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Anotace 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na vývoj cestovního ruchu. V další části se zabývám 

současnou situací cestovního ruchu včetně ekonomických ukazatelů. Přínos cestovního 

ruchu pro regiony, města a obce uvádím v části třetí. Tato část obsahuje seznámení 

s konkrétní situací cestovního ruchu v Lounech. V předposlední části jsou uvedeny 

konkrétní mnou doporučené možnosti zvýšení příjmů z cestovního ruchu v Lounech. Na 

závěr práce jsem zařadila doporučení budoucích kroků pro rozvoj cestovního ruchu 

v Lounech. 

Klí čová slova: cestovní ruch, vývoj, ekonomické ukazatele, rozvoj, možnosti zvýšení 

příjmů, přínos cestovního ruchu, doporučení 

 

 

 

 

Summary 
In my Extended Essay I focused on the development of tourist trade. The next part 

deals with the contemporary state of tourism including economic factors. The third part 

analyses the contribution of tourism for regions, towns and villages. This part contains the 

identification of the concrete situation of tourism in the town Louny. In the fourth part I 

suggest concrete possibilities of how to increase the income concerning tourism in Louny. 

The final part includes the recommendation of future steps for the development of tourism  

inLouny. 

 

Keywords: tourism, development, economic factors, possibilities to increase income, 

contribution of tourism, recommendation 
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1 ÚVOD 
 

 V cestovním ruchu jsem na regionální úrovni pracovala téměř 7 let na 

různých pozicích, od referentky až po vedoucí Městského informačního střediska v 

Lounech. A přestože se nyní pracovně pohybuji v úplně jiné oblasti, mám k cestovnímu 

ruchu stále velmi blízko. Právě proto jsem si zvolila téma mé bakalářské práce „Přínos 

cestovního ruchu do ekonomiky měst a obcí“. 

Vzhledem k současné finanční situaci mnoha měst, obcí či dalších subjektů, na 

kterou měla významným způsobem dopad hospodářská krize, jsou finanční prostředky 

určené na cestovní ruch značně omezené. Zvláště pro menší města je to velkým 

problémem, ovšem vždy záleží na atraktivitě ale i prioritách města. Přesto zůstává cestovní 

ruch významným zdrojem příjmů. Lze provést mnoho aktivit a akcí, které přinesou 

prospěch a užitek.   

V bakalářské práci se zaměřuji na vývoj cestovního ruchu v dobách minulých i 

současných. Snažím se nastínit situaci cestovního ruchu v České republice včetně 

ekonomických přínosů. Konkrétně se zaměřuji na situaci ve městě Louny. Přibližuji 

aktuální stav cestovního ruchu. Uvádím statistiku návštěvnosti městského informačního 

střediska. Hodnocení je provedeno na základě konkrétních statistických údajů, které 

Městské informační středisko pravidelně sleduje. Díky porovnání návštěvnosti 

v jednotlivých letech je zřejmé jak se cestovní ruch v Lounech vyvíjí. 

V Lounech žije zhruba 20 000 obyvatel. Má výhodnou  polohu. Je pouze 60 km 

vzdáleno od Prahy. Z letiště Ruzyně je to něco málo přes půl hodiny cesty autem. Dobře 

dostupné je také sousední Sasko. Louny jsou mnohdy označovány jako „jižní brána 

Českého středohoří“. Tato chráněná krajinná oblast je unikátním celkem vzdáleným pouze 

pár kilometrů od centra.  

Dříve v Lounech převažovala zemědělská výroba. Lounsko bylo známo tradicí 

pěstování chmele. V současné době zde převažuje strojně průmyslová výroba. Vedle 

tradiční firmy na výrobu vlakových souprav, zde funguje mnoho japonských továren, které 

se specializují na automobilovou výrobu. Unikátem je místní soukromá firma, která vyrábí 

komponenty k leteckým motorům a parním turbínám. Svým atypickým zaměřením je 
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jedničkou mezi konkurencí. Svou vlastní továrnu na výrobu provozuje v Brazílii. Součástí 

výroby je i výroba zdravotnického materiálu, např. kloubní implantáty.  

Cestovní ruch je  přínosem v mnoha oblastech a je stále co zlepšovat. Tak je tomu i 

ve městě Louny. Na základě zjištěné aktuální situace ve své práci navrhuji konkrétní 

možnosti rozvoje cestovního ruchu v Lounech. Na tyto možnosti přihlížím také z hlediska 

priorit. 
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2 VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 
 

Mezi hlavní příčiny vzniku cestovního ruchu můžeme řadit touhu po vzdělání po 

poznání cizích krajů a zemí, zvyklostí lidí, potřebu navazování kontaktů, výměnu 

informací a v dnešní době zejména potřebu regenerace fyzických a duševních sil. 

V různých obdobích vývoje cestovního ruchu nabývaly tyto příčiny různého významu. 

První náznaky cestovního ruchu ve světě můžeme nalézt již v období renesance, 

kdy jednotlivci podnikali především cesty za poznáním do cizích krajů. K těmto cestám 

s později přidávají i cesty za vzděláním a ještě později za rekreací a léčením, resp. za 

kulturou. Je zřejmé, že toto cestování bylo výsadou bohatých vrstev ve společnosti. 

K rozvoji cestovního ruchu v novodobém pojetí dochází ve 2. polovině 19. století  

a zejména pak ve století dvacátém. Za zakladatele skutečného moderního cestovního ruchu 

je považován Angličan Thomas Cook, který roku 1841 zorganizoval první hromadný 

zájezd po železnici. K hromadnému rozvoji organizovaného cestovního ruchu však 

dochází až ve 20. století.  

V období do 1. světové války se masovější cestovní ruch postupně rozšiřuje 

zejména v hospodářsky vyspělých zemích a týká se především majetnějších vrstev. 

