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ANOTACE: 

 

Tématem bakalářské práce jsou faktory ovlivňující cestovní ruch v regionu 

Kralupsko. 

Cestovní ruch je důleţitou součástí příjmů státního rozpočtu a jeho rozvoj je úzce 

spjat s rozvojem celého regionu. Cílem bakalářské práce je snaha o nalezení potenciálů 

a nástrojů vedoucích k rozvoji této oblasti, zejména s odkazem na důleţitost strategického 

plánování, marketingu  a účelové prezentace regionu Kralupsko. 

Součástí práce je i stručný popis a charakteristika města, se zaměřením na silné 

a slabé stránky, nabídka sluţeb v oblasti cestovního ruchu a jednoduchá typologie 

cestovního ruchu v globálním pojetí. 

Klíčová slova: cestovní ruch, region Kralupsko, vlivy cestovního ruchu, subjekty 

cestovního ruchu, památky. 

 

SUMMARY: 

 

The bachelors theme is the factors influencing development of the travel movement 

in region Kralupsko.  

The travel movement is an important part of the state budget and its development is 

closely connected with the development of whole region. Therefore I try to find potential 

tools that will proceed to the development of this region, particularly in reference to the 

importance of strategic planning, marketing and reasonable presentation of the region. 

The important component of the work is also the short description of the town itself 

with focus on its strong and weak parts, the offer of services in the travel industry and  

a simple typology of travel business in a global aspect. 

Keywords: travel movement, region Kralupsko, influences of the travel movement, 

subject of the travel movement, sights. 
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Seznam pouţitých značek 

 

AČCKA - Asociace českých cestovních kanceláří a agentur  

AV – Akademie věd 

CR – cestovní ruch 

ČCCR – Česká centrála cestovního ruchu 

ČD – České dráhy 

ČR – Česká republika 

ČSÚ – Český statistický úřad 

ETC – Evropská komise cestovního ruchu 

EUTO - Evropský svaz odborníků cestovního ruchu   

ha - hektar 

HDP – hrubý domácí produkt 

KaSS – kulturní a společenské středisko 

km – kilometr 

KTČ – Klub českých turistů 

MěÚ – městský úřad 

MCHÚ – místní chráněné území 

OSN – Organizace spojených národů 

PID – Praţská integrovaná doprava 

PP – přírodní památka 

SR – Slovenská republika 

SWOT – analýza silných, slabých stránek, příleţitostí a hrozeb 

TOM – Turistický oddíl mládeţe 

TV - televize 

UNWTO – Světová organizace cestovního ruchu při OSN 

VOŠ – vyšší odborná škola 

VŠ – vysoká škola 

WTO – Světová turistická organizace 

WTTC – Světová cestovní a turistická organizace 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce pojednává o faktorech a vlivech ovlivňující cestovní ruch. 

V dnešní době je cestovní ruch jedním z nejvíce se rozvíjejícím odvětvím nejen v České 

republice, ale i ve světě. Přináší do regionu řadu benefitů, jak v podobě finančních 

prostředků, tak i rozvoje sluţeb, přílivu nových obyvatel, kulturní rozvoj, zvyšování 

ţivotní úrovně a dalších moţností. Vzhledem k tomu, ţe vybrané téma je 

v celorepublikovém měřítku velmi rozsáhlé, je pro konkrétní příklad rozvoje cestovního 

ruchu vybrán region Kralupsko. Cílem  bakalářské práce je tedy především seznámení 

čtenáře s aktuální charakteristiku současného stavu v tomto regionu. Následně pak 

identifikace potencionálních moţností rozvoje regionu a nastínění negativních faktorů 

ovlivňující cestovní ruch, včetně návrhu jejich řešení.  

V druhé části je na cestovní ruch nahlíţeno v globálním pojetí. Je zde uvedena 

typologie, nejdůleţitější subjekty a vlivy ovlivňující cestovní ruch. 

Třetí část tvoří charakteristika regionu Kralupsko. Je zde popsána historie, 

geografická poloha, ţivotní prostředí, kulturní památky a další oblasti návštěvnického 

zájmu.  

Situační analýza cestovního ruchu je součástí čtvrté kapitoly, která čtenáři poskytne 

ucelený pohled na současný stav  regionu. Tato analýza je sloţena z několika částí. Jsou 

jimi SWOT analýza vlivů působících na rozvoj cestovního ruchu, zhodnocení návštěvnosti 

třech ubytovacích zařízení a následně i analýza návštěvnosti městského kulturního  

a společenského střediska. Výsledky tak dávají nahlédnout i na celkový potenciál 

ubytovacích jednotek a neméně významně na jejich úroveň. Vyhodnocení analýzy 

návštěvnosti v kulturním a společenském středisku poukazuje na důleţitost a nezbytnost 

dalšího rozšiřování programové nabídky a činnosti střediska. 

