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1. Úvod 

Cestovní ruch se jako výrazný ekonomický fenomén, který se týká obrovského 

množství lidí, stal součástí dnešní moderní společnosti. Jeho realizace je spojena se širokou 

paletou ekonomických činností, což z něj dělá důležitou oblast příležitostí pro podnikatelské 

subjekty i pro rozvoj regionů. 

Pro vypracování diplomové práce bylo zvoleno téma Strategická analýza lokality. 

Analyzovanou lokalitou pro účely této diplomové práce se stalo město Olomouc a jeho 

region, protože tento region je rodištěm autora diplomové práce, který zde doposud žije a 

zajímá se o historii, současnost a především budoucí rozvoj regionu. 

Cílem diplomové práce je pomocí provedených analýz získat podklady pro identifikaci 

hlavních příležitostí a hrozeb rozvoje cestovního ruchu města Olomouce a jeho regionu a 

současně nalézt cesty pro využití příležitostí a přijetí opatření pro eliminaci hrozeb. 

Diplomová práce se zaměřuje na strategickou analýzu příležitostí a hrozeb pro město 

Olomouc a jeho region v oblasti cestovního ruchu a je členěna na několik vzájemně 

navazujících částí. První popisuje teoretická východiska a metodiku nezbytnou pro 

vypracování diplomové práce. Je zaměřena na strategickou analýzu, zejména pak na analýzu 

vnějšího prostředí, PEST analýzu a na analýzu vnějších příležitostí a hrozeb, které tvoří 

klíčovou náplň praktické části. Dále bude uvedeno vymezení, rozdělení a význam cestovního 

ruchu a služeb s ním souvisejících, které lze nalézt v regionu města Olomouce. Nezbytnou 

součástí pro prováděné analýzy bude charakteristika současného stavu lokality, odvozená 

studiem dostupných materiálů, a podmínek pro její rozvoj v oblasti cestovního ruchu, na 

kterou v praktické části naváže popis analyzovaných faktorů vnějšího prostředí v rámci PEST 

analýzy a jejich následné zařazení mezi příležitosti a hrozby prostřednictvím Analýzy 

příležitostí a hrozeb v oblasti cestovního ruchu. Zjištěné skutečnosti budou použity pro 

formulování návrhů reálných opatření, které mají přispět k rozvoji příležitostí a omezení 

hrozeb v oblasti cestovního ruchu města Olomouce. 

 Diplomová práce by měla ukázat jeden z možných přístupů k oblasti cestovního ruchu 

a přinést městu užitečné informace o možnostech rozvoje, které lze následně v budoucnu dále 

využít a rozpracovat. 
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2. Teoretická východiska a metodika zpracování 

2.1 Strategická analýza 

Dle Bělohlávka, Košťana, Šuleře (2006) spočívá strategické plánování v hledání 

odpovědí na otázky, jako jsou „Kde jsme nyní?“, „Kam jdeme?“, „Kde chceme být?“, „Jak 

se tam dostat?“ a strategická analýza by nám pak měla dát odpověď přinejmenším na pár 

z nich. 

Obecně je analýza jednou z nejdůležitějších součástí vědecké metody a představuje 

rozložení určitého komplexu na jednotlivé součásti. Postupuje od celku k částem, složkám, ze 

kterých se celek skládá, s cílem odhalit jednotu a zákony diferencovaného celku (Sedláčková, 

Buchta, 2006). 

Podle Wokouna, Malinovského a kol. (2008) vytváří strategická analýza výchozí 

poznatkovou základnu umožňující pochopení problémů strategie v organizaci (v kraji, 

mikroregionu, obci) a jejím výsledkem by mělo být poznání: 

� k jakým změnám dochází a jak ovlivňují region a jeho aktivity? 

� jaké jsou zdroje a kvalifikace regionu a zda mohou být základem nějakých 

zvláštních výhod nebo mohou vytvořit nové možnosti? 

� jaké jsou aspirace lidí a skupin, spojených s regionem – občanů, politiků, 

podnikatelů, manažerů, vlastníků a dalších, zejména těch, kteří jsou 

potenciálními investory – a jak tyto skupiny ovlivňují budoucí vývoj regionu? 

Sedláčková, Buchta (2006) vidí jako cíl strategické analýzy identifikaci, analýzu a 

ohodnocení všech relevantních faktorů, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na 

konečnou volbu cílů a strategie podniku. Velmi důležité je posoudit vzájemné vztahy a 

souvislosti, které mezi faktory existují.  

Podle Lednického (2006) je předpokladem kvalitní analýzy včasné určení pozitivních 

a negativních důsledků dosavadního vývoje, což umožňuje navázat na zjištěná pozitiva a 

eliminovat případně se vyskytující negativa a zejména využít nově zjištěné příležitosti k vyšší 

tvorbě potřebných hodnot. Tímto způsobem bude zajištěno, že v rámci strategie bude na 

organizaci a vlivy okolí pohlíženo komplexně. 
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Účel strategické analýzy tedy spočívá ve formulování klíčových vlivů na současný a 

budoucí vývoj regionu a možnosti, jaké jsou z hlediska prostředí (vnitřního a vnějšího) a 

kvalifikací regionu dostupné. Strategická analýza by měla vždy být účelová, svým pojetím 

dynamická a charakterem problémově orientovaná (Wokoun, Malinovský a kol., 2008). 

2.1.1 Strategie 

Obecně se dá o strategii říci, že jde o vymýšlení všech rozsáhlých velkolepých 

kombinacím, které připravují co nejvýhodnější pozici pro uplatnění konkrétní potřebné 

taktiky. Strategii lze tedy chápat jako výsledek cílevědomého procesu rozhodování o 

budoucím vývoji daného organizačního celku. V tomto směru je strategie výrazem 

připravenosti tohoto organizačního celku na budoucnost (Lednický, 2003). 

Dle Sedláčkové, Buchty (2006) strategie stanoví cesty, jak dosáhnout naplnění 

poslání, vize a cílů.  

Strategie je proces rozvoje dlouhodobé vize nebo orientace, zaměřený na klíčové věci, 

které lze udělat pro posun vytyčeným směrem (prioritní otázky, klíčové vlivy na tyto otázky a 

nejefektivnější způsoby nakládání s nimi), a zapojuje všechny zúčastněné - podniky, skupiny 

občanů, obce, jakož i vlády - k jejich provedení (Carew-Reid, 1994). 

Zkvalitnění procesu tvorby strategie je založeno na předpokladu včasné identifikace 

pozitivních i negativních důsledků dosavadního vývoje, na pozitivní navázat a negativní 

eliminovat, a především vyhledávat, vnímat a využívat nové příležitosti k tvorbě vyšší 

hodnoty. Současně však nepustit ze zřetele i možná ohrožení. Z výsledků strategické 

analýzy, která musí vyústit v syntézu a závěry, vyplývají základní východiska pro 

formulaci strategie (Sedláčková, Buchta, 2006). 

Strategie územního celku 

Podle Lednického (2003) představuje strategie územního celku zcela konkrétní formu 

participace státní správy, samosprávy, podnikatelských subjektů, nejrůznějších občanských 

iniciativ a obyvatel na formulování vizí, směrů a cílů rozvoje socioekonomické struktury 

v konkrétním území. Předmětem vzrůstajícího zájmu volených představitelů obcí je 

ekonomický rozvoj, který je všeobecně považován za důležitý pro všechny obce. Z toho 

důvodu je zapotřebí vytvářet předpoklady pro tvorbu rozvojových aktivit podnikatelských 
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subjektů, které vytvoří v obci potřebné ekonomické oživení. Nutným předpokladem úspěchu 

každé strategie je dosažení konsensu představitelů místních soukromých i veřejných institucí i 

společné vize budoucnosti a strategie musí být akceptována občany. Současně je nutná 

spolupráce všech, aby takto nastíněné budoucnosti dosáhli. 

Carew-Reid (1994) zastává názor, že strategie může pomoci zemím vyřešit vzájemně 

související ekonomické, sociální a environmentální problémy a rozvíjet jejich schopnosti, 

zacházet s nimi integrovaným způsobem. Stávající strategie již měly za následek zlepšení 

organizace, řízení, legislativy, veřejného povědomí a konsensu v klíčových otázkách. 

V rámci územní strategie nese dle Lednického (2003) veřejná správa odpovědnost za 

rozvoj svěřeného území v těchto hlavních, rozhodujících oblastech: 

− v rozvoji místní ekonomiky, 

− v ochraně životního prostředí, 

− v památkové péči, 

− v bytové politice. 

Strategie územního celku představuje zabezpečení souladu potřeb lidského 

společenství, ale jedná se o úkol velmi složitý a těžký s ohledem na různorodost potřeb 

jednotlivých lidí i organizací. Je to soubor postupů a zcela konkrétních kroků, které zajistí 

tvorbu širokého konsensu územního společenství na základě přijaté společné vize. V tržně 

orientovaném systému nese zodpovědnost za hospodářský rozvoj především soukromý sektor, 

ale místní správa má klíčovou úlohu při jeho podpoře na příslušné úrovní. Dotyčnou úlohu 

plní podporou partnerských vztahů mezi veřejným a soukromým sektorem, využíváním 

poptávkou ovlivňovaných a trh usměrňujících mechanizmů, zajišťováním vhodné 

infrastruktury i lidského potenciálu a základní kontrolou využívání území (Lednický, 2003). 

2.1.2 Strategické řízení a rozhodování 

Strategické řízení 

Podle názoru Sedláčkové, Buchty (2006) musí být strategické řízení kontinuálním 

procesem, který na změny vnějšího prostředí reaguje přizpůsobováním se organizace. 
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Strategické řízení je podle Lednického (2003) procesem naplňování postupů 

popsaných ve strategickém plánu a představuje aktivní přístup k realizaci těchto představ a 

cílů vhodnou implementací, vyhodnocováním a i případnou úpravou konkrétních akcí, pokud 

změna vnějších i vnitřních podmínek tuto úpravu bude vyžadovat. 

Strategické řízení ve veřejné sféře 

Mezi subjekty, které mohou významně ovlivňovat strategii regionu nebo se na její 

tvorbě a realizaci nějakým dílem podílí, je třeba zařadit řadu institucí působících v regionu. 

Regionální management musí umět identifikovat, v čem tyto instituce na rozvoj regionu 

mohou působit akceleračně, v čem retardačně a kdy mohou být pro regionální management 

při strategickém rozhodování rizikem (Wokoun, Malinovský a kol., 2008). 

V rámci tvorby strategie je dle Lednického (2006) nutno uplatnit strategické 

rozhodování a strategické myšlení. 

Strategické myšlení je postup tvořený intenzivním úsilím využití všech dostupných 

informací, které mohou vytvořit obraz povzbuzujících i omezujících faktorů při dosahování 

stanovených dlouhodobých cílů, jenž byly určeny na základě znalosti vývojových trendů a 

představ (vizí) tvůrců strategie (Lednický, 2003). 

Strategické rozhodování 

Se strategickým myšlením se dle Lednického (2006) úzce pojí strategické rozhodovací 

procesy, které využívají určitý systém informací, cíleně vytvořených pro lepší řešení 

strategických problémů. Zpracování kvalitní strategie je namáhavé, přičemž je nutno využít 

principů strategického myšlení a zásad strategického rozhodování. Strategické řízení znamená 

také intenzivní využívání provedených analýz a všech dostupných informací. 

2.1.3 Strategické plánování 

Dle Lednického (2003) představuje strategické plánování tvorbu strategie, kdy se 

formulují a tvoří strategické záměry a strategické postupy, které zajistí dosažení strategických 

cílů s využitím určených zdrojů. 
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Strategické plánování je komplexní proces vytváření a prosazování společného 

zájmu regionů. Jde o moderní způsob definování koncepcí rozvoje a cílů určité entity 

(město, region, firma), jehož součástí je situační analýza, formulace rozvojové vize, cílů 

rozvoje, vhodných strategií a opatření k dosažení těchto cílů, dále pak vlastní realizace a 

kontrola  (Wokoun, Malinovský a kol., 2008).  

Dle Maiera (2000) umožňuje plánování jakoukoliv záměrnou činnost a její organizaci 

a samotný proces plánování znázorňuje v obecné poloze následujícím schématem: 

stanovení cílů plánu 
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Obr. 2.1: Obecné schéma procesu plánování (Maier, 2000). 

Wokoun, Malinovský a kol. (2008) považují koordinaci regionálního rozvoje za hlavní 

cíl strategického regionálního plánování.  

Podle Lednického (2003) obecně přitom strategický plán konkrétního územního celku 

tvoří obvykle následující systém: 

− obecná cílová vize a určení hlavních cílů, 

− dílčí cíle sociálního, ekonomického, ekologického a kulturního charakteru, 

− podrobná analýza lokality a jeho okolí realizovaná do strategického profilu,  

− místní politiky v jednotlivých klíčových směrech, 

− rozvojové programy a soubory opatření.  

2.2 Regionální politika 

Lednický (2003) definuje regionální politiku jako cílevědomé působení státní správy a 

samosprávy (na úrovni centrální, regionální, lokální) na dynamiku a strukturu rozvoje regionů 

a na změny v podmínkách a struktuře prostorového uspořádání národního hospodářství. Jedná 
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se o koncepční a výkonnou činnost státu, územní samosprávy a dalších zainteresovaných 

subjektů, jejichž cílem je přispívat k harmonickému a vyváženému rozvoji regionů, snižovat 

rozdíly mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů, podporovat hospodářský a sociální 

rozvoj jednotlivých regionů, zejména pokud jde o jejich aktivizaci při nedostatečném 

využívání hospodářského a sociálního potenciálu a podporovat racionální využívání přírody i 

přírodních zdrojů a zajištění ochrany přírody, tj. podporovat trvale udržitelný regionální 

rozvoj. 

Podle Wokouna, Malinovského a kol. (2008) je regionální plánování procesem 

promyšlené aplikace opatření regionální politiky do konkrétních podmínek jednotlivých 

regionů, tedy jako metodologický přístup k realizaci regionální politiky. V souvislosti s tímto 

tvrzením je třeba říci, že zodpovědnost za regionální rozvoj mají v České republice především 

kraje. 

Regionální politika nesmí být chápána pouze v úzkém pojetí jen jako činnosti krajů, 

ale v širším pojetí, kdy hlavními úrovněmi realizace regionální politiky jsou centrální úroveň, 

regiony soudržnosti, kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností a obce. 

Nástroje regionální politiky dle Lednického (2003): 

• změkčování úvěrových podmínek a garance za komerční úvěry, 

• kapitálové úvěry představované např. zrychleným odpisováním a zvýhodněním při 

reinvestování zisku, 

• investiční granty a výstavba odpovídající infrastruktury, 

• daňové úlevy, 

• rekvalifikační dotace, 

• veřejné zakázky, 

• podpora studijních a projektových prací, 

• informační zajištění regionální politiky včetně monitorování možností zahraniční 

spolupráce, 

• účelová decentralizace státních úřadů a institucí. 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci regionální politiky územního 

rozvoje kombinuje možnosti obou sektorů a stává se běžnou formou realizace projektů 

výstavby a přestaveb ve městech, kdy se veřejné rozpočty ukázaly jako nedostačující. Pomocí 
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veřejných zakázek mohou obce v době investiční ochablosti technicky připravit území pro 

investice v období konjunktury a tím zároveň pomáhají dodavatelským firmám překlenout 

odbytovou krizi (Maier, Čtyroký, 2000). 

Regionální management má svá specifika jak pokud jde o cíle, tak i aktéry a metody, 

zdroje a povahu procesů. Profesionalizace regionálního managementu je nezbytnou etapou 

jeho vývoje. Regionální ekonomika a politika představuje teoretické východisko regionálního 

managementu (Adamčík, 2000). 

2.3 Analýza vnějšího prostředí 

Hill, Jones (1998) uvádí jako cíl externí analýzy určení strategické příležitosti a 

hrozby v provozním prostředí organizace. Analýza makroprostředí se skládá ze zkoumání 

makroekonomických, sociálních, vládních, právních, mezinárodních a technologických 

faktorů, které mohou mít vliv na organizaci. 

V dnešním prostředí neustálých změn tvoří základ, na kterém lze budovat proces 

strategického výběru a implementace. Principem analýzy okolního prostředí je identifikovat 

klíčové vlivy a svou připravenost na dění ve vnějším prostředí (Bělohlávek, Košťan, Šuleř, 

2006). 

2.4 PEST analýza 

PEST analýza vychází dle Bělohlávka, Košťana, Šuleře (2006) z poznání minulého 

vývoje, snaží se o předvídání a rozdělení vlivů makrookolí do čtyř základních skupin: 

1. P olitické a legislativní faktory 

2. E konomické faktory 

3. S ociální a kulturní faktory 

4. T echnické a technologické faktory 

S ohledem na globální charakter cestovního ruchu je vhodné skupinu analyzovaných 

faktorů rozšířit o Mezinárodní faktory . 
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PEST analýza představuje komplexní pohled na prostředí kraje či obce, které není 

stabilní a mění se. Při provádění analýzy se dle Lednického (2006) vedle současné situace 

věnuje především pozornost formulování odpovědí na následující otázky: 

• Jak se dané prostředí bude či může do budoucna vyvíjet? 

• Jaké změny v okolí můžeme očekávat? 

• Které z faktorů vnějšího prostředí mají vliv na organizaci? 

• Jaké jsou možné účinky těchto faktorů na činnost organizace? 

• Které z faktorů ovlivňujících chování organizace budou v blízké budoucnosti 

nejdůležitější? 

Podle Sedláčkové, Buchty (2006) často není jasné, jaký bude vliv faktorů na danou 

organizaci, i když lze předpovídat určitý trend. Přínosem je samotná identifikace vlivů, která 

organizaci umožňuje, aby byla na určité potenciální změny připravena. 