V období mezi dvěma světovými válkami pokračuje jeho rozvoj zejména v souvislosti 

s rozvojem jeho materiálně-technické základny. Mimo jiné též s rozvojem letecké dopravy 

a s rozvojem výletní lodní dopravy. V tomto období se zvyšuje i podíl účastníků z méně 

majetnějších vrstev obyvatelstva. 

Po 2. světové válce dochází v padesátých letech ke skutečně masovému rozvoji 

cestovního ruchu. Rozvíjí se nové formy turistiky, objevují se nové turistické destinace. 

Např. rozpadem koloniální soustavy došlo k postupnému zapojení rozvojových zemí 

 do systému cestovního ruchu.  

Cestovní ruch je ovlivňován také rozdělením světa na socialistický a kapitalistický 

blok. Turistická výměna mezi těmito dvěma bloky je omezená, zahraniční cestovní ruch se 

rozvíjí především v rámci těchto bloků. Např. v bývalém socialistickém Československu 

většina vyjíždějících občanů směřuje do socialistických zemí, resp. do bývalé Jugoslávie,  

a to většinou prostřednictvím cestovních kanceláří.  Individuální neorganizované výjezdy 
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směřují hlavně do socialistických zemí a v případě výjezdu do kapitalistických států  

a bývalé Jugoslávie existuje systém tzv. devizových příslibů.  

Masový rozvoj turistiky je krátkodobě několikrát dočasně přerušen některými 

negativními, teritoriálně omezenými událostmi. V 90. letech 20. století se jednalo 

například o krizi v bývalé Jugoslávii. Naproti tomu zaznamenáváme pozitivní faktory 

rozvoje, jako jsou ekoturistika, venkovská turistika, sociální turistika, nebo turistika 

seniorů. Při rozvoji materiálně – technické základny cestovního ruchu je stále více 

respektován aspekt udržitelného rozvoje turistiky[1].  

 

 

2.1 VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU PO 2. SVĚTOVÉ  VÁLCE 

K významnějšímu rozvoji cestovního ruchu začalo docházet v Československu až od 

2. světové války. Podobná situace byla také v ostatních zemích Evropy. V období mezi 

dvěma světovými válkami patřilo Československo  k vyspělým evropským zemím, která 

investovala i do rozvoje cestovního ruchu. Mimo ostatních sfér to bylo hlavně lázeňství. 

Dlouhodobější výjezdový cestovní ruchu si mohli dovolit majetné vrstvy. Střední vrstvy se 

věnovaly spíše domácímu cestovnímu ruchu. Oblíbené byly např. letní byty nebo také 

jedno či dvoudenní výlety. Mládež v tu dobu začala vyhledávat tramping, který později 

částečně přerostl v chataření, respektive  chalupaření, v organizovaných výletech byl velice 

aktivní Klub českých turistů a také Skaut. 

V pozdější době (po roce 1948) se cestovní ruch vyvíjel z hlediska některých aspektů 

odlišně, než tomu bylo v nesocialistických evropských zemích.  

Růst životní úrovně vedl ke zvýšení poptávky po turistických službách. Poptávka ale 

nemohla být uspokojena, a to zejména pokud šlo o nabídku výjezdové turistiky. V rámci 

organizované turistiky byla nabídka značně omezená i při cestování do socialistických 

zemí. Pokud šlo o nabídku do nesocialistických zemí, jednalo se o vskutku malý objem 

turistiky. 

V roce 1974 přijelo do bývalého Československa cca 11,8 mil. zahraničních 

návštěvníků, v roce 1981 to bylo cca 17,7 mil. osob, situaci znázorňuje graf č. 1.  
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Kolem 60 % návštěvníků ze socialistických zemí tvořili jednodenní návštěvníci  

(tzn. bez přenocování). Šlo zejména o turisty z Polska, NDR a Maďarska [1]. 

 

Graf č. 1: Příjezdy turistů do Československa   

 

 Zdroj: [1] 

 

 

2.2 VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU PO ROCE 1989 

Díky „Sametové revoluci“ došlo k významnému posunu. Příčin tohoto stavu bylo 

více. Např. otevření hranic, odstranění administrativních překážek pro výjezdy i příjezdy. 

Dále zvědavost zahraničních návštěvníků na postkomunistickou zemi, na její turistické 

atraktivity. V neposlední řadě to byl také zájem našich občanů navštívit kapitalistické 

země. 

Razantní vývoj je zaznamenán v nabídce ubytování, viz tabulka č. 1 uvedená 

v příloze. Z tabulky je zřejmé, že došlo k několikanásobnému nárůstu penzionů či hotelů 

vyšší kategorie. Počet hotelů v kategorii **** se  z původních 31 v roce 1989 vyšplhal do 
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roku 2008 až na 360. Nárůst byl způsoben možností podnikání. V této době nastává boom 

cestovního ruchu. 

U výjezdů našich občanů do zahraničí se od převažujících krátkodobých výjezdů do 

ciziny ustálila situace na poptávce po dlouhodobějších rekreačních pobytech.  Postupně se 

také rozšířil zájem i o cenově náročnější turistické destinace. V 2. polovině 90 let lze již 

pozorovat určitou stagnaci ve vývoji výjezdů viz graf  1, který mapuje výjezdy občanů ČR 

do zahraničí v letech 1994-1999. 