V další části práce se pak čtenář seznámí s cíly krátkodobého a dlouhodobého 

rozvoje cestovního ruchu na Kralupsku. Součástí práce jsou tak i konkrétní moţná 

opatření, zaměřená na zvýšení návštěvního image vybraného regionu a posílení jeho 

postavení v dnešním nelehkém konkurenčním boji obcí, měst a regionů. Úkolem rozvoje 

cestovního ruchu tak není jenom finanční profit, ale především vytvoření takového 

prostředí, kde se budou místní obyvatelé cítit velice příjemně a kam se bude zároveň 

většina návštěvníků regionu i ráda vracet.                                                                         
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2. Cestovní ruch  

Cestovní ruch lze jen těţko popsat jedním slovem, jednou činností nebo jedinou 

hodnotou. Je třeba se na něj dívat z různých pohledů či zájmových skupin. Proto se 

v následujících řádkách pokusím o jeho globálnější přiblíţení.  

Obecně lze cestovní ruch definovat jako činnost osob cestujících do míst 

 a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu delší neţ 24 hodin a ne 

delší neţ jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času, podnikání nebo jinými účely, 

nesouvisející s výkonem výdělečné činnosti v navštíveném místě [12]. 

2.1 Typologie cestovního ruchu 

Cestovní ruch lze rozdělit do několika kategorií. Tyto kategorie jsou určovány 

například podle důvodu, místa, času, způsobu sjednání, účasti a financování [1].  

Důvodové třídění cestovního ruchu - v tomto třídění odpovídám na otázku CO a PROČ 

je hlavním důvodem cestování a zda se jedná o dobrovolnou, zájmovou aktivitu či 

o součást zaměstnanecké činnosti. Je rozdělen na volnočasový a profesně - zaměstnanecký. 

 Volnočasový:      

o rekreační (např. pobytový u moře, na horách),     

o sportovní (např. turistický, vodácký, lyţování),    

o kulturně- poznávací (např. návštěva hradů, zámků, koncertů, galerií),  

o lázeňsko-léčebný (např. následné doléčení, wellness), 

o studijní (např. jazykový), 

o ekoturistika (např. národní parky, ekofarmy), 

o specifický (hobby, festivalový, náboţenský, lovecký, sexuální…). 

 Profesně- zaměstnanecký: 

o veletrhy, výstavy, 

o kongresová forma, 

o sluţební cesty. 

Územní dělení: 

 domácí – občané ČR v rámci České republiky, 

 incomingový – příjezdový, zahraniční občané do ČR tzv. aktivní, 

 outgoingový – výjezdový, občané ČR do zahraničí tzv. pasivní. 
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Časové dělení: 

 jednodenní – bez přenocování, 

 krátkodobý – do 3 dnů, 

 dlouhodobý, 

 tranzitující – přestupní. 

Způsob sjednání: 

 organizovaný – (např. cestovní agentury, sdruţení zájmových skupin), 

 neorganizovaný – (účastníci si organizují aktivity sami). 

Způsob účasti: 

   skupinový (např. školní výlet), 

 individuální. 

Způsob financování: 

 volný – komerční (není vázaný ţádnou podmínkou), 

 vázaný (podmínkou, např. pojištěnci zdravotní pojišťovny). 

Termínové: 

 celoroční, 

 sezónní (např. zima a léto, Vánoce, Silvestr), 

 mimosezónní (např. jaro a podzim na horách). 

2.2 Subjekty cestovního ruchu v České republice 

Cestovní ruch je oblast ekonomie, kdy dochází k uspokojování potřeb účastníků 

prostřednictvím poskytovaných statků a sluţeb. Tyto statky jsou určeny na základě 

materiálně-technických prostředků daného regionu, managementu a marketingu cestovního 

ruchu, kvality poskytovaných sluţeb a schopnosti účinně poskytovat a vyuţívat informace. 

Nezbytností proto je vzájemná spolupráce jak státního sektoru, krajů, měst a obcí, tak 

i konečných poskytovatelů těchto sluţeb v soukromém sektoru. Neboť pokud se díváme na 

cestovní ruch nejenom jako na zbytnou záleţitost (např. dovolená), tak zjistíme, ţe se jedná 

o významné hospodářské odvětví přinášející nemalé finanční prostředky do státního 

rozpočtu, je zdrojem zaměstnanosti, tvorby nových pracovních míst či prostředkem 

kulturně- společenského rozvoje regionů samotného. 
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Subjekty podílející se na rozvoji cestovního ruchu [2]   

 veřejně- právní instituce (stát, regiony, kraje a obce, úřady), 

 soukromě- právní instituce (podnikatelská a zájmová sdruţení, profesní svazy), 

 dobrovolné zájmové skupiny a účelové sdruţení. 

Nejvýznamnější subjekty podporující cestovní ruch: 

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je ústředním orgánem státní správy pro věci 

cestovního ruchu, který metodicky a legislativně působí v této oblasti. 

 Česká centrála cestovního ruchu ČCCR – známá pod názvem CzechTourism je 

státní příspěvkovou organizací, která byla zřízena za účelem propagace a vytváření 

příznivé image České republiky jako destinace na domácím i zahraničním trhu. 

 Evropská komise cestovního ruchu - ETC se společně s ostatními evropskými 

zeměmi podílí na prezentaci středoevropských zemí na vzdálených zámořských 

trzích.  

 Světová obchodní organizace WTO - mezinárodní organizace v oblasti cestovního 

ruchu (od roku 2003 agentura UNWTO ). 

 Světová rada cestování a cestovního ruchu WTTC – mezinárodní nevládní 

organizace sdruţující vrcholné představitele cestovního ruchu, např. letecké 

společnosti nebo hotelové řetězce. 

