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1. Úvod 

 

 

Cestovní ruch je odvětví patřící do terciální sféry, které se zabývá pohybem osob, 

ubytováním, stravováním a jinými poskytovanými sluţbami. Umoţňuje nám seznámit se 

s cizími krajinami a kulturami, rekreovat se a navazovat mezinárodní kontakty.  

Cestovní ruch je třetím nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím na světě. Lidé, unavení 

rutinními všedními starostmi dychtí po zaslouţené odměně a tou dovolená, která lidem dává 

pocit spokojenosti. 

  V dnešní době je mnoho pozornosti soustředěno na rozšiřování základen cestovního 

ruchu a také zkvalitňovaní a sluţeb a propagace. Cestování má pozitivní vliv na uchování 

původních tradic a kultur, na ochranu ţivotního prostředí. Význam je dán taktéţ tím, ţe 

pozitivně ovlivňuje také řadu dalších oborů a tím pomáhá zlepšovat ekonomickou situaci 

obcí, regionů čí dokonce zemí, ve kterých tvoří významný podíl na hrubém domácím 

produktu. 

Ovšem ne kaţdá oblast má vhodné předpoklady pro rozkvět cestovního ruchu. Turisté 

jezdí a rozvíjí cestovní ruch převáţně tam, kde jsou vhodné přírodní a kulturní podmínky.  

Předpokladem příznivého rozvoje odvětví je ohleduplnost k zásadám stále udrţitelného 

rozvoje, které je úzce spjaté se stavem a poţadavky konkrétního území. 

Má bakalářská práce bude obsahovat teoretickou a praktickou část, přičemţ celkově 

zpracuji čtyři kapitoly. V první kapitole se budu zabývat metodikou zpracování a cílem práce. 

Ve druhé kapitole popíšu předpoklady rozvoje cestovního ruchu. V třetí kapitole stručně 

načrtnu charakteristiku okresu Kroměříţska. V poslední kapitole provedu analýzu vlastního 

průzkumu, předloţím výsledky a navrhnu doporučení na zlepšení potenciálu Kroměříţského 

regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Metodika zpracování a cíl práce 

 

2.1 Metody výzkumu 

Výzkum je soubor činností, které slouţí ke zkoumání vnitřních a vnějších podmínek podniku, 

ve kterých uskutečňuje svoji podnikatelskou činnost. Patří zde jádro vlastního výzkumu trhu, výzkum 

potřeb a poptávky, ale také i výzkum dalších komponentů trhu, tj. průzkum konkurence, jejich 

výrobků, cen, reklamy apod.  

Výzkum je zaloţen na poznání skutečností existujících ve dvou směrech: 

1. poznávání jednotlivých jevů – externích stránek objektivních skutečností, které je 

moţno vnímat, pozorovat a popisovat 

2. poznávání jádra, příčin, vztahů a vazeb, jenţ se řídí, jejich vývoj a působení, které 

je moţno zkoumat teoretickým a abstraktním myšlením
1
  

 

2.2 Proces výzkumu 

Definice problému a určení cíle je často nejdůleţitějším bodem v celém výzkumu. Můţeme ho 

obecně rozlišit na dvě etapy průzkumu: 

 

1. etapu přípravy výzkumu – definování problému, specifikace potřebných 

informací, identifikace zdrojů informací, stanovení metod sběru informací a vypracování 

projektu výzkumu 

2. etapu realizace výzkumu – tato etapa se opírá o připravený projekt výzkumu 

a zahrnuje shromáţdění informací, zpracování a analýzu informací, prezentaci výsledku 

výzkumu
2
 

 

 

2.2.1 Definice problému 

Definování problému představuje v procesu marketingového výzkumu definování 

problému nebo příleţitosti, která se stává předmětem zkoumání. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Malátek, V., Metodologie marketingového výzkumu. 

2
 Zbořil., K. Marketingový výzkum – metodologie a aplikace.  



  

2.2.2 Specifikace informací 

Informace potřebné k zodpovězení otázek, které jsou soustřeďované a zkoumané 

v procesu výzkumu, můţeme klasifikovat podle různých hledisek. Obecně bývají informace 

členěny na: 

 

 

 primární – informace získané z vlastního výzkumu pro specifický účel a   

nebyly dříve nikde publikovány. Mohou být také z vydaných zdrojů odvozeny.  

 sekundární – informace, které jiţ existují nebo byly shromáţděny za jiným účelem 

Tyto informace jsou povaţovány za relevantní. 

 interní – informace získané od pracovníků, záznamů nebo písemností  

podniku 

 externí – všechny informace jsou získány z mimo podnikových zdrojů 

 kvantitativní – informace vyjadřující mnoţství, objem velikost,  

úroveň nebo intenzitu jevů, které zkoumáme 

 kvalitativní – informace popisují zkoumané jevy pomocí pojmů                

a kategorií, nejsou přímo měřitelné.  

 

 

Požadavky na informace:  

Informace, které získáme ve výzkumu podléhají následujícím nárokům: 

 včasnost – údaje musí být aplikovatelné v době, kdy budou potřebné při rozhodování 

 utilita – zvolení informací, které bude moţno skutečně pouţít 

 efektivnost nákladů – účinné pouţití nákladů na výzkum,  

porovnání s očekávanou cenou zkoumaného problému 

 přesnost a spolehlivost – poţadavky spolu navzájem souvisí, údaje musí  

být přesné a musí slouţit pro správný budoucí vývoj 

 

2.2.3 Metoda sběru informací 

Mezi základní metody sběru informací primárních údajů patří:  

 

 metoda pozorování – nejjednodušší metoda marketingového výzkumu. Metodu praktikujeme 

sledováním zákazníků a zaznamenáváním jejich chování.  

 



  

 metoda dotazování – podstatou je pokládání otázek respondentům, takto obdrţíme potřebné 

údaje k vyřešení výzkumného úkolu. Podle metody kontaktu s dotazovaným rozlišujeme 

dotazování na: 

 osobní  

 písemné  

 telefonické  

 elektronické  

 metoda experimentální – tento výzkum zahrnuje obvykle testy nejrůznějšího druhu, na 

jejímţ  podkladu můţeme určit předpokládané reakce zákazníků na nové sluţby a výrobky.  

 metoda simulační – pouţívá výpočetní techniku k napodobování marketingových situací.  

 

Jako nástroj pro dotazování slouţí dotazník. Kvalitně vypracovaný dotazník je klíčem 

k získání hodnotných informací výzkumu. Představuje také jednu z  nejpouţívanějších způsobů 

výzkumu. Při tvorbě dotazníků musíme vědět:  

 koho se budeme ptát – významné pro stylizaci otázek 

 na co se budeme ptát – zde se vychází z cíle výzkumu a nepokládají se zbytečné otázky 

 jakým způsobem se budeme ptát – představuje určení druhu otázek, které jsou potřebné pro 

dosaţení cíle 

 

Při sestavování dotazníku by se měly dodrţovat následující zásady:  

 zvolit přiměřenou délku dotazníků – nemělo by být příliš mnoho otázek 

 otázky by měly být jasné a formulovány výstiţně 

 otázky by neměly zároveň obsahovat dva problémy 

 osobní dotazy by měly být uvedeny aţ na konci dotazníku 

 v otázkách vyloučit odborné, slangové a jiné těţko srozumitelné výrazy
3
 

 

Dotazník můţe zahrnovat otevřené, uzavřené a polouzavřené otázky. Otázky, které jsou 

otevřené, poskytují rozsáhlé odpovědi a vše, co dotázaný řekne. Uzavřené otázky mají vyhrazenou 

volbu jen z předepsaných variant odpovědí. Polouzavřené otázky obsahují mnoho kombinací alternativ 

a zároveň moţnost volného vyjádření. 

 

2.2.4 Analýza, provedení a prezentace výzkumu 

Obdrţené informace se zpracovávají pomocí statistických metod tak, aby byly pro výzkum 

pouţitelné. Údaje se poté umísťují pro přehled do tabulek nebo grafů.  

                                                      
3
 Morrison, A., Marketing pohostinství a cestovního ruchu.  



  

Závěrečným krokem je zpracování a prezentace závěrečné zprávy, která zahrnuje  rekapitulaci 

cíle a předmětu výzkumu, také shrnutí pouţitých postupů a popis zkoumaného souboru. Výsledky 

výzkumu jsou podkladem pro rozhodnutí a vyřešení problému, který byl předmětem šetření.  

 

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda návštěvníci Kroměříţského okresu shledávají rozsah a úroveň 

nabízených sluţeb za úspěšné. Na základě provedeného výzkumu vyvodit návrhy na zlepšení 

propagace. Dále také vyšetřit nedostatky, se kterými se turisté setkávají a získat podněty pro zlepšení a 

nápravu těchto chyb.  

 

2.3. Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je vymezení potenciálu cestovního ruchu na Kroměříţsku. 

Tuto oblast jsem si vybrala zejména z důvodu, ţe zde ţiji a myslím, ţe ji i dobře znám. 

Obsahem práce budou shromáţděné údaje o daném regionu, charakteristika současných 

předpokladů souvisejících s cestovním ruchem a návrhy moţného řešení nedostatků. 

Má práce se bude sloţena z dvou hlavních částí, z části teoretické a části praktické, 

které budou rozděleny do čtyř kapitol. V první kapitole se budu zabývat metodikou 

zpracování a cílem práce. Ve druhé uvedu předpoklady cestovního ruchu a charakteristiku 

potenciálu cestovního ruchu.  V této kapitole budou uvedeny určité podmínky rozvoje 

cestovního ruchu v daném regionu. Ve třetí kapitole vymezím a charakterizuji danou oblast. 

Marketingovým výzkumem spokojenosti občanů a návštěvníků se stávající propagací a 

úvodem do problematiky, také analýzu výzkumu a jeho vyhodnocení se bude zabývat třetí 

kapitola. V závěrečné kapitole uvedu návrhy a doporučení pro inovace cestovního ruchu 

v Kroměříţském regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.  Předpoklady rozvoje cestovního ruchu 

Cestovní ruch se vyskytuje v oblastech, kde má pro své rozvinutí nejvhodnější 

dispozice, tzn. na pobřeţí teplých moří a vnitrozemských vodních nádrţí, v údolích 

přitaţlivých pohoří nebo v historicky a kulturně přitaţlivých místech.  Nejdříve se výzkum 

pro rozvoj cestovního ruchu soustředil jen na tyto oblasti. Počet návštěvníků ale rostl a jejich 

negativní vliv na přírodní prostředí také, proto se odborníci začali zajímat o to, co způsobuje 

vzrůstající účast lidí na cestovním ruchu a odkud jejich účastníci přicházejí. Takový přístup 

umoţnil odhalit novou skupinu předpokladů rozvoje cestovního ruchu v oblastech cestovního 

ruchu. Vhodné předpoklady oblastí jsou nutností pro vyuţití cestovním ruchem. Tyto rysy, 

které v diferenciální míře ovlivňují trvání  a rozvoj cestovního ruchu můţeme rozdělit na: 

 Lokalizační předpoklady – určují místo výskytu, lokalizace 

cestovního ruchu 

 Selektivní předpoklady – umoţní volbu a stimulaci účastníků 

cestovního ruchu 

 Realizační předpoklady – umoţní uskutečnit a provádět účast na 

cestovním ruchu 

 

Nejvýznamnější mezinárodní organizací v rámci cestovního ruchu a cestování je 

Světová organizace cestovního ruchu (WTO), jenţ sídlí v Madridu a vznikla v roce 1974. 