 

Graf č. 2: Výjezdy občanů do zahraničí                                                      

 

Zdroj: [1] 

 

Nárůst nastává v příjezdech ze zahraničí. Zatímco v roce 1993 přijelo do tehdejšího 

Československa cca 71,7 mil. Zahraničních návštěvníků, v roce 1996 je to již cca 109,4 

mil. viz. Graf č. 3 
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Graf č. 3: Příjezdy zahraničních návštěvníků 

                                              

Zdroj: [1] 

 

Do roku 1993 nebyly statisticky šetřeny všechny ukazatele cestovního ruchu za 

Českou republiku, protože byly šetřeny za ČSFR. V roce 1993 se budovala státní hranice 

mezi Českou a Slovenskou republikou  a  proto vzájemný styk nebyl sledován.  

Od srpna 1995 bylo zavedeno statistické sledování příjezdů a výjezdů na 

železničních hranicích přechodem se Slovenskem. Zahraniční návštěvníci jsou všechny 

osoby, které přicestovaly do České republiky, tj turisté, jednodenní návštěvníci  

a tranzitující osoby. Počet přijíždějících turistů není samostatně sledován, jakož  

i jednodenních návštěvníků a tranzitujících osob. Počet příjezdů zahraničních návštěvníků 

do České republiky ze sousedních států a ostatních států bez vízové povinnosti je na 

silničních a železničních hraničních přechodech zjišťován kvalifikovaným odhadem.  

Údaje o příjezdech zahraničních osob do České republiky a výjezdech našich 

občanů do zahraničí byly získány tzv. „Hraniční statistikou“. Zdrojem informací byla 

statistika Policie České republiky,  Ředitelství služby cizinecké a Pohraniční policie. Počet 

osob, které překročily státní hranice byly dále členěny podle způsobu dopravy (letecká, 

silniční, železniční, lodní, ostatní). Ukazatele získané z hraniční statistiky byly jedinými 

orientačními ukazateli, které sloužily k hodnocení stavu vývoje cestovního ruchu v České 
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republice. V současné době jsou ukazatele získané z hraniční statistiky prakticky jedinými 

orientačním ukazateli, které jsou k dispozici při hodnocení aktuálního stavu vývoje 

cestovního ruchu v ČR. 

Ukazatel počtu zahraničních návštěvníků je důležitým, nikoli však hlavním 

ukazatelem vypovídajícím o objemu příjezdového cestovního ruchu. V tomto smyslu je 

významnějším ukazatelem počet zahraničních turistů v ubytovacích zařízeních, resp. 

objemu přenocování. Pomocí tohoto ukazatele jsou ve většině případů nyní evidovány 

statistiky cestovního ruchu, viz. Graf č. 4 

 

Graf č. 4: Příjezdy zahraničních návštěvníků                                                               

 

Zdroj: [4] 

 

V grafu je uvedená statistika zahraničních turistů ubytovaných v hromadných 

ubytovacích zařízeních v České republice, porovnáním roku 2000 kdy přenocovalo 

v hromadných ubytovacích zařízeních 4 773 tis. zahraničních návštěvníků s rokem 2009  to 

bylo 6 081 tis. osob vyplívá, že zahraničních turistů je stále více. Počet příjezdů 

zahraničních návštěvníků ovlivnila hospodářská krize, pokles je zřejmý ze srovnání počtu 

zahraničních návštěvníků  v roce 2008  s rokem 2009. 
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Statistikou cestovního ruchu se pravidelně zabývá Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Česká centrála cestovního ruchu ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a Českou 

národní bankou. Této  problematice se na mezinárodní úrovni věnuje  Světová organizace 

cestovního ruchu (WTO), Světová rada pro cestování a turistiku ve spolupráci s OECD, 

EUROSTAT , orgány Evropské unie a další [2].  

Kapacita ubytovacích zařízení cestovního ruchu je sledována k 31. 7. běžného roku, 

jednotlivé ukazatele odpovídají požadavkům Světové organizace cestovního ruchu (WTO). 

Některé ukazatele kapacity, zejména členění na menší územní, neboli regionální jednotky 

nejsou publikovatelné, protože by docházelo k porušování ochrany individuálních dat. 

Současné roční statistické zjišťování vyhovuje požadavkům, které jsou kladeny na tuto 

oblast statistiky. Kvalita dat je kromě dalších vlivů přímo závislá na aktualizaci registru 

ubytovacích zařízení. 

V současnosti je do statistického šetření o kapacitě ubytovacích zařízení zahrnuta 

ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu, provozovaná na komerčním principu 

právnickými nebo fyzickými osobami. Hromadná ubytovací zařízení jsou do zjišťování 

zařazena plošně a individuální ubytování 10% výběrem. Český statistický úřad dopočítává 

do celku za ubytovací zařízení, která nepředložila vyplnění dotazník nebo  která nebyla 

zahrnuta do výběru. Léčebné lázně jsou mezi ubytovací zařízení cestovního ruchu zařazeny 

na základě metodických doporučení WTO a EUROSTATu [4]. 

Cestovní ruch prošel od svého zrodu do dnešní doby řadou změn, nyní rozlišujeme 

následující formy cestovního ruchu [1]: 

1. rekreační forma cestovního ruchu – jedná se o primární formu cestovního ruchu, 

která je spojena s obnovou duševních a fyzických sil člověka, tato forma je 

dominantní např. v případě výjezdového cestovního ruchu českých občanů do 

zahraničí 

2. kulturn ě – poznávací forma cestovního ruchu – tato forma je často spojena 

s rekreační formou 

3. lázeňsko – léčebná forma cestovního ruchu – jedná se o rekreační a léčebné 

pobyty v lázních  
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4. sportovně – rekreační forma cestovního ruchu – jedná se o sportovně zaměřené 

pobyty (vodní sporty, cyklotrusitika, lyžování, pěší turistika, vysokohorská turistika 

apod.)  