 Evropský svaz odborníků cestovního ruchu  EUTO – podporuje úroveň a vzdělání 

pracovníků v cestovním ruchu. 

 Asociace českých cestovních kanceláří a agentur AČCKA – reprezentující zájmy 

subjektů cestovního ruchu v ČR. 

 Praţská informační sluţba – informační sluţba určená pro Prahu a okolí. 

 Podvýbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro obchod  

a cestovní ruch a Podvýbor pro propagaci – vytváří veřejné normy v oblasti 

cestovního ruchu. 

 Komise cestovního ruchu  - působící v rámci zastupitelstev krajů a obcí. 

 Zájmová a občanská sdruţení v cestovním ruchu – např. Klub českých turistů. 

Jak jiţ bylo řečeno, maximálního úspěchu lze docílit pouze komplexní spoluprácí 

všech subjektů. Největší vliv na kvalitu a úroveň sluţeb cestovního ruchu mají tzv. přímí 

poskytovatelé sluţeb. Na níţe uvedeném obrázku jsou uvedeny obory činnosti, na které tito 

poskytovatelé svojí činností přímo působí. 
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                  Zdroj:[3] 

2.3 Vliv cestovního ruchu  

Cestovní ruch působí vţdy ve svých konečných důsledcích jak pozitivně, tak  

i negativně. Je věcí odborníků, ekonomů, ochránců ţivotního prostředí, památkářů, široké 

veřejnosti a dalších subjektů, aby zhodnotili vlivy cestovního ruchu na daný region. 

Obecně můţeme vlivy cestovního ruchu rozlišovat na ekonomické a neekonomické.  

Ekonomické vlivy cestovního ruchu: 

 platební bilance státu, 

 zaměstnanost, 

 rozvoj regionů, 

 investiční rozvoj. 

Objem peněz plynoucích z cestovního ruchu se v ČR podílí na HDP cca 3 %. [7] 

Neekonomické vlivy cestovního ruchu: 

 vzdělanost pracovníků v cestovním ruchu (cizí jazyky, historie), 

 kulturní a společenský rozvoj, 

 sportovní rozvoj, 

 mezilidské vztahy, 

 nové technologie, 

 vliv na ţivotní prostředí, 

 doprava, 

 ţivotní úroveň obyvatel. 
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Obrázek 1 - Obory činnosti přímých poskytovatelů v ČR 
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3. Charakteristika regionu Kralupsko 

Hlavním záměrem této části je stručná prezentace daného regionu. Zaměřuji se zde 

převáţně na město Kralupy nad Vltavou a jeho blízké okolí a snaţím se o popis základních 

faktorů majících vliv na vzhled, historii a charakteristiku regionu.  

Kralupy nad Vltavou jsou v povědomí veřejnosti známy jako průmyslové město 

nebo také ,,město chemie“. Nachází se na obou březích řeky Vltavy ve Středočeském kraji 

cca 25 km od hlavního města Prahy. Katastrální výměra činí 2 190 ha a tvoří jej tyto 

městské části: Kralupy nad Vltavou, Lobeček, Minice, Zeměchy, Mikovice. Celkový počet 

obyvatel k roku 2010 je cca 17 500. [9]  

3.1 Historie  

Město, které známe v dnešní podobě, vzniklo asi před 150 lety z malé osady 

Kralupy. Svůj název získalo díky loupání kůry pro následné čištění kůţí (“koru lúpati”), 

kterým se dřívější obyvatelé v hojném počtu zabývali.  

Kralupy nad Vltavou dosáhly svého rozmachu především díky hospodářskému 

a průmyslovému rozvoji v posledních 150 letech. Rozlohu a počet obyvatel také 

následným spojením  několika sousedních obcí. První známky přítomnosti člověka v této 

oblasti se datují do neolitu, tj. mladší doby kamenné, a první písemný doklad pochází 

z roku 1253, kdy byla Kralupská tvrz věnována králem Václavem I. špitálu sv. Františka. 

Další majitelé Kralup, řád kříţovníků, sice Kralupy zvelebují, ale během husitských bouří 

naopak město upadá. Později se však opět vrací do drţení kříţovníkům. V roce 1881 se 

z obce stává císařským rozhodnutím městys a v roce 1902 jsou Kralupy povýšeny na 

město. Vývoj města kromě občasných neúrod a epidemií také do velké míry ovlivňovala 

řeka Vltava. A to jak v negativním smyslu – ničivé povodně, tak i pozitivně -  široký 

rozvoj říční dopravy v 19. století. Po roce 1851 k růstu města přispívá i provoz ţeleznice 

ve směru Praha – Dráţďany. K největšímu rozvoji oblasti však dochází díky industriální 

výstavbě na začátku minulého století (rafinerie, lihovar, dýhárna, továrna na zpracování 

korku a továrna Maggi). Průmyslový rozvoj si vybírá svoji daň v březnu 1945, kdy bylo 

město zcela zničeno vojenským bombardováním. Následuje poválečná rekonstrukce 

 a socialistický rozvoj výrazně ovlivněn tzv.,,stavbou mládeţe” podniku Kaučuk, plus 

následnou přístavbou okolních sídlišť. [6] 
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3.2 Geografická poloha a dopravní infrastruktura 

Město se nachází ve středních Čechách, cca 25 km severně od hlavního města. 