Cílem této organizace je přispět k lepšímu sjednocení národní a mezinárodní politiky 

cestovního ruchu, má úlohu jako celosvětové fórum pro otázky politiky cestovního. 

Přesné vymezení a definování pojmu cestovní ruch je velmi sloţité, ale můţeme jej 

charakterizovat přibliţně takto - cestovní ruch je soubor vztahů a jevů, které plynou 

z cestování nebo pobytu osob, přičemţ místo pobytu není trvalým místem bydlení ani 

zaměstnání.
4
 Je to systém zaloţený na objektech a subjektech cestovního ruchu. Objekty 

prezentují střediska cestovního ruchu, podniky, které mají za úkol vytvářet nabídku 

cestovního ruchu. Subjekty zastupují samotní klienti, kteří formují poptávku po sluţbách 

cestovního ruchu.  

Cestovní ruch můţeme rozumět také jako zónu spotřeby – při které se plní očekávání 

lidské potřeby, kterou je např. nutnost odpočinku, poznání atd. A jako výraznou část národní 

ekonomiky, kterou tvoří skupina podnikatelských činností v rámci zajištění účasti lidí na 

cestovním ruchu.  

                                                      
4
 Němčanský, M.; Odvětví cestovního ruchu 1. 



  

 

3.1 Předpoklady vzniku a rozvoje cestovního ruchu 

 

Lokalizační předpoklady cestovního ruchu jsou ty, jejichţ kladné hodnocení určují 

místo jeho výskytu. Člení se na dvě podskupiny – přírodní a kulturně společenské podmínky 

cestovního ruchu. 

V zemích kde je cestovní ruch vyspělý se tvoří společná nabídka produktů, které jsou 

pro daný region typické, také se zajišťuje jejich společná propagace. Společný postup 

podnikatelské sféry a místní správy se někdy označuje jako management destinací. Místo 

jednotného konkurenčního boje podnikatelů se hledá společná nabídka, která přiláká co 

nejvíce zájemců.  Lépe reaguje na přání a potřeby zákazníků a ukazuje se, ţe se tímto 

způsobem zvyšují příjmy místní zprávy, ale i jednotlivých podnikatelů. 

Obce, které se chtějí uplatnit na trhu nabídky turistických atraktivit i v konkurenci při 

získávání různých grantů a investic, se spojí a tvoří regiony a mikroregiony. Nabídku a své 

potřeby potom prezentují společně. V tomto případě je nutné mít společné informační a 

propagační materiály, nabízet společné produkty, u kterých je vznik podmíněn a podpořen 

společnými projekty.
 5

 

 

3.1.1 Přírodní předpoklady cestovního ruchu 

Vytvářejí potenciální moţnosti pro realizaci konkrétních forem cestovního ruchu. Na 

mnoţství, kvalitě a originalitě závisí jejich význam pro cestovní ruch a přitaţlivost pro 

návštěvníka. Ve vztahu k rozloţení cestovního ruchu jsou významné v tom, ţe se do značné 

míry nemění a uplatňují se zpravidla plošně ve větších územních celcích. Patří sem zejména 

reliéf, morfologické poměry krajiny, klimatické a hydrologické poměry, výška území nad 

mořem, fauna a flora v daném místě, zalesněnost a přírodní zvláštnosti. 

 

Reliéf 

Název reliéf se pouţívá pro úhrnné pojmenování vzhledu zemského povrchu. 

Morfologické vztahy a tvary krajiny mají značnou důleţitost ve vztahu k celkovému 

charakteru krajiny a k účelovému vyuţití cestovním ruchem.  

Morfologie horizontální pevniny má v cestovním ruchu velmi určitý vliv na povahu a 

kvalitu pobřeţí, břehů a povrchových vod. Nepatrnou významnost mají pobřeţí baţinatá, 

                                                      
5
 Foret M., Foretová V. – Jak rozvíjet místní cestovní ruch  



  

skalnatá, strmá a těţko dostupná a naopak největší významnost mají písečné pláţe, které jsou 

posílené rozsahem dalších atraktivit, jako např. skalní útvary, jeskyně, ostrovy u pobřeţí, za 

podmínky vhodných klimatických podmínek. 

Reliéf, který je výrazně členitý má nejpříznivější předpoklady pro rozvoj tzn. pohoří 

s relativními výškovými odlišnostmi a atraktivními výhledy do okolí. Tvar zemského povrchu 

má různé typy reliéfů – pevninský (povrch zemské kůry), podmořský (zálivy moře) a dělíme 

ho na: 

 

 roviny – nepříliš členitý zemský povrch, téměř plochý, výškové rozdíly 

nepřesahují 30 m, 

 pahorkatiny – mírně zvlněný povrch s výškovou členitostí od 30 do 150 m, 

mnohdy lemují okraje níţin, nebo vystupují jako jejich zvýšené části,  

 vrchoviny – členitější povrch a častější síť údolí, výškový rozdíl mezi údolním 

dnem a nejvyššími vrcholy vrchovin se pohybuje od 151 do 300 m, ideální terén 

pro pěší turistiku, 

 hory – 300 – 600 m n.m., 

 hornatiny – výškový rozdíl mezi dnem údolí a hřebeny je od 301 do 640 m, 

vhodné pro běţnou turistiku, ale i pro zimní sporty, 

 velehory – nejčlenitější povrch, patří k nim nejvyšší a nejmohutnější části 

vysokých pohoří, zde výškové rozdíly přesahují 640 m, jsou přitaţlivé pro turisty a 

rájem horolezců a lyţařů, 

 nížiny – do 200 m n.m., 

 vysočiny – nad 200 m n.m.
 6

 

 

 

 

Klimatické poměry 

Podnebí, klima představuje celkovou povahu denní, sezónní nebo roční hodnoty 

průměru počasí. Je to jedna z nejpodstatnějších podmínek realizace a rozloţení cestovního 

ruchu, na který působí prostřednictvím významnosti svých prvků jako je teplota, mnoţství 

sráţek, mnoţství slunečního svitu, vlhkost vzduchu apod. Tyto hodnoty podléhají 

vertikálnímu a horizontálnímu členění krajiny. 

                                                      
6
 Reliéf 25.3.2010 http://www.icm.uh.cz/soubor.py/ 



  

Od rovníku k pólům se na zemi nachází 13 základních podnebných pásem. Jde o 

pásmo rovníkové, 2 subrovníkové, 2 tropické, 2 subtropické, 2 mírné, 2 subarktické, arktické 

a antarktické.  

  rovníkové podnebné pásmo - vysoké a rovnoměrné teploty přes den po celý rok, 

patří k nejvlhčím oblastem Země, denní teploty jsou v průměru 24°C aţ 28°C 

  subrovníkové podnebné pásmo - značné odlišení mezi sušším, chladnějším 

zimním a deštivým, teplým letním obdobím, příznivé klimatické dispozice pro 

rozvoj cestovního ruchu, denní teploty jsou v průměru 20°C aţ 25° 

  tropické podnebné pásmo – horké a suché klima, zde se nalézá většina pouští na 

Zemi, rozvoji cestovního ruchu brání velké sucho, denní teploty jsou zde v 

průměru 28°C aţ 30°C 

  subtropické podnebné pásmo – v létě teplé a suché počasí, v zimě zde prší, 

příznivé podmínky pro růst cestovního ruchu 

 mírné podnebné pásmo – stálé střídání čtyř ročních období, velká návaznost 

teplot vzduchu a sráţek na poloze konkrétního území vůči mořím a oceánům, 

podnebí  je vhodné pro zimní i letní cestovní ruch 

 subarktické a arktické podnebí na severní polokouli a subarktické a 

antarktické podnebí na jiţní polokouli – území s delší zimou a kratším létem, 

teploty vzduchu okolo bodu mrazu 

 

Fauna a flora   

K přírodním lokalizačním předpokladům zahrnujeme také ţivočišstvo a rostlinstvo.  

 Živočišná říše a její pestrost také značně podporuje cestovní ruch. Turisticky 

atraktivní jsou hlavně velcí savci, ţijící volně v krajině nebo v safari parcích či 

zoologických zahradách. Fauna se také prosazuje ve spojitosti s cestovním 

ruchem orientovaném přímo na lov a rybolov.  

 Rostlinstvo představuje rozmanitou pokrývku zemského povrchu, který je 

rozšířen v teplejších a vlhčích klimatických pásmech. Velmi podstatné funkci 

pro cestovní ruch z rostlinstva mají listnaté a pralesy, jehličnaté lesy, botanické 

zahrady, národní parky a arboreta a jiné přírodní rezervace. 

 

 

 



  

Hydrologické poměry 

Hydrologické poměry patří k nejhlavnějším lokalizačním předpokladům pro vývoj jak 

dlouhodobého, tak i krátkodobého cestovního ruchu. Členíme je na: 

 povrchové vody – vyuţitelnost je závislá na teplotních poměrech, charakterem 

vyjadřuje předpoklady pro ohniskové rozmístění zařízení cestovního ruchu, jejichţ 

hodnota se zvyšuje nebo sniţuje řadou komponentů např. teplotou, čistotou vody, 

ekologickou kvalitou pobřeţí, břehů apod.  

Povrchové vody můţeme rozdělit na: 

- moře – jsou nejatraktivnější z povrchových vod, významné pro dlouhodobé 

pobyty, kde rozhodujícími faktory pro turisty jsou teplota vzduchu, kvalita 

pláţí, také sportovní vyuţití aj.  

- jezera a umělé vodní plochy – v cestovním ruchu mají uplatnění v obdobných 

souvislostech jako moře, jejich sezónní vyuţitelnost není tak velká. 

- řeky – významné především v uspokojování krátkodobých podob cestovního 

ruchu, při hustém osídlení mají obdobnou důleţitost jako všechny jiné vodní 

plochy, jejich atraktivitou je plavba a vodopády. 

 podzemní vody – předpoklad pro lázeňství – minerální prameny s léčebnými 

účinky, gejzíry. 

 

3.1.2 Kulturní a společenské předpoklady 

Kromě mnoha přímořských a sportovních rekreačních středisek se řadí k největším 

centrům cestovního ruchu celá řada historických měst, ta lákají návštěvníky zejména 

architektonickými památkami, hojnými uměleckými sbírkami vystavenými v muzeích, 

galeriích nebo na hradech a zámcích.  