5. formy cestovního ruchu spojené s profesními motivy – jedná se např. o 

kongresovou turistiku, aktivity spojené s účastí na veletrzích a výstavách, obchodní 

cesty a incentivní turistiku (motivační cesty pracovních kolektivů) 

6. seniorská forma cestovního ruchu  - tato forma zaznamenává ve světě značnou 

dynamiku, senioři patří mezi vyhledávanou turistickou klientelu 

7. mládežnická forma cestovního ruchu – tato klientela je zajímavá zejména 

s ohledem na perspektivitu pozdějších opakovaných cest 

8. venkovská turistika, resp. agroturistika a ekoturistika  – v technicky vyspělých 

společnostech nabývají tyto formy na významu především s ohledem na svoji 

ekologickou a regenerační funkci pro člověka 

9. další formy cestovního ruchu – např. náboženská turistika, lovecká turistika, 

dobrodružná turistika, nákupní turistika, průmyslová turistika. 

Pro rozvoj cestovního ruchu nejsou důležité pouze příčiny jeho vzniku, které jsem 

uvedla na začátku této kapitoly,  ale také předpoklady či podmínky pro jeho vznik a rozvoj. 

Hlavními předpoklady rozvoje cestovního ruchu v České republice jsou [1]: 

• rozmanité přírodní atraktivity 

• bohaté kulturně – historické dědictví (v počtu hradů a zámků na počet obyvatel 

jsme na 1. místě v Evropě 

• termální a minerální prameny pro lázeňství 

• dobrá úroveň vzdělanosti obyvatelstva 

• udržování lidových tradic 

• odpovídající úroveň ubytovacích a stravovacích služeb 

• zlepšující se životní prostředí 
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3 CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE  

 

Česká republika má v oblasti cestovního ruchu co nabídnout. Svou výhodnou 

polohou v srdci Evropy je dobře přístupná ať evropským návštěvníkům tak návštěvníkům 

z jiných kontinentů. Toto potvrdila i nedávná schůzka hlav dvou největších velmocí světa. 

Právě Praha  dokázala nabídnout komfortní zázemí pro jejich jednání. 

Např. lázeňství má význam jak pro domácí, tak pro příjezdový cestovní ruch, neboť 

nabídka českého lázeňství je spolu s nabídkou historických památek hlavní atraktivitou 

českého cestovního ruchu. Dalšími z vyhledávaných atraktivit je např. agroturistika, která 

je velmi populární. Specifickou formou cestovního ruchu provozovanou na Moravě jsou 

tzv. Vinné cyklostezky. Poslední dobou jsou velmi v oblibě také Pivní lázně apod.  

 Česká republika má mimo jiné vynikající předpoklady pro pěší turistiku, neboť má 

jedny z nejkvalitnějších značených a udržovaných turistických cest v Evropě. V oblasti 

sportovní nabídky je přínosem rozšíření areálů určených pro zimní sporty, nově vznikají 

golfová hřiště. 

Dostatek je také historických objektů a kulturních akcí, zde hraje velkou roli  

úroveň vzdělanosti osob, v případě příjezdového cestovního ruchu do České republiky 

sehrávají právě historické objekty a kulturní akce  dominantní roli. 

Všechny tyto aktivity a zajímavosti České republiky  jsou prezentovány na místních 

veletrzích cestovního ruchu. Mezi největší tuzemské veletrhy patří „Holiday World“   

a „Go a Regiontour“. Možností jak upozornit na Českou republiku jsou mezinárodní 

veletrhy, např. ITF Slovakiatour, Dresdner Reisemarkt, nebo také ITB Berlín. Prezentace 

České republiky prostřednictvím veletrhů je z mého pohledu potřebná a prospívá  rozvoji 

cestovního ruchu.  

Součástí veletrhů jsou různě tématicky zaměřené kongresy. Řada z nich je 

věnována cestovnímu ruchu z hlediska ekonomických přínosů.  
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Ekonomické přínosy cestovního ruchu v České republice 

Cestovní ruch je významným odvětvím z ekonomického hlediska. Ovlivňuje řadu 

dalších odvětví a působí na vývoj makroekonomických veličin. Je výrazným faktorem 

zaměstnanosti. Příjmy z cestovního ruchu pozitivně působí na vývoj salda platební bilance. 

Jedná se o bilanci veškerých příjmů a výdajů souvisejících s pohybem zboží a služeb, resp. 

S kapitálovými aktivitám.  

Graf č. 4 obsahuje porovnání mezi příjmy a výdaji cestovního ruchu  platební 

bilance. Z grafu je zřejmé, že příjmy v oblasti cestovního ruchu dlouhodobě a razantně 

převyšují výdaje.  V roce 2009 tento stav tvoří saldo platební bilance  v celkové výši 

45 309,8 mil. Kč.  

Právě saldo ze zahraničního cestovního ruchu snižuje pasivní saldo obchodní bilance 

České republiky [1]. 

Graf č. 3: Platební bilance, příjmy a výdaje v cestovním ruchu, uvedeno v mil. Kč 

 

Zdroj: [4] 

Kromě významného podílu devizových příjmů pro platební bilanci přispívá cestovní 

ruch i do příjmů státního rozpočtu. Nejvýznamnějšími příjmy do státního rozpočtu na které 

má vliv mimo jiné i cestovní ruch je daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob 

a spotřební daň.  
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4  PŘÍNOS CESTOVNÍHO RUCHU PRO REGIONY, MĚSTA 
A OBCE 

 

Cestovní ruch je významným zdrojem příjmů pro kraje, města a obce v České 

republice. Pro místní rozpočty jsou hlavními příjmy místní poplatky (obecné daně, 

zejména za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytování). Dalším příjmem je daň 

z nemovitostí, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daň z příjmů z podnikání 

fyzických osob. 

Je také příležitostí k revitalizaci a dalšímu zvelebování měst a obcí. V neposlední 

řadě je cestovní ruch chápán jako prostředek zvyšování životní úrovně obyvatel a to 

zejména proto, že poskytuje ekonomické a sociální příležitosti venkovu [2].  