Nejbliţšími okolními městy jsou Praha (25 km), Kladno (23 km), Mělník (21km), Slaný 

(21 km), Velvary (9 km), Neratovice (28 km), Veltrusy (5 km) a obce významově důleţité 

z hlediska cestovního ruchu: Nelahozeves (3,5 km), Odolena Voda (8 km), Roztoky 

u Prahy (19 km), Řeţ (19 km), Chrţín (11 km), Chvatěruby (3,5 km), Okoř (14 km) a Levý 

Hradec (16 km). V blízkosti města se nachází dálnice D8, spojující Prahu-Teplice 

-Dráţďany-Berlín. Tato silniční komunikace tak umoţňuje 15minutovou automobilovou 

dostupnost Kralup nad Vltavou s hlavním městem. Z hlediska dopravní infrastruktury je 

proto vyhovující přímé autobusové spojení mezi Kralupy a praţskou stanicí metra 

Kobylisy.  Neméně důleţitý je místní ţelezniční koridor, který představuje frekventovaný 

dopravní uzel následujících tratí: Praha, Děčín, Most, Kladno, Neratovice a Velvary. A ani 

lodní dopravu směřující z Prahy přes Německo aţ do Severního moře nesmíme 

opomenout. Zhruba 20 km od Kralup nad Vltavou se nachází mezinárodní letiště Praha 

Ruzyně. Z hlediska budoucnosti lze povaţovat za významné i letiště Vodochody 

v Odoleně Vodě, které je plánované jako letiště pro nízkorozpočtovou leteckou dopravu. 

 

 

Obrázek 2 - Mapa regionu Kralupsko a jeho okolí 

  Zdroj:[11] 
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3.3 Přírodní podmínky a ţivotní prostředí 

Území města a jeho okolí je charakteristické nízkým podílem lesů a rozptýlené 

zeleně a naopak vysokým zastoupením orné půdy. V Kralupech nad Vltavou se nachází 

starohorní geologický útvar proterozoikum, táhnoucí se od Prahy, který se noří pod mladší 

karbonské a křídové uloţeniny.[10] Minická skála a Hostibejk jsou vyvřeliny, které jsou 

státem označeny za chráněnou přírodní památku. Tyto lokality jsou také místem, které 

s oblibou vyuţívají převáţně obyvatelé zdejšího regionu k častým procházkám. Z tohoto 

hlediska nesmíme opomenout ani Veltruskou zámeckou oboru, kde se nachází na území  

o rozloze cca 300 ha přes 80 druhů stromů, keřů a také dančí obora. V regionu Kralupsko 

jsou také přírodní parky a chráněná území: PP Dolní Povltaví, PP Minické stráně, MCHÚ 

Dřínovská stráń, MCHÚ Kopeč, MCHÚ Netřebská slatina a MCHÚ Sprašovská rokle  

u Zeměch.[5] Velkým přínosem přírodního charakteru, nejen z hlediska ochrany před 

povodněmi, bylo zlepšení stavu břehů a tůní řeky Vltavy. Revitalizace zde znamenala  

i významnou výsadbu stromových porostů. 

Hlavní charakteristiku města a jeho okolí však tvoří především průmysl. Ten, jak jiţ 

bylo řečeno, vytváří hlavní dominantu a novodobý vzhled města. V minulosti se ale 

negativně podílel zejména na zhoršeném stavu ovzduší a znečištěním Vltavy produkcí 

kontaminovaných odpadních vod. I dnešní rozvoj Kralup pokračuje v této průmyslové 

tradici, coţ s sebou přináší další nároky na ochranu ţivotního prostředí a prevenci 

znečištění. Jedná se hlavně o hlediska inovací původních technologií, zavádění nových 

výrobních metod, transparentní výstupní kontroly a spolupráci se státními orgány ţivotního 

prostředí. Mezi zde současné nejvýznamnější zástupce průmyslového odvětví patří Syntos 

Kralupy a.s., Česká rafinérská a.s., GHC Incest s.r.o., Nowaco Czech Republic s.r.o, Mero 

ČR a.s. a Unilever ČR spol.s.r.o. 

3.4 Kultura v regionu 

Region Kralupsko nabízí kulturní moţnosti v podobě návštěv historických 

památek, muzeí, kulturního a společenského střediska, knihovny nebo akcí pořádaných 

městem. I přesto, ţe samotná poloha města na březích řeky a navíc ve středních Čechách 

předurčuje okolí k bohaté kulturně-historické minulosti, v této části práce se zmíním jen  

o třech nevýznamnějších a nejblíţe poloţených historických památkách. V oblasti 

společenské současně přiblíţím i Kulturní a společenské středisko Vltava (KaSS) a tradiční 

kulturní akci Dny Kralup. Marketingové údaje jako např. ceny vstupenek, seznam 
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památek, sezónnost a otevírací doby jsou uloţeny v příloze [příloha 1] této práce, stejně 

jako zmínka o dalších kulturních moţnostech [příloha 2].  