 

 

Kulturně historické památky  

Kulturně historické památky patří k společensky nejpodstatnějším. Jejich podstatnost  

je dána zvláštností jak uměleckou tak historickou. Kromě vlastních staveb je objektem zájmu 

i jejich výzdoba, předměty výtvarného i sochařského umění. Značně navštěvovaná jsou také 

místa závaţných vojenských soubojů a událostí spojených s válkami, jako jsou armádní 

památníky či koncentrační tábory. V poslední době roste zájem i o návštěvy archeologických 

lokalit i o montanistiku - geologické a hornické zajímavosti. 



  

K nejpodstatnějším patří: 

 Architektonické památky  

- Zámky – obvykle rozsáhlé umělecky bohatě zdobené. Velkolepá budova, která 

slouţila jako sídlo šlechtickým rodům. Později téţ členům velkoburţoazie jako 

pohodlné sídlo, které bylo také reprezentativní. Hojnost zámků vychází z podstaty 

hradní a někdy také klášterní koncepce, odlišuje se však tím, ţe postrádá opevnění.   

- Hrady jsou opevněné feudální obydlí postavené většinou v rozmezí 12.– 16. století.  

Ve spojení „raně středověký hrad“ označuje raně středověká hradiště. 

Rozlišujeme následující základní typy hradů: 

- Hrad přechodného typu – skupina hradů na rozhraní mezi raně středověkými 

hradišti a vrcholně středověkými hrady. Vznikaly obvykle v první polovině 13. 

století, kdy představovaly dočasnou náhradu za plnohodnotné královské hrady. 

- Hrad s obvodovou zástavbou – rozměrný, obvykle vícedílný typ královského 

hradu rozvíjený od 13. století. Hradní budovy tvořily některými svými 

stranami součást opevnění. 

- Hrad kastelového typu – hrad s pravidelným půdorysem (obvykle čtvercový 

nebo obdélníkový), s větším počtem věţí a obvodovou zástavbou 

- Hrad s plášťovou zdí – typ bezvěţového hradu, u něhoţ je hlavním obranným 

prvkem silná plášťová zeď s průběţným ochozem, za níţ jsou skryty budovy 

hradu. 

- Vodní hrad – hrad s obvodovými zdmi obklopenými příkopy, naplněnými 

vodou. Tyto slouţily jako obranný prvek. Byly typicky stavěny v rovinatém 

terénu. 

Dále sem patří zříceniny, městské památkové reservace, lidová architektura, aj. 

 Nehmotná lidová kultura – forma krojů, tanců, zpěvů. 

 Tradiční akce – nejrůznější aktivity kulturní, sportovní i společenské. Např. 

divadelní a filmové festivaly, sportovní utkání, výstavy, veletrhy. 

 Významná místa – sem patří určité lokality spjaté s kulturní, politickými a 

hospodářskými dějinami dané oblasti. Zejména rodiště významných osobností, 

významná místa katastrof nebo bojiště. V poslední době se rozvíjí tzv. temná 

turistika, ta představuje návštěvy míst, kde se v minulosti udála nějaká událost, 

která přinesla smrt nebo utrpení. 

 Technické památky – Průmyslové dědictví se postupně stává nejen předmětem zájmu 

odborníků, ale i oblíbeným cílem návštěvníků. Tento trend započal v západní Evropě a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Budova
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lechta
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Velkobur%C5%BEoazie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter
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postupně se rozšiřuje i do České republiky. Patří sem především mostní stavby, důlní 

stavby, továrny, aj. 

 

Kulturní instituce  

Kulturní instituce tvoří soubor atraktivit s rozdílným významem pro cestovní ruch. 

Často jsou vedeny jako doplněk jiných památek a také řada akcí, které jsou v nich pořádány a 

jsou buď sezónní nebo jednorázové. Typické pro většinu těchto zařízení je střediskové 

rozloţení, areálovou povahu mají pouze skanzeny. Podle charakteru vyuţití je můţeme 

rozdělit na: 

- zařízení shromažďující sbírky rozdílných druhů – galerie, muzea, 

knihovny, skanzeny, aj.  

- zařízení, díky nimž se realizují kulturní i další akce – např. koncerty, 

divadelní představení, hudební, filmové či jiné festivaly, sympozia, folklórní 

slavnosti a kongresy aj.  

 

Kulturní význam měst  

Kulturní význam některých měst značně podporují divadelní představení, koncerty, 

filmové, hudební, televizní a jiné festivaly. Smysl spojený s masovou účastí mají pro cestovní 

ruch také společenské, zábavní i sportovní akce a podniky. Značně atraktivní jsou v nyní 

návštěvy zábavních parků, jako jsou např. olympijské hry, mistrovství různých sportů, 

festivaly populární hudby aj.
7
  

Velký kulturní a společenský význam mají náboţensky význačná poutní místa a na 

nich pořádané akce či náboţenské poutě. 

Následujícím, v posledním období se vyvíjejícím druhem turistiky je turistika 

sluţební, jehoţ účastníci necestují za účelem rekreace, ale z pracovních důvodů. Tito cestující 

mají stejné poţadavky na sluţby cestovního ruchu jako turisté. 

 

3.2 Selektivní faktory cestovního ruchu 

Selektivní faktory znázorňují schopnost společnosti dané oblasti či země se účastnit na 

cestovním ruchu a to jak aktivně tak pasivně, tzn. přijímat účastníky cestovního ruchu i stávat 

se jimi.
8
 Projevují se geograficky na daném území. Mají také prvotní význam pro jeho rozvoj.  

 

                                                      
7
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8
 Drobná, D.;Morávková, E.; Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost.  



  

 

Selektivní faktory dělíme do dvou základní kategorií, na: 

 objektivní faktory – obsahují soubor faktorů, které působí na cestovní ruch v daném 

území. Řadí se zde hlavně politická a bezpečnostní stabilita oblasti, ekonomické 

předpoklady, demografické sloţení obyvatelstva, urbanizace, úroveň ţivotního 

prostředí apod. 

 subjektivní faktory – kulturní úroveň, vzdělanost, tradice, propagace, reklama apod. 

Přispívají při rozhodování lidí o podílu na cestovním ruchu. 

 

3.3 Realizační podmínky cestovního ruchu 

Tyto podmínky umoţňují uskutečňovat poţadavky účastníků cestovního ruchu 

v oblastech, které mají předpoklady pro růst cestovního ruchu nejpříznivější. Jelikoţ je poloha 

stálého bydliště účastníků cestovního ruchu a cílového místa jejich pobytu odlišná, musí 

existovat kategorie realizačních podmínek, které jim umoţní tuto změnu místa pobytu.  

Realizační kategorie můţeme rozdělit do dvou skupin: 

 dopravní podmínky cestovního ruchu 

 materiálně-technickou základnu cestovního ruchu 

 

3.3.1 Druhy dopravních podmínek 

Doprava patří mezi hlavní podmínky realizace cestovního ruchu. Aktéři cestovního 

ruchu pouţívají síť silničních, ţelezničních, leteckých a vodních komunikací. S růstem 

poptávky po cestovním ruchu významnost dopravy pro jeho uskutečnění i rozloţení roste. 

Novodobá doprava navyšuje dostupnost oddechových oblastí, coţ vede ke zvětšování 

průměrných přepravních vzdáleností. Doprava patří mezi nejrychleji se rozvíjející sektory 

národního hospodářství. Osobní dopravu, ve které nyní sledujeme velký nárůst, obvykle 

řadíme do sféry sluţeb, nákladní doprava naopak do sféry výrobní.  Problém nastává v tom, 

ţe obě obvykle uţívají jednu infrastrukturní síť, takţe je nelze prakticky oddělit.  

 

Rozlišujeme tři základní sloţky dopravy:  

- dopravní prostředky – dále dělíme z různých hledisek – podle prostředí pouţití 

(vzdušné, suchozemské, vodní), podle funkce (osobní, nákladní), podle přepravní vzdálenosti 

(místní, dálkové) atd., 



  

- dopravní cesty – členíme podle prostředí i funkce (stejně jako u předchozího je 

moţné dělení podle jiných parametrů – např. objem přepravovaného zboţí, počet lidí…).  

- dopravní infrastruktura – technická zařízení potřebná k organizaci dopravy a 

pohybu dopravních prostředků 

 

Následky tohoto rozvoje jsou však nepříznivé pro ţivotní prostředí – znečistění půdy a 

ovzduší, hluk a vibrace, produkce odpadu, zabírání půdy, nehodovost. 

Od dopravy jsou poţadovány tyto vlastnosti – vytvářet souvislou síť, přepravovat 

libovolné mnoţství materiálů a zboţí, zabezpečit dopravu do kteréhokoli místa v regionu, 

zajistit poţadovaný stupeň rychlosti a bezpečnosti přepravy, časové jistoty dosaţení cíle, 

přiměřená cena, aj. 

 

 Silniční doprava nabízí cestování se zpevněným povrchem. Podstatné jsou dálnice, 

které slouţí k rychlé dopravě. Jsou víceproudé, mají oddělené směry, vjezdy a výjezdy, jsou 

trasovány bez ostrých zatáček, stoupání či klesání, jsou vybaveny odpočívadly, telefony, 

čerpacími stanicemi pohonných hmot a zařízeními sluţeb pro motoristy.  

Nejhustší síť dálnic se nachází v Japonsku, USA, Německu. Nejvíce vyuţívaná silniční doprava je 

v ekonomicky vyspělých státech. Na 1 motorové vozidlo zde připadají 2 lidé.  

Silniční provoz je řízen, zabezpečován a usměrňován dopravními značkami (vodorovnými i 

svislými), světelnými a akustickými signály a různorodými dopravními zařízeními.
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 Silniční dopravní prostředky 

- Automobilová doprava - automobil je definován jako samostatně se pohybující 

pozemní dopravní prostředek, nezávislý na kolejích nebo trolejích a je schopen se po 

zemi pohybovat díky svému vlastnímu pohonu. Automobilová doprava je 

nejdůleţitější oblastí přepravy ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku v 

počtu přepravovaných účastníků.  

- Motocykl – je dvoukolové motorové vozidlo. Nemá v hromadné dopravě příliš 

význam, jelikoţ na jednom motocyklu se můţe přepravit jedna aţ dvě osoby, 

ale můţe vést ke koncentrované turistice na motocyklech – různé sjezdy a 

srazy. 

- Trolejbus - je specializovaný dopravní prostředek, který je zároveň silničním 

vozidlem, vzhledově podobný autobusu, ale k jeho pohonu je vţdy potřebný 

elektrický proud. Pouţívají se v městské hromadné dopravě. 

                                                      
9
 Kovář, J.; Geografie světa pro obor Ekonomika cestovního ruchu  
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- Jízdní kolo -  vozidlo poháněné lidskou silou. V mnoha regionech představuje hlavní 

dopravní prostředek, jinde zase slouţí k rekreačním jízdám – cykloturistice. 