 

Obr 2.2: Faktory PEST analýzy dle Bělohlávka, Košťana, Šuleře (2006). 

POLITICKÉ 
-Legislativa 
-Pracovní právo 
-Politická stabilita 
-Stabilita vlády 
-Daňová politika 
-Integrační politika 
-Podpora zahraničního obchodu 
-Ochrana životního prostředí 

EKONOMICKÉ 
-Trend HDP 
-Úroková míra 
-Množství peněz v oběhu 
-Inflace 
-Nezaměstnanost 
-Spotřeba 
-Výška investic 
-Cena a dostupnost energie 

SOCIÁLNÍ 
-Demografické trendy populace 
-Mobilita 
-Rozdělení příjmů 
-Životní styl 
-Úroveň vzdělání 
-Postoje k práci a volnému času 
-Charakteristika spotřeby 
-Životní hodnoty, rodina, přátele 

TECHNOLOGICKÉ 
-Výše výdajů na výzkum 
-Podpora vlády v oblasti výzkumu 
-Nové technologické aktivity a 
jejich priorita 
-Obecná technologická úroveň 
-Nové objevy a vynálezy 
-Rychlost technologického přenosu 
-Rychlost morálního zastarání 
 

 

PEST analýza 
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Není potřeba procházet a analyzovat všechny uvedené faktory, protože na organizaci 

má obvykle vliv jen několik nejdůležitějších sil. Analýza proto musí být zaměřena na 

zákazníka a dávat přehled o takových faktorech, které by mohly znamenat budoucí příležitosti 

a hrozby (Bělohlávek, Košťan, Šuleř, 2006). 

2.5 SWOT analýza 

Dle Bělohlávka, Košťana, Šuleře (2006) je SWOT1 analýza užitečným nástrojem 

rekapitulace a shrnutí předchozích analýz. Cílem této analýzy je identifikace rozsahu, 

kterým současná strategie organizace (hlavně její silné a slabé stránky) podporuje schopnost 

úspěšně se vypořádat s hrozbami a příležitostmi ve vnějším prostředí:  

− Přednosti (silné stránky) jsou pozitivní vnitřní podmínky, jež organizaci umožňují získat 

převahu nad konkurenty. Organizační předností je jasná kompetence, zdroj nebo 

schopnost, která umožňuje organizaci získat konkurenční výhodu. 

− Nedostatky (slabé stránky) představují negativní vnitřní podmínky, které mohou vést 

k nižší organizační výkonnosti. Za nedostatkem může být brána absence zdrojů a 

schopností, chyba v rozvoji nezbytných zdrojů. 

− Příležitostmi jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou příznivé 

současným nebo potenciálním výstupům organizace. Za příznivé podmínky mohou být 

považovány změny v zákonech, rostoucí počet obyvatel – zákazníků, uvedení nových 

technologií. Příležitosti by měly být posuzovány zejména z hlediska dlouhodobého vývoje 

prostředí a jeho vlivu na organizaci a nejen s ohledem na současné podmínky. 

− Hrozby jsou současné nebo budoucí podmínky prostředí, které jsou nepříznivé současným 

nebo budoucím výstupům organizace. Hrozbu může představovat pokles počtu zákazníků, 

změna legislativy, politická nestabilita apod. 

Adamčík (1997) uvádí metodu SWOT jako standardní metodu, používanou nejen 

v rozvoji regionů, obcí a měst, ale i v rozvoji podniků. Jejím základním principem je 

jednoduchá, ale výstižná a pokud možno vyčerpávající a objektivní charakteristika předností a 

                                                 

1 SWOT je zkratkou anglických slov Strengths (přednosti, silné stránky organizace), Weaknesses (nedostatky, 

slabé stránky organizace), Opportunities (příležitosti ve vnějším prostředí), Threats (hrozby z vnějšího 

prostředí). 
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slabin analyzovaného objektu a z nich vyplývajících příležitostí k rozvoji, jakož i možností 

jejich ohrožení a ztráty. 

Protože je primárně SWOT analýza určena pro klasický podnikatelský subjekt, 

představuje pro analyzovanou situaci příliš širokou metodu, avšak při analýze území lze 

využít alespoň některých jejích základních částí (Lednický, 2003). 

Analýza vnějších příležitostí a hrozeb 

Cílem analýzy je definovat klíčové příležitosti, které pro kraj, region či obec vznikají 

na základě analýz a předpokladů vývoje trendů v jejich vnějším okolí, a zároveň identifikovat 

potenciální hrozby a rizika, která mohou ovlivnit postavení či strategii kraje, regionu nebo 

obce. Je nezbytné brát v úvahu i specifické faktory – údaje o strategiích, které jsou 

připravovány nebo již realizovány v daném regionu v rámci regionálních, národních nebo 

přeshraničních či jiných programů, informace o struktuře podnikatelského prostředí v obci, 

infrastruktuře, trhu práce, vzdělávacích potřebách, složení obyvatelstva, přírodních 

podmínkách, kultuře, apod. 

V rámci analýzy vnějších příležitostí a hrozeb je z pohledu kraje, regionu či obce 

žádoucí najít odpovědi na tyto otázky: 

• Jaká jsou očekávání místních obyvatel? 

• Jakých cílů chtějí místní obyvatelé dosáhnout? 

• Co očekávají občané od správy kraje či obce? 

• Jaké rezervy má kraj, obec, region? 

• Jaké změny se uskutečňují v kraji, regionu nebo v okolí obce? 

2.6 Cestovní ruch 

2.6.1 Obecné vymezení cestovního ruchu 

Cestovní ruch (TOURISM) je definován jako činnost osoby, cestující na 

přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí /mimo trvalé bydliště/ a to 

na dobu kratší než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání 

výdělečné činnosti v navštíveném místě (Indrová a kol., 2007). 
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2.6.2 Členění cestovního ruchu 

Typy cestovního ruchu dle převažující motivace účasti na cestovním ruchu 

Rekreační cestovní ruch je dle Heskové a kol. (2006) druh cestovního ruchu, pro 

který je charakteristický pasivní, ale i aktivní odpočinek ve vhodném přírodním prostředí 

s cílem obnovy fyzických a psychických sil. 

 Představuje nejširší účast obyvatelstva na cestovním ruchu. Určitým specifickým 

typem rekreačního cestovního ruchu je i chataření a chalupaření (Malá a kol., 2002). 

Kulturn ě poznávací cestovní ruch umožňuje uspokojování duchovních potřeb lidí, 

kteří jsou motivování možností poznávání kulturního dědictví, kultury, a způsobu života 

rezidentů navštívených cílových míst, možnostmi zábavy a rozptýlení apod. (Hesková a kol., 

2006). 

Podle Indrové a kol. (2007) je zaměřený především na poznávání historie, kultury, 

tradic a zvyků vlastního i jiných národů. Plní významnou výchovně vzdělávací funkci a 

přispívá k rozšíření kulturně společenského rozhledu obyvatelstva. Zahrnuje především 

návštěvu: kulturně historických památek (hradů, zámků, staveb lidové architektury a dalších 

kulturně historických objektů), kulturních zařízení (muzea, galerie, obrazárny, knihovny a 

další), kulturních akcí (divadelní představení, festivaly, folklórní a lidové slavnosti), ale i 

návštěvu tzv. kulturní krajiny (parky, zahrady) a další. 

Cestovní ruch se vzdělávacími motivy představuje dle Malé a kol. (2002) takovou 

účast na cestovním ruchu, jejímž hlavním motivem je cestování s cílem dalšího vzdělávání – 

něco se naučit či poznat.  

Dalším typem je podle Indrové a kol. (2007) cestovní ruch se společenskými motivy, 

který je orientovaný na společenské styky a komunikaci mezi lidmi a zahrnuje takové typy 

účasti na cestovním ruchu, jako jsou např. návštěvy přátel, příbuzných a známých, návštěvy 

různých společenských akcí a událostí a další.  

Sportovně orientovaný cestovní ruch zahrnuje krátkodobé i dlouhodobější pobyty se 

sportovní náplní, zaměřené především na udržování a posilování zdraví a prohlubování 

morálních a volních vlastností člověka. Bývá zde zařazeno i tzv. sportovní diváctví, čili 
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pasivní účast na různých sportovních akcích, pokud se jedná o jejich návštěvu mimo místo 

bydliště účastníků (Malá a kol., 2002).  

Hesková a kol. (2006) do sportovně orientovaného cestovního ruchu řadí např. 

turistiku, která může být pěší, horská, vodní, cykloturistika nebo mototuristika, ke které patří 

kempování a karavaning. S ohledem na roční období jsou oblíbené mnohé sportovní aktivity.  

Cestovní ruch orientovaný na poznání přírodního prostředí je zaměřený 

především na poznání přírody a života v ní (fauny a flory). Zahrnuje například návštěvu 

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

nebo velkolepých přírodních míst a atraktivit, vyznačujících se svou jedinečností (pralesy, 

safari, pouště, arktické oblasti apod.). Specifickým typem cestovního ruchu orientovaným na 

poznání přírody je ekoturistika, která splňuje všechny v předchozím uvedené aspekty s tím, 

že její účastníci se vyznačují a jsou vedeni k takovému chování v přírodním prostředí, které 

jeho hodnoty nenarušuje (Indrová a kol., 2007). 

Malá a kol. (2006) uvádí, že cestovní ruch spojený s profesními motivy je spojen 

s profesní činností a profesními zájmy a probíhá převážně v pracovním čase účastníků, i když 

v sobě mnohdy obsahuje i prvky cestovního ruchu realizovaného ve volném čase.  

Patří sem především: 

� Obchodní cestovní ruch nezahrnuje zábavu ve volném čase, ale pracovní aktivity, které 

se odehrávají v pracovní době. Většinu rozhodnutí o nákupu těchto služeb obvykle nečiní 

jejich konečný spotřebitel, ale jeho zaměstnavatel, který je proto skutečným zákazníkem. 

Řadí se sem obchodně i jinak profesně zaměřené služební cesty (obchodní jednání mezi 

firmami, mezi institucemi a organizacemi, sjednávání obchodních kontraktů, setkání a 

jednání managementu apod.). Služební cesty jsou pro destinace, dopravce i cestovní 

agentury velmi atraktivní, protože představují největší kupní sílu v cestovním ruchu 

(Horner, Swarbrooke, 2003). 

� Kongresový cestovní ruch, jehož předmětem je nejčastěji organizování kongresů, 

konferencí, sympozií, seminářů, výstav a veletrhů (Hesková a kol., 2006). 

� Cestovní ruch veletrhů a výstav, při kterých jsou vystavovány a nabízeny různé 

produkty a služby s cílem zaujmout účastníky, informovat je a vytvořit si tak kontakty 
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vedoucí k budoucímu prodeji. Často jsou i místem přímého uzavírání obchodních 

kontraktů či přímého prodeje (Indrová a kol., 2007) 

� Incentivní cestovní ruch, který rovněž bývá zahrnován do profesně orientovaného 

cestovního ruchu (i když zařazení sem není zcela jednoznačné). Někdy bývá nazýván také 

stimulační nebo motivační turistikou a je využíván zaměstnavatelem jako stimul 

k pracovnímu výkonu, k setrvání ve firmě nebo jako odměna za dosažené výkony. 

Charakteristické pro něj je, že náklady spojené s účastí na tomto typu cestovního ruchu 

zcela nebo v převážné části hradí zaměstnavatel (Malá a kol., 2002). 

� Indrová a kol. (2007) uvádí ještě cestovní ruch specificky orientovaný – jde o cestovní 

ruch se specifickými motivy, jako je například nákupní cestovní ruch, představovaný 

cestami za výhodnými nákupy, zejména do zahraničí, politický cestovní ruch, 

představovaný cestovním ruchem diplomatů a cestovním ruchem v souvislosti s různými 

politickými akcemi (sjezdy, shromáždění, mítinky). V konkrétní praxi se jednotlivé typy 

cestovního ruchu nevyskytují vždy v čisté podobě, ale dochází k jejich vzájemnému 

propojování a prolínání.  

2.6.3 Ubytovací služby 

Dle Malé a kol. (2002) představují ubytovací služby základní podmínku pro rozvoj 

cestovního ruchu. Lze je charakterizovat jako umožnění přechodného ubytování mimo místo 

trvalého bydliště. Rozvoj ubytovacích zařízení je nerozlučně spjat s politickými, 

hospodářskými a sociálními změnami ve společnosti, které zprostředkovaně ovlivňují pohyb 

obyvatelstva mimo místo trvalého bydliště a působí na vznik různých druhů ubytovacích 

zařízení. 

Hotelnictví představuje v současné době nedílnou součást cestovního ruchu. Jeho 

předmětem je výstavba, řízení a organizace hotelů i velkých hotelových řetězců, 

zabezpečování jejich provozu a poskytování hotelových služeb. V poslední době se často 

hovoří o hotelovém průmyslu (Indrová a kol., 2007). 

Hotelový trh je převážně závislý na obchodních cestách a na cestách ve volném čase. 

Proto jej podstatně ovlivňuje hospodářská situace konkrétních zemí. Má-li hotel být úspěšný, 

potřebuje získat skladbu zákazníků, která mu umožní plnou obsazenost v průběhu celého 

týdne a celého roku, přičemž charakter trhu ubytovací jednotky se může měnit v průběhu 

ročních období (Horner, Swarbrooke, 2003). 
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Třída dle Malé a kol. (2002) vyjadřuje úroveň poskytovaných služeb projevujících se 

jak ve vybavení, tak i ve vlastní kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb. Třída ubytovacího 

zařízení se ve většině zemí označuje pomocí hvězdiček, někde se však můžeme setkat i 

s jiným značením, např. v Anglii s korunkami, klíči, případně se slovním označením. Podle 

současně platné klasifikace v České republice se ubytovací zařízení označuje následovně: 

− *TOURIST 

− ** ECONOMY 

− *** STANDARD 

− **** FIRST CLASS 

− ***** LUXURY 

Skutečnost, že existuje řada tržních segmentů s různými potřebami, určuje typy 

zařízení, které jim je třeba nabídnout (Horner, Swarbrooke, 2003). 

Charakteristika kategorií ubytovacích zařízení dle Malé a kol. (2002): 

� Hotel – ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování 

přechodného ubytování a služby s tím spojené (zejména stravovací). Hotely se člení do 

pěti tříd, hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stravovacích služeb (nejméně 

snídaně) a člení se do čtyř tříd. 

� Motel – je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, poskytující přechodné 

ubytování a služby s tím spojené pro motoristy a člení se do čtyř tříd. Návštěvníkům je 

umožněno parkování v blízkosti motelu. 

� Penzion – je ubytovací zařízení s nejméně pěti pokoji, s omezeným rozsahem 

společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými 

s hotelem a člení se do čtyř tříd. 

� Botel – představuje ubytovací zařízení umístěné v trvale zakotvené osobní lodi. 

� Kemp – ubytovací zařízení pro přechodné ubytování buď ve vlastním zařízení hostů (stan, 

obytný přívěs), popřípadě i v ubytovacích objektech provozovatele (chaty, sruby, 

bungalovy) nebo v jejich samostatně pronajímaných částech. Kempy jsou zařazovány od 

jedné do čtyř hvězdiček. 

� Chatová osada – je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů výhradně 

v ubytovacích objektech provozovatele (chaty, sruby, bungalovy). Chatové osady jsou 

zařazovány od jedné do tří hvězdiček. 
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� Turistická ubytovna – je jednodušší ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů 

s větším počtem lůžek v ubytovacích místnostech. Zařazuje se od jedné do dvou 

hvězdiček. 

Uvedené charakteristiky ubytovacích zařízení jsou typické pro Českou republiku. 

V současné době neexistuje jednotná klasifikace ubytovacích zařízení platná ve všech zemích 

světa. Většina zemí si vytváří vlastní klasifikaci i jednotlivé kategorie. 

2.6.4 Stravovací služby 

Stravovacích služeb využívá účastník cestovního ruchu jak v průběhu přemísťování, 

tak i během pobytu v cílové destinaci (Indrová a kol., 2007). 

Pro účastníky mezinárodního cestovního ruchu však dle Malé a kol. (2002) 

představuje stravování nejen nasycení, ale i možnost seznámit se s určitým specifickým 

prvkem kultury daného národa či regionu. Poznání takovýchto specifických zvyklostí či 

gastronomických produktů může být i samo motivem účasti na cestovním ruchu (např. oblasti 

pěstování vinné révy, výroby sýrů, destilátů či piva atd.).  

Zvláštní nabídku stravování připravují pro turisty především hotely v rámci svých 

komplexních služeb. Zde může turista využít stravovacích služeb v různém rozsahu (Indrová 

a kol., 2007): 

• ubytování se snídaní 

• polopenze (snídaně a jedno hlavní jídlo – většinou večeře) 

• plná penze (snídaně, oběd, večeře) 

• all inclusive (celodenní stravování i nápoje jsou zahrnuty v ceně pobytu) 

Výběr rozsahu stravovacích služeb má souvislost se zvolenou formou cestovního 

ruchu, motivem účasti, délkou pobytu, potřebami účastníka a jeho finančními možnostmi. 

Úroveň poskytovaných stravovacích služeb v konkrétní destinaci je odrazem kulturně 

historického vývoje dané oblasti včetně vývoje ekonomického. Obecně lze konstatovat, že 

velká část zahraničních turistů hodnotí navštívenou zemi i podle úrovně služeb a nabídky 

v restauračních zařízeních (Malá a kol., 2002). 

Význam národní gastronomie v cestovním ruchu 
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Dle Indrové a kol. (2007) je v rámci mezinárodního cestovního ruchu regionální a 

národní gastronomie jednou z významných atraktivit, je součástí kulturního dědictví národa a 

může působit i jako samostatný motiv účasti na cestovním ruchu.  

