje by měla zůstat také myšlenka 

o zachování jiţ tradiční brněnské Velké ceny silničních motocyklů v sérii závodů 
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světového šampionátu silničních motocyklů. Co se týče nákupních a obchodních center, 

nebudu Brnu doporučovat výstavbu nových moderních komplexů, i přesto, ţe věřím 

v jejich finanční návratnost a bohaté potenciální zhodnocení. Jsem velkým odpůrcem 

těchto staveb, poněvadţ zapříčiňují transfer veškerého ţivota z malebných historických 

center měst do takzvaně „betonových komplexů“. Tento impuls se nejvíce projevil 

v Ostravě, kde po vybudování obchodního centra Karolína, přesunula většina podniků 

místo své působnosti z centra města do nově zbudované Karolíny. Pamětihodné 

centrum Ostravy teď zeje prázdnotou. V neposlední řadě také utvářejí obraz nezdravého 

ţivotního stylu, kdy do jejich center kaţdodenně směřují davy lidí pouze za účelem 

procházek či trávení volného času po klimatizovaných chodbách. Tomu všemu 

napomáhá existence převáţně fast food forem stravování. Dle mého názoru je pro lidský 

organismus zdravější pobyt na čerstvém vzduchu v samotných centrech měst, poblíţ 

krásných pamětihodností.     
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6 Závěr 

Obliba městského cestovního ruchu v České republice poslední dobou nabývá  

na významu. Největší rozmach zaznamenávají krátkodobé pobyty ve městech. Městská 

turistika je ovlivněna nejnovějšími trendy v oblasti cestovního ruchu, které rozšiřují 

moţnosti vyuţití jednotlivých destinací a vytváří tak nové potenciální předpoklady 

jejich rozvoje. V práci jsem se zabýval právě vyuţitelností destinace cestovního ruchu. 

Ve třetí kapitole jsem teoretickými výrazy objasnil základní odborné pojmy 

z oblasti cestovního ruchu, které jsou určitými způsoby s prací spjaty. Poté jsem  

se snaţil čtvrtou kapitolou podrobněji rozebrat současnou situaci města Brna na poli 

cestovního ruchu. Praktickou část uzavírá pátá kapitola návrhů a doporučení, kde jsem 

upozornil na jisté nedostatky města Brna ve sféře cestovního ruchu a na jednotlivých 

příkladech navrhl jejich efektivní transformaci. 

Cílem práce bylo analyzování turistického potenciálu města Brna. Detailně jsem 

prozkoumal současný stav města Brna vyuţitelný pro sektor cestovního ruchu. Zjistil 

jsem, ţe Brno disponuje špatným dopravně technickým zázemím, kterému v případném 

rozvoji brání nedostatek financí či nevyjasněné spory. Dále se ukázalo, ţe Brno nemá 

dostatečně kvalitní ubytovací infrastrukturu, coţ pro něj představuje řadu omezení. 

V neposlední řadě byl odhalen nevyuţitý potenciál brněnských vrcholových sportovišť 

a komerčních prostorů. Přišel jsem tedy na to, ţe i tak významné a hojně navštěvované 

město jakým Brno bezesporu je, má mnoho vad a nedostatků. Na všechny objevené 

nedokonalosti města Brna jsem v práci poukázal a jednotlivými příklady navrhl jejich 

přetvoření, aby se z nich postupně staly brněnské přednosti. Jako občan města Brna 

jsem velice zainteresován do jeho budoucího vývoje. Zda město vyuţije některé z mých 

doporučení a transformuje své slabší stránky na efektivnější, záleţí na mnoha 

okolnostech. Avšak ve skrytu své duše doufám, ţe se brněnský cestovní ruch bude 

ubírat správnými směry a dříve či později dojde k naplnění jeho potenciálu 

s uspokojením veškerých segmentů návštěvníků. 
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MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

NPÚ – Národní památkový ústav 

ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

WTO – Světová organizace cestovního ruchu 

 



 

 

Seznam grafů 

Graf č. 4. 1. Výdaje z rozpočtu města Brna dle druhu a odvětví 2015 

Graf č. 4. 2. Vývoj počtu obyvatel města Brna 

Graf č. 4. 3. Sloţení návštěvníků města dle zemí 2010 

Graf č. 4. 4. Počet odbavených cestujících – Letiště Brno 2004-2014 

Graf č. 4. 5. Stav vozového parku DPMB v roce 2013 

Graf č. 4. 6. Kapacity ubytovacích zařízení na území Brna 2013 

Graf č. 4. 7. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Brně 2013 

Graf č. 4. 8. Preference brněnských návštěvníku ve zdrojích informací 

Graf č. 4. 9. Preference aktivit brněnských návštěvníků 

Graf č. 4. 10. Délka pobytu návštěvníků na území Brna  

Graf č. 4. 11. Vztah brněnských návštěvníků k městu Brnu 

Graf č. 4. 12. Věkové sloţení brněnských návštěvníků 

Graf č. 4. 13. Sloţení návštěvníků dle pohlaví 



 

 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 3. 1. Lokalizace Brna v nadregionálním kontextu 

Obrázek č. 4. 1. Koncepce státní politiky cestovního ruchu 

Obrázek č. 4. 2. SWOT analýza města Brna 



 

 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

          Prohlašuji, ţe 

- jsem byl seznámen s tím, ţe na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 - uţití díla v rámci občanských  

a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního  

a § 60 - školní dílo; 

-  beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB-TUO) má právo na nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít 

(§ 35odst.3); 

- souhlasím s tím, ţe bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována  

v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, ţe bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny  

v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci  

k jejímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TU, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO  

na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 7. 5. 2015 

 

           

        ……………………………. 

                               Jiří Barva 

 

 

 



 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1. Koncepce státní politiky cestovního ruchu 



 

 

Příloha č. 1 

Koncepce státní politiky cestovního ruchu 

 

Zdroj: MMR (2013) 