 

Železniční doprava je v řadě států pro jejich hospodářský ţivot podstatná, 

ale v cestovním ruchu, zejména organizovaném, je nevýznamná. Evropské státy i 

Japonsko nakládají s poměrně hustou sítí ţelezničních tratí a staví se nové tratě jen 

pro vlaky vyšších rychlostí (TGV ve Francii, Šinkansen v Japonsku, pro rychlost 

200-300 km/h). Běţné vyuţívání ţeleznice komplikují technické otázky - 

především různost rozchodů kolejnic, různé způsoby elektrifikace apod. 

 Kolejové dopravní prostředky 

- Vlaková doprava - patří do kolejové dopravy provozované na ţelezniční dráze. 

Obvykle ji provádí ţelezniční společnost. Ţelezniční doprava má úlohu především 

potřebám pevninského cestovního ruchu, a to k přepravě na velké vzdálenosti. 

Naproti silniční dopravě se kolejová doprava vyznačuje relativně nízkou spotřebou 

energie. Ţelezniční dopravu rozdělujeme na nákladní a osobní. Byla počátečním 

odvětvím dopravy, které poskytlo své sluţby cestovnímu ruchu. Zdokonalení 

cestování přispívá především modernizace vozového parku a rychlost spojů, aj. 

- Tramvajová doprava – je doprava pouţívaná v městské hromadné dopravě. Nyní mají 

tramvaje obvykle elektrický pohon, kde proud odebírají z trolejového vedení pomocí 

pantografového sběrače. Od ţelezniční dopravy se liší tím, ţe je často vedena po 

komunikacích s menšími vzdálenostmi mezi zastávkami 

- Metro – tzv. podzemní dráha je druh městské hromadné dopravy. Obvykle celá, nebo 

velká část trasy, je prováděná v podzemních tunelech. Vozy metra se tak mohou 

pohybovat zcela nezávisle na ostatních druzích dopravy.  

 

 Vnitrozemská vodní doprava – zejména po řekách a jezerech, má obvykle větší 

význam pro přepravu nákladů neţ osob. V rozvojových zemích se slabou silniční a 

ţelezniční sítí je často nezastupitelná i v přepravě osob.  

Má však řadu nevýhod: je pomalá, závislá na výši vodní hladiny a proto někde 

funguje jen sezónně. Běţné jsou převozy přes řeky a jezera v místech, kde chybí 

mosty. V cestovním ruchu má jen lokální význam. 

 Námořní doprava - dnes je převáţně nákladní, která převeze velké mnoţství nákladů 

na velké vzdálenosti, ale při tom je levná. Při havárii znečišťuje ţivotní prostředí a je 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_prost%C5%99edek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolejov%C3%A1_doprava
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznice
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_spole%C4%8Dnost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silni%C4%8Dn%C3%AD_doprava
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_hromadn%C3%A1_doprava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tramvaj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_pohon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trolejov%C3%A9_veden%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pantografov%C3%BD_sb%C4%9Bra%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_hromadn%C3%A1_doprava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tunel


  

také závislá na počasí. Tankery přepravují ropu a kontejnerové lodě přepravují 

kontejnery, které se dají snadno přeloţit i na vlak nebo kamion. 

Dvě třetiny námořní dopravy probíhá v Atlantiku, v Tichém oceánu čtvrtina a zbytek 

v Indickém oceánu. 

Trajektové lodě přepravují ţelezniční vagony nebo silniční vozidla, obvykle na 

kratší vzdálenosti, přes mořské úţiny. Moţnosti námořní dopravy zvětšují průplavy, 

nejdůleţitější jsou Suezský a Panamský průplav. 

 

 Letecká doprava – slouţí hlavně k přepravě osob na velké vzdálenosti, ale také pro 

přepravu rychle se kazícího zboţí, květin a pošty. Její výhodou je rychlost, 

bezpečnost, ale mezi nevýhody patří, ţe je drahá a málo pohodlná. Tato doprava je 

závislá na počasí a málo ekologická - hlučnost, zplodiny. Podmínkou pro leteckou 

dopravu je existence letišť. Jejich jádrem jsou startovací a přistávací dráhy, zařízení 

pro dispečink letového provozu, zařízení pro odbavení cestujících a nákladů a servis 

letadel. Pro cestovní ruch mezistátní má dnes letecká doprava zásadní význam.
 10

 

 

 

3.3.2 Materiálně technická základna 

Za materiálně technickou základnu povaţujeme soubor movitých i nemovitých věcí, 

které zákazníkům cestovního ruchu obstarávají komfortní servis a sluţby v místě pobytu. 

Elementy materiálně technické základy jsou: 

 Ubytovací zařízení 

Turistům se jako nejlevnější varianta přenocování nabízí spaní tzv. „pod širákem“, dále pak 

ve stanu, karavanu, obytném automobilu či na vlastní jachtě atp. Výhodou takového přenocování je 

vysoká moţnost mobility, avšak ve většině zemí je to zakázáno. Důvody jsou především 

hygienické.  

Ubytovací zařízení tvoří značnou součást materiálně technické základny cestovního 

ruchu a zabezpečuje realizaci cestovního ruchu.  Dvou a vícedenní aktivity cestovního ruchu 

vyţadují obvykle zabezpečení ubytování. Z hlediska doby provozu jde o celoroční nebo sezónní.  
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Druhy ubytovacích zařízení:  

- Hotel -  zařízení s nejméně 10 pokoji poskytující ubytovací sluţby turistům, kteří jsou 

v dané době mimo domov. Hotely dělíme podle povahy umístění na: přímořské, 

horské, městské, lázeňské, rekreační. V České republice není povinné zařadit hotel do 

jedné z 5 tříd označované hvězdičkami. 

- Motel – je ubytování pro motoristy, zpravidla na jednu noc, zabezpečené 

velkokapacitní parkoviště. 

- Botel – řeší nedostatek stavebních parcel, nemají vlastní pohon, jejich funkci 

mohou plnit i vyřazené lodě, které jsou stabilně zakotvené. 

- Penzion - je menší ubytovací zařízení s několika pokoji. Je zaměřeno na vícedenní 

ubytování, často funkci personálu zajišťují rodinní příslušníci, kteří poskytují pouze 

omezené sluţby, nejčastěji pouze snídani.  

- Turistická ubytovna – jednoduše vybavené ubytovací zařízení s vícelůţkovými 

pokoji, bez stravy. Většinou bývá ve vlastnictví různých občanských sdruţení. 

 

 Stravovací zařízení 

            Stravovací zařízení funguje pro turisty k uspokojení jejich potřeb stravování. Pod 

pojmem stravování rozumíme podávání jídel a nápojů. Rozlišujeme stravování s obsluhou a 

bez obsluhy. Vícedenní stravování jsou obvykle spojovány i s ubytováním, pak rozlišujeme: 

- Plnou penzi – snídaně, oběd, večeře 

- All inclusive – zahrnuje všechny náklady na stravování během ubytování – 

jídlo a pití zdarma 

- Polopenze – snídaně, večeře 

- Snídaně
11

 

 

 Mezi nejvýznamnější formy stravovacích zařízení patří: restaurace, jídelny, grily, snack-bary, 

bary, vinárny, kavárny aj. 

- Restaurace – je zde nabízeno ke koupi jídlo a pití. V určitém časovém rozmezí 

moţné zakoupit uvařená jídla, čímţ se odlišuje od hospod. Otvírá se většinou 

dopoledne kvůli výdeji obědů, druhá špička je obvykle ve večerních hodinách 

- Jídelny – specializovaný prostor vyhrazený pro konzumaci jídla a pití, 

vybavený stoly a ţidlemi. Musí splňovat závazné hygienické předpisy. 
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- Bary – jsou zábavné podniky, vyuţívající hlavně servírovací pult. Host má zde 

moţnost stání či sezení na barových ţidlích. 

- Kavárny – je společenské místo, kde se podávají studené i teplé nápoje, 

především káva a jiný doplňkový sortiment jako například zákusky ke kávě. 

 

 Doplňková zařízení 

Tato skupina zařízení slouţí především jako funkce rekreační a řadíme mezi ně 

bazény, sauny, tělocvičny, vodní lyţování, tenisové kurty, minigolf, golf, lyţařské a 

běţecké tratě, lyţařské vleky. Nebo také zařízení, která bezprostředně podporují nebo 

organizují rozvoj cestovního ruchu – cestovní kanceláře, informační kanceláře, 

telekomunikace aj.
12
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   4. Potenciál cestovního ruchu 

 

Potenciál cestovního ruchu je důsledkem ocenění souhrnného okruhu územních 

podmínek a předpokladů pro příští případný rozvoj cestovního ruchu v jednotlivých krajích 

České republiky. Územní předpoklady cestovního ruchu vytvářejí komplikovaný 

multidisciplinární systém. Předpokladem pro výzkum této soustavy je nutné ji zjednodušit a 

rozčlenit na přirozené segmenty. Za tyto úseky povaţujeme jednotné, v zásadě stejnorodé 

aktivity cestovního ruchu, jako jsou cykloturistika, kongresová turistika, kulturně poznávací 

turistika apod. Souhrnný potenciál je tedy sloţený z jednotlivých moţností, které v daném 

území existují a slouţí k provozování různých aktivit cestovního ruchu. 

Orientace cestovního ruchu se dělí do dvou kategorií:  

- Rekreační – při kterém si chtějí účastnící oddechnout, odpočinout, 

zrehabilitovat se. Ve velké míře formou lázeňství a rehabilitační péče. Obvykle 

jde o pobyt na více dnů. 

- Poznávací – při kterém se seznamují a poznávají kulturně historické památky 

aj. patří sem cestování kongresové, náboţenské, kultovní i divácké sportovní. 

Je spojen s přemisťováním někdy i s nocováním v dopravních prostředcích. 

Jak roste cestovní ruch, roste i míra regulace ze státní strany a to ve formě ochrany přírodní 

krajiny, které se tak promítá do regionálního plánování a tvorby limitů pro rozvoj cestovního 

ruchu. 

  

 

 

4.1. Charakteristika cestovního ruchu na Kroměřížsku 

 

Pod pojmem Kroměříţsko máme na mysli celý okres Kroměříţ, který je součástí 

Zlínského kraje, jako jeden ze čtrnácti krajů České republiky. Nalézá se v jeho západní části a 

svou východní hranicí hraničí se všemi okresy Zlínského kraje - Vsetínským, Zlínským a 

Uherskohradišťským. Rozlohou 796 km
2
 i počtem obyvatel je nejmenším okresem tohoto 

kraje. Sousedy okresu Kroměříţ jsou na severu kraj Olomoucký a na jihozápadě kraj 

Jihomoravský.  