Gastronomie České republiky je tradičně kaloricky vydatná s vysokým podílem 

masa, tuků, cukrů a výrobků z bílé mouky. V posledních letech je však patrná zvyšující se 

spotřeba především drůbežího masa, zeleniny a ovoce, což je příznivý trend. V naší 

gastronomii najdeme některé společné prvky s gastronomií jiných středoevropských národů, 

především s gastronomií německou a rakouskou. V jednotlivých regionech naší republiky 

jsou nabízeny tradiční místní speciality většinou ze surovin, resp. plodin, které zde byly již 

v dřívějších dobách snadno dostupné, např. brambory, zelí, houby anebo jejich výroba má 

v lokalitě dlouhodobou tradici, např. pražská šunka, olomoucké tvarůžky, karlovarská 

Becherovka. V nabídce nápojů je naše země v povědomí většiny cizinců spojena s výrobou 

mnoha druhů kvalitního piva. Typickými regionálními produkty jsou však i bylinné likéry, 

které jsou velmi oblíbené a často jsou kupovány i jako specifické suvenýry. V posledních 

letech se obnovuje také produkce a komerčně propracovaná nabídka kvalitních českých vín, 

zvláště v moravských produkčních oblastech. Pivní a vinné stezky jsou tak nabízeny ve 

spojení s ukázkami místní gastronomie, folklóru, lidových tradic a architektury jako 

samostatné regionální produkty cestovního ruchu (Malá a kol., 2002). 

2.6.5 Dopravní služby 

Podle Indrové a kol. (2007) představují dopravní služby nezbytnou podmínku 

realizace cestovního ruchu. Můžeme je charakterizovat jako služby spojené s přemístěním 

účastníků cestovního ruchu z místa bydliště do místa realizace cestovního ruchu. Na jejich 

kvalitě do značné míry závisí spokojenost účastníka cestovního ruchu a splnění jeho představ, 

přání a vlastních cílů v místě cestovního ruchu. Dopravní infrastruktura má pro rozvoj 

cestovního ruchu zásadní význam. 

Současnou politikou velkých měst ve vyspělých zemích je všemožně podporovat a 

rozšiřovat hromadnou dopravu, zejména kolejovou. Z ekonomických důvodů se sítě 

investičně drahého metra v méně dopravně exponovaných tazích doplňují o tratě tramvaje, 

které navíc jsou schopny koexistovat s dopravně zklidněnými a pěšími ulicemi a navracejí 

centrům „městskost“ (Maier, 2000). 
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Požadavky účastníků cestovního ruchu na dopravní služby 

• Bezpečnost a pohodlí 

• Rychlost 

• Schopnost dosáhnout míst realizace cestovního ruchu 

• Dostatečná kapacita dopravních prostředků 

• Dostatečná frekvence 

• Cena odpovídající kvalitě služby 

Kvalita dopravních služeb je do značné míry ovlivněna vědeckotechnickým 

pokrokem, který umožňuje i reagovat na specifické potřeby účastníků cestovního ruchu. 

Druhy dopravy 

• Letecká doprava 

• Silniční doprava 

• Železniční doprava 

• Zvláštní druhy dopravy využívané především účastníky cestovního ruchu 

Letecká doprava jako nemladší druh dopravy v současnosti dle Malé a kol. (2002) 

představuje neodmyslitelnou součást dopravních služeb spojených především s mezinárodním 

cestovním ruchem. Její hlavní předností je vysoká rychlost a schopnost dosáhnout vzdálených 

teritorií v podstatně kratší době ve srovnání s ostatními dopravními prostředky.  

Indrová a kol. (2007) vidí silniční dopravu jako v současnosti nejrozšířenější druh 

přepravy osob v cestovním ruchu. Její předností je schopnost přepravit účastníky cestovního 

ruchu do míst, která nejsou dosažitelná jinými druhy dopravy. Často je kombinovaná 

s leteckou či železniční dopravou. Pro přepravu do míst cestovního ruchu jsou účastníky 

cestovního ruchu do značné míry využívány vlastní dopravní prostředky.  

Dle Maiera (2000) větší mobilita individuální dopravou posílila decentralizační a 

dekoncetrační tendence v rozmísťování nejen bydlení, ale i pracovišť a zhoršila efektivitu 

hromadné dopravy. Tento vývoj ale není trvale udržitelný, protože roztáčí spirálu stále další 

potřeby výstavby a údržby silnic, parkovišť a dalších zařízení pro automobily. 

Nezanedbatelný je také vliv automobilové dopravy na životní prostředí. 
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Železniční doprava patří k nejstarším druhům dopravy. Její předností je schopnost 

přepravit velké množství lidí, zajistit dostatečné pohodlí, bezpečnost i rychlost. Hustá 

železniční síť v řadě zemí umožňuje v současné době dosáhnout míst realizace cestovního 

ruchu za přijatelné ceny. Pro překonání větších vzdáleností je však v současné době 

využívána spíše letecká doprava (Indrová a kol., 2007). 

Vedle tradičních druhů dopravy uvádí Malá a kol. (2002) i existenci zvláštních druhů 

dopravy využívaných především účastníky cestovního ruchu. Patří sem především lanovky 

/pozemní, kabinové, sedačkové/, ozubené dráhy /zubačky/ a lyžařské vleky. Tyto druhy 

dopravy slouží především jako sportovně-rekreační zařízení. Všechny druhy dopravy – 

letecká, silniční i železniční, mohou být i vlastním cílem cestovního ruchu. 

2.6.6 Kulturní d ědictví – kulturní památky 

Jak uvádí Indrová a kol. (2007), tak kulturní dědictví jsou podle Rady Evropy 

hodnoty, které vytvořil nebo přetvořil člověk jak v oblasti duchovní, tak hmotné. Tyto 

hodnoty, čili naše dnešní kulturní dědictví, vznikaly tak, že každá dřívější generace přejala 

vědomosti a zvyky od minulých generací a předala je následujícím generacím. To je také 

základ kulturních tradic. Díky historickým a geografickým podmínkám mívaly tyto hodnoty 

v každém národnostním celku specifický charakter, který se zpravidla liší od charakteru 

kulturního dědictví sousedních zemí. 

Kulturní d ědictví Malá a kol. (2002) rozlišuje:  

a) Nehmotné - duchovní (písně, tance, zvyky, pořekadla, apod.) 

b) Hmotné - movité (plastika, malba, umělecké řemeslo), nemovité (architektura) 

Archeologické památky 

Architektonické památky 

� Hrady, zámky a tvrze jsou bezprostředními svědky historie a řada z nich dotváří ráz 

kulturní krajiny. Zpřístupněné, instalované hrady a zámky plní také kulturně 

výchovnou a vzdělávací funkci. 
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� Kostely a kláštery patří k těm stavbám, na něž se ochrana památek zaměřila nejdříve. 

Z všeobecného estetického hlediska a urbanismu se kostely výrazně podílejí na 

panorámatu měst a podobně se tyto stavby uplatňují i v krajině. 

� Městská architektura, domy. Zpočátku byly zařazovány mezi památky radnice, 

zbrojnice, věže, solnice, masné krámy, špitály a domy s mimořádnou výtvarně 

výrazným průčelím. Města, kde je soustředěno nejvíce kulturních památek, byla 

prohlášena městskými památkovými rezervacemi nebo zónami. 

� Sochy, sousoší, pamětní kříže a boží muka jsou neodmyslitelným prvkem české 

krajiny. Ve městech se sochy, kašny a zejména sloupy a sousoší na náměstí uplatňují, 

jako urbanistický prvek příznivě ovlivňují skladbu městské zástavby a působivost 

prostorů ulic a náměstí. 

� Lidová architektura. Řada venkovských chalup a usedlostí našla nové využití jako 

rekreační objekty a řada vybraných objektů byla přenesena do tzv. muzeí lidové 

architektury v přírodě (skansenů). Skupiny nemovitých kulturních památek lidové 

architektury jsou prohlašovány za památkové rezervace či zóny lidové architektury. 

� Technické památky, nebo-li památky výroby a technické práce, se dostávají do zájmu 

ochrany památek teprve v 60. letech minulého století, zatímco movité technické 

památky byly již řadu desetiletí sbírány a soustřeďovány ve specializovaných 

technických muzeích. Skladba těchto památek je velmi bohatá a pestrá – větrné a 

vodní mlýny, hamry (vodní kovárny), vodní kanály, staré kamenné rozcestníky, sýpky 

a solnice apod. 

� Památky historické, kulturně historické a vojenské. Do této skupiny patří památky, 

které se vztahují k významným historickým událostem nebo osobnostem. S postupem 

času a postupně i s přeměnami společnosti, která minulost hodnotí, se samozřejmě 

památky této skupiny obměňují, doplňují o nové, zatímco jiné ustupují do pozadí nebo 

se ruší. Patří sem různé rodné domy významných osobností, místa spojená s pobytem a 

tvorbou politiků, umělců a vědců, památníky a hroby významných osob apod. Mezi 

vojenské památky řadíme bojiště, vojenské válečné hřbitovy a pomníky, pevnosti aj. 

Skupinu funerálních památek tvoří křesťanské i židovské hřbitovy, hroby, hrobky, 

náhrobky a pomníky. 

� Dle Indrové a kol. (2007) se k historickým zahradám a parkům v poslední době 

přistupuje jako ke speciálnímu druhu památek. Jako součást zámků, městských 

paláců i klášterů byly zahrady již dříve zahrnovány mezi památky. Z památkového 
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hlediska jsou také sledovány starší městské a lázeňské parky. Pozornost je věnována i 

upraveným výsekům přírody. 

Mezinárodní ochrana kulturního dědictví je zajišťována prostřednictvím organizace 

UNESCO. 

2.6.7 Kongresový a incentivní cestovní ruch 

Dle Malé a kol. (2002) patří kongresový cestovní ruch v současné době 

k nejdynamičtěji se rozvíjející části cestovního ruchu. Jde o formu cestovního ruchu, která má 

řadu specifických rysů a výhod pro rozvoj dané oblasti: 

� ekonomické přínosy pro pořádající organizaci a pro daný region 

� nové pracovní příležitosti 

� zvýšená prestiže dané oblasti 

� kongresové akce probíhají v průběhu celého roku a pomáhají překlenout sezónnost 

� podnět pro nabídku dalších služeb spojených s poznáním místní kultury, zvyků a 

kuchyně v rámci doplňkových programů. 

� Rozvoj kongresového cestovního ruchu v dané oblasti je často podporován ze strany 

státu či regionu. 

Základní předpoklady pro rozvoj kongresového cestovního ruchu 

Dle Indrové a kol. (2007) je rozvoj kongresového cestovního ruchu do značné míry 

závislý na kvalitním zajištění služeb účastníkům kongresového cestovního ruchu, kdy je nutné 

mít dostatečné a dobře technicky vybavené konferenční prostory, odpovídající ubytovací a 

stravovací zázemí, včetně možnosti využívání dalších doplňkových služeb (hotely zařazené 

do třídy *** - *****). Je nezbytné mít k dispozici také speciálně proškolený personál, který 

dokáže uspokojit vysoké požadavky na kvalitu poskytovaných služeb jak našich, tak i 

domácích účastníků kongresového cestovního ruchu. Řada regionů, které mají dobré dopravní 

spojení a vhodné přírodní či kulturně-historické předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu si 

buduje specializovaná kongresová centra, která jsou vhodná pro konání různých domácích i 

mezinárodních akcí.  

Incentivní cestovní ruch je další rozvíjející se částí cestovního ruchu, který se 

zaměřuje na pracovní kolektivy firem a organizací. Díky zvýšenému zájmu poslední doby 
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vznikly specializované organizace, které vytvářejí incentivní programy dle přání jednotlivých 

firem, přičemž rozmanitost je značná (Malá a kol., 2002). 

2.6.8 Ekonomický význam cestovního ruchu 

Podle Indrová a spol. (2007) pramení vliv a postavení cestovního ruchu z role 

významné podnikatelské příležitosti a tvůrce zaměstnanosti i v ekonomicky méně rozvinutých 

oblastech a často i v místech, která by byla jen obtížně jinak ekonomicky efektivně využitelná 

(hory, podhůří, pobřeží, jezera, apod.). Mezi přínosy cestovního ruchu pro zaměstnanost patří 

i skutečnost, že vytváří pracovní místa v široké škále profesí a různorodé náročnosti, od méně 

kvalifikovaných, přes středně až po vysoce kvalifikovaná místa.  

Významné ekonomické dopady cestovního ruchu plynou dle Malé a kol. (2002)z: 

� výdajů účastníků cestovního ruchu a jejich přesunu z míst bydliště do míst cestovního 

ruchu (např. devizové příjmy, které ekonomice státu přináší příjezdový, aktivní 

zahraniční cestovní ruch a které jsou představovány výdaji zahraničních účastníků 

cestovního ruchu na území navštíveného státu, kdy výsledným efektem zahraničního 

cestovního ruchu je vliv na platební bilanci státu) 

� daňových příjmů a různých poplatků, které se stávají významnými zdroji místních 

rozpočtů 

� vytváření podnikatelských příležitostí a zaměstnanosti 

� vytváření investičních příležitostí 

� zlepšování celkové úrovně infrastruktury a vybavenosti nejen pro účastníky cestovního 

ruchu, ale i pro místní obyvatelstvo 

� podněcování rozvoje řady ekonomických aktivit včetně místních řemesel 

� působení cestovního ruchu na ekonomický rozvoj celé řady dalších odvětví národního 

hospodářství. 

Cestovní ruch dokáže ekonomicky využít přírodní a kulturn ě historický potenciál 

daných míst, jenž by bez cestovního ruchu zůstával v převážné míře nevyužit. 
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3. Charakteristika analyzované lokality 

3.1 Olomouc – centrum regionu a kraje 

Olomouc se svými více než sto tisíci obyvatel leží přímo v srdci Moravy a jako páté 

největší město v České republice je významnou tradiční metropolí s bohatou historií a právem 

se tak stalo centrem Olomouckého kraje. Již od svého založení je královským městem a 

v současnosti slouží jako sídlo řady krajských institucí, ředitelství či organizačních jednotek 

podnikatelských subjektů s regionální působností (např. státní / kulturní instituce, banky, 

distribuční společnosti). Jako důležitá obchodní a dopravní křižovatka ležící na řece Moravě 

je město vstupní branou do pohoří Jeseníků. Svou pozitivní image si město vydobylo díky 

statutu centra kultury, historie a školství. Centrum Olomouce, které je ohraničené prstencem 

bohatých parků a středověkých hradeb, tvoří po Praze hned druhou největší a nejstarobylejší 

památkovou rezervaci v České republice. Město se navíc v roce 2000, díky zapsání barokního 

čestného sloupu Nejsvětější Trojice na seznam památek světového kulturního dědictví 

UNESCO, zařadilo do společnosti nejznámějších světových kulturních center. Význam města 

jako atraktivní destinace pro turisty, obchodníky a podnikatele dokládá nejen bohatá historie, 

kulturní, řemeslná, vojenská a církevní tradice, ale i skutečnost, že místní univerzity a střední 

školy poskytují vzdělání studentům přicházejícím z celé ČR [31].  

 

Obr 3.1: Logo města. 
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4. Analýza současného stavu 

Od 1. 1. 2001 je město Olomouc centrem Olomouckého kraje i sídlem Krajského 

úřadu Olomouckého kraje. Město je z ekonomického hlediska charakteristické průmyslovou 

výrobou s rozvíjejícími se službami. Olomoucký kraj je tvořen pěti okresy: Olomouc, 

Prostějov, Přerov, Šumperk a Jeseník. 

Geografie města [23]: 

• Rozloha – 10 337 ha 

• Počet obyvatel (k 31.12.2002): 101 624 

• Poloha – zeměpisné souřadnice středu města 49°45´ severní zeměpisné šířky  

17°15´ východní zeměpisné délky 

− Nadmořská výška - 208 m.n.m. v jižní části města, 219 m.n.m. ve středu města, 420 
m.n.m. v severovýchodní části města 

Stravovací služby 

Region města Olomouce je proslulou lokalitou kulinářských specialit. Mezi 

nejvyhlášenější patří olomoucké tvarůžky, které jsou díky své jedinečnosti nejznámějším 

lákadlem pro turisty, dále také hanácké koláče a plísňový sýr z Nivy. Olomoucko je 

v povědomí turistů zakořeněno i díky dlouholeté tradici výroby piva na mnohých místech 

regionu, kde se pyšní vyhlášenými značkami a turistům nabízí i možnost přímo sledovat 

výrobu piva. 

Dopravní infrastruktura 

Snadná dopravní přístupnost Olomouce jak po silnici, tak vlakem, je dána díky poloze 

přímo ve středu Moravy [59]. 

Město Olomouc disponuje vynikajícím dopravním napojením a je křižovatkou dvou 

klíčových vnitrostátních a mezistátních komunikací - na půli cesty mezi Vídní (Rakousko) a 

Krakovem (Polsko). Po dobudování dálnice D11 a rychlostní komunikace R 35 bude 

Olomouc, s výjimkou Prahy, jediné město v ČR, které je tak významnou dopravní tepnou 

[37]. 
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Letecká doprava je zprostředkována zejména využitím mezinárodních letišť blízkých 

měst - Brno – Letiště Tuřany (70 km), Ostrava – Letiště Mošnov (Ostrava Leoš Janáček 

Airport)(80 km), Katovice - Pyrzowice Airport (KTW)/(210 km), Bratislava – letiště M.R. 

Štefánika ( 210 km), Vídeň – Vienna International Airport (260 km), Krakov – Letiště Jean 

Paul II (265 km), Praha - Letiště Praha Ruzyně (280 km). Z těchto letišť je do Olomouce 

snadná dostupnost vlakem, autobusem či autem [29]. 