Původní masový zájem  o hlavní město České republiky -  Prahu již není 

pravidlem. Přesto Praha zůstává nejčastěji navštěvovaným místem. Zvyšují se počty turistů 

v ostatních krajích, ve východních Čechách a na Moravě. Tento fakt je způsoben 

koordinací jednotlivých subjektů. Navštěvovaná území dokáží společně nabídnout služby  

a produkty společně mnohem efektivněji. Proto často vznikají spolky měst či obcí, nebo 

mikroregiony. 

Cestovní ruch v ČR na mezinárodní úrovni propagují mnohá města. Např. Karlovy 

Vary jsou již tradičním pořadatelem Mezinárodního filmového festivalu, Jičín se 

prezentuje jako „město pohádky“. Litoměřice nabízejí pravidelné výstavy zaměřené na 

zahrádkáře a drobné pěstitele. Samozřejmostí je již tradiční  „Veletržní Brno“, které je 

hostitelem mnoha veletrhů. 

Řada spolků, obcí či měst zainteresovaných do cestovního ruchu si je vědoma 

možnosti využít granty, případně dotace určené na podporu cestovního ruchu.  

Tak je tomu i v konkrétním případě ve městě Louny. V roce 2006 získalo město 

z před vstupního programu příhraniční spolupráce Phare 2002 dotaci, díky níž uskutečnilo 

projekt „Fotografická publikace měst Louny a Zschopau“. Tento příklad poukazuje na 

skutečnost, že získat finanční prostředky není nemožné. Vydaná kniha přispěla 

k vzájemným návštěvám obyvatel těchto partnerských měst. 
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Jsem dlouholetým obyvatelem Loun a v oblasti cestovního ruchu se pohybovala  

řadu let. Mohu tedy nastínit současnou podobu města:  

Městu Louny dominuje historické jádro, zrekonstruované pozůstatky hradeb 

společně se Žateckou bránou, chrám sv. Mikuláše, či drobné uličky s historickými domy 

s nádechem starého města. Vše je opraveno a zachovány v historické podobě dob 

dřívějších. 

V historickém centru je mnoho restaurací a kaváren s možností venkovního 

posezení v letním období. Řada z restaurací je spojeno s hotelem či penzionem. Ubytování 

lze řešit také přespáním na ubytovně v či levnějším penzionu. 

Přímo na náměstí provozuje Městský úřad v Lounech Městské informační středisko 

(viz. obrázek č. 1 v příloze). To je umístěno přímo na radnici a částečně je provozováno 

společně s recepcí městského úřadu. Prostory jsou dost stísněné, ale pracovníci se snaží 

maximálně návštěvníkům vyhovět. Otevřeno je jak v pracovní dny, tak i v sobotu. 

Turistům nabízí základní informace o zajímavostech města, tipy na výlety a přehled o 

ubytovacích možnostech. Návštěvníci si zde mohou zakoupit mapy, pohlednice, turistické 

příručky a. další upomínkové předměty. Klienti si pro informaci chodí do kanceláře 

osobně. Řada z nich ale využívá dotazu přes e-mail. Stále oblíbený je také telefonický 

kontakt.  

O služby městského informačního střediska je podle mého názoru evidentní zájem. 

Navštěvují ho zejména v turistické sezóně kromě místních občanů a domácích turistů také 

cizinci. Jde převážně o turisty z Německa, Anglie. Občas si ale pro informaci zajdou také 

turisté z Francie, Nizozemí, Ruska nebo i Číny.  

Jako zdroj informací a dat pro mou bakalářskou práci jsem použila statistické údaje, 

které Městské informační středisko v Lounech pravidelně sleduje a vyhodnocuje.  
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Graf č. 5 uvádí statistiku návštěvnosti městského informačního střediska 

v porovnání let 2008 a 2009. V červenci 2008 si přišlo pro informaci 326 turistů, 

následující rok to bylo již 394 osob. Razantní nárůst je v měsíci srpnu. V srpnu 2008 

navštívilo městské informační středisko celkem 322 osob, kdežto ve stejném období roku 

2009 to bylo již 528 osob. 

 

 

Graf č. 5: Statistika návštěvnosti městského inf. střediska v letech 2008 a 2009 

  

Zdroj: statistika MIS v Lounech 

 

 

Zajímavé jsou také informace o poměru tuzemských návštěvníků k počtu 

návštěvníků ze zahraničí, i tyto zajímavé informace městské informační středisko sleduje, 

detailně je eviduje v souvislosti s národností návštěvníků.  Poměr mezi zahraničními a 

tuzemštími návštěvníky zahrnuje  Graf č. 6 
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Graf č. 6: Statistika návštěvnosti MIS poměr zahraničních a tuzemských návštěvníků v roce 

2008 

  

Zdroj: statistika MIS v Lounech 

 

Z grafu je zřejmé, že v roce 2008 převládá počet tuzemských návštěvníků nad 

zahraničními návštěvníky. V roce 2008 si osobně do městského informačního středisko 

v měsíci srpnu přišlo pro informaci 302 tuzemských a 20 zahraničních návštěvníků.  

 Dobře znatelná z grafu je také hlavní turistická sezóna a to zejména v měsíci 

červnu, červenci, srpnu a září.  