  

Zemědělská půda pokrývá 61 % celkové plochy, lesy 27 % a celé území je hustě 

zalidněno, průměrně na 1 km
2
 připadá 135 obyvatel.

 13
 Okresem protéká řeka Morava, do níţ 

se vlévají menší přítoky – říčky Haná, Kotojedka, Moštěnka, Rusava. Nachází se tady také 

řada rybníků.  

Kroměříţ býval okresem průmyslově zemědělským, ale i nyní je nejvíce ekonomicky 

aktivních obyvatel, zaměstnáno v průmyslu – zhruba třetina. V zemědělství a lesnictví pracuje 

nyní jen asi 6 % ekonomicky aktivních osob. Větší podíl pracuje v oblasti sociální činnosti, v 

oblasti obchodu, stravování a ubytování a ve stavebnictví.  

Kroměříţsko je oblast s velkou nadějí rozvoje cestovního ruchu, jelikoţ se zde 

nacházejí významné architektonické památky, zejména Arcibiskupský zámek, Květná a 

Podzámecká zahrada v Kroměříţi, ty jsou od roku 1995 zapsány mezi Národní kulturní 

památky České republiky a od prosince 1998 zařazeny na Listinu světového přírodního a 

kulturního dědictví UNESCO.  

Kroměříţ byla prohlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky za rok 

1997. Město je jiţ od 19. století nazýváno „Hanáckými Athénami“. Dalším zajímavým 

místem okresu je skanzen lidové architektury v Rymicích, kde se nacházejí charakteristické 

objekty místní lidové kultury. Jsou to chalupy s doškovými střechami a roubené domy 

omazané hlínou, jejichţ základním rysem je jednoduchost, účelnost a uţitkovost. Často 

navštěvován je také poutní kostel na vrcholu Svatého Hostýna, ţidovský hřbitov a synagoga v 

Holešově, zřícenina hradu Cimburk, lovecký zámeček v Chropyni a další.  

Podél řeky Moravy vede Moravská cyklostezka, která prochází celým územím okresu 

a navazuje na cyklostezky rakouské a slovenské. V zimě jsou lyţařům v Chřibských a 

Hostýnských vrších k dispozici upravené sjezdovky a běţecké trasy.  

 

 

 

4.2. Lokalizační předpoklady 

Region leţí na periférii Západních Karpat a geografického hlediska ho můţeme 

rozdělit na dvě výrazně rozdílné části – rovina Pomoraví, která je součástí Hornomoravského 

úvalu, druhá je formována pahorkatinou a vrchovinou Hostýnských vrchů a Chřibů.  

Okres se řadí k teplejším místům České republiky a uvádí se jako oblast s průměrnými 

sráţkami.  
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Největší řekou v okresu je Morava, která protéká středem regionu od severozápadu 

k jihovýchodu. Do ní se vlévají menší přítoky – Haná, Kotojedka, Rusava a Moštěnka. 

Příroda zde má mnoho podob – od horských lesů, louk, rybníků aţ po zámecké parky. 

V chráněných oblastech nalezneme některé velmi cenné druhy rostlin, k nejvzácnějším patří 

kotvice plovoucí vyskytující se v národní přírodní rezervaci Chropyňský rybník.  

Mezi oblasti bohaté na pestrost fauny patří Chřiby a Hostýnské vrchy, kde se nalézá 

např. čáp černý a výr velký. 

 

 

 

 

Mapa okresu Kroměříţ
14
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Místa a jejich památky 

 

 Kroměříž 

První zprávy se objevují na začátku 12.století, kdy byla potvrzena 

koupě obchodní osady od přemyslovského kníţete Oty Černého 

olomouckým biskupem Janem Břichatým. Město Kroměříţ vzniklo a 

rozvíjelo se v místě s výhodnou geografickou polohou a velmi 

vhodnými přírodními podmínkami v níţinaté ploše břehů toku řeky 

Moravy. Údolní zářezy v pahorkatinách vymezily vznik přirozených komunikací, na kterých 

se vytvářely v raně historických dobách obchodní cesty i stezky a jejich přínos pro Kroměříţ 

nebyl jen hospodářský, také to byly cesty setkávání, vzájemného obohacování a prorůstání 

kulturních proudů a vlivů.
 15

 Název města se postupně vytvářel od nejstaršího Cromesir, 

Cremisirium, Cremsier, Kremsier, Kroměţír aţ ke Kroměříţ.   

Na rozvoji města měli zásadní vliv olomoučtí biskupové a arcibiskupové, jelikoţ 

Kroměříţský zámek byl jejich letní rezidencí a jejich stavitelské aktivity přinesly městu 

velkorysou obnovu. Dokladem jejich bohatého ţivota jsou kroměříţské kostely. 

Centrum města Kroměříţe bylo vyhlášeno v roce 1978 městskou památkovou 

rezidencí. Komplex tvořený Arcibiskupským zámkem, Květnou a Podzámeckou zahradou byl 

vyhlášen v roce 1995 Národní kulturní památkou České republiky.  

Nalézá se zde řada náměstí, z nichţ nejvýznamnější je Velké náměstí, které je 

obklopeno řadou měšťanských a kapitulních domů, v jejichţ podloubí se nacházejí obchůdky 

i galerie.  

Prohlídka historického centra města s průvodcem trvá 60-90 minut a zajišťuje ji 

informační centrum na základě objednávky.  

 

K významným architektonickým památkám patří: 

 

- Arcibiskupský zámek – letní rezidence olomouckých biskupů a arcibiskupů stojí na 

místě původního hradu ze 13. století. První písemná zpráva o zámku je datována od 

roku 1435. Dominantou zámku je 84 metry vysoká věţ zpřístupněná schodištěm a 

umoţňující nádhernou vyhlídku do okolí. Úchvatný dojem této stavby pokračuje 

v zámeckých interiérech, kde upoutá svou krásou 38 honosných sálů, z nichţ 
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nejvýznamnější je Sněmovní a Manský sál. V zámku je také knihovna, hudební archiv 

a obrazárna.  

- Zámecká galerie – je zde umístěna mimořádná umělecká sbírka, která patří 

k nejvýznamnějším u nás. Obsahuje jedinečná díla evropského malířství, unikátním 

exponátem je dílo vrcholného představitele 16. století Tiziana Vecellia – Apollo a 

Marsyas. 

- Podzámecká zahrada – neobvyklá kombinace zámku a zahradní architektury patří 

mezi jeden z nejvýznamnějších areálů tohoto druhu v Evropě. Byla zaloţena v roce 

1905 a rozšířena do impozantní rozlohy 64 hektarů, vysázeno je zde přes 200 druhů 

vzácných stromů z Evropy, Asie a Ameriky. Zahradu kromě dřevin a zeleně tvoří i 

rybníky, zahradní stavby, mosty, Pompejská kolonáda, lesní zvěř  a  zoologický 

koutek.  

- Květná zahrada – je výjimečným dílem a představuje přelomovou fázi evropského 

zahradního umění, jelikoţ má zahrada tvar pravidelného obdélníka a je rozdělena na 

dvě části – tzv. „květnici“, tvořena osově symetricky řešenými plochami s barevnými 

rostlinnými ornamenty, stříhanými stěnami stromů, keřů, kruhovým a obdélníkovým 

bludištěm, dvě kašnami a fontánou. Další částí je tzv. „štěpnice“ je dominantou 

kolonáda a rotunda. V kolonádě se nachází 44 soch znázorňující postavy z antické 

historie. Uprostřed rotundy je kamenný stůl, nad kterým je zavěšeno na struně dlouhé 

25 metrů třicet kilogramů těţké kyvadlo. Kyvadlo je kopií proslulého fyzika Foulcalta, 

ten jej zkonstruoval, aby demonstroval otáčení země kolem své osy. 

- Biskupská mincovna – raţbu vlastních mincí zahájili olomoučtí biskupové, ti razili 

od roku 1416 groše, tolary i dukáty. Mincovna se nachází nedaleko zámku. Budova 

mincovny byla nákladně zrekonstruována a nyní nabízí stálou expozici mincovnictví. 

Návštěvníky je oblíbená ta část, která překládá nástroje pouţívané při výrobě mincí a 

medailí. 

Kroměřížské kostely : 

- Kostel sv. Jana Křtitele – nachází se na Masarykově náměstí a představuje vrcholné 

baroko na Moravě. Kostel je dominantou církevní architektury města. 

- Kostel sv. Mořice – sídlí na Stojanově náměstí a je původně gotickou stavbou , byl 

obnovován pohusitských válkách. Z původního vybavení se zachovala např. 

renesanční oltářní menza, kamenné Lavro a portál ve vikářské zákristii. 



  

- Kostel Blahoslavené Panny Marie -  na Riegrově náměstí, dochoval si raně 

středověké jádro věţe. Hranolovitá věţ je vysoká 42 metrů. Interiér je zařízen 

v barokním slohu. 

- Pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje – byl postaven jako památník padlých 

obětí ve druhé světové válce, vybudovaný v letech 1946 -1948. 

Kroměřížská náměstí: 

- Velké náměstí – dominantou je barokní mariánský sloup, který byl postaven po 

morové epidemii. Zajímavá je také kašna, která je součástí vodovodního systému 

města. Nejvýznamnější budovou je radnice, kterou tvoří balkon v průčelí 40 metrů 

vysoké věţe a dvouramenné schodiště. Radnice je dnes sídlem městského úřadu. 

- Sněmovní náměstí – zde se nachází komplex Arcibiskupského zámku a k němu 

přiléhající Podzámecké zahrady 

- Stojanovo náměstí – pojmenováno po jednom z arcibiskupů, nachází se v jedné 

z nejstarších částí města. 

- Masarykovo náměstí – patří k nejkrásnějším částem města, nachází se zde kostel sv. 

Jana  Křtitele, těsně u něj je budou Justiční akademii, před kterou stojí socha T.G. 

Masaryka. 

- Milíčovo náměstí – tvoří rohová stavba gymnázia, budou Nadsklepí, dnes slouţící 

jako kino. 

- Muzeum Kroměřížska – nachází se na Velkém náměstí, v části muzea je umístěn 

stálý památník Maxe Švabinského. Muzeum pečuje o rozsáhlý sbírkový fond z oboru 

archeologie, historie, národopisu a dějin umění.  

- Mlýnská brána – stojí v sousedství zámku, je poslední dochovanou bránou 

z původních tří městských bran.  