V blízkosti centra města se nachází také hlavní nádraží, kde jsou cestujícím k dispozici 

nejrůznější typy vlaků (osobní, rychlíky, InterCity, EuroCity). K přiblížení Olomouce k Praze 

a Ostravě došlo zavedením rychlého a komfortního spoje v podobě moderního vlaku 

Pendolino, který jen podtrhuje důležitost města jako významného železničního uzlu [59]. 

Doprava ve městě je zajištěna především hustou dopravní sítí tramvají a autobusů, 

které jezdí celý týden. K orientaci cestujících slouží jízdní řády na všech zastávkách MHD, 

které je možno stejně jako jízdenky zakoupit na prodejním místě Dopravního podniku, v 

automatech, v trafikách nebo u řidičů MHD. Držitelé Olomouc Region Card mají dopravu ve 

městě zdarma [21].  

Další možný způsob dopravy při pobytu v Olomouci představuje řada cyklovýletů po 

okolí. K dispozici jsou dvě mezinárodní cyklotrasy -  Moravská stezka, Jantarová stezka, 

přehledný systém značení cyklotras a také možnost zapůjčení kola u Českých drah v období 

duben – říjen [41]. 

Parkování je povoleno na vyznačených plochách s parkovacím lístkem nebo s 

krátkodobou parkovací kartou města Olomouce na dobu nejdéle 2 hodiny při sazbě 1hod. / 20 

Kč. Krátkodobá parkovací karta nebo parkovací lístek umožňuje řidiči parkovat v zóně nebo 

na určených parkovištích nejdéle po dobu dvou hodin [43]. 

Kulturně poznávací cestovní ruch 

Jako centrum turistického regionu „Střední Morava – Haná“, který se vyznačuje 

bohatými kulturními tradicemi a hanáckým folklórem, je Olomouc hlavním centrem 

cestovního ruchu celého regionu. Toto postavení mu zajišťuje množství kulturních památek, 

z nichž nejvýznamnější jsou [38]: 
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� Sloup Nejsvětější Trojice (sousoší vysoké 35 m, v roce 2000 zařazeno do Seznamu 

světového kulturního dědictví UNESCO) 

� radnice s orlojem (první zmínka z roku 1378, původní gotická stavba s renesančními 

úpravami, orloj pochází z 15. století, dnešní podoba z 50. let 20. století) 

� Přemyslovský palác (zbytky románského paláce ze 12.století) 

� katedrála sv. Václava (novogotická stavba s nejvyšší věží v ČR - 100,6 m vysokou) 

� chrám sv. Mořice (pozdně gotický kostel z přelomu 14. a 15. století se vzácnými 

varhanami z roku 1745) 

� Arcibiskupský palác (jedna z  nejhonosnějších palácových staveb ze 17. století) 

� soubor barokních kašen (kašny s mytologickými motivy ze 17. – 18.století)  

� Arionova kašna (dílo olomouckého rodáka I. Theimera z roku 2002) 

Pro celý region Hané jsou typické lidové slavnosti – hody, jarmarky, masopusty a bály 

(zejména Hanácké slavnosti v Náměšti na Hané). Množství hradů a zámků v okolí města 

Olomouce je dokladem zdejší pestré historie. Centrem kulturního, uměleckého a 

akademického dění se město stalo především díky spojitosti se světoznámými jmény 

hudebních skladatelů W. A. Mozarta a L. van Beethovena. Ve městě lze také navštívit 

Botanickou zahradu Olomouc – Rozárium a sbírkové skleníky, Vlastivědné muzeum, 

Muzeum umění, Moravské divadlo Olomouc, Moravskou filharmonii Olomouc a mnoho 

dalších zajímavých míst. Atraktivitu města zvyšuje i celá řada akcí a festivalů, např. Flora 

Olomouc (tradiční květinová výstava), Olomoucký pivní festival, Dvořákova Olomouc 

(festival klasické hudby), Olomoucké Vánoce (tradiční vánoční trhy), atd. Jedním 

z nejnavštěvovanějších míst v regionu je i známá Zoologická zahrada Olomouc. Centrem 

vzdělanosti je Olomouc již od roku 1573, kdy byla založena zdejší Univerzita Palackého (UP) 

[38]. 

Sportovně orientovaný cestovní ruch 

Sportovní vyžití je možné po celý rok, protože město Olomouc i jeho okolí disponuje 

řadou nejrůznějších sportovních areálů se širokou nabídkou sportů. Region je ideální lokalitou 

pro cyklistiku, zimní sporty, pěší turistiku, jízdu na koni, golf, tenis, návštěvu lanové centra a 

odpočinek u vody, který zajišťují přírodní koupaliště Poděbrady, plavecký stadion a 

v současnosti zejména nově vybudovaný Aquapark Olomouc [51]. 



28 

 

Cestovní ruch orientovaný na poznání přírodního prostředí 

Účastníky tohoto druhu cestovního ruchu láká do regionu města Olomouce možnost 

využít naučné cyklostezky, jízdy na raftu nebo kajaku po řece Moravě k návštěvě blízké 

CHKO Litovelské Pomoraví, kterou tvoří komplex lužních lesů a mokřadních luk s bohatou 

faunou i flórou. 

Cestovní ruch veletrhů a výstav 

Cílem tohoto druhu cestovního ruchu je nejstarší a nejvýznamnější květinová výstava 

Flora Olomouc, která se koná na Výstavišti Flora Olomouc a pravidelně láká desítky tisíc 

návštěvníků jak o jarní, tak i o letní etapě [24].  

Kongresový cestovní ruch 

Rozvoj kongresového a incentivního cestovního ruchu zasáhl i město Olomouc. Díky 

výstavbě kongresového centra (Regionální centrum Olomouc), jeho otevření v roce 2003, 

modernizaci ubytovacích zařízení po stránce technického vybavení a rozšíření doplňkových 

služeb se z Olomouce stala atraktivní cílová destinace pro pořádání kongresů, seminářů, 

přednášek, konferencí a dalších aktivit souvisejících s oblastí cestovního ruchu spojeného 

s profesními motivy [28]. 

4.1 Faktory PEST analýza 

Analýza PEST všeobecně představuje strategický audit vlivu makrookolí. Jako 

východisko používá poznání minulého vývoje a usiluje o předvídání a analyzování budoucích 

vlivů prostředí ve čtyřech oblastech klíčových faktorů: 

� P olitické a legislativní faktory 

� E konomické faktory 

� S ociálně-kulturní faktory 

� T echnologické faktory 

V rámci problematiky cestovního ruchu je vhodné rozšířit analyzované oblasti ještě o 

Mezinárodní faktory . 
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Jelikož hlavním cílem prováděné PEST analýzy je identifikace oblastí, jejichž změna 

by mohla mít významný dopad na zkoumanou lokalitu města Olomouc, a odhadnutí 

konkrétních trendů nebo vlivů v těchto klíčových oblastech, ke kterým může v budoucím 

vývoji dojít, je zároveň v rámci analýzy nutné odlišit změny, které danou lokalitu ovlivní 

takovým způsobem, že by mohlo dojít k zásadní proměně konkurenční pozice lokality města 

Olomouc. Z pochopení změn prostředí plyne důležité upozornění na příležitosti na straně 

jedné a varování před riziky na straně druhé.  

4.2.1 Politické a legislativní faktory 

Právní předpisy pro oblast cestovního ruchu 

Jedná se konkrétně o zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v 

oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon představuje legislativní základnu pro 

oblast cestovního ruchu v České republice. Všechny subjekty působící v této oblasti, se 

musejí řídit tímto zákonem, který jim stanovuje práva a povinnosti a vymezuje jejich činnost. 

Představuje nutnou ochranu pro zákazníky v případě porušení smluvních podmínek ze strany 

cestovních kanceláří a agentur. Zákon definuje obsah pojmu zájezd, zákazník a jeho práva, 

stanovuje pravidla pro provozovatele cestovních kanceláří a agentur včetně povinnosti a 

rozsahu sjednání pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Úpravou výběru 

poplatků z ubytovacích kapacit se zabývá zákon č. 348/2009 Sb. kterým se mění zákon č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Stanovuje, že poplatek je 

vybírán v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu a že 

sazba poplatku činí až 6 Kč za každé využité lůžko a den. Umožňuje obci domluvu 

s poplatníkem na stanovení poplatku jako roční paušální částky [50]. 

Politická stabilita v ČR 

Zájem o lokalitu nejen v řadách účastníků cestovního ruchu ve značné míře ovlivňuje 

stabilita politického prostředí. Současná politická situace působí velmi negativně na image 

České republiky v zahraničí. Největším aktuálním problémem země v očích potenciálních 

investorů je politická nejistota a stav společenské morálky, zejména u politiků. Bez ohledu na 

klady, jako je vysoký počet středoškoláků, jazyková vybavenost pracovníků či relativní 
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vyspělá infrastruktura, zájem investorů o Česko může nabrat klesající tendence, protože země 

potřebuje zlepšení politické stability a slušné politiky [30]. 

Na dopady hospodářské krize se v dnešní době nepoukazuje tolik, jako na 

nedostatečnou politickou stabilitu v Česku, která brání provedení nezbytných reforem. 

Investorům schází politická předvídatelnost. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi 

zaostáváme v kvalitě veřejných institucí a ve fungování veřejného sektoru. Řešením, které má 

přispět k potřebné změně situace a ke znovuzískání důvěry v politické prostředí země, se mají 

stát blížící se volby do Poslanecké sněmovny, které budou 28. a 29. května 2010. Od jejich 

výsledku se budou odvíjet i další kroky investorů. 

Setkání podnikatelů v obchodu a cestovním ruchu s Vládou ČR.  

Spolupráce vlády a profesních organizací umožňuje podnikatelům přednést na 

nejvyšší úrovni své požadavky a postoje k možnému rozvoji maloobchodu a cestovního ruchu 

v ČR, který se podílí na tvorbě HDP a zaměstnanosti v naší zemi 16 procenty. Tato setkání 

mohou v hlavní míře přispět ke zvýraznění povědomí o pozici a roli obchodu, pohostinství a 

cestovního ruchu a prezentovat jeho potíže a požadavky a zároveň demonstrovat připravenost 

podnikatelů ke zkvalitnění služeb a podpoře zaměstnanosti [57]. 

Regionální a strukturální politika EU pro programovací období 2007 – 2013 

V období let 2007 až 2013 mohou jednotlivé členské země prostřednictvím 

programových dokumentů, které jsou zaměřeny na realizaci cílů regionální a strukturální 

politiky EU, využívat stanovený rozpočet k dosahování a naplňování cílů a priorit, které 

odpovídají základním strategickým dokumentům EU. Jednotlivé programy v současné době 

přestavují hlavní nástroje realizace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na 

období 2007 – 2013 [47]: 

� Regionální operační programy (ROP) – v rámci daného programovacího období 

tvoří celkově sedm Regionálních operačních programů (ROP), jež jsou samostatně 

řízeny příslušnou Regionální radou daného regionu soudržnosti, hlavní zdroj 

financování v oblasti cestovního ruchu. 

� Integrovaný operační program (IOP) – obecným zaměřením tohoto programu je 

zefektivnění fungování veřejné správy a lepší využití potenciálu území 

prostřednictvím národních systémových intervencí, přičemž cestovní ruch je zde 
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chápán jako jedna z těchto intervencí. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pak 

představuje řídící orgán programu IOP, kde se cestovnímu ruchu dostává podpory 

v rámci prioritní oblasti č. 4 – Národní podpora cestovního ruchu. S ohledem na 

vícecílový charakter této prioritní oblasti mohou být všechny aktivity realizovány na 

celém území ČR včetně hlavního města Prahy jako národní a systémové intervence, 

protože by jejich realizace na např. regionální úrovni ztratila smysl.  

� Programy přeshraniční spolupráce – jsou určeny pro neziskový sektor s 85% 

finanční podporou EU. Programy fungují na principu sloučení finančních prostředků 

obou sousedních stran na každé státní hranici. Celkově určené finanční prostředky pro 

obě přilehlé části pohraničí se pro účely programu sloučí do společně vymezené 

oboustranné pohraniční oblasti. Podíly podpory cestovního ruchu jsou 

zde diferencované dle jednotlivých společných pohraničních území.  

� Program rozvoje venkova (PRV) – za významný zdroj financí lze rovněž považovat 

i tento program, který je samostatně financován v rámci společné zemědělské politiky 

EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a který je řízen 

Ministerstvem zemědělství. Cestovní ruch je v tomto program brán jako příležitost 

pro diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově, čímž významně přispívá 

k rozvoji nezemědělské produkce. 

Národní program podpory cestovního ruchu pro období let 2010-2013 

Tento program byl schválen 10. února 2010 na základě Rozhodnutí ministra pro místní 

rozvoj č. 25/2010 a pro rok 2010 se zejména zaměřuje na podprogram Cestovní ruch pro 

všechny, který se jako součást Národního programu podpory cestovního ruchu na roky 2010-

2013 orientuje na tvorbu nových produktů domácího cestovního ruchu, která zahrnuje jednak 

marketingovou podporu nově vytvořených produktů a jednak také vytvoření podmínek pro 

realizaci nových produktů domácího cestovního ruchu ve vztahu k cestovnímu ruchu pro 

všechny (např. bezbariérový přístup, dětská herna, dětský koutek, mobilní bazén, vybavení 

třídy pro školy v přírodě apod.); maximálně do 20 % z celkových způsobilých výdajů 

projektu. Maximální výše poskytované dotace může dosáhnout 50 % celkových způsobilých 

výdajů akce [33]. 
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Svojí činností, kterou pravidelně prezentuje na odborných konferencích a veletrzích 

cestovního ruchu, se významně zapojuje do působení mezinárodních organizací v oblasti 

cestovního ruchu. Pro všechny subjekty působící v oblasti cestovního ruchu ministerstvo 

představuje metodický a koordinační orgán. Jedním z klíčových nástrojů, kterými 

významně ovlivňuje tuto oblast, je střednědobý strategický dokument Koncepce státní 

politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013, jehož východiskem jsou zejména 

rozvojové možnosti cestovního ruchu v České republice. Stěžejními dopady činnosti 

Ministerstva pro místní rozvoj na cestovní ruch ČR jsou využívání legislativního nástroje při 

vytváření podmínek pro rozvoj CR, dosažení lepší ochrany spotřebitele pomocí jasně 

vymezených pravidel a vytváření pravidel pro rozvoj cestovních kanceláří a agentur. Úkolem 

prezentovat Českou republiku jako zajímavou turistickou destinaci jak na domácím, tak 

zejména i na zahraničním trhu je pověřena Česká centrála cestovního ruchu - 

CzechTourism. Ministerstvo je pověřeno realizací řady projektů financovaných ze 

strukturálních fondů EU, které přispějí k rozvoji cestovního ruchu v České republice [17]. 

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism 

Jedná se o státní příspěvkovou organizaci Ministerstva pro místní rozvoj České 

republiky. Od roku 1993, kdy byla zřízena, plní svůj hlavní účel - propaguje Českou 

republiku jako atraktivní turistickou destinaci na zahraničním trhu, od roku 2003 začala 

s propagací také na domácím trhu. V rámci podpory příjezdového a domácího cestovního 

ruchu se centrála zaměřuje zejména na propagaci konkrétních oblastí cestovního ruchu, mezi 

něž se řadí lázeňství, česká gastronomie, kongresová a incentivní turistika a golfová 

turistika , ale i další témata: bohatství historie, zážitková a aktivní dovolená. 

CzechTourism v rámci domácího cestovního ruchu zajišťuje dlouhodobě propagaci 

regionálních akcí, které byly vybrány ve spolupráci se zástupci krajů. Mezi významné 

partnery agentury se při této propagaci počítají domácí turistické regiony, města a obce i 

podnikatelské subjekty [18]. 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR  

Jako vrcholové, nezávislé, dobrovolné a lobbistické sdružení, které reprezentuje svazy, 

asociace, velké retailové a distribuční společnosti, má Svaz značný význam pro oblast rozvoje 

cestovního ruchu na úrovni krajů, kde prostřednictvím svých krajských zastoupení 
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spolupracuje s územními samosprávami na sociálním a hospodářském rozvoji krajů celé ČR. 

Svaz jednak předkládá připomínky k legislativním návrhům a změnám, které mají přispět 

ke zlepšení v oblasti cestovního ruchu, a jednak lobuje u Vlády ČR, poslaneckých klubů a 

výborů PSP ČR v zájmu obchodního sektoru a cestovního ruchu. Zastává zájmy a potřeby 

podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu při současném respektování zájmů spotřebitelů, 

zákonů a při prosazování etických a autoregulačních principů v podnikání. Provádí 

lobbistickou činnost prosazováním zájmů českých podnikatelů v obchodu vůči parlamentu a 

institucím EU při tvorbě a změnách evropské legislativy. Jako organizátor a pořadatel 

odborných konferencí, seminářů, workshopů a jako tvůrce a spoluvydavatel řady odborných 

sborníků, manuálů a dalších pomůcek představuje nenahraditelný zdroj informací a expertní 

místo ke konzultacím a řešení odborné problematiky. Propagací obchodu na řadě veletrhů a 

výstav se stará o udržování pozitivního image obchodu a cestovního ruchu [27]. 

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (dále jen AČCKA) 

AČCKA p ředstavuje české profesní sdružení subjektů cestovního ruchu, které 

bylo založeno v roce 1991 a v současné době má 240 členů z řad subjektů cestovního 

ruchu. Mezi řádné členy patří cestovní kanceláře a agentury, zabývající se příjezdovým i 

výjezdovým cestovním ruchem, a mezi přidružené patří zahraniční cestovní kanceláře, hotely, 

centrály cestovního ruchu, školy a komerční firmy, které nabízejí služby cestovním 

kancelářím (např. pojišťovny). Asociace zastupuje a chrání hospodářské zájmy svých členů, 

zajišťuje podporu jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Navazuje 

kontakty a trvalou spolupráci s obdobnými organizacemi cestovního ruchu v zahraničí, s 

národními centrálami cestovního ruchu, s pořadateli veletrhů a dalšími subjekty. AČCKA se 

účastní jednání o vývoji legislativy, svůj podíl má i na tvorbě odborných zákonů a připomínek 

k zákonům, které jsou s nimi úzce spjaty. Prostředkem pro tuto účast jsou zástupci asociace, 

jež zastávají funkce členů celostátních a regionálních orgánů. AČCKA pro své členy 

připravuje fam tripy a studijní cesty, dále poskytuje poradenské služby, organizuje společnou 

účast členů na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, pořádá vzdělávací kurzy a semináře 

[61]. 