 Zámek Veltrusy - barokní zámek z počátku 18. století situovaný do přírodně 

 - krajinářského parku typu okrasného statku. Parkem navíc prochází mezinárodní 

cyklotrasa Praha- Dráţďany. Najdeme zde i drobné architektury v podobě altánů, 

sfingy, solitérů ale také např. oboru s daňky. Díky povodním z roku 2002 je 

ovlivněna nynější expozice zámku a v současné době se zámek restauruje. Za 

zmínku stojí také prohlídka skleníků s unikátním, dodnes funkčním, kanálovým 

vytápěním a květinovým sortimentem, dochovaným od 18. století. Dále pak ukázky 

pěstebních postupů a parkových úprav. Z hlediska nadstandardní nabídky 

cestovního ruchu lze také celý areál zámku a parku pronajmout k různým 

společenským akcím jako svatby, výstavy, firemní oslavy a trhy.[16] 

 

 

Obrázek 3 - Zámek Veltrusy 

                             Zdroj:[17] 

 Zámek Nelahozeves – renesanční zámek z roku 1553, drţený rodem Lobkowiczů. 

Jeho expozice jsou zaměřeny na ţivotní styl šlechty. Od začátku jara aţ do podzimu 

probíhá na zámku oblíbený festival „Dvořákova hudební Nelahozeves“, který 

kaţdoročně přiláká tisíce českých i zahraničních posluchačů. Rovněţ se zde koná 

mnoho kulturních a společenských akcí, jarmarků a výstav.[13] 
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Obrázek 4 - Zámek Nelahozeves 

             Zdroj:[14] 

 Rodný dům Antonína Dvořáka – expozice o ţivotě a díle hudebního skladatele 

Antonína Dvořáka se zaměřením na jeho mládí a ranou tvorbu. Mezi časté 

návštěvníky patří například základní a hudební školy, které expozici navštěvují 

v rámci školní výuky. [15] 

 Dny Kralup – v termínu prvního červencového týdne se na území města 

kaţdoročně koná kulturně-společenský festival „Dny Kralup“. Tento festival je 

organizován za účelem zábavného strávení několika prázdninových dnů 

prostřednictvím bohatého programu. Nechybí mj. vystoupení maţoretek, 

sportovních a tanečních oddílů a ochotnických divadelních spolků, plavba po řece 

Vltavě a pouťové atrakce. Z hlediska cestovního ruchu je to jedna z nejdůleţitějších 

aktivit organizovaných samotným městem, jejíţ cílem  je poukázat na kulturní 

zázemí v tomto průmyslovém regionu a  přilákat sem mnoho nových návštěvníků. 

 KaSS Vltava – je kulturní a společenské středisko provozované pod patronací 

města. Jeho součástí je malá a velká divadelní scéna, kino, vernisáţní sál, jednací 

prostory a občerstvovací plochy. Komplex představuje nejvýznamnější kulturní 

centrum tohoto regionu. Ve středisku se koná mnoho kulturních a většina 

společenských akcí, jakými jsou plesy, koncerty, divadelní představení 

 a výstavy.[8] 
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3.5 Region pro ţivot  

Kralupy nad Vltavou ve svém rozvojovém programu dlouhodobě usilují o posílení 

svého image na příjemné a dynamické město se zdravějším ţivotním prostředím, které je 

všestranně vstřícné vůči svým občanům i návštěvníkům. Současně se snaţí o modernizaci 

své urbanistické struktury nebo o zlepšování územně technického vybavení a to 

i v okrajových částech tohoto regionu. Také napomáhá rozvoji bezpečnosti a veřejného 

pořádku ve všech svých částech mj. zřízením městské policie, vybudováním kamerového 

systému a výchovnými besedami na školách. Tyto výchovně vzdělávací besedy jsou 

zaměřeny na prevenci kriminality, uţívání návykových látek a poţárně - zdravotnickou 

osvětu. Růst vzdělanosti a společenská úroveň všech občanů jsou důleţitým faktorem pro 

celkový vývoj města a jeho okolí. Proto město mimo jiné podporuje i činnost v rámci 

různých tělovýchovných a sportovních klubů, oddílů, zájmových krouţků a jazykových 

kurzů. V Kralupech nad Vltavou najdeme víceúčelovou sportovní halu, 3 fotbalová hřiště, 

hokejbalové hřiště, posilovny, zimní stadion, krytý plavecký bazén, otevřené koupaliště, 

tenisové kurty, bowlingové dráhy. Také úloha drobného a středního podnikání je pro 

rozvoj cestovního ruchu, zaměstnanosti a ekonomické prosperity neméně důleţitá. Město 

se proto snaţí o vytvoření co nejatraktivnějších podnikatelských podmínek. Pro jejich 

podporu, a to nejen ve sféře tradičních ţivností a tvůrčích řemesel, ale i distribučních  

a prodejních, vyuţívá nástrojů podpory, jako jsou výhodné pronájmy nebytových prostor, 

poradenské a inovační sluţby, prodejní a prezentační plochy na velikonočních a adventních 

trzích, apod. 
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4. Situační analýza faktorů ovlivňujících cestovní ruch v regionu 

Kralupsko 

Situační analýza je důleţitá z hlediska přiblíţení stávající situace v regionu. 

Zároveň umoţňuje vyhodnotit moţné faktory, které mají zásadní vliv na rozvoj cestovního 

ruchu a následně na identifikaci moţných řešení vedoucích k jejich zlepšení do budoucna. 

 Situační analýza se skládá ze tří částí: 

1. SWOT analýza, 

2. analýza ubytovacích zařízení se zaměřením na hotely Sport, Adriana a penzion Marina 

Vltava,  

3. analýza kulturních akcí v KaSS Vltava.  