- Ulice Jánská, Vodní, Kovářská a Ztracená – nacházejí se zde historické domky
16

 

 

Sportovní zařízení: Sportovní centrum Paráda a Sportovní centrum Zapletal, Sportovní 

areál a koupaliště Bajda, Sportovní hala Slávia, tenisové kurty, krytý plavecký bazén, 

zimní stadion, fotbalový areál, bowling 
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Tabulka 1: Prohlídkové trasy a jejich ceny: 

 plné senioři studenti děti 

Arcibiskupský zámek-historické sály 120,- 100,- 80,- 20,- 

Zámecká obrazárna 80,- 70,- 60,- 20,- 

Sala terrena 50,- 40,- 30,- 20,- 

Věž 50,- 40,- 30,- 20,- 

Residenční trasa (historické sály+obrazárna) 140,- 120,- 100,- 100,- 

Trasa za uměním (obrazárna+mincovna+Orlovna) 100,- 90,- 80,- 80,- 

Trasa UNESCO (Historické sály+věž+Květná zahrada) 160,- 140,- 100,- 100,- 

Trasa zahradami(Sala terrena+Podz. a Květná zahrada) 200,- 180,- 150,- 150,- 

Podzámecká zahrada                                                                          vstup zdarma 

Květná zahrada 30,- 25,- 20,- 20,- 

Biskupská mincovna 50,- 40,- 30,- 30,- 

Muzeum kroměřížska 40,- 20,- 20,- 20,- 

 

 

 

 

 

 Chropyně 

První zprávy o městě, které se nalézá nedaleko Kroměříţe 

pochází z roku 1261. V 16. století zde byly zakládány 

rybníky, bylo jich tu aţ 14. Je známé především mimořádnou 

památkou ţidovské kultury na Moravě – Šachovou synagogou z 16. století. Chropyně proslula 

především díky plastikářskému průmyslu a pověsti o Ječmínkovi.  

 

Významné zajímavosti jsou: 

- zámek – je dominantou města, významný je především rytířský a Ječmínkův sál. Je 

zde sbírka zbraní ze 17. století. V areálu zámku se kaţdý lichý rok vţdy poslední 

neděli v květnu konají Hanácké slavnosti, jako připomínka folklorních tradic. 

- kostel sv. Jilji – původně románský kostel z 13. století, barokizovaný v 18. století.  

Moravský umělec Františka Hirnla zde zajistil sochařskou výzdobu. 



  

- Chropyňský rybník – zámecký rybník s ostrůvkem uprostřed, je to národní památka 

s vodní plochou 24ha v sousedství zámku je místem se zachovalou vodní a pobřeţní 

květenou.  

- Koupaliště- s tobogánem, pěkně zrekonstruováno. 

- Cyklostezka – Olomouc Hodonín, která vede skrz Chropyň  
17

 

 

Tabulka 2: Vstupné na expozici v zámku v Chropyni: 

 dospělí senioři studenti  děti 

Cena 70,- 35,- 35,- 35,- 

 

 

 

 Bystřice pod Hostýnem 

Město leţící na mezi Hostýnskými vrchy v nadmořské výšce 

308 metrů, má 8 700 obyvatel. Nejstarší písemná zmínka 

pochází z roku 1368, titul „město“ však dostala Bystřice aţ o 

necelých 500 let později, roku 1864. Roku 1861 zde Michael 

Thonet zaloţil, tehdy ojedinělou, továrnu na ohýbaný nábytek – dnes závod TON a.s. 

Bystřice pod Hostýnem pořádá kaţdým rokem celou řadu kulturních akcí, 

nejvýznamnější z nich jsou tzv. Bystřické zámecké slavnosti, jedná se o festival komorní 

hudby, výtvarného umění a mluveného slova.  

Je také branou k jednomu z nejvýznamnějších poutních míst Moravy - Svatému 

Hostýnu a k Hostýnským vrchům.   

 

K významným atraktivitám města patří: 

- Loudonský zámek –renesanční zámek, který byl postavený v 15. století na místě 

dřívější tvrze. Za zámkem se nalézá rozsáhlý park s pomníkem polního maršála 

Laudona. Je zde umístěno Městské muzeum, které nabízí několik stálých expozic 

- kostel sv. Jiljí – je to barokní kostel z 18. století. Nachází se zde stříbrný obraz Panny 

Marie Svatohostýnské.  

- Laudonský hřbitov – samostatný hřbitov byl vybudován v 19. století. Hřbitovu 

dominuje neorománská pohřební kaple s freskami od malíře Hanuše Schwaigera.  
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- Thonetův zámeček – postaven v 19. století jako obytný dům pro Thonetovu rodinu 

- základní škola T. G. Masaryka – postavena v 19. století a téhoţ století byla 

slavnostně otevřena císařem Franzem Josefem I, ten zde i bydlel. Císař je také zapsán 

ve školní kronice
18

 

- Sportovní zařízení: koupaliště, sportovní areál 

 

 

 

 Koryčany 

Koryčany se nachází na úpatí Chřibů v nejjiţnějším cípu 

Kroměříţska. Historie města se přímo proplétá s historií hradu 

Cimburk, který je dnes svědkem mnoha akcí.  

Nejvýznamnější městskou památkou je zámek s přilehlým parkem. Dalšími 

atraktivitami jsou -  židovský hřbitov s dvěma sty náhrobky, farní kostel sv. Vavřince a také 

zřícenina nedalekého gotického hradu Cimburk. 

Dalším lákadlem Koryčan pro turisty je jezdecký a sportovní areál Hipocentrum –

specializující se především na pobyty s jezdeckým výcvikem na koních. V Koryčanech je také 

koupaliště a autokemp.
19

  

 

 

 

 Holešov 

Je druhým největším městem okresu, leţí na západním úpatí 

Hostýnských vrchů, bylo zaloţeno ve 12. století na říčce Rusavě. 

K osobitým rysům města patřilo v letech 1455 -  1919 „ţidovské 

ghetto“ s nejpočetnějším počtem obyvatel na Moravě.  

Holešov je městem s typickou tradicí cukrářské výroby, nachází se zde známý závod 

Sfinx. V současné době má 12 700 obyvatel a kromě samotného Holešova patří k městu i čtyři 

místní části. Mezi hlavní Holešovské rodáky patří Husův protivník Jan z Holešova, historik a 

buditel Jan Alois Hanka z Hankenštejna a archeolog Jaromír Böhma. 

 

K významným atraktivitám města patří: 
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- Židovská synagoga – jelikoţ je dnes jedinou synagogou tzv. polského typu, která se 

uchovala v originále dodnes, patří mezi nejvýznamnější památky České republiky, 

bývá také označována jako světový unikát. V dnešní době je zde umístěna stálá 

expozice Ţidé a Morava. 

- židovský hřbitov – byl zaloţen jiţ ve 2. polovině 15. století. Zahrnuje náhrobky 

v počtu 1500 a jsou rozptýleny po celé ploše. 

- zámek – byl postaven ve 2. polovině 17. století na čtvercovém půdorysu s arkádovým 

nádvořím. Jedná se o nevýznamnější barokní stavbu zámeckého typu na Moravě. 

Znázorňuje reprezentativní venkovské feudální sídlo, v interiéru je štuková a malířská 

výzdoba. V první polovině 18.století vznikl u zámku rozsáhlý park francouzského 

typu. Zámek není pro svůj špatný technický stav v současnosti vyuţíván.  

- kostel Nanebevzetí Panny Marie – kostel je dominantní Holešovskému náměstí a 

stojí na místě, kde měl být menší kostelík. Projektem italského architekta přestavěný 

barokně s perlou baroka tzv. Černou kaplí (pohřební kaple). 

- kostel sv. Anny – kostel z 16. století, byl barokně přestavěný v 18. století. Nalézá se 

tu celkem 5 barokních oltářů a stojí při dřívějším klášteru trinitářů, který byl v 18. 

století zrušen.  

- hvězdárna – se nalézá v zámecké zahradě. Byla vybudována v roce 1959 z prvotního 

zahradního altánku a fungovala do roku 1987. Její činnost byla obnovena v roce 2007 

a je zpřístupněna veřejnosti a vyuţívána pro astrologické účely.  

- morový Mariánský sloup – sloup je na náměstí a pochází z 18. století.  Vysoký 7 

metrů a jsou na něm vytesáni 3 světci: Panna Marie s andílky, Jan z Nepomuku a Jan 

Sarkander. 

- Sportovní zařízení: zámecká plovárna, sportovní centrum, sportovní hala, paintball, 

bowling, minigolf, tenisové kurty.
20

  

 

 Střílky  

Obec leţí na úpatí Chřibů a připomíná se jiţ ve 13. století. 

Dřívější vesnice pod hradem byla povýšená na městečko ve 

14. století. Jak za první, tak za druhé války si odnesly svůj díl 

útrap a byly velmi poškozeny. Mezi historické památky patří 

kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1770, zámek a také barokní hřbitov, který je svou 
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architekturou a sochařskou výzdobou perlou baroka. Sochy jsou zobrazením lidské ctnosti a 

neřesti od Gottfrieda Fritsche. 

 

 

 Hulín 

Město leţící 6 km od Kroměříţe po obou stranách řeky 

Rusavy, pochází ze 13. století. Nejvýznamnější památkou je 

románský portál z první čtvrtiny 13. století, který je prvkem 

dochovaného torza románského kostela sv. Václava.  

Tradičně se zde organizuje Hulínské hudební léto. Turisté mohou také vyuţít městské 

sportovní zařízení jako je koupaliště, minigolf a sportovní areál s krytou tenisovou halou. 

Hulín představuje důleţitý ţelezniční uzel okresu.  

 

 

 Rajnochovice 

Rajnochovice jsou nejvýchodnější a zároveň také nejrozlehlejší obcí okresu. Leţí 

v Hostýnských vrších v údolí říčky Juhyně.  Zaloţena byla tato obec v 18. století a v jejím 

dohledu se nacházejí technické památky – lesní klauza na splavování dřeva, retorta na výrobu 

dřevěného uhlí a přírodní památka – vřesoviště Bílová. Rajnochovice jsou oblíbenou a 

vyhledávanou rekreační a turistickou oblastí neboť okolí vesnice nabízí výborné podmínky 

pro turistiku.  

 

 

 Věžky 

Obec leţící jen 3 kilometry od Kroměříţe, vznikla ve 14. století. Nalezneme zde kapli 

sv. Cyrila a Metoděje a zámek s přilehlým parkem. V tomto parku se jiţ od roku 1976 konají 

celostátní výstavy Floria, konají se dvakrát ročně a jsou určeny pro zahrádkáře, chalupáře a 

zemědělce.  

 

 

 

 

 



  

 Morkovice - Slížany 

Toto město leţící na spojnici mezi městy Kroměříţí a Vyškovem, 

vzniklo spojením kdysi samostatných obcí Morkovice a Slíţany. 

Značně se zde rozvíjelo košíkářské řemeslo, které se zde provádí 

dodnes. Od roku 2000 je obec povýšena na město. Významnou 

historickou památkou je středověký kamenný pranýř, kde se 

konaly popravy. Dále zde nalezneme kostel, který je vysvěcen sv. 

Janu Křtiteli, má barokní ráz a byl několikrát přestavován, takţe zde 

najdeme i stopy gotiky. V létě zde mohou turisté navštívit místní koupaliště.   