Informační centrum Olomouc 

IC sídlí v prostorách radnice města na Horním náměstí a každý den včetně víkendů od 

9:00 do 19:00 hodin poskytuje širokou paletu služeb. Patří sem [26]: 
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• Turistické informace – turistické informace o Olomouci a jejím okolí; vyhledávání 

dopravních spojů; poskytování průvodcovských služeb; prohlídky radnice a výstup na 

věž  

• Cestovní ruch – rezervace ubytování; organizace pobytových programů; prodej 

Olomouc region Card  

• Kulturní, společenské a sportovní informace – informace o programech olomouckých 

divadel, kin, muzeí a galerií; informace o programu Moravské filharmonie Olomouc a 

předprodej vstupenek; veškeré dostupné informace o kulturním, společenském a 

sportovním dění v Olomouci  

• Prodej propagačních materiálů – prodej suvenýrů a publikací o městě a regionu Haná; 

prodej map města a okolí (cykloturistické, turistické)  

• Informace o činnosti Magistrátu města Olomouce a dalších institucí na území města  

• Informační středisko Europe Direct pro Olomoucký kraj – poskytování informačních a 

propagačních materiálů  

Jako další zdroj informací slouží informační kancelář ČD centra v objektu 

hlavního nádraží, která poskytuje turistické informace, informace o městě, akcích a 

ubytování, provozuje předprodej vstupenek na vybrané akce i prodej propagačních materiálů 

[26]. 

Odbor vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce, Oddělení cestovního ruchu 

krajského úřadu Olomouckého kraje 

Na úrovni města ovlivňuje rozvoj, řízení projektů, poskytování služeb apod. 

cestovního ruchu zejména Odbor vnějších vztahů a informací Magistrátu města 

Olomouce a to prostřednictvím hned několika svých oddělení – oddělení cestovního ruchu, 

oddělení Informační centrum Olomouc a oddělení propagace a marketingu [36]. 

Na úrovni kraje vykonává obdobnou činnost Oddělení cestovního ruchu krajského 

úřadu Olomouckého kraje, které má mimo jiné na starosti zpracování a aktualizaci 

koncepce rozvoje cestovního ruchu, předkládání návrhů na realizaci projektů Akčního plánu 

rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje, průběžnou kontrolu plnění a roční 

hodnocení. Jeho klíčová role se pojí s podporou a realizací dotovaných projektů a to v případě 

poskytování dotací ze Státního programu podpory cestovního ruchu ve spolupráci 
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s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Projekt turistické slevové karty Olomouc region Card 

je důkazem produktivní kooperace s městem Olomouc. 

Integrovaný plán rozvoje území Olomouc (IPRÚ Olomouc) 

Jedná se o soubor vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, jež se zaměřují 

na rozvoj cestovního ruchu v Olomouci a kladou důraz na koncentraci a provázanost aktivit a 

jejich efektivnost. Koordinaci a monitorování IPRÚ Olomouc a individuálních projektů 

předložených v rámci tohoto programu zajišťuje Odbor evropských projektů statutárního 

města Olomouc. Realizace projektů bude probíhat v letech 2008-2015 a bude zaměřena na 

podporu a rozvoj cestovního ruchu [62]. 

4.2.2 Ekonomické faktory 

Na oblast rozvoje cestovního ruchu stejně jako na všechny podnikatelské subjekty 

působí celá řada ekonomických faktorů, které mohou ovlivňovat výskyt příležitostí a hrozeb 

dle toho, jakým způsobem ovlivňují celkový ekonomický vývoj země. Na vývoj příležitostí a 

hrozeb rozvoje cestovního ruchu města Olomouce z ekonomického hlediska mají značný vliv 

následující faktory: 

HDP a jeho vývoj – podíl cestovního ruchu 

Dopady celosvětové ekonomické krize se nutně projevily i v ekonomice České 

republiky, kdy po předchozích letech prosperity a ekonomického růstu přišel útlum a 

následný propad, kdy HDP v roce 2009 proti roku 2008 klesl o 4,1 %, hodnota HDP v roce 

2009 byla 3 630 390 mil. Kč. Tato skutečnost vedla k tomu, že se ekonomika propadla pod 

úroveň roku 2007. Tento pokles je značný, ale s ohledem na pozitivní trend výkonnosti 

ekonomiky ve IV. čtvrtletí roku 2009, který vykazuje nárůst o 0,7 % při srovnání s údaji 

předchozího čtvrtletí, se potvrzuje náznak zotavování ekonomiky. Hrubý domácí produkt 

zemí EU 27 se meziročně snížil o 2,7 % [32]. 

Samotný cestovní ruch přispívá k tvorbě HDP v ČR stále menším podílem. Jasně 

patrný negativní vývoj posledních let dokládá nevyužitý potenciál, který se v cestovním ruchu 

a jeho rozvoji skrývá. Podíl CR 3 % na HDP z roku 2007 představuje pokles ve srovnání 

s podílem z roku 2003 o 0,5 %, přestože objem finančních prostředků, který z CR do HDP 

putuje, se zvyšuje, tak jeho tempo růstu neodpovídá tempu růstu HDP [49]. 
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Hrubý domácí produkt a jeho vývoj - podíl cestovního ruchu na tvorbě HDP v letech 2003 - 

2007 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 

Hrubý domácí produkt (v mil. Kč) 2 596 094 2 814 159 2 987 125 3 218 977 3 539 995 

HDP CR (v mil. Kč) 88 332 99 882 96 607 95 374 101 783 

Podíl cestovního ruchu na 

hrubém domácím produktu (v 

%) 

3,4 3,5 3,2 3,0 2,9 

Tab. 4.1: Podíl cestovního ruchu na tvorbě HDP v letech 2003 – 2007 [49]. 

Platební bilance cestovního ruchu 

Příjmy a výdaje z cestovního ruchu z let 2008 a 2009 se i přes probíhající 

ekonomickou krizi výrazně neliší a spíše stagnují. Jasně patrný trend se ukazuje v rostoucích 

výdajích cestovního ruchu, který znamená odliv domácích turistů a s nimi i finančních 

prostředků do zahraničí. Zatímco nárůst příjmů z roku 2009 ve srovnání s rokem 2005 činí 

10 235,5 mil. Kč, tak nárůst výdajů dělá 19 382,5 mil. Kč, tedy takřka dvojnásobně větší [45].  

 (v mil. Kč) 
PLATEBNÍ BILANCE cestovního ruchu 

2005 2006 2007 2008 2009 

příjmy 112 234,40 124 744,20 129 009,30 122 032,30 122 469,90 

výdaje 57 777,60 62 174,30 73 486,30 77 487,10 77 160,10 

saldo 54 456,80 62 569,90 55 523,00 44 545,20 45 309,80 

Tab. 4.2: Platební bilance cestovního ruchu v letech 2005 – 2009 [45]. 

Úroveň nezaměstnanosti 

Špatná ekonomická situace se podepsala i na růstu obecné míry nezaměstnanosti, která 

se po letech klesajícího trendu z období let 2004 – 2008 opět dostává na kritickou úroveň. 

Obecná míra nezaměstnanosti dosáhla v roce 2009 hodnoty 6,7 %, což představuje nárůst 

oproti roku 2008 o 2,3 %. Tempo růstu se ve IV. čtvrtletí roku 2009 významně zpomalilo, ale 

i přes tento fakt se rok 2009 nadále vyznačuje prudkým vzestupem úrovně nezaměstnanosti v 

České republice. Negativní vliv poklesu výkonnosti ekonomiky na úroveň celkové 

zaměstnanosti za rok 2009 se ukazuje úbytkem ve výši 1,2 % při srovnání situace v roce 
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2008. Vyjádřeno počtem osob zaměstnaných v domácí ekonomice se jednalo o pokles o 62 

tisíc osob, protože v průměru bylo v roce 2009 v domácí ekonomice zaměstnáno 5 226 tisíc 

osob. Zaměstnanost klesala v průběhu celého roku a nakonec dosáhla mezi prvním a 

posledním čtvrtletím bilance, kdy v průměru bylo v posledním čtvrtletí zaměstnáno o 63 tisíc 

osob méně [32]. 

Úřady práce v Olomouckém kraji evidují velký nárůst míry nezaměstnanosti z 6,87 % 

v roce 2008 na 12,19 % v roce 2009. Negativní trend dokládá i takřka dvojnásobný nárůst 

počtu uchazečů o zaměstnání, který z počtu 23 470 osob v roce 2008 dosáhl v roce 2009 

úrovně 41 092 osob. Situaci zhoršuje i klesající počet volných pracovních míst v kraji, z 2747 

míst v roce 2008 klesl až na pouhých 821 volných pracovních míst v roce 2009. Olomoucký 

kraj si díky těmto ukazatelům udržuje již dlouhodobě jednu z nejhorších pozic v oblasti míry 

nezaměstnanosti v rámci všech krajů v ČR, v současnosti je hned po Ústeckém a 

Moravskoslezském kraji místem s třetí nejvyšší nezaměstnaností v zemi [42]. 

Průměrná mzda a její vývoj 

V roce 2009 dosáhla průměrná mzda v ČR výše 23 598 Kč, což je o 4,0 % více než 

v roce předchozím. Ale o pozitivním vývoji se rozhodně hovořit nedá, protože růst je do 

značné míry způsoben propouštěním zaměstnanců s nižšími mzdami vlivem ekonomické 

krize, která postihla celou ekonomiku země. Navíc rostoucí minimální a průměrná mzda 

způsobují růst mzdových nákladů ve všech oblastech podnikatelské činnosti včetně oblastí 

služeb poskytovaných v rámci cestovního ruchu, což vede k prodražování služeb pro 

spotřebitele [48]. 

Průměrná mzda v Olomouckém kraji za rok 2009 odpovídala částce 20 289 Kč, která 

se ve srovnání s rokem 2008 navýšila o 3,8 %. Tato skutečnost ukazuje na značný rozdíl mezi 

průměrnou mzdou v kraji a v celé České republice. Olomoucký kraj tak ve srovnání 

s ostatními disponuje výhodou nižších mzdových nákladů pro stávající i potenciální investory 

[35]. 

Míra inflace 

Inflace v roce 2009 dosáhla hodnoty 1,0 %, což je údaj o 5,3 % nižší než v roce 2008. 

Dosavadní vývoj naznačuje, že si inflace klesající tendenci udrží a v roce 2010 se dostane 

hluboko pod hranici 1,0 %. Přestože se na takto výrazném poklesu inflace podepsala špatná 
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situace celé ekonomiky ČR, může mít tento vývoj pozitivní přínos do budoucna v podobě 

lákadla pro investory stejně, jako tomu bylo i dříve, kdy naše země byla vyhledávanou 

lokalitou pro celou řadu investorů z nejrůznějších oborů [20]. 

Směnný kurz CZK 

Zhoršující se celková výkonnost ekonomiky, pokles zahraničních investic, nestabilní 

politická situace a nestálost vlády jsou jen některé z klíčových vlivů, které se projevily 

oslabením kurzu koruny vůči euru i dolaru v roce 2009. Z kurzu 24,942 CZK/EUR a 17,035 

CZK/USD v roce 2008 došlo k oslabení na 26,445 CZK/EUR a 19,057 CZK/USD v roce 

2009. Jde o obrat ve vývoji kurzu koruny v porovnání s předchozími roky, kdy koruna 

stabilně posilovala především díky rostoucímu hospodářství a značnému přílivu zahraničních 

investic do ekonomiky [20]. 

Oslabení koruny vůči ostatním měnám má pozitivní vliv na zahraniční obchod, kdy 

výrobky českých exportérů na zahraničních trzích zlevňují, což vede ke zvyšování převahy 

vývozu nad dovozem. Dramatické posuny ve směnných kurzech, které vedly k oslabení 

koruny, ovlivnily kupní sílu mnoha potenciálních účastníků cestovního ruchu v zahraničí – 

americký dolar (USA, Rusko, Japonsko), euro (ostatní Evropa). Pro domácí účastníky 

cestovního ruchu toto oslabení vede k prodražování zahraničních dovolených. 

Dostupnost energií a náklady na energie 

Dostupnost energií se snižuje každým rokem, což vede k růstu nákladů na ně. 

Rostoucí náklady se pak zákonitě projevují v cenách zájezdů, ubytovacích i stravovacích 

služeb. Ceny pohonných hmot byly v roce 2009 vyšší o 21,7 %, ceny stravovacích služeb se 

zvýšily o 2,6 % a ubytovacích služeb o 1,9 %, naproti tomu došlo poklesu u ceny zemního 

plynu a elektřiny, o 12,3 %, resp. o 2,7 % v porovnání s rokem předchozím [16]. 

Rostoucí tendence ve vývoji cen ropy na světových trzích může vést k dalšímu nárůstu 

cen pohonných hmot a dalších produktů na bázi ropy. Dopad tohoto růstu bude patrný 

v navýšení nákladů letecké, silniční, železniční i vodní dopravy, který se vedle cen za dopravu 

promítne i v cenách výrobků a služeb pro konečné spotřebitele. V oblasti cestovního ruchu se 

zvyšování cen ropy nejviditelněji promítá v růstu leteckých poplatků a pohonných hmot. 
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Finanční zdroje z dotací EU pro období 2007 - 2013 

Finanční podíly již dříve zmíněných programů v rámci Programovacího období 2007 – 

2013 na podpoře cestovního ruchu jsou následující [47]: 

Regionální operační programy (ROP) – celková částka finančních prostředků 

soustředěných v ROP na cestovní ruch včetně národních a soukromých zdrojů činí cca 981,9 

mil. EUR. Většinou mají ROP na cestovní ruch stanovenou jednu prioritní osu, v níž je 

pokryto široké spektrum oblastí podpory. 

Programy přeshraniční spolupráce – na jednotlivé projekty v oblasti cestovního 

ruchu bude v těchto programech postupně společně využitelných asi 190 mil. EUR. 

Program rozvoje venkova (PRV) – včetně veřejných a soukromých zdrojů je v 

opatření 1.3 Podpora cestovního ruchu v rámci tohoto programu k dispozici cca 144,8 mil. 

EUR, které mají sloužit na podporu rozvoje cestovního ruchu. Zejména se jedná o zaměření 

na podporu budování rekreační infrastruktury a zajištění služeb pro pěší a vodní turistiku, 

lyžování, budování vinařských stezek a hippostezek. 

Integrovaný operační program (IOP) – celkem je v IOP alokováno včetně 

národních zdrojů cca 77,5 mil EUR. 

 

Obr. 4.1: Podíly jednotlivých programů na finančních zdrojích z EU pro období 2007 – 2013. 
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Spolufinancování projektů města z fondů EU 

Z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava budou 

Evropskou unií financovány projekty v rámci IPRÚ Olomouc, konkrétně z prioritní osy 3 

Cestovní ruch, která se dělí na dvě pro IPRÚ Olomouc podstatné oblasti [62]: 

• 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – určeno pro veřejné subjekty s alokací 

100 milionů Kč a s možností získat dotaci až 85 % uznatelných výdajů projektu 

• 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby – určeno pro podnikatelské subjekty s 

možností získat dotaci 40–60 % uznatelných výdajů projektu a to v závislosti na 

velikosti podniku – rozděleno na dvě podoblasti:  

� 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí 

podpory 3.1 s alokací 140 milionů Kč 

� 3.3.3 Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště 

Olomouc region Card 

Projekt Olomouc region Card vznikl díky spolupráci města Olomouc a Olomouckého 

kraje. Jedná se o formu turistické slevové karty, která má podstatným způsobem přispívat 

k rozvoji cestovního ruchu nejen v Olomouci, ale i v celém Olomouckém kraji. Klíčovou 

myšlenkou projektu je umožnit návštěvníkům vidět vše, co chtějí tak, aby se nemuseli 

rozhodovat, kam půjdou nebo co musí vypustit pro nedostatek finančních prostředků při 

poznávání města a kraje. 

V Olomouci, na Střední Moravě a v Jeseníkách karta opravňuje navštívit zdarma 

74 míst (hrady, zámky, muzea, botanické a zoologické zahrady a další místa) a dále 

umožňuje čerpat slevy na 121 místech (bazény, restaurace, ubytování, aquaparky, 

sportovní a relaxační zařízení, apod.). 

Typ karty 
Cena Olomouc region Card 

dospělý dítě 

48 hodin 180 Kč 90 Kč 

5 dní 360 Kč 180 Kč 

Tab. 4.3: Ceny Olomouc region Card dle typu karty. 
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Benefity zahrnuté v ceně Olomouc region Card [39]: 

• vstup do 46 objektů v Olomouci 

• ke každé zakoupené kartě je zdarma i stostránková barevná brožura průvodce 

s Olomouc region card po Olomouckém kraji, která obsahuje informace o atraktivních 

místech, kde lze uplatnit Olomouc region Card 

• 195 objektů v Olomouckém kraji zdarma nebo se speciální cenou 

• celá Městská hromadná doprava po dobu platnosti karty ZCELA ZDARMA  

• kartu lze uplatnit vždy pro jeden vstup zdarma, čerpání slev není omezeno 

Na výběr jsou dvě varianty délky platnosti karty: 

� Olomouc region Card 48 hod – platí 48 hodin bezprostředně po sobě následujících 

od data a hodiny označení karty, tj. vepsáním data, hodiny a podepsáním karty 

držitelem. 