4.1 SWOT analýza  

SWOT analýza (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) je metoda, pomoci 

které je moţno identifikovat silné a slabé stránky současného stavu, příleţitosti  

a hrozby budoucího stavu. Na základě této analýzy lze najít potenciál rozvoje v oblasti 

cestovního ruchu a navrhnout řešení vedoucí k potlačení slabých stránek a hrozeb.  

Tato analýza byla zpracována z informací poskytnutých MěÚ Kralupy nad Vltavou, 

KaSS Vltava, Úřadem práce a vlastním pozorováním. 

Silné stránky 

 poloha regionu v blízkosti hlavního města, 

 dopravní spojení (dálnice, letiště, ţelezniční uzel, řeka, cyklotrasy), 

 územně- technická vybavenost, 

 bohaté zastoupení historických památek v okolí Kralupska, 

 kulturní a společenské vyţití (KaSS, Městské muzeum, Městská knihovna), 

 sportovní vyţití (víceúčelová sportovní hala, krytý plavecký bazén, hokejbalové 

hřiště, zimní stadion, tenisová hala, fotbalová hřiště,…), 

 stav břehů řeky Vltavy a tůní po revitalizaci, vč. výsadby stromových porostů, 

 vybudování nových chodníků a nárůst laviček v okolí řeky, 

 dostatečný počet pracovních sil, 

 Chvatěrubská cyklostezka spojující Prahu a Dráţďany,  
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 zrekonstruovaná dětská hřiště, 

 zlepšující se stav budov a domů po povodních v roce 2002, 

 dobrá dostupnost pracovníků do zaměstnání, 

 cenová hladina sluţeb (v porovnání s hlavním městem), 

 počet bankomatů, 

 pohostinská a stravovací moţnost všech typů, 

 kvalitní nabídky stravovacích zařízení, 53 restaurací, barů, vináren a kaváren  

 dostatečné mnoţství cukráren, lahůdkářství,…, 

 mnoţství kadeřnictví, kosmetických a masáţních salónů, 

 taxi sluţba. 

Slabé stránky 

 koncentrace průmyslu, 

 znečištění ovzduší a zápach, 

 dopravní transit přes centrum města, 

 nárůst kamionové a nákladní dopravy v centru města, 

 urbanistický vzhled města, 

 absence náměstí, či centra, 

 nedostatek parkovací kapacity, 

 absence veřejných toalet, 

 nedostatky ve veřejném pořádku města, 

 absence jehličnatých lesních porostů, 

 opuštěné výrobní areály v centru města, 

 nevzhledné prostory nádraţní stanice, 

 panorama továrny Synthos a.s., 

 dlouhodobě zavřené městské letní koupaliště, 

 zastaralý stav zimního stadionu, 

 jazykové bariéry v incomingovém cestovním ruchu, 

 profesionalita a informovanost pracovníků v cestovním ruchu, 

 nevyhovující ubytovací kapacita,  

 absence ubytovacího zařízení kvalitnější úrovně (4*hotelu), 

 minimální propagace kulturních a společenských akcí, 

 nedostatečné noční vyţití ve všední dny (diskotéky, noční kluby). 
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Příleţitosti 

 obchvat města, 

 vybudování nového centra města, 

 vybudování nových parkovacích míst, 

 zvýšení ubytovací kapacity, 

 rekonstrukce hotelu Praha, 

 spolupráce s dopravci a PIS, 

 spolupráci s okolními obcemi, 

 spolupráce se zahraničními městy, 

 spolupráce města s místními podniky, 

 spolupráce se subjekty cestovního ruchu, 

 nabídka pracovních sil v oblasti sluţeb, 

 vyuţití pozemků a opuštěných výrobních areálů, 

 obnova kanalizační sítě a přivaděč vody, 

 letiště Vodochody, 

 propagace města. 

Hrozby 

 ekologické havárie, 

 záplavy, 

 růst společensky problémových skupin a nárůst vandalismu a kriminality, 

 ekonomické krize, úbytek městských financí, 

 úbytek pracovních míst, odliv obyvatel za prací do Prahy. 

Vyhodnocení: Region, v čele se zastupiteli města, by měl v nejbliţším povolebním 

období selektovat slabé stránky a soustředit se v prvé řadě na minimalizaci eventuálních 

hrozeb. To by se mělo projevit zejména v novém, jak krátkodobém, tak dlouhodobém 

rozvojovém programu města. Silné stránky a vybrané příleţitosti správně pochopit, vyuţít 

je na nové projekty, v maximální míře prohloubit spolupráci s privátními poskytovateli 

sluţeb a poskytnout jim náleţitou podporu a propagaci. V rámci správné informovanosti 

obyvatel zvolit i účelné PR jak v daném regionu, tak i mimo něj (partnerská zahraniční 

města).    
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4.2 Analýza ubytovacích zařízení v regionu Kralupsko 

Jedním z důleţitých faktorů ovlivňujících cestovní ruch je četnost, úroveň, 

regionální kapacita ubytovacích zařízení a s tím souvisejících sluţeb. V  této části práce 

jsem se zaměřila na zmapování ubytovacích zařízení v kralupském regionu. Komplexně 

uvádím charakteristiku a kapacitu všech poskytovatelů ubytování. Následně se pak 

detailněji zaměřuji na tři hotely, hotel Sport a Adriana a penzion Marina Vltava. 