Zajímavé porovnání počtů umožňuje další graf, který zaznamenává návštěvnost 

městského informačního střediska v roce 2009, opět s rozdělením na zahraniční a domácí 

návštěvníky. 
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Graf č. 7: Statistika návštěvnosti MIS poměr zahraničních a tuzemských 

návštěvníků v roce 2009                     

 

Zdroj: statistika MIS v Lounech  

 

Z dat je zřejmé, že se zájem o městské informační středisko stále zvyšuje. V roce 

2009 konkrétně v červenci  se v městském informační středisku dotazovalo 348 domácích 

a 46 zahraničních návštěvníků,  kdežto v srpnu je evidováno 471 domácích a 57 

zahraničních turistů. Nárůst zahraničních turistů v srpnu se oproti roku 2008 zvýšil o  

285 %. 

V centru města se dá navštívit Oblastní muzeum a takřka sousedící Galerie 

Benedikta Rejta.   Velký zájem je o výstup na ochoz věže chrámu sv. Mikuláše, z které je 

vidět na široké okolí. Zejména pak na krásné a vzácné České středohoří na straně jedné  

a na Podlesí na straně druhé či na kopec Raná,  místo paraglidingu a sportovního létání.  

Pokud hodlá turista strávit více času sportem, může navštívit Městskou plaveckou 

nebo sportovní halu. Případně i zimní stadion, který nabízí v zimních měsících bruslení pro 

veřejnost. Přednost ale může dát procházce po turistické stezce, která vede v místě podél 

řeky, nazývané Pod Šancemi.  
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Věnovat se může také celoročně bowlingu, v letních měsících pak minigolfu. 

Několik měsíců je v provozu solná jeskyně, nebo také relaxační klub Pomeranč, zde je 

možné relaxovat ve výřivkách či sauně. 

V létě je k dispozici Městské koupaliště, které prošlo před pár lety rozsáhlou 

rekonstrukcí. Pro příznivce aktivního odpočinku jsou zde tenisové kurty nebo krytá 

tenisová hala. Pěknou procházku a jízdu na kolečkových bruslích nabízí lounské 

výstaviště.  

Zde se pravidelně rok co rok pořádají výstavy s historickou tradicí. Na tu první 

přijel dokonce v roce 1931 i prezident T. G. Masaryk. Jsou tématicky zaměřené,  

např. Dům a zahrada, Člověk v přírodě, Nápojový salon spojený s autosalonem a podobně. 

Tyto výstavy mají po roce 1989 už velkou tradici a zvláště na tu jarní výstavu 

Dům a zahrada přijde i přes třicet tisíc návštěvníků.  Každým rokem je město plné 

návštěvníků, kteří přijeli právě kvůli výstavě. Mnoho z nich patří mezi bývalé obyvatele 

města a mají zde příbuzné. Společně tak stráví odpoledne v příjemném prostředí městského 

parku. Mnoho návštěvníků je také z přilehlých obcí a měst, ti pak využijí pohostinnost 

města k  procházce a občerstvení. 

Za  příznivého počasí lze provozovat turistiku po místních stezkách a  navštívit  

zajímavosti v okolí Loun. V posledních letech je velice oblíbená cykloturistika. Na výběr 

je z mnoha cyklotras, které vedou až k dalším velkým městům a cestou můžete shlédnout 

turisticky zajímavá místa.  

K návštěvě láká kino Svět, které promítá i ve 3D. Pro děti je velmi příjemným 

zpestřením nedělní odpoledne v Loutkovém divadle. V nedávných letech bylo opraveno 

Vrchlického divadlo. Prošlo kompletní rekonstrukcí, pořádá se zde mnoho představení. 

Slouží ale i jako oficiální kulturní místo, při vyhlašování soutěží, prezentací škol a pro 

další akce. V divadle se letos již po šesté konala postupová přehlídka amatérských 

divadelních souborů „Lounské divadlení“, na kterou se sjíždějí kolektivy z celých 

severozápadních Čech. 

   Pro děti je v Lounech vystavena řada dětských hřišť. Jedna místní restaurace se 

zahradou nabízí možnost setkat se s domácím zvířectvem. Toto je velkým lákadlem pro 

děti různého věku.  
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Dominantu města tvoří také řeka Ohře. Místní Veslařský klub Ohře Louny  

organizuje pravidelně v listopadu veřejný triatlon ve sportovní hale. V loňském roce přijelo 

přes 300 sportovců. Šlo o největší akci tohoto druhu v České republice.  

Největší událostí loňského roku byl Evropský pohár v ruční cyklistice (viz. obrázek 

č. 3 uvedený v příloze). Přijeli závodníci nejen z Evropy, ale i z USA, Kanady, Arabských 

emirátů, Kataru atd. Navíc se zde při dvoudenním setkání handicapovaných sportovců 

uskutečnilo i Mistrovství Evropy v koloběžkách a domácí mistrovský závod na 

kolečkových bruslích. Velkou sportovní akcí je i Memoriál Karla Raise – tzv. „Počeradská 

patnáctka“ v silničním běhu a závodu vozíčkářů. Na lidový běh přijíždějí závodníci 

z různých měst a dokonce i postižení z partnerského města Zschopau. Letošního roku byla 

hostem memoriálu bývalá vynikající gymnastka, olympijská vítězka Věra Čáslavská.  

V Lounech funguje i Hokejový klub Slovan  a Fotbalový klub Louny, oba s velkou 

mládežnickou základnou. Zde se nabízí velká možnost pořádat mezinárodní turnaje či 

utkání. 

Pravidelně v létě se koná víkendová městská slavnost „Letní lounské vábení“, tuto 

slavnost pořádá místní radnice. Jde o kulturní a sportovní program, na který jsou pozvány  

i zástupci, kluby a spolky partnerských měst: Zschopau (Německo), Lučenec (Slovensko), 

Barendrecht (Holandsko) a  Veneux Les Sablons (Francie).  Dokonce i některé zahraniční 

skupiny jsou součástí programu.  