� Olomouc region Card 5 dní – platí 5 dní bezprostředně po sobě následujících 

kalendářních dnů od data označení karty, včetně dne označení, tj. vepsáním data a 

podepsáním karty držitelem. 

Oba typy karet lze zakoupit také v provedení pro děti . Dětská karta platí do dovršení 

15. roku. 

Počet prodejních míst, kde je možné kartu Olomouc region Card zakoupit, čítá [39]: 

− 22 město Olomouc, 

− 23 Střední Morava, 

− 14 Jeseníky. 

Krachy cestovních kanceláří 

Ekonomická krize se výrazně podepsala i na činnosti a existenci celé řady cestovních 

kanceláří, které jako jeden z klíčových článků cestovního ruchu mají vliv na návštěvnost 

účastníků cestovního ruchu v celé České republice. Nedávné krachy hned několika cestovních 

kanceláří vyděsily řady turistů a znovu prohloubily obavy ohledně výběru cestovní kanceláře. 

V podmínkách tržního hospodářství jsou občasné krachy cestovních kanceláří, způsobené 

špatným financováním, běžné a nelze jim předejít. 
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Volbu cestovní kanceláře, se kterou odjedeme na dovolenou, nejvíce ovlivňuje 

skutečnost, že bude mít certifikát o pojištění proti úpadku. Navíc se nabízí celá škála dalších 

hodnotících faktorů jako např. sdílnost, ochota a profesionalita pracovníků. Obrovským 

problémem současnosti je fakt, že veřejnost nemá možnost si zjistit podstatnou část interních 

indicií, které v důsledku mohou vést ke krachu cestovních kanceláří či hromadícím se 

stížnostem. Tento stav pak u potenciálních účastníků cestovního ruchu vyvolává oprávněný 

strach o jejich finanční prostředky. V rámci podpory dobrého jména, úrovně a boje proti 

nekalé konkurenci a poškozování pověsti cestovního ruchu v České republice se Asociace 

cestovních kanceláří a agentur snaží o zavedení a užívání veřejně přístupného hodnocení 

(ratingu) cestovních kanceláří [56]. 

Krachy leteckých společností 

V posledních letech také registrujeme stále častější případy, kdy se do problémů 

nedostávají pouze cestovní kanceláře, ale i letecké společnosti, které zodpovídají za přepravu 

účastníků cestovního ruchu. Důvodem nárůstu počtu těchto případů je fakt, že letecké 

společnosti nemají pojištění proti úpadku, což v mnoha případech vede k situaci, kdy lidem 

zůstanou místo letenek pouze bezcenné papírky.  

Problémy letecké společnosti SkyEurope z roku 2009, které vyústily až v její krach, 

jasně demonstrovaly dlouhodobý závažný problém, který se řeší také v rámci celé Evropské 

unie. Na rozdíl od cestovních kanceláří nemusí letecké společnosti mít pojištění proti úpadku. 

V konečném efektu to pro klienty znamená, že nemají žádný zákonný nárok na vrácení svých 

peněz, za které si nakoupili letenky. Tato skutečnost do značné míry u potenciálních 

účastníků cestovního ruchu snižuje důvěru v nízkonákladové letecké společnosti, kterým ale 

na druhou stranu nelze upřít zásluhu na snížení cen letenek, což samozřejmě uvítali všichni 

turisté. 

Zhoršený přístup firem, měst a obcí k bankovním úvěrům 

Firmy, města i obce jasně ukazují, jak vnímají ztížení přístupu k bankovním úvěrům 

za období posledních šesti měsíců. Tento názor sdílí takřka polovina z více než 300 

odpovídajících firem (46%), ať drobných podnikatelů nebo velkých firem. Situace se nadále 

zhoršuje, třebaže mírnějším tempem než v červnu 2009 (55%). Velmi negativně také působí 

tendence k vystřídání bankovní instituce, která vyplývá z větších nároků na vyřízení půjček, 
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z tlaku na náročnější zajištění úvěrů v porovnání s minulostí, z měnících se podmínek u 

existujících úvěrů. Nejzávažnější příčinou změny banky jsou drahé služby a zastavení 

úvěrování [46]. 

Tato skutečnost ztěžuje v mnohých oblastech jak rozvoj podnikatelských subjektů, 

které úvěry nutně potřebují ke svému přežití či expanzi, tak i rozvojové záměry měst a obcí. 

Strnulost a zhoršení přístupu ze strany bank pramení z obavy poskytovat rizikové úvěry a 

v případě potíží při jejich splácení tak dostat banku do ještě větších finančních problémů, 

které již způsobila nedávná ekonomická krize. 

4.2.3 Sociálně-kulturní faktory 

Životní úroveň obyvatel 

Období posledních let se vyznačuje rozvojem cestovního ruchu díky rostoucí poptávce 

po cestování a poznávání nových destinací. Rozvoj umožnila především zvyšující se životní 

úroveň obyvatelstva, na které se podepsala skutečnost několikanásobně vyšších mezd i 

starobních důchodu v porovnání s roky předchozími. Svou roli v rozvoji cestovního ruchu 

hraje i skutečnost, že výrazně narostlo zadlužení českých domácností, kdy se trendem stalo 

braní úvěrů za účelem nákupu dovolené. Vyšší životní úroveň umožňuje mnohým lidem 

jezdit na několik dovolených ročně, často do odlišných destinací, a ti utrácejí značné finanční 

prostředky při trávení svého volného času. 

Struktura obyvatelstva – demografické změny 

Společnost již zhruba od poloviny 20. století řeší celosvětový problém v podobě 

stárnutí populace, který se projevuje ve větší či menší míře ve všech zemích. Základem celého 

problému je prodlužování střední délky života vedoucí k nárůstu počtu starších lidí a klesající 

míra porodnosti. Výhodou cestovního ruchu je skutečnost, že zájem o cestování se týká takřka 

všech věkových skupin, kdy každá se liší ve způsobu účasti na cestovním ruchu, ve volbě 

způsobu dopravy, v úrovni zvolených ubytovacích a stravovacích služeb a také ve využívání 

služeb spojených s cestovním ruchem. Dlouhodobé prognózy budoucího vývoje a aktuální 

trend ve vývoji populace, který směřuje k jejímu neustálému stárnutí, udělají ze segmentu 

starších lidí jednu z klíčových skupin pro další rozvoj cílené nabídky cestovních kanceláří a 

agentur a také pro poskytovatele služeb cestovního ruchu, protože jsou ochotni si připlatit za 

pohodlí a kvalitu služeb. Z hlediska dopadu na ekonomiku jako celek se ale tento trend bere 
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jako závažný sociální problém, protože vede k růstu nákladů na důchodový systém, na 

sociální zabezpečení a v neposlední řadě také na zdravotní péči. 

Dostatek kvalifikované pracovní síly 

Úroveň vzdělanosti v Olomouckém kraji se každým rokem zvyšuje i díky pozitivnímu 

trendu v nárůstu počtu obyvatelstva ve věku 15 a více let s dosaženým středoškolským 

vzděláním s maturitou. Z celkového počtu 552 tisíc obyvatel ve věku 15 a více let v roce 2008 

dosáhlo středoškolského vzdělání s maturitou 176,5 tis. osob, což představuje meziroční 

přírůstek ve výši 18,8 tis. osob. V roce 2008 bylo v kraji 54 tis. osob s vysokoškolským 

vzděláním, 212,6 tis. osob se středoškolským bez maturity a zbylých 108,8 tis. osob se 

základním a bez vzdělání [52].  

Dostatek kvalifikovaných pracovníků pro další rozvoj cestovního ruchu a služeb s ním 

spojených je podmíněn výukou souvisejících oborů na středních i vysokých školách, které 

sídlí ve městě či kraji. Město Olomouc disponuje řadou středních škol, které produkují 

kvalitní pracovníky pro oblasti cestovního ruchu a navazujících služeb. Výuku odborníků a 

vedoucích pracovníků zajišťuje Univerzita Palackého v Olomouci, která s přihlédnutím 

k současným trendům nabízí širokou paletu studijních oborů umožňující absolventům 

snadnější uplatnění na trhu práce v cestovním ruchu. Ve městě sídlí také celá řada 

soukromých jazykových škol, které poskytují výuku mnoha cizích jazyků za pomoci rodilých 

mluvčích, což jen přispívá ke zlepšení jazykové vybavenosti obyvatel celého regionu.  

Filozofická fakulta Univerzity Palackého nabízí širokou škálu oborů, které mohou 

přinést zkvalitnění služeb pro návštěvníky města a otevřít nové možnosti uplatnění 

absolventů. Několik klíčových studijních oborů [54]: 

• Angličtina se zaměřením na překlad a tlumočení 

• Historie 

• Politologie a evropská studia 

• Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast 

• Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast 

• Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast 

• Japonština pro hospodářskou praxi 

• Obecná lingvistika a teorie komunikace 
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• Odborná ruština pro hospodářskou praxi 

• Odborná francouzština pro hospodářskou praxi 

• a další. 

Výuka cestovního ruchu na školách 

Agentura CzechTourism připravuje v rámci své činnosti na podporu rozvoje 

cestovního ruchu v ČR materiály pro výuku cestovního ruchu na základních a středních 

školách. V současnosti se na výuku cestovního ruchu soustředí pouze na specializovaných 

školách, ale o obor nabízející tolik zajímavých témat pro výuku, tvorbu studentských projektů 

či školních exkurzí by mělo být udržováno mnohem širší povědomí. Tvorba těchto metod je 

realizováno v rámci projektu Integrovaného operačního projektu Marketingové aktivity 

ke zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu. Materiály budou koncipovány tak, aby 

je učitelé mohli využít hned v několika oblastech rámcového vzdělávacího plánu [19]:  

� Charakteristika a význam cestovního ruchu v Česku (nejdůležitější turistické 

atraktivity ČR, jejich jedinečnost v evropském nebo světovém kontextu). 

� Turistický potenciál jednotlivých regionů pro rozvoj cestovního ruchu, ochrana 

přírodního a kulturního bohatství (výstupem bude 14 variant, každá pro jeden region 

ČR). 

� Vztah místních obyvatel k návštěvníkům (vytváření přívětivého prostředí pro 

návštěvníky, já jako turista v cizí zemi). 

� Odpovědné cestování (respekt k navštívenému místu i k jeho obyvatelům). 

� Cestování a internet (kde hledat informace, jak vytvořit zajímavou prezentaci 

turistického objektu, města, regionu nebo země, využití moderních komunikačních 

kanálů typu Facebook, Youtube apod.). 

� Základní data a fakta o cestovním ruchu v ČR (zahraniční turisté v ČR, cestování 

Čechů po Česku, počet lidí zaměstnaných v cestovním ruchu apod.). 

� Průvodce v cestovním ruchu. 

V současné době probíhá testování jednotlivých modulů, protože jejich konečná verze 

má být představena v květnu 2010. 
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Návštěvnost jednotlivých krajů 

V roce 2009 patřil Olomoucký kraj k nejméně navštěvovaným krajům v celé České 

republice. Z celkového počtu 6 081 244 zahraničních hostů, kteří navštívili ČR za rok 2009, 

jich do Olomouckého kraje zavítalo pouze 85 417, jde o pokles vůči předchozímu roku a to 

ve výši 11,7 %. Horší návštěvnost zaznamenaly jen Zlínský kraj, Kraj Vysočina a Pardubický 

kraj. S ohledem na množství známých kulturních památek a zajímavostí, výhodnou pozici 

v centru Moravy, dopravní dostupnost a celkovou historii města Olomouce i celého 

Olomouckého kraje je tato skutečnost značně alarmující, protože celá lokalita má značný 

potenciál pro to, aby se stala jednou z nejvyhledávanějších [60]. 

Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ČR, rok 2009 

 

Počet 

hostů 

2009 

% podíl 

Počet 

přenocování 

2009 

% podíl 

Počet 

hostů 

2008 

index počet 

hostů 

2009/2008 

ČR 6 081 244 100,00% 17 880 519 100,00% 6649410 91,5 

Praha 3 803 518 62,50% 10 176 343 56,90% 4051137 93,9 

Středočeský kraj 152 961 2,50% 383 946 2,10% 176555 86,6 

Jihočeský kraj 284 541 4,70% 660 298 3,70% 301115 94,5 

Plzeňský kraj 148 113 2,40% 347 209 1,90% 154685 95,8 

Karlovarský kraj 453 106 7,50% 2 995 922 16,80% 475277 95,3 

Ústecký kraj 108 486 1,80% 275 040 1,50% 129169 84 

Liberecký kraj 172 916 2,80% 660 830 3,70% 200664 86,2 

Královéhradecký kraj 234 167 3,90% 873 061 4,90% 290150 80,7 

Pardubický kraj 50 413 0,80% 132 176 0,70% 58742 85,8 

Kraj Vysočina 51 305 0,80% 111 892 0,60% 54532 94,1 

Jihomoravský kraj 352 018 5,80% 604 645 3,40% 451388 78 

Olomoucký kraj 85 417 1,40% 184 348 1,00% 96742 88,3 

Zlínský kraj 65 185 1,10% 179 587 1,00% 72938 89,4 

Moravskoslezský kraj 119 098 2,00% 295 222 1,70% 136316 87,4 

Tab. 4.4: Návštěvnost jednotlivých krajů České republiky za rok 2009 [60]. 
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Obr. 4.2: Podíly jednotlivých krajů na návštěvnosti ČR v roce 2009. 

Podíl hostů ubytovaných v Olomouci na celkové návštěvnosti Olomouckého kraje 

 Za období roku 2008 navštívilo Olomoucký kraj na 426 604 českých a zahraničních 

turistů. Z toho takřka 1/3 jich využila ubytovacích služeb, které se nacházejí na území města 

Olomouce. Nejvíce vytíženými ubytovacími zařízeními ve městě byly **** a *** hotely, 

které dohromady navštívilo 86 950 turistů [34]. 

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Olomouckém kraji podle kategorie 

ubytovacího zařízení 2008 

  Olomoucký kraj Olomouc % podíl 

Čeští a zahraniční turisté celkem 426 604 126 213 29,59% 

Rezidenti 329 862 76 958 23,33% 

Hosté celkem 96 742 93 693 96,85% 

Hotely *****  1 0 0 - 

Hotely **** 33 345 12 018 36,04% 

Hotely *** 141 647 74 932 52,90% 

Hotely ** N N N 

Hotely * N N N 

Hotely Garni N N N 

Pensiony 67 360 N N 
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Kempy 23 434 N N 

Chatové osady 6 484 0 0,00% 

Turistické ubytovny 28 971 N N 

Ostatní jinde neuvedené 90 374 6 743 7,46% 

1 – nevyskytuje se Hotel ***** 

N – nedostupná data 

Tab. 4.5: Podíl hostů ubytovaných v Olomouci na celkové návštěvnosti Olomouckého kraje 

[34]. 

Kriminalita a problémy s bezpečností v dané lokalitě 

Bezpečnost účastníků cestovního ruchu a nízká úroveň kriminality jsou jedním 

z důležitých aspektů při rozhodování o výběru destinace, do které turisté zamíří a přinesou tak 

finanční prostředky pro danou lokalitu i podnikatelské subjekty, které v ní působí.  

Olomouc a zejména pak celý Olomoucký kraj se potýká s rostoucí dětskou 

kriminalitou . Tento fakt vrhá velmi špatné světlo na atraktivitu celého regionu pro 

potenciální návštěvníky města. Statistické šetření prokázalo, že děti do patnácti let mají na 

svědomí až deset procent trestných činů spojených s drogami v Olomouckém kraji. Spolu 

s kategorií mladistvých (15 až 18 let) spáchaly v Olomouckém kraji více než pět set trestných 

činů, což představuje značný nárůst v porovnání s rokem 2008, kdy se počet v této věkové 

kategorii držel stále pod hranicí pěti stovek. Statistiky objasněných trestných činů ukazují, že 

asi čtyřicet procent tvoří loupeže a vykrádání vozidel a šedesát procent sprejerství. Dalším 

alarmujícím trendem je fakt, že děti do patnácti let jsou pachateli takřka deseti procent 

trestných činů výroby a držení omamných a psychotropních látek. S rázným opatřením přišli 

úředníci kraje, kteří se rozhodli dát až milion korun na programy prevence dětské 

kriminality. Zvýšenou citlivost na dětskou kriminalitu ukazuje větší odezva a nevole 

společnosti. Olomoucký kraj má v úmyslu v letošním roce podpořit dotacemi různé 

preventivní programy, které řeší kriminální problematiku dětí a mládeže, dětí z dětských 

domovů, a pomoci chtějí také obětem trestných činů. Až milion korun má podpořit nejen 

řešení dětské kriminality, ale také zločiny páchané na seniorech [55]. 
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4.2.4 Technologické faktory 

Rozvoj mobilního internetu v České republice 

Mobilní Internet je dalším stupněm pokroku ve využití mobilních komunikačních 

technologií a sítě Internet. Jedná se o připojení k Internetu, které využívá mobilní datové sítě, 

jež je provozována mobilními operátory. I v České republice existuje tento způsob připojení 

již řadu let, ale jeho plnému rozvoji a využívání bránilo zaostávání mobilních technologií za 

aktuálními nároky na kvalitu internetového připojení a hlavně pak značná cena za využívání 

tohoto připojení necitlivě nasazená mobilními operátory.  

Za více než třicet let své existence se mobilní telefony hodně proměnily. Dynamický 

vývoj mobilních technologií z poslední doby ukazuje, že je možné je používat jako 

plnohodnotný prostředek pro připojení k Internetu. Díky velkým dotykovým displejům je 

prohlížení internetových stránek velmi snadné a rychlé. Každý si tak může vyhledávat 

informace o kulturních památkách a akcích, informovat se na ceny zájezdů, letenek, 

ubytování a služeb poskytovaných v souvislosti s cestovním ruchem. Dále provádět 

rezervace, nakupovat lístky na sportovní i kulturní akce, prohlížet fotky destinací, které 

účastníky cestovního ruchu zajímají apod.  