V regionu Kralupsko se v současné době nachází 14 poskytovatelů ubytovacích 

sluţeb. Další zařízení hotelového typu, Hotel Praha, který je majetkem samotného města, 

do průzkumu nebyl zařazen z důvodu své nefunkčnosti. Ta byla způsobena zejména 

povodněmi v roce 2002. V plánech města je obnova celého zařízení a jeho přestavba na 

vlastní městský úřad (zatím dočasně umístěn v pronájmu do náhradních prostor). 

Limitujícím faktorem je i zde nedostatek finančních zdrojů. Všechny ostatní ubytovací 

jednotky jsou vyjma hotelu Stadion v drţení podnikatelské sféry. Přesto, ţe součet celkové 

ubytovací kapacity dosahuje nemalého čísla překračujícího 1000 lůţek, nemusí se tento 

počet jevit pro potřeby a moţnosti celého regionu jako dostatečný. Zvláště pokud 

odečteme zařízení pro ubytování sezónních dělníků a velkokapacitní hotely, ne vţdy 

vyhovující potřebám třeba mladých návštěvníků či rodin s dětmi. Po takovéto selekci 

zůstává na celou oblast pouze pár desítek lůţek. 

Tabulka 1 - Přehled ubytovacích zařízení v regionu Kralupsko 

Typ název zařízení 

počet 

lůžek Místo 

hotel Sport 379 Kralupy nad Vltavou 

hotel Stadion 78 Kralupy nad Vltavou 

hotel Adriana 153 Kralupy nad Vltavou 

penzion Jana 12 Veltrusy 

penzion Na Závisti 25 Veltrusy 

penzion Marina Vltava 30 Nelahozeves 

penzion J.K.ubytování 19 Nelahozeves 

hostel Stará fara 65 Chržín 

kemp Autocamp Obora 80 Veltrusy 

ubytovna Sport 60 Kralupy nad Vltavou 

ubytovna Areal Penzion K-Král 100 Kralupy nad Vltavou 



Lucie Kaňková: Faktory ovlivňující rozvoj cestovního ruchu v regionu Kralupsko 

2010  16     

ubytovna Ubytovna P.Pokorný 69 Kralupy nad Vltavou 

privát Klára Kloučková 10 Kralupy nad Vltavou 

privát Ladislav Velič 15 Veltrusy 

                       Zdroj:[provozovatelé ubytovacích zařízení] 

V následujícím grafu je znázorněno členění ubytování na jednotlivé kategorie 

a celkový počet lůţek. 

 

Obrázek 5 - Počet lůžek v jednotlivých kategoriích 

           Zdroj:[provozovatelé ubytovacích zařízení] 
            

 Součástí této analýzy je dále porovnání návštěvnosti dvou největších poskytovatelů 

ubytovacích sluţeb, hotelu Sport a hotelu Adriana v letech 2005 – 2009. Jako protihodnota 

do srovnání s velkokapacitními zařízeními jsem vybrala malý rodinný penzion Marina 

Vltava. Přestoţe jsou i jiná kritéria mající vliv na srovnání a hodnocení ubytovacích 

zařízení neţ je počet lůţek, domnívám se, ţe rozhodující vliv na oblast ubytování 

a cestovní ruch v tomto regionu mají právě uvedené hotely. V neposlední řadě se jedná 

také o hotely oblastně nejznámější, turisticky nejfrekventovanější, s ubytovací kapacitou 

dostupnou široké veřejnosti. Na rozdíl od penzionu Marina Vltava se nachází přímo 

v centru Kralup nad Vltavou.  
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 hotelové sluţby, 

 prezentace hotelů. 

***Hotel Sport – ubytovací zařízení, které je součástí řetězce MHotels. Nachází se 

v centru města. Hotel Sport má dvě části, hotelovou a část pro dlouhodobé ubytování. 

Hotelová část nabízí ubytování ve 105 dvojlůţkových pokojích, 15 trojlůţkových a 16 

čtyřlůţkových pokojích. Apartmánů je celkem 15.  

**Hotel Adriana – ubytovací zařízení, jehoţ vlastníkem je společnost EStar - A.E.. Hotel 

se nachází v okrajové části města a nabízí ubytování v 70 dvojlůţkových pokojích 

 a 3 apartmánech. 

Penzion Marina Vltava – soukromý rodinný penzion. Nachází se v obci Nelahozeves,  

3 km severně od Kralup. K ubytování je k dispozici 6 pokojů / 27 lůţek + 3 přistýlky. 

Pro vyhodnocení střednědobé míry cestovního ruchu v oblasti ubytování jsem 

vypracovala následující porovnání trendů průměrného obsazení hotelů a penzionu v období 

posledních pěti let. 