 

 Rymice 

Obec Rymice u Holešova nabízí jako svou největší atraktivitu soubor lidových staveb 

a patří k nejstarším obcím v podhůří Hostýnských hor. Stavby lidové architektury nabízí 

návštěvníkům poznání našeho kraje a přibliţují ţivot lidu v dávných dobách. Také zde 

můţeme poznat způsob bydlení, hospodaření a s řemesly v někdejším vesnickém 

společenství. 

 

Tabulka 3: Vstupné na expozice v Rymicích: 

 

 dospělí senioři studenti  děti 

Cena 40,- 20,- 20,- 20,- 

 

 

 

 Velké Těšany 

V blízkosti této obce od Kroměříţe vzdálené asi jen 9 kilometrů 

se nachází technická památka – větrný mlýn z roku 1827 

s funkčním zařízením pro mletí obilí. Mlýn patří mezi německé 

mlýny a jde o dvoupatrovou dřevěnou budovu krytou sedlovou střechou nyní je mlýn ve 

správě Muzea Kroměříţska a je přístupný veřejnosti. 
21
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Tabulka 4: Vstupné do větrného mlýnu ve Velkých Těšanech: 

 

 dospělí senioři studenti  děti 

Cena 20,- 10,- 10,- 10,- 

 

 

 Kostelany 

Obec v CHKO Chřiby leţí na území, které tehdy patřilo královskému hradu Buchlovu. 

Zde byl vybudovaný westernový areál, neslouţí jen westernovým příznivcům,ale širokou 

nabídkou sluţeb a programů přitahuje návštěvníky po celý rok jak dětské tak dospělé 

návštěvníky. V tomto komplexu se nachází i stylová restaurace, hotel, bowling a 

aquacentrum.  

 

 Rataje 

Obec se rozkládají 5 km jihozápadně od Kroměříţe. Je obklopena lesy Chřibskými   a 

Litenčicko-Orlovskými. Obec byla osídlena jiţ v období 500-1000 let př. n. l, coţ dokládají 

různé archeologické nálezy – hrob z doby luţické, skrčená kostra, kus pohanského obětiště. 

Nejstarší dochovaná zpráva je z roku 1349.  Nejvýznamnější památkou obce je kostel sv. 

Petra a Pavla s kaplí, vybudovaný v 19. století. Stojí v místě kamenné románské kaple, která 

pocházela z roku 1030. Je postaven v novogotickém slohu a má dvě věţe.  

 

 

 

 Svatý Hostýn 

Svatý Hostýn je dominantou CHKO Hostýnské vrchy. Patří 

k nejhojněji navštěvovaným poutním místům na Moravě. V 

blízkosti baziliky Nanebevzetí Panny Marie se nachází 

jedinečná kříţová cesta architekta Dušana Jurkoviče. Na nejvyšším bodě hostýnského kopce 

stojí rozhledna (735 m n.m.).  
22
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 Hostýnské vrchy 

Pro Hostýnské vrchy je charakteristická především členitost a pestrost. Nachází se zde 

táhlé stráně i prudké svahy, které příkře spadají do hlubokých údolí. Hlavním známým 

poutním místem je Svatý Hostýn. Nejvyšším vrcholem je Kelčský Javorník s výškou 865 

m.n.m. Turisticky atraktivní je i jeskyně, která se nachází v rezervaci Smrdutá, ve které 

najdeme pseudokrasovou puklinovou jeskyni. Chráněny jsou jako přírodní park například 

přírodní rezervace Čerňava, Kelčský Javorník, Sochová, Tesák atd. Dalším chráněným 

územím v této oblasti jsou horské louky, přírodní památky Pod Kozincem či Stráň, nebo 

vřesoviště - např. Vřesoviště Bílová. Populární jsou také lyţařská střediska Tesák a 

Troják.
23

 

 

 Rusava 

V této valašské vesničce můţeme vidět jedinečné dřevěnice a dva památkově chráněné 

kostelíky. Historii obce zachycuje expozice místního muzea. Další část muzea je věnovaná 

lidové kultuře a umění a předvádí nástroje na domácí výrobu a zpracování textilu, valašské 

kroje, vyšívačské umění apod. 

 

 Chřiby 

Přírodní park, v němţ najdeme nejen nedotknutou přírodu, ale i 

řadu unikátních pískovcových skalnatých útvarů. Nejvyšším bodem je 

vrchol Brdo. Vyhledávanou turistickou oblastí jsou zejména pro 

rozličnost přírodních krás, kouzlo zdejší fauny a flóry a pozoruhodné 

spojení přírody s historií. V horském pásmu se nachází dva přírodní 

parky a dvanáct zvláště chráněných území. Je zde také početné 

mnoţství památek, mezi nimiţ vévodí několik hradů a zámků, nejznámější je hrad Buchlov, 

hrad Cimburk u Koryčan nebo Hrad u Střílek. Ze zámků jsou to například Buchlovice nebo 

Koryčany, Zdounky či Cetechovice. Na své si v Chřibech přijdou i milovníci zimních sportů - 

skipark Stupava  je postaven s umělým zasněţováním, který nabízí tři moderní vleky, večerní 

lyţování i půjčovnu. 
24

 Brdo je nejvyšší vrcholek Chřibů (586 m n.m.), který je turistům 

dostupný ze střediska Bunč. Na jeho vrcholu byla v roce 2005 vystavena kamenná rozhledna. 

Cimburk dochovaná zřícenina hradu ze 14. století, zpřístupněná návštěvníkům, má bohatou 

historii a váţe se k němu i mnoho pověstí. 
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5. Analýza vlastního průzkumu a jeho výsledky 

 

5.1 Cíl výzkumu 

Cílem mého výzkumu bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit, zda jsou 

návštěvníci Kroměříţského okresu spokojeni s úrovní nabízených sluţeb. Také zjistit 

nedostatky, které turisté shledávají a jak by tyto nedostatky napravili. Pro můj výzkum 

také bylo důleţité zjistit i socio-demografické faktory, proto jsou v dotazníku uvedeny i 

otázky týkající se pohlaví, věku a ekonomické aktivity. 

 

 

5.2 Sběr informací 

Jako reprezentativní vzorek návštěvníků jsem si vybrala hosty Informačního centra 

a návštěvníky města Kroměříţ. 

Jako výzkumnou metodu jsem si zvolila metodu dotazování, jejímţ základem byl 

dotazník. Velmi důleţitým krokem bylo sestavení dotazníku, na jehoţ kvalitě závisí 

úspěch celého výzkumu. 

 

 

5.3 Dotazník 

Základem pro můj výzkum byl dvoustránkový dotazník formátku A4.  Dotazník (viz 

příloha 1) byl předloţen 150 respondentům. Jelikoţ jsem ho společně s nimi vyplňovala jejich 

návratnost byla stoprocentní.  

Při sestavování dotazníku jsem se snaţila o srozumitelnost. Většinu otázek v dotazníku 

tvoří otázky uzavřené, kde dotazovaní volili z několika odpovědí, některé byly otevřené, u 

nich mohli dotazovaní libovolně odpovědět.   

Dotazník je sestaven z 13 otázek a na konec jsou seřazeny otázky týkající se socio-

demografických rysů. 

 

5.4 Náležitosti sběru informací 

Výzkum probíhal v období od prosince 2009 do března 2010. Dotazování jsem 

prováděla osobně, vybrané osoby sami zaškrtávali moţnosti a případné nejasnosti jsem jim 

vysvětlovala. 

Hlavním faktorem, který měl výrazný podíl na návratnosti dotazníku, byla zvolená metoda 

kontaktování, jiţ zmíněné osobní dotazování, a proto činila návratnost 100%. 



  

 

 

5.5 Analýza a vyhodnocení výzkumu 

 

Společně s respondenty bylo vyplněno 150 dotazníků. Na dotazník odpovědělo celkem 

85 ţen (56,67 %) a 65 muţů (43,33%). 

Otázky jsou postupně zpracovány, zobrazeny graficky a doplněny komentáři. 

 

U první otázky jsem se dotazovala, odkud návštěvníci do našeho okresu přijeli. 

Podařilo se mi vyplnit dotazník s turisty ze všech krajů. Nejčastějšími návštěvníky byli turisté 

ze Zlínského kraje celkem 32, dále z Jihomoravského a kraje Vysočina.  

 

 

 

 

Graf 1: návštěvníci podle krajů 
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U druhé otázky jsem zjišťovala délku pobytu, kterou chtějí turisté v Kroměříţském 

okresu strávit. Většina turistů zavítala na 1 den celkem 54,66%, na 2-3 dny zavítalo 22%, na 

4-5 dní 19,34% a na delší dobu jen 4%. 

 

 

Graf 2: Druh vyhledávané turistiky 

 

Tento graf znázorňuje, za jakým druhem turistiky sem návštěvníci do Kroměříţského 

okresu přijeli. U této otázky si mohli respondenti vybrat více moţností. Nejvíce návštěvníků 

přijelo za poznáním historických památek, dále pak vyhledávali kulturu a rekreaci. Méně sem 

láká turisty zábava a nákupy. Za prací přijelo do regionu 10,36% tj. 23 osob a pouze 

projíţdělo 4,5% turistů. 

 

 

 

U čtvrté otázky jsem zjišťovala, jak se turisté o Kroměříţském regionu dozvěděli. 

Většina se o něm dozvídá od svých známých celkem 38,46%, dále pak z propagačních 

materiálů zde je to 18,59%, z katalogů cestovních kanceláří se o něm dozvídá 12,82% a 

z internetu je to 20,51%. Odpověď, ţe se o něm respondenti dozvěděli jinak si zvolilo 9,62%, 

zpravidla se zde objevovali odpovědi, ţe zde mají své příbuzné nebo zde jiţ byli v minulosti. 
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Graf 3: Počet návštěv v Kroměřížském regionu 

 

 

 

 

Jak jde vidět z údajů v grafu k páté otázce, většina dotazovaných byla 

v Kroměříţském regionu jiţ podruhé celkem 74 (49,33%), následovali ti, co zde byli poprvé a 

to celkem 54 (36,01%). Nejméně dotazovaných zde bylo poněkolikáté a to 22 (14,66%). 

 

 

Otázka číslo šest byla otázkou otevřenou, tudíţ si respondenti mohli zvolit odpověď 

sami. Tato otázka se týká měst, popřípadě míst, které v regionu navštívili. Odpovědi byly 

velmi rozmanité, ale nejvíce bylo zmiňováno právě největší město regionu – Kroměříţ, a to 

ve 119 odpovědích. Dalšími navštěvovanými místy byly Hostýnské Vrchy 6%, Bystřice pod 

Hostýnem 3,66%, Chropyně 3,33%, Holešov 2%, Květná a Podzámecká zahrada 1,35 a Hulín 

1,33%. Turisté také navštěvují Arcibiskupský zámek, Chřiby, skiareál Stupavu. 