Rozmach sociálních sítí 

Stále větší rozmach komunikačních technologií sebou přinesl novodobý celosvětový 

fenomén číslo jedna v podobě sociálních sítí, které jsou každodenním tématem a neuniknou 

ani zájmu medií. Důkazem tomu jsou neustále vycházející odborné i laické články, televizní 

reportáže, řada pozitivních i negativních reakcí.  

Jednou z největších a nejprogresivněji se rozvíjejících sociální sítí na světě je 

Facebook, spuštěný v roce 2004 a v současnosti přeložený do 65 jazyků a disponující více 

než 400 miliony aktivních uživatelů po celém světě. Za den se v průměru přidá 250 000 

nových uživatelů. Vedle tvorby sociálních sítí slouží Facebook ke komunikaci mezi uživateli, 

sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Systém umožňuje komunikaci mezi 

uživateli pomocí zpráv, diskusních fór nebo diskusemi na uživatelských profilech (anglicky 

The Wall) [22].  
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Základní údaje: 

• přes 65 miliard zhlédnutých stránek za měsíc 

• přes 500 miliónů vyhledávání za měsíc 

• 5. nejnavštěvovanější stránka na světě 

• 1, 7 miliardy fotografií 

Jen v České republice je dle oficiálních statistik 1 667 960 uživatelů, z toho 52,1% 

ženy a 47,9 %muži a tento počet každým dnem roste [25].  

Město Olomouc i přes tuto skutečnost stále nemá svůj oficiální profil, který by byl 

spravován městem a tak by poskytoval ověřené a aktuální informace přímo pro potenciální 

návštěvníky a účastníky cestovního ruchu. Vyhledávání profilu města přinese jen strohé 

informace, protože k dispozici jsou v současnosti pouze dva profily: 

− Olomouc – má cca 11 tisíc členů, nese pouze odkaz na detailnější informace na webové 

stránky http://www.olomouc-tourism.cz/ , žádné informace o městě nebo o kulturních 

akcích, nic použitelného pro turisty 

− Město Olomouc – asi 133 členů, profil pouze odkazuje na články o Olomouci na 

stránkách nejrůznějších internetových zpravodajských portálů. 

Facebook v sobě ukrývá ojedinělý potenciál v podobě celosvětového 

marketingového nástroje nejen pro oblast cestovního ruchu, který umožňuje reklamy 

směřovat přímo na konkrétní segment zákazníků a tak je co nejefektivněji oslovit, uživatelé 

sítě Facebook jsou opravdu aktivní a reklamy fungují.  Jako nástroj pro inzerenty přináší 

možnost zaujmout skutečné zákazníky, které by mohly produkty zajímat. K dispozici je 

přehledný návod, jak umístit výstižnou reklamu, zvýšit její atraktivitu a důležitost připojením 

společenské akce. Nástroje pomohou vytvořit co nejlepší obrázkové a textové reklamy, 

propagovat vlastní webovou stránku nebo událost, sledovat vývoj a změnami optimalizovat 

reklamu pro co nejlepší výsledky. Vytvořením profilu, jehož registrace je zcela zdarma, je 

možné potenciálním turistům rozesílat pozvánky na významné události a poskytovat důležité 

informace o kulturních akcích, možnostech trávení času a odpočinku, památkách, ubytování, 

stravování, kontaktech, cenách, slevách a o mnoha dalších informacích důležitých pro rozvoj 

a atraktivitu cestovního ruchu.  
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Obsahová kvalita, přehlednost, jazyková vybavenost internetových stránek města 

• Informační server statutárního města Olomouc www.olomouc.eu: 

Stránky jsou dostupné pouze v českém a anglickém jazyce, obsahují značné množství 

informací o celém statutárním městě Olomouc na jednom místě, díky nepřehlednosti je 

obtížná orientace a vyhledávání. Grafické zpracování je velmi jednoduché a strohé. Sekce pro 

turisty je automaticky přesměrována na stránku www.tourism.olomouc.eu [53].  

• Stránky určené pro turisty www.olomouc-tourism.cz: 

Jsou provedeny hned v několika světových jazycích – kromě češtiny také v angličtině, 

němčině, francouzštině a španělštině. Stránky jsou rozděleny do jednotlivých sekcí 

(informace, služby, volný čas, památky, kultura) a každá obsahuje nezbytné informace pro 

návštěvníky města. Informace jsou přehledně rozděleny a i díky grafickému zpracování je 

orientace a vyhledávání snadné a rychlé [40]. 

• Stránky určené všem návštěvníkům města www.olomouc-travel.cz: 

Tyto stránky lze zobrazit celkově v 10 jazykových provedeních – česky, anglicky, 

rusky, německy, francouzsky, španělsky, italsky, polsky, japonsky a čínsky. Obsahují 

informace o aktualitách, ubytování, stravování, dopravě, památkách atd. [58]. 

4.2.5 Mezinárodní faktory 

Partnerská města 

Město Olomouc navázalo celou řadu mezinárodních kontaktů a úspěšně spolupracuje 

s řadou zahraničních partnerských měst v řadě oborů. Hlavními partnerskými městy jsou [44]: 

Antony – Francie – vzájemné vztahy byly navázány v roce 1990, ale prozatím 

nedošlo k podpisu oficiální smlouvy o partnerství. 

Luzern – Švýcarsko – Luzern je hlavním město stejnojmenného kantonu s 60 tisíci 

obyvateli, které se nachází v srdci Švýcarska na březích Jezera čtyř kantonů, někdy 

nazývaného také Luzernské jezero. 
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Nördlingen – Německo – základním kamenem spolupráce navázané již po revoluci 

v roce 1989 se stala skutečnost, že Nördlingen má záštitu nad Vlasteneckým svazem pro 

Olomouc a střední Moravu, který sdružuje Němce vysídlené po druhé světové válce z našeho 

regionu.  

O vzájemných aktivitách se města informují prostřednictvím pravidelného zasílání 

Olomouckých listů a Radničního zpravodaje. A pro rozvoj cestovního ruchu velmi 

podstatnou formu spolupráce představuje i fakt, že každým rokem jsou zájemcům nabízeny 

zájezdy do hanácké metropole. 

Owensboro – Kentucky, USA - spolupráce mezi Olomoucí a Owensboro byla 

zahájena v roce 1993, v červnu 1994 byla městu Olomouc předána Charta partnerských měst 

(Sister Cities Charter) 

Hlavní oblasti spolupráce – vzájemná propagace měst v oblasti turistiky, snaha 

založit v Olomouci Americké informační centrum, oficiální návštěvy představitelů obou 

měst, pracovní stáže zaměstnanců radnice, navázání spolupráce a výměnné pobyty mezi 

colleges v Owensboro a středními školami, navázání kontaktů mezi místními firmami a 

bankami, pravidelná účast lékařů FN na medicínském kongresu v kentuckém městě 

Louisville.  

Pécs – Maďarsko - páté největší město Maďarska se 180 tisíci obyvateli. V roce 

2000 byl místní hřbitov z období raného křesťanství zapsán na seznam Světového 

dědictví UNESCO. Město je kulturním, vzdělávacím a administrativním centrem a 

v neposlední řadě také významným střediskem průmyslu v regionu se zaměřením na nové 

technologie. 

Subotica – Srbsko - jedná se o přibližně 100 tisícové město nacházející se přibližně 

10 km od maďarských hranic v srbské autonomní oblasti Vojvodina.  Jde o obchodní, 

průmyslové, zemědělské a kulturní středisko. Oficiální smlouva o spolupráci podepsána v 

roce 1996. 

Hlavní oblasti spolupráce – návštěvy oficiálních delegací, obchodní a podnikatelské 

kontakty (jednání o plynofikaci Subotice). 
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Tampere – Finsko – s 200 tisíci obyvateli jde o druhé největší město ve Finsku. V 

současné době je moderním městem s polytechnikou, univerzitou a technologickou 

univerzitou. Spolupráce byla navázána již v roce 1986, ale momentálně nepatří 

k nejaktivnějším.  

Veenendaal - Holandsko 

Nizozemské partnerské město Veenendaal leží přímo v srdci země, nedaleko hlavního 

města stejnojmenné provincie Utrechtu a se svými 60 tisíci obyvateli je sídlem přes 1800 

nejrůznějších firem. Smlouva o spolupráci podepsána v roce 1993; k řízení spolupráce v řadě 

aktivit mezi nejrůznějšími organizacemi měst slouží tzv. Platformy. 

Hlavní oblasti spolupráce - pomoc v sociální oblasti, aktivní spolupráce ve školství 

(Slovanské gymnázium, Gymnázium Čajkovského, Dům dětí a mládeže, odd. nederlandistiky 

při FFUP, výměny mezi skauty), spolupráce v kultuře (hostování Moravské filharmonie, 

kontakty mezi, městskými dechovými orchestry, jazzovými formacemi a kluby fotografů, 

výstavy amatérských a profesionálních výtvarných umělců), spolupráce mezi sportovními 

organizacemi (badmintonový a softbalový klub, dorostenecké fotbalové kluby, atletika), 

výměnné pobyty představitelů církví, novinářů, hasičů, policie, odborné stáže mezi podobně 

zaměřenými firmami a zaměstnanci radnic. 

Trend návštěvnosti zahraničních turistů 

Dle údajů o počtu zahraničních hostů, kteří navštívili Českou republiku v roce 2009, je 

jasně patrný negativní trend v návštěvnosti zahraničních hostů, kdy jejich celkový počet ve 

srovnání s rokem 2008 klesl o 8,5 %. Nejvýznamnější skupinu tvoří již tradičně hosté 

z Německa, kterých v roce 2009 zavítalo do ČR celkem 1 404 496, což je meziroční pokles o 

4,8 %. Nejvýraznější propad 22,7 % byl zaznamenán u hostů ze Spojeného Království Velké 

Británie a Severního Irska, dále také u hostů pocházejících z Ruska a to ve výši 22 %. 

Naopak k radikálnímu navýšení došlo u počtu hostů, kteří navštívili ČR z Izraele. Jejich počet 

vzrostl oproti roku 2008 o 34,1 %. Větší množství hostů než v předchozím roce pocházelo 

z Norska, Rakouska, Belgie, Ukrajiny a Švýcarska [60]. 

Problém poklesu počtu hostů z Ruska je dosti závažný. Především s ohledem na ztráty, 

které tento pokles přináší - průměrně utratí 3883 Kč denně a délka pobytu přesahující 5 dnů je 
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také nadprůměrná. Příčinou není krize, ale problematické udělování českých víz pro klienty 

cestovních kanceláří a agentur, zvl. v zemích bývalého Sovětského svazu [57]. 

Mezinárodní trendy cestovního ruchu 

Díky stále většímu nasycení trhu a neustále se měnícímu chování lidí a změnám jejich 

preferencí se musí nutně měnit a přizpůsobovat i nabídka služeb a produktů cestovního ruchu. 

K udržení konkurenceschopnosti je třeba znát aktuální trendy a požadavky spotřebitelů. 

Neustále rostoucí počet lidí vyššího věku vede k nutnosti přizpůsobit propagaci i 

samotnou nabídku služeb cestovního ruchu na tento segment spotřebitelů, protože jeho 

význam neustále roste. Rostou požadavky na pohodlí, kvalitu, bezpečnost a relaxační aktivity. 

Zhoršená celosvětová ekonomická situace projevující se např. útlumem letecké 

dopravy po celém světě, který do značné míry souvisí s vyššími leteckými poplatky, které 

jsou výsledkem vysokých cen ropy, a s ústupem nízkonákladových leteckých společností 

z některých nevýdělečných tras. Roste poptávka po levnějších destinacích a produktech, 

zvyšování počtu krátkodobějších dovolených - boom „eurovíkendů, které v posledních letech 

těží z rozvoje nízkonákladových leteckých společností a z rovnoměrného rozložení do celého 

roku. Omezení obchodních cest vlivem dopadů celosvětové ekonomické krize a snahy 

podniků o redukování cestovatelských výdajů. 

Stále setrvávající problémy s bezpečností turistů – v souvislosti s konflikty v Iráku, 

Afghánistánu a jiná neustálá ohrožení všude po světě, především ve formě terorismu. 

Vyhýbání destinacím, které jsou tímto problémem nejvíce zasaženy. Dobré zkušenosti budou 

motivovat turisty k navracení se do již osvědčených destinací. 

Změny životního stylu – zájem o rozmanité nabídky destinací se širokou škálou 

možností trávení volného času. Růst potřeby dostupnosti půjčoven aut, motocyklů a kol, který 

je důsledkem potřeby větší mobility. Zvýšená orientace na zdraví člověka, která vyvolává 

rostoucí zájem o aktivní dovolené, lázeňské pobyty, fitness centra, wellness. 

Rozvoj dopravy – využívání vysokorychlostních železnic a nízkonákladových 

přepravců, jako důsledek přetíženosti silniční dopravy a vysokých cen velkých leteckých 

společností. 
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4.2 Analýza příležitostí a hrozeb v oblasti cestovního ruchu 

Analýza příležitostí a hrozeb vymezí s využitím podkladů z provedené analýzy 

současného stavu a zejména z PEST analýzy vlivy z vnějšího prostředí, které představují 

hlavní příležitosti pro rozvoj cestovního ruchu města Olomouc a současně i nejzávažnější 

hrozby, které by mohly rozvoj negativně ovlivnit. Významnost jednotlivých vlivů byla 

stanovena na základě hodnocení a konzultace s pracovníky Magistrátu města Olomouce – 

Odbor vnějších vztahů a informací – Oddělení informační centrum Olomouc. 

Analýza příležitostí a hrozeb představuje jednu z metod strategické analýzy výchozího 

stavu a je částí SWOT analýzy. S ohledem na skutečnost, že byla vypracována pouze analýza 

vnějšího prostředí, je ze získaných faktorů prováděna analýza nejvýznamnějších příležitostí 

(Opportunities) a hrozeb (Threats) pro rozvoj cestovního ruchu města Olomouce a jeho 

regionu. 

Z provedených analýz vyplývají následující příležitosti a hrozby: 

4.2.1 Příležitosti 

Projekt Olomouc region Card (ORC) 

Příležitost představuje rozšíření stávajících služeb a získání dalších partnerů ze 

soukromého sektoru pro projekt ORC, které by umožnilo turistům získávat vstupy zdarma a 

slevy i na řadě dalších míst, která by se tak dostala do povědomí turistů a díky šetření 

rozpočtu, který mají návštěvníci města k dispozici, by bylo možné získat maximum zážitků za 

přijatelné výdaje, které by ale byly lépe rozděleny mezi více subjektů. Pro podnikatelské 

subjekty představuje účast na projektu ORC příležitost vejít ve známost u širšího okruhu 

spotřebitelů, využívat podpory města, vzájemné propagace a získat si nové zákazníky. 

Prohloubení stávající a navázání nové spolupráce s partnerskými městy 

Z hlediska cestovního ruchu přináší vzájemná spolupráce měst příležitost společné 

propagace např. formou poskytování podrobných informací na informačních centrech 

jednotlivých partnerských měst. Spolupráce slouží jako zdroj zkušeností, kontaktů, ověřených 

postupů a také jako prostředek propagace pro zlepšení povědomí o městu Olomouc a jeho 

regionu mezi obyvateli partnerských měst a regionů. 
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Rozšíření propagace programů města 

Zvýšení informovanosti je příležitostí k získaní dalších zájemců o čerpání podpory 

města při realizaci projektů, které by vedly ke zlepšení služeb turistům. Projekty realizované 

za spolupráce veřejného a soukromého sektoru povedou k rychlejšímu rozvoji cestovního 

ruchu, k efektivnějšímu využívání finančních dotací a podpoří podnikatelské subjekty 

působící ve městě, které i díky ekonomické krizi určitě uvítají každý impuls a snahu města 

pomoci jim překlenout toto obtížné období. 

Pokračování v programech na zvýšení bezpečnosti 

Zvýšená bezpečnost návštěvníků města je příležitostí pro budování pověsti města jako 

lokality vhodné pro všechny segmenty turistů s vědomím bezproblémového trávení volného 

času. 

Zkvalitnění dopravní infrastruktury 

Rozšiřování a zejména zkvalitnění dopravních sítí spolu se zvyšujícím se standardem 

poskytovaných dopravních služeb představují příležitost pro rozvoj všech druhů cestovního 

ruchu díky snadnější dopravní dostupnosti města.  

Podpora města při zajištění kvalifikované, flexibilní a dostupné pracovní síly 

Atraktivitu destinace určuje do značné míry také kvalita pracovníků, kteří se podílejí 

na poskytování služeb pro účastníky cestovního ruchu. Příležitost přináší podpora zlepšení 

jazykové vybavenosti a povědomí o cestovním ruchu v řadách zaměstnanců města, 

informačních center, ubytovacích a stravovacích zařízení a všech obyvatel města. Lze využít 

spolupráce města a Univerzity Palackého při získávání praxe pro studenty univerzity a tak 

zajistit kvalitní pracovníky nejen pro oblast cestovního ruchu. Úsilí města výrazně posílí i 

projekt agentury CzechTourism zaměřený na výuku cestovního ruchu na základních a 

středních školách. 

Rozvíjení marketingové činnosti i pomocí moderních technologií 

Rozvoj komunikačních technologií přináší městu příležitost oslovit co nejširší skupinu 

potenciálních návštěvníků i investorů. S jejich využitím lze zvýšit atraktivitu města a dostat se 

do povědomí zákazníků informacemi např. o příznivém směnném kurzu CZK pro zahraniční 
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turisty, o pořádaných kulturních nebo sportovních akcích, o speciálních nabídkách pro turisty, 

o výhodnějších mzdových nákladech pro investory v porovnání s ostatními regiony ČR apod.  