V období konce listopadu jsou na náměstí v Lounech již s několikaletou tradicí 

pořádány Staročeské vánoční trhy. Součástí akce je slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu a okolní vánoční výzdoby. Tomu všemu předchází soutěž dětí ze všech místních o 

nejlépe vyzdobený vánoční stromeček. Na kulturním programu se pro změnu podílejí žáci 

a studenti lounských škol. 
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5  NÁVRHY MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ VÝNOS Z CESTOVNÍHO 

RUCHU 

 

Z mé pozice bych navrhla v první fázi tyto možnosti, díky nimž lze docílit zvýšení 

příjmů z cestovního ruchu a tím podpořit ekonomiku města a obcí: 

 

Doporučení č. 1:  

Přestěhování městského informačního střediska do samostatných prostor  

Přínosem by bylo jednoznačně zvětšení prostor. Vystavená nabídka prodejných předmětů  

a propagačních předmětů by mohla zaujímat větší místo než doposud. Celkově by mohla 

být informační kancelář vybavena mapami a fotografiemi s turistickou tématikou. Větší 

prostory by poté mohly pojmout více návštěvníků najednou.  Jako další významný přínos 

vidím skutečnost, že by se mohli zaměstnanci městského informačního střediska plně 

věnovat turistům. Již by nezajišťovali provoz i pro recepci městského úřadu, tak jako je 

tomu doposud. Bylo by vhodné jednoho pracovníka informačního střediska vyčlenit na 

manažera. 

 

Doporučení  č. 2:  

Zaměřit se na rozvoj a školení zaměstnanců informačního střediska včetně manažera 

Zde bych velký význam přikládala kromě rozvoje manažerských dovedností také 

dostatečné jazykové znalosti a tzv. měkké dovednosti, nezbytné pro práci s individuálními 

návštěvníky a organizovanými skupinami turistů. Městské informační středisko by podle 

mého názoru mělo v každém případě zajišťovat i průvodcovskou činnost, a to nejen pro 

české návštěvníky města. Současně by měl být manažer městského informačního střediska 

pravidelně školen v oblasti získávání dotací a grantů. Měl by si neustále udržovat  

a rozšiřovat přehled o nabídce poskytovaných finančních prostředků. Současně by měl být 

školen v manažerských dovednostech, zejména v oblasti ve vedení svých podřízených.  
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Doporučení č. 3:  

Zaměřit se na propagaci  

Ze statistiky návštěvnosti městského informačního střediska, která je v mé práci 

vyhodnocena vyplívá, že je nezbytné zaměřit se na propagaci. Vhodné by bylo  uskutečnit 

ji  prostřednictvím internetu, médií či direct mailu. 

 

Doporučení č. 4: 

Spolupráce s ostatními subjekty  

Manažer střediska by měl být v přímém kontaktu se cestovními kancelářemi a nabízet 

nejen prohlídku města, ale i ubytování a s tím spojené i další služby. Úzká spolupráce by 

měla být i se soukromníky a hoteliéry. Zvláště hoteliéři a restauratéři by měli výhodně 

nabízet své služby tak, aby organizované skupiny měly zájem využít jejich nabídky.  

  

Doporučení č. 5: 

Rozšířit provozní dobu informačního střediska 

Tímto mám na mysli, aby bylo městské informační středisko v provozu i v neděli a o 

všechny svátky. Jak je ze statistiky návštěvníků městského informačního střediska zřejmé, 

počet návštěvníků v turistické sezóně několikrát převyšuje ostatní měsíce. Z toho plyne,  

že právě rozšíření otevírací doby v době hlavní turistické sezóny bude přínosem. 

 

Doporučení č. 6: 

Zřídit  půjčovnu a úschovnu kol 

Podle mého názoru by mohlo po této úpravě městské informační středisko provozovat 

půjčovnu kol, což by bylo velkým přínosem, jelikož taková nabídka v Lounech chybí. 

Mnoho zahraničních turistů přijíždí bez cyklistického vybavení. Nabídka cyklotras a stezek 

je rozsáhlá, je škoda že si nemůže turista zapůjčit kolo včetně cyklistických potřeb pro 

celou rodinu a zamířit na některý ze zajímavých výletů.  

Doporučení č. 7: 
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Zřídit infobox 

Dalším přínosem by byl infobox umístěný v blízkosti městského informačního střediska, 

který by byl veřejně přístupný 24 hodin denně. Nahrazoval by tedy městské informační 

středisko v době kdy není v provozu. 

  

Doporučení č. 8: 

Zřízení informačních tabulí  

Označení jednotlivých památek a zajímavostí společně s předem definovanou trasou by 

mohlo uspokojit turisty, kteří rádi památky navštěvují neorganizovaně.  Tzn. jednotný 

vizuální styl značení, vytyčení doporučených turistických okruhů ve městě. 

 

Po realizaci výše zmíněných aktivit, lze přistoupit k dalším návrhům. Jednou  

z možností je také zřídit půjčovnu loděk na místní řece Ohři.  

Domnívám se, že by bylo vhodné rozšíření cyklostezek, cyklotras a turistických 

tras, celkově se zaměřit na rozvoj infrastruktury s cestovním ruchem spojené. Současně by 

mělo dojít také k prodloužení stávajících stezek vyhrazených pro in-line bruslení.  

  Aby došlo k prodloužení doby, kterou  turisté v Lounech stráví, doporučila bych 

vytvořit tzv. balíčky. Jde o více služeb, které jsou poskytovány za zvýhodněnou cenu. 

Dobré by bylo také vytvořit nabídky celodenních výletů, díky nimž by turista shlédl co 

možná nejvíce z atraktivit a zajímavých míst Lounska a přitom využil ubytování  

v Lounech.  