 

 

Další otázka byla také otevřená odpovědím a týkala se toho, co turisty zaujalo 

v regionu Kroměříţ nejvíce. Jako nejčastější odpovědi byly uvedeny historické památky 

24,25%, dále byli častou odpovědí zámek a jeho zahrady. Celkově se lidem v regionu líbila 

architektura domů a příroda regionu. 
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Otázka číslo osm se zabývala tím, co si turisté myslí o výši cen u vstupů k památkám 

v regionu Kroměříţ. Většině dotazovaných se zdály být ceny vysoké a celkem 77 

dotazovaných si vybralo tuto odpověď, další nejčastější odpovědí bylo, ţe jsou ceny 

přiměřené, takto odpovědělo 43 dotazovaných. Nejméně lidé preferovali odpověď, ţe je 

vstupné nízké a to 4%. 

 

Graf 4: Ceny vstupného 

 

 

Devátou otázkou se dostáváme k dotazům na sociodemografické faktory, tyto otázky 

jsou nezbytné pro zjištění skladby návštěvníků. Rozhodla jsem se je seřadit z hlediska 

pohlaví, věku a povolání. Ve zkoumaném vzorku převaţuje ţenské pohlaví nad muţským.  

 

Graf 5: Pohlaví 
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Následující dotaz se týká věku respondentů, moţnosti byly roztříděny podle českého 

statistického úřadu. Nejvíce dotazovaných bylo ve věku 35-44 let a to 38, na druhém místě 

byli lidé ve věku 45-54 let – 36, dále ve věku 25-34 let – 32, 55-64 – 22, 15-24 – 20.  

Nejméně dotazovaných bylo ve věku 65 a více – celkem dva dotazovaní. 

 

 

 

Graf 6: Věk 

 

 

 

V jedenácté otázce se dozvíme sloţení dotazovaných z hlediska povolání, zde bylo 

nejvíc dotazovaných, kteří navštěvují Kroměříţský region jsou zaměstnaní – 50,66%, dále 

pak to jsou podnikatelé – 22,66%, studentů bylo 12%, důchodců – 10,68 a nezaměstnaných 

4%. V domácnosti jsem nezastihla ţádného návštěvníka. 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Povolání  
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Závěrečné otázky byly směřovány na to, aby se podle nich dalo vyhodnotit, zda s byli 

návštěvníci spokojeni v regionu, jestli plánují opětovnou návštěvu regionu a zda ho doporučí 

k návštěvě svým známým. Valná většina respondentů odpověděla, ţe by jej doporučilo svým 

známým, tuto moţnost zvolilo 92%. Odpověď nevím označilo 5,33% a nedoporučilo by ho 

2,67% ze všech dotázaných. 

 

 

 

Graf 8: Doporučení Kroměřížského regionu k návštěvě 
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Na poslední otázku, které se týkala plánu další návštěvy regionu Kroměříţ, většina 

odpovídala, ţe se chtějí vracet, protoţe se jim zde líbilo. Tuto moţnost si zvolilo 71,33%, zda 

se chtějí vrátit do tohoto regionu nevědělo 17,33%, a těch, kteří se nechtějí vrátit bylo 

11,34%. 

 

Graf 9: Další návštěva regionu Kroměříž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ano Ne Nevím

71,33

11,34

17,33



  

6. Závěr 

 

6.1. Závěrečné shrnutí výzkumu 

 

Po shrnutí výsledků můţeme prohlásit, ţe značná část turistů přijíţdí do okresu 

Kroměříţ ze Zlínského kraje a dále pak z Jihomoravského kraje. Turisté sem přijíţdějí 

nejčastěji na dobu jednoho dne, tato doba jim slouţí k návštěvě historických a kulturních 

památek. Návštěvníci se o okrese dozvídají nejčastěji od svých známých a z propagačních 

materiálů. Většina jich zde byla poprvé a při své návštěvě zavítali také na Hostýnské Vrchy a 

do Chropyně. Návštěvníkům se zdají ceny vstupného ve valné většině vysoké. Mezi 

dotazovanými převaţovaly ţeny a nejvíce jich bylo ve věku 35 – 44 let. Většině návštěvníků 

se zde líbilo a chtějí se vracet. 

 

6.2. Návrhy pro rozvoj okresu  

 

Cestovní ruch v regionu je velmi koncentrován do jedné oblasti – města Kroměříţe, 

jak vyplynulo z dotazníků. Okres by se proto měl rozvíjet ve všech směrech tak, aby lidé 

začali více navštěvovat i jiné oblasti.  

Jelikoţ byla nedávno prodlouţena dálniční komunikace aţ do Kroměříţe, turisté 

mohou pohodlně a hlavně rychleji do tohoto regionu přijet, coţ je pozitivní přínos pro 

cestovní ruch. Nicméně silnice druhé a třetí třídy, které jsou v méně frekventovaných částech 

okresu, jsou ve špatném stavu a měly by se zajistit nápravy, jelikoţ tyto cesty vedou často 

právě k turisticky zajímavým místům. Jak je ve větších městech obvyklé jsou zde 

nedostatečné parkovací místa, proto by se mělo pokračovat ve výstavbě nadzemních garáţí, 

díky nimţ by se uvolnila stávající parkovací místa. 

Propagace v okresu byla rozvinuta v roce 2007 a to tak, ţe byly vytvořeny nové 

propagační materiály, které jsou společné pro kaţdý z okresů Zlínského kraje. V těchto 

materiálech nalezneme to nejdůleţitější z daného regionu. Byla vytvořena také internetová 

doména, www.vychodni-morava.cz, na které si turisté mohou najít podrobný popis o 

jednotlivých okresech kraje. Avšak myslím si, ţe by tento okres měl více investovat do 

reklamy, jelikoţ má turistům co nabídnout. 

Významnou úlohu v oblasti cestovního ruchu na kroměříţsku plní také občanské 

sdruţení KROMĚŘÍŢSKO – sdruţení pro cestovní ruch. Úlohou sdruţení je vzájemná 

http://www.vychodni-morava.cz/


  

spolupráce všech jeho členů i dalších obcí, měst, podnikatelů, organizací, spolků a jiných 

subjektů, které mají zájem na dalším rozvoji cestovního ruchu v oblasti. Sdruţení představuje 

46 členů a klade si za cíl společnou propagaci regionu, budování co nejširší nabídky 

turistických produktů a zvyšování kvality sluţeb v cestovním ruchu. 

V kroměříţském okrese nalezneme mnoho historických památek, proto je důleţitá 

péče a renovace o ně. Přesto některé památky chátrají – například historický zámek 

v Holešově, který pro jeho stav nedovoluje návštěvu, avšak nyní je uţ v rekonstrukci. 

V poslední době je značně zhoršen i stav Podzámecké zahrady, ten je způsoben především 

vandaly. V tomto případě bych navrhovala zavedení vstupného, jelikoţ by to napomohlo 

tomu, aby se zde nescházeli skupinky těchto vandalů,  a zároveň by tak byly peníze na opravy 

a úpravy této zahrady.  

V případě ubytovacích kapacit regionu, jsou zde také velké mezery, a to zejména 

nedostatečná kapacita ubytovacích sluţeb. Je zde potřeba zajistit ubytovací zařízení, které 

ubytuje větší počet turistů. Také je v místě málo kempů a hostelů, které by se podle mě měly 

vybudovat.  

Mezi závaţné nedostatky okresu také patří, ţe v něm dosud není postaveno divadlo, i 

kdyţ se jedná pro okres o jistě nákladnou záleţitost, tak si myslím, ţe by zase přilákalo více 

návštěvníků. 

 

 Výstavba zařízení pro sportovní a kulturní využití - některá se zde jiţ nachází a 

jsou i vcelku různorodá, avšak stále nepokrývají potřeby všech. Obzvláště ve 

výstavbě sportovních zařízení dochází v posledních letech ke zlepšení, kdy bylo 

postaveno několik sportovních center v okrese se rozvinutou nabídkou nejrůznějších 

sportů. Opačně je to u zařízení zaměřených na společenský ţivot, ty jsou nedostačné, 

aby uspokojila rostoucí poptávku.   

 Vybudování divadla – divadlo v tomto okrese chybí, zřejmě jde o dosti nákladnou 

záleţitost, proto by se měly vyuţít některé z prostor pro kulturní vyţití, které se zde 

jiţ nachází a vytvořit zde divadelní scénu. 

 Postavení aquacentra – se v regionu nenachází ţádné, podle turistů, by jej zde 

přivítali k vyuţití jejich času stráveného v tomto regionu. Také místní lidé by 

aquacentrum rádi uvítali. 

 Agroturistika – Kroměříţský region má příhodné předpoklady pro rozšíření druhu 

této turistiky. Turisté zde oceňují jeho krásu přírody a četnost cyklostezek. Nachází se 



  

zde i pár ekofarem, ale ty ţel nejsou otevřené pro turisty. Potřebná je snaha jejich 

vlastníků, aby nabídli turistům nejen ubytování, ale také moţnost zkusit si samotný 

ţivot na farmě.    

 Změněna a úprava cyklotras – jde zejména o doznačení cyklistických tras, úpravení 

povrchu těchto cyklotras, vybudování nových cyklostezek. Také zajištění moţnosti 

odpočinku na trasách a úkrytu před špatným počasím.   

 

 

6.3.Závěrečné shrnutí práce 

Kroměříţsko je region s velkou budoucností, pokud jde o rozvoj cestovního ruchu. Svůj díl na 

tom mají charakteristické architektonické památky i přírodní pozoruhodnosti, a to hlavně 

Arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká zahrada. 

Propagace je neoddělitelnou součástí cestovního ruchu. Kterýkoli region, jenţ chce zvýšit 

svou návštěvnost, by měl vyuţít všechny dostupné nástroje ke svému zviditelnění a zaujetí turistů 

 Při zjišťování potřebných informací, které jsem vyuţila, poslouţil nejen výzkum, který 

zahrnoval metodu dotazování, ale také odbornou literaturu a internet. Některé informace jsem také 

získala od zaměstnanců informačního centra, muzea a zámku. 

Při celkovém zhodnocení potenciálu v Kroměříţském okrese jsem dospěla k závěru, 

ţe okres má velmi silný potenciál pro cestovní ruch, a to zejména historické a kulturní 

památky, ale také přírodní zvláštnosti. Okresu chybí kapacity v ubytovacích zařízeních proto 

by byl vhodné zajistit prostředky pro opravu nebo výstavbu těchto zařízení. Také by bylo 

příhodné zajistit prostředky na opravu památek, zde je ale nutná určitá míra spolupráce jak 

obcí, tak informačních center. 

Závěrem bych chtěla poděkovat panu doc. Ing. Václavu Lednickému za odborné vedení a 

konzultace při psaní této bakalářské práce. Dále také zaměstnancům informačního centra, 

pracovníkům Kroměříţského muzea a zámku za poskytnutí nezbytných informací. 
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