Finanční zdroje z fondů EU 

Tyto finanční zdroje představují příležitost pro město v podobě možnosti realizace 

většího počtu i nákladnějších projektů, které povedou k rychlejšímu rozvoji města ve všech 

oblastech, kde budou projekty realizovány (např. Integrovaný plán rozvoje území Olomouc – 

IPRÚ Olomouc). 

Spolupráce s organizacemi podporujícími rozvoj cestovního ruchu v ČR 

Tato spolupráce je příležitostí k včasnému přístupu k důležitým informacím o 

rozvojových záměrech a projektech Ministerstva pro místní rozvoj ČR (např. Koncepce 

státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013), o činnosti České centrály 

cestovního ruchu – CzechTourism, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Asociace 

českých cestovních kanceláří a agentur (dále jen AČCKA) při vzájemné spolupráci na rozvoji 

cestovního ruchu v ČR. Výhody, která plyne z této spolupráce, jde využít i při jednáních 

s Vládou ČR a předkládání legislativních návrhů např. při iniciativě o zjednodušení systému 

udělování víz občanům zemí bývalého Sovětského svazu, zlepšení postavení klientů 

zkrachovalých cestovních kanceláří a agentur, atd. 

Využít potenciálu regionu jako známé gastronomické lokality 

Nabízí příležitost zajistit regionu dostatek návštěvníků bez ohledu na roční období 

s využitím místních surovin a tak podpořit podnikatelské subjekty v oblasti zemědělství i 

služeb. 

4.2.2 Hrozby 

Neefektivní čerpání zdrojů z fondů EU 

Hrozbu představuje složitý legislativní a byrokratický proces při podání žádosti o 

dotaci na realizaci projektu. Při podcenění tohoto rizika může dojít k nevyužití všech 

poskytnutých financí z fondů EU a tak ke zbytečnému zpomalení při realizaci projektů, které 

by mohly zabezpečit potřebný rozvoj města a podporu místních podnikatelských subjektů 

v době právě probíhající ekonomické krize. 
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Vysoká míra nezaměstnanosti 

Špatná ekonomická situace obyvatelstva povede ke snížení výdajů ve spotřebě i 

v oblastech spojených s cestovním ruchem. Dojde tedy k poklesu tržeb podnikatelských 

subjektů činných v cestovním ruchu a tedy k následné řetězové reakci v podobě krachů firem, 

dalšího propouštění zaměstnanců a zvyšování sociálních výdajů státu a snížení disponibilních 

finančních prostředků, které pak budou chybět na realizaci programů pro rozvoj cestovního 

ruchu. Druhotným efektem rostoucí míry nezaměstnanosti může být i nárůst kriminality, kdy 

zhoršení bezpečnosti turistů, nárůst počtu krádeží a další negativní ukazatele v oblasti 

kriminality povedou zcela jistě k opadnutí zájmu turistů. 

Legislativní prostředí zpomalující rozvoj cestovního ruchu 

Zákony zabraňující v rychlejším rozvoji podnikatelského prostředí ČR nutně omezují i 

rozvoj cestovního ruchu. Stále ztížené podmínky pro podnikání ve srovnání s okolními státy a 

potenciální hrozba vyššího zdanění firem po nadcházejících volbách může i odradit investory 

od zájmu vložit finanční prostředky do projektů na území celé ČR. 

Politická nestabilita v ČR 

Nestabilní a nejasná politická situace je hrozbou v tom ohledu, že způsobuje nejistotu 

v řadách stávajících podnikatelských subjektů i možných investorů, jejichž finanční 

prostředky by zajistily rozvoj celého regionu, ale kvůli obavě o své investice vyčkávají nebo 

se raději zaměří na jiné státy. 

Posilování kurzu CZK 

Povede k prodražování dovolených pro zahraniční turisty a sníží kupní sílu jejich 

měny. Ale také povede ke zlevňování zahraničních zájezdů pro tuzemské turisty, kteří tak 

obrátí pozornost směrem k exotickým destinacím a poklesne jejich zájem po navštívení 

turistických lokalit v ČR. 

Rostoucí ceny energií a zdražování dopravy 

Hrozbou je stále rostoucí cena ropy na světových trzích, která může způsobit 

dramatické navýšení cen jednotlivých letenek, stejně jako celých zájezdů. Následkem toho 

může dojít i k omezení letecké dopravy, krachu nízkonákladových leteckých společností a 
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poklesu počtu zahraničních turistů směřujících do ČR. Nárůst cen energií povede k navýšení 

nákladů všech služeb pro turisty, které se odrazí i v cenách pro konečné spotřebitele. 

Zhoršený přístup firem, měst a obcí k bankovním úvěrům 

Rostoucí obtížnost při získávání bankovních úvěrů povede u firem, měst i obcí ke 

zpomalení rozvoje a v konečném důsledku i ke stagnaci celého hospodářství. 

Nedostatek kvalifikované, flexibilní a dostupné pracovní síly 

Nezajištění dostatečné podpory vzdělanosti v oblasti cestovního ruchu ze strany města 

povede k opadnutí zájmu o studium této problematiky a následnému nedostatku 

kvalifikovaných pracovníků, což může vést k neefektivnímu řízení strategie rozvoje města a 

ke snížení standardu služeb poskytovaných návštěvníkům města. 

Nedokončení protipovodňových opatření 

S ohledem na minulé zkušenosti s ničivými povodněmi, které město Olomouc zasáhly 

v roce 1997, by nedokončení nebo odložení nezbytných protipovodňových opatření mohlo do 

budoucna znamenat vážné ohrožení celého města včetně historického centra a všech památek. 
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5. Návrhy a doporučení 

V dnešní době celosvětové ekonomické krize se schopnost udržet a ještě zvýšit 

atraktivitu a vzbudit tak zájem v řadách účastníků cestovního ruchu stává pro každé město a 

region nezbytnou nutností více než kdy jindy. Každý potenciální návštěvník se bude velmi 

důkladně rozhodovat, jak a kde stráví svůj volný čas a utratí finanční prostředky na něj 

vymezené. 

Stejně jako celá Česká republika, tak i region města Olomouce v současnosti čelí 

odlivu zahraničních turistů, proto je nezbytně nutné v rámci programů a činností na podporu 

rozvoje cestovního ruchu zapracovat na nabídce pro návštěvníky regionu. Samotné památky 

již nestačí, aby udržely zájem turistů o město a nalákaly je k delšímu pobytu, který by pro 

celý region města Olomouc znamenal zvýšení příjmů finančních prostředků z cestovního 

ruchu a tolik potřebné snížení nezaměstnanosti.  

Městu pro potřeby a další rozvoj kongresového cestovního ruchu schází hotely vyšší 

kategorie, které je třeba vybudovat pro poskytnutí maximálního standardu služeb i těm 

nejnáročnějším návštěvníkům. Město může navázat spolupráci s osvědčenými a kvalitními 

soukromými dopravci jako součást nabídky služeb např. pro účastníky kongresové turistiky. 

V úvahu přichází i využití potenciálu regionu jako známé gastronomické lokality a 

zvýšení atraktivity a renomé vytvořením pestré nabídky lokálních gastronomických specialit, 

kterým by mělo město ve spolupráci s krajem dát maximální propagaci. Inspiraci je možno 

hledat ve světově nejvyspělejších zemích v oblasti cestovního ruchu jako je Francie, 

Španělsko, Itálie a cílem by mělo být udělat ze syrečků, piva a dalších místních specialit 

pojmy, jakými jsou mozarella či parmská šunka. Skrytý potenciál jídla pramení z výhody, že 

turisty láká celoročně, bez ohledu na počasí.  

Olomouc by měla pokračovat v již navázané spolupráci s partnerskými městy a 

usilovat o získání nových partnerských vztahů i s regiony východní Evropy, které často 

zůstávají stranou zájmu, ale představují značný potenciál zcela nových skupin návštěvníků. 

Výměnou zkušeností mezi partnerskými městy z oblasti cestovního ruchu, výměnnými 

stážemi pracovníků měst, společnými výstavami umělců a kultury, spolupracováním na 

vydávání prezentačních publikací atd. může město získat další výhodu při snaze o zvýšení 

atraktivity. 
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Další doporučení se vztahuje k ORC. Provedení karty Olomouc region card by do 

budoucna mělo být minimálně v dvoujazyčné verzi – česky a anglicky. Vhodné je i umístění 

instrukcí pro případ ztráty, potřebu informací a kontaktního čísla na případně vytvořenou 

zákaznickou linku, která by měla disponovat personálem s dostatečnou jazykovou a znalostní 

vybaveností, díky níž by byl schopen poskytovat kvalitní služby a poradit návštěvníkům 

města v nejrůznějších situacích. Výčet hlavních atrakcí a srovnání cen vstupného s kartou a 

bez ní by měl být poskytován ihned na prodejních místech, včetně dostatečně viditelné 

propagace ORC pro všechny účastníky cestovního ruchu opět v několik jazycích a měnách 

(minimálně USD a EUR). S rozvojem technologií v úvahu do budoucna připadá i možné 

převedení karty na moderní čipový formát, který by umožnil jejím držitelům využívat kartu 

jako prostředek pro hrazení při návštěvách smluvních památek a zařízení, umožnil by např. 

načítat věrnostní body a dle určitého počtu bodů odměňovat stálé návštěvníky, umožnil by 

platit za parkování na placených parkovištích, případně parkovat na vyhrazených místech pro 

držitele karty.  

V oblasti zlepšení dopravních služeb pro návštěvníky města by bylo v rámci využití 

moderních mobilních technologií vhodné co nejdříve zavést SMS jízdenky do spojů 

Dopravního podniku města Olomouce, a.s. a přispět tak ke zvýšení mobility turistů i 

rezidentů. Město se může nechat inspirovat např. obdobným projektem, který od 1. října 2009 

realizuje Dopravní podnik Ostrava a.s. ve spolupráci s vedením města Ostravy. Jedná se o 

moderní službu cestujícím, kdy SMS jízdenka představuje jízdenku zakoupenou 

prostřednictvím mobilního komunikačního zařízení ve formě SMS zprávy. 

Město by v rámci programů boje proti kriminalitě mělo vystupovat nanejvýš 

transparentně, pravidelně informovat o vývoji přijatých opatření a programů, povzbuzovat 

zájem o účast na této kampani u široké veřejnosti i uchazečů o dotace a dát jasně najevo 

enormní zájem na zlepšení chování vůči návštěvníkům města a vypořádání se s okrádáním.  

Doporučení pro oblast propagace se týká rozvoje marketingové činnosti i pomocí 

nejmodernějších technologií a díky tomu tak mít možnost oslovit co nejširší skupinu 

spotřebitelů. V úvahu přichází umístění oficiálního profilu města Olomouce na nejrozšířenější 

sociální síť Facebook pod záštitou a správou vedení města, kde by uživatelé sítě Facebook 

našli potřebné informace o kulturních akcích, tipy na výlety, zajímavosti o městu a komentáře 

a doporučení jiných uživatelů, kterými mohou být do značné míry ovlivněni, když se budou 

rozhodovat o lokalitě, kterou ve svém volném čase navštíví. Svůj profil zde má stále více 
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soukromých firem i organizací a ty využívají Facebook jako velmi účinný a adresný 

marketingový nástroj při oslovení zákazníků. Výhodou je zřízení profilu zdarma (náklady by 

byly pouze na správu profilu) a zejména každodenní nárůst počtu jeho uživatelů. Žádoucí je 

také zlepšení přehlednosti oficiálních webových stránek města www.olomouc.eu, jejich 

rozšíření po jazykové stránce např. o japonštinu, ruštinu, protože tento segment účastníků 

cestovního ruchu představuje značný potenciál, co se do objemu finančních příjmů týče a 

zároveň i rozšíření povědomí o městu Olomouc a dané lokalitě na tyto nové trhy. Úprava 

www stránek do uživatelsky přehledné a přátelské mobilní verze, která by umožnila snadný 

přístup návštěvníkům kdykoli a kdekoli pomocí jejich mobilního telefonu. 

Město by mohlo využít vysoké nezaměstnanosti pro zvýšení motivace o zapojení do 

projektů na podporu cestovního ruchu, jehož rozvoj by mohl vytvořit nová pracovní místa, jak 

v samotné oblasti cestovního ruchu, tak i v navazujících oborech a podnikatelských 

odvětvích, která s cestovním ruchem úzce souvisí.  

Nutnost zapojení města do podpory v oblasti vzdělávání a poskytování informací co 

nejširší skupině obyvatel vychází z potřeby vybudování respektu k ostatním lidem doma i v 

zahraničí, ocenění kulturního a přírodního bohatství a rozpoznání významu cestovního ruchu. 
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6. Závěr 

Ekonomický aspekt cestovního ruchu, který vytváří tři procenta hrubého domácího 

produktu a zaměstnává čtvrt milionu osob, je pouze jedním z důvodů, proč by se jeho podpoře 

a rozvoji měla věnovat stále větší pozornost. 

Diplomová práce je zaměřena na strategickou analýzu příležitostí a hrozeb pro město 

Olomouc a jeho region v oblasti cestovního ruchu. Teoretická východiska získaná z odborné 

literatury rozebírají strategickou analýzu a v rámci ní problematiku strategického řízení, 

rozhodování a plánování. V souvislosti se zvoleným tématem je popsána i podstata strategie 

územního celku a regionální politiky. Klíčovou část teorie tvoří podrobná charakteristika 

cestovního ruchu a jeho druhů souvisejících s městem Olomouc. Poté následuje základní 

charakteristika, která slouží k seznámení s analyzovanou lokalitou.  

Analytická část nejprve popisuje současnou situaci města Olomouce a jeho regionu 

v oblastech podstatných pro rozvoj cestovního ruchu. Zaměřuje se na analýzu stravovacích 

služeb a dopravní infrastruktury a dostupnosti, popisuje klíčové druhy cestovního ruchu, které 

jsou v lokalitě k dispozici – kulturně poznávací (zahrnující i výčet nejdůležitějších památek), 

sportovně orientovaný, cestovní ruch orientovaný na poznání přírodního prostředí, cestovní 

ruch veletrhů a výstav a kongresový cestovní ruch. Další část je tvořena PEST analýzou 

faktorů vnějšího prostředí, které mají hlavní dopad na cestovní ruch v České republice. 

Analýza se na základě informací získaných především z internetových zdrojů zaměřila na 

současný stav vnějšího prostředí a zejména pak na možné vlivy, ke kterým může dojít v 

případě budoucích změn. Byly sledovány nejdůležitější faktory z politického, ekonomického, 

sociálního, technologického a mezinárodního prostředí.  

Současná situace města a výsledky PEST analýzy posloužily jako základ pro Analýzu 

příležitostí a hrozeb, ve které byly po konzultaci s pracovníky Informačního centra Olomouc 

určeny klíčové příležitosti a hrozby pro rozvoj cestovního ruchu v analyzované lokalitě. 

Významnou příležitost pro město Olomouc představuje další rozšiřování služeb v rámci 

projektu Olomouc region Card, využívání moderních komunikačních technologií v oblasti 

marketingu, podpora výuky cestovního ruchu na školách, zapojení široké veřejnosti do aktivit 

a projektů města. Nejvážnější hrozby, kterým město musí čelit, jsou neefektivní čerpání 

zdrojů z fondů EU, vysoká míra nezaměstnanosti, legislativní prostředí zpomalující rozvoj 
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cestovního ruchu, rostoucí ceny energií a zdražování dopravy, nedostatek kvalifikované, 

flexibilní a dostupné pracovní síly a zhoršený přístup firem, měst a obcí k bankovním úvěrům. 

Boj mezi městy a regiony o zájem turistů bude mnohem náročnější. Z toho důvodu je 

nezbytné mít připravenu odpovídající strategii rozvoje cestovního ruchu, která pomůže region 

zviditelnit a odlišit od ostatních. Cílem diplomové práce bylo pomocí provedených analýz 

získat podklady pro identifikaci hlavních příležitostí a hrozeb rozvoje cestovního ruchu města 

Olomouce a jeho regionu a současně nalézt cesty pro využití příležitostí a přijetí opatření pro 

eliminaci hrozeb a toho bylo dle názoru autora této diplomové práce dosaženo. 
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Seznam zkratek 

AČCKA   –  Asociace českých cestovních kanceláří a agentur 

CR   –  cestovní ruch 

CZK   –  měna „česká koruna“; také značena Kč 

ČD   –  České dráhy, a.s. 

ČR   –  Česká republika 

EU   –  Evropská unie 

EU 27   –  27 členských států Evropské unie 

EUR   –  měna „euro“ 

FFUP   –  Filozofická fakulta Univerzity Palackého 

FN   –  fakultní nemocnice 

ha   –  hektar 

HDP   –  hrubý domácí produkt  

hod.   –  hodina 

CHKO   –  chráněná krajinná oblast 

IC    –  informační centrum 

IOP   –  Integrovaný operační program 

IPRÚ   –  Integrovaný plán rozvoje území 

km   –  kilometr 

kol.   –  kolektiv 
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m.n.m   –  metrů nad mořem 

MHD    –  městská hromadná doprava 

OPPI   –  Operační program Podnikání a inovace 

ORC   –  Olomouc region Card 

PRV   –  Program rozvoje venkova 

PSP ČR  –  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

ROP   –  Regionální operační programy 

Sb.   –  sbírky 

SMS   –  Short message service; Služba krátkých textových zpráv 

UNESCO  –  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; 

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

UP   –  Univerzita Palackého 

USA   –  Spojené státy americké 

USD   –  měna „americký dolar“ 

VŠB – TUO  –  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

WWW   –  World Wide Web; celosvětová síť 
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