Udržovat  a podporovat by se měly také akce mezinárodního charakteru, zejména 

pak akce se světovou účastí. Díky těmto akcím se  Louny mění  na celý víkend téměř 

v metropolitní město, kdy v ulicích potkáte mnoho národností. Společně pak tráví volný 

čas lidé bez ohlednu na případný handicap. 
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6  ZÁVĚR 
 

Ve své práci jsem se snažila analyzovat současnou situaci z hlediska cestovního 

ruchu v Lounech. Ze statistiky městského informačního střediska je zřejmé, že návštěvníků 

v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 přibylo. Stoupl i počet telefonických hovorů, které 

zaměstnanci v souvislosti s cestovním ruchem vyřizují. Proto je velmi potřebné cestovní 

ruch v Lounech dále rozvíjet. 

Na základě zjištěné situace jsem se rozhodla navrhnout možné projekty a aktivity, 

které by přispěly ke  zvýšení příjmů z cestovního ruchu. Doporučené návrhy  

č. 1 – 8 by bylo vhodné uskutečnit v co možná nejkratším čase.  

Konkrétně přestěhování městského informačního střediska do samostatných prostor 

je podle mne prioritou č. 1. Jelikož podmínky a prostory, za kterých nyní městské 

informační středisko provozuje svou činnost jsou nevyhovující.  Tuto aktivitu by šlo  

realizovat výhledově v časovém horizontu jednoho či dvou let. Celou akci je potřeba 

naplánovat co nejdůkladněji. V prvotní fázi by bylo potřeba najít vhodné prostory. 

S ohledem na turistickou sezónu je potřeba přihlédnout i k vhodnému  termínu realizace.  

V souvislosti se stěhováním bych doporučila také rozšířit vybavení městského 

informačního střediska. Dostačující by nebyl např. nábytek, vitríny či skříně. Zapomenout 

by se podle mého názoru nemělo také na počítačové vybavení. Myslím si, že by bylo dobré 

umístit v městském informačním středisku veřejně přístupný počítač s připojením na 

internet. Je jedno zda by byla tato služba poskytována zdarma, či za symbolický poplatek. 

Každopádně by vhodně rozšířila poskytované služby. 

Vzhledem k neustálému nárůstu počtů návštěvníků městského informačního 

střediska, by podle mne bylo dobré navýšit počet zaměstnanců. S ohledem na další 

navržené doporučení by navýšení zaměstnanců bylo v budoucnu stejně nutné. A to ve 

spojitosti s průvodcovskou činností, případně i půjčovnou a úschovnou kol.  
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Další navržené doporučené aktivity lze realizovat podle dané situace a potřeby. 

Např. zřízení infoboxu bude časově náročnější záležitostí. Dobré by bylo veškeré 

informace aktualizovat a hlavně rozšířit. Databázi informací pravidelně obnovovat. Teprve 

potom by podle mne mělo smysl zřídit a provozovat infobox.  

Za stěžejní považuji propagaci města Louny v zahraničí. Jak je zřejmé z grafů 

uvedených na stranách 15, 16 a 17 tuzemští návštěvníci několikanásobně převyšují nad 

turisty ze zahraničí. Propagaci by se tedy mělo věnovat více času. V první  řadě by bylo 

vhodné zaměřit se na již zmíněnou zahraniční klientelu. 

Myslím si, že předložené návrhy by bylo vhodné uvést do života co nejdříve. 

Jelikož velký potenciál v cestovním ruchu je již nyní. Díky kvalitní realizaci návrhů,  

je možné z cestovního ruchu v Lounech vytěžit mnohem více než  doposud.  

Dle mého názoru leží Louny na velmi atraktivním místě. To, že turisté kteří tráví 

v Karlových Varech pár hodin či dní  a poté pokračují směrem na Prahu, je výhodný 

aspekt, který je potřeba využít.  Díky propagaci a spolupráci se zahraničními agenturami, 

lze podle mého mínění docílit situace, že právě tito turisté cestou do Prahy město Louny 

navštíví. Široká škála možností jak v Lounech trávit čas a co zajímavého shlédnout 

přispěje k tomu, aby v Lounech strávili i pár dní. 

Řeka Ohře spojuje Karlovy Vary, s městy Ostrov nad Ohří, Klášterec nad Ohří, 

Kadaň, Žatec a městem Louny. Zde se nabízí vzájemná spolupráce. Nejen v oblasti 

propagace, ale i spolupráce mezi cestovními agenturami, které by doporučovaly a nabízely 

při případných tematických trasách své zajímavosti a památky jako celek. 

Louny nikdy nebudou velkou turistickou oblastí, proto by pobyt ve městě měl být 

spojen s okolním regionem. Rozhodně by se našly tématické výlety do přilehlého Českého 

středohoří,  a to nejen ohledně fauny a flory, ale také např. se zaměřením na turistické 

rozhledny.  

Mám dojem, že velké rezervy jsou v příhraniční spolupráci, v tomto případě se 

Saskem. Největší část turistů totiž nepotřebuje umět jazyk na profesionální úrovni, ale 

potřebuje se domluvit. Součástí kulturních či sportovních aktivit, by byla i nenásilná forma 

výuky sousedního jazyka. 
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Doporučila bych, ve větší míře než je tomu doposud, spolupracovat s partnerskými 

městy ze Slovenska, Německa, Holandska a Francie. 

Nabízet místní zajímavosti a atraktivity a částečně koordinovat spolupráci v oblasti 

cestovního ruchu by mělo být podle mého mínění hlavní náplní městského informačního 

střediska.  Je jedno jakého má nebo bude mít zřizovatele, nebo zda bude provozováno 

soukromě. 

Věřím, že Louny, neboli „Perla na řece Ohři“ (jak město často nazývají místní), 

budou stále vzkvétat a prosperovat a že moje práce přispěje k zvýšení cestovního ruchu 

tohoto města.  
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