                                            Obrázek 6 - Obsazenost hotelů v letech 2005-2009 

            Zdroj:[provozovatelé ubytovacích zařízení]  

Z grafu je patrné, ţe návštěvnost obou hotelů má v posledních pěti letech klesající 

tendenci. Za vinu tomuto faktu přikládají hoteliéři zejména celosvětovou ekonomickou 

krizi a sníţení poptávky. U penzionu, který je otevřen teprve od roku 2007, tato tendence 

není tak výrazná a to z důvodu neporovnatelně menší kapacity a teprve budování nové 

klientely. Na základě dalšího průzkumu jsem se zaměřila na cenu ubytování, nabízené 
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hotelové sluţby, propagaci hotelů a identifikaci klientely. Ze zjištěných poznatků, 

podpořených i vypracováním srovnávacích grafů, které jsou uvedeny v příloze 

[3], [4] a [5]  této práce, lze konstatovat následující: 

Hotel Sport – nejvíce navštěvované měsíce hotelu Sport jsou jarní a podzimní  

(zejména květen, červen, září a říjen). Minimální návštěvnost je naopak v zimních 

měsících (listopad aţ únor) [příloha 3]. Z tohoto lze usuzovat na nedostatečné pokrytí 

ubytovacích kapacit ve všech prázdninových termínech a tedy i na nedostatečnou 

propagaci v mimooblastní působnosti a pro cílové skupiny zastupující děti, mládeţ  

a rodiny. Většina klientů a návštěvníků hotelu jsou české a slovenské národnosti. Následují 

za nimi hosté z Holandska, třetí nejpočetnější skupinou jsou návštěvníci z Maďarska 

[příloha 4]. Z dalšího grafu [příloha 5] je pak patrné, ţe zhruba třetina klientů tohoto 

ubytovacího zařízení přijíţdí v rámci zahraničních zájezdů pro dospělé. Také individuální 

turistika má zde asi třetinové zastoupení. Důleţitým ukazatelem marketingové analýzy je 

samozřejmě cenová hladina ubytování. Ta se v posledních třech letech, i přes vynaloţené 

investice do rekonstrukcí, nezměnila, pouze klasicky zohledňuje sezónní a mimosezónní 

období. Niţší cena ubytování odpovídá i vzdálenosti a poloze hotelu mimo území hlavního 

města. Hotel prošel v minulých dvou letech rozsáhlou rekonstrukcí, ve které byly 

renovovány koupelny, recepce a kavárna hotelu. Rovněţ bylo investováno do solárních 

panelů na výrobu elektrické energie. Součástí kaţdého pokoje je TV, rádio a telefon. 

Standardní hotelovou sluţbou je buzení po telefonu, trezor, internetové připojení, prádelna, 

bezpečnostní sluţba, hotelové taxi, směnárna a hlídané parkoviště. V ceně ubytování je  

i snídaně formou bufetu a kaţdodenní úklid pokoje. Zaměstnanci hotelu, kteří jsou 

v přímém kontaktu s klienty, tzn. recepční a obsluha restaurace a kavárny, komunikují 

cizími jazyky. V oblasti propagace a reklamy hotel spolupracuje s mnoha tuzemskými  

i zahraničními cestovními kancelářemi. Také se prezentuje na mnoha turistických 

serverech. Nechybí ani směrový billboard na dálnici D8 a upoutávky na příjezdových 

komunikacích. Svoji popularitu podporuje pořadatelskými sluţbami, jako jsou plesy, 

diskotéky, oslavy Nového roku a další společenské aktivity.  

Pokud bych měla stručně zhodnotit všechny zjištěné informace o hotelu Sport, 

mohu dle svého názoru konstatovat velice dobrou úroveň celého zařízení, poskytovaných 

sluţeb, včetně odpovídající kvalifikace ze strany personálu. Přesto má obsazenost hotelu 

v posledních dvou letech výrazně klesající tendenci.  Je otázkou času, zda je pokles hostů 
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zapříčiněn celosvětovou ekonomickou situací a následným poklesem zájmu v oblasti 

cestovního ruchu nebo jinými faktory (zejména nedostatečnou mimooblastní prezentací, 

obměnou zákazníků, nevyuţitím potenciálu pro získání věkově mladé klientely, spoluprací 

na turistických akcích města apod.). Z mého pohledu však lze hotel Sport jednoznačně 

vyhodnotit jako faktor pozitivně se podílející na rozvoji cestovního ruchu v regionu 

Kralupsko.  

Hotel Adriana – rovněţ v tomto hotelu je největší obsazenost od jara do podzimu 

a nejmenší v zimních měsících [příloha 3]. Nejčastější klientelou hotelu jsou hosté ze zemí 

bývalé Jugoslávie (nebylo moţno specifikovat blíţe), návštěvníci české a slovenské 

národnosti a následně pak zákazníci z Ukrajiny [příloha 4]. Většina převáţně dlouhodobě 

ubytovaných hostů je sloţena ze sezónních zaměstnanců místních podniků či menších 

firem [příloha 5]. Z tohoto hlediska je odlišné i vytíţení hotelu v období letních měsíců, 

kdy nenastává prázdninový propad. Vzhledem k niţší úrovni hotelu a minimálními 

poţadavky ze strany zákazníků, nedošlo poslední dva roky ani v tomto komplexu v oblasti 

cen ke změnám. Přesto, ţe se jedná o hotelový typ ubytování, převáţná část sluţeb 

poskytovaných tomuto označení neodpovídá. Snídaně je nutné objednat předem a to pouze 

v případě skupiny. Individuálně ubytování hosté prakticky nemají moţnost zajištění 

snídaně vůbec. Hotelová restaurace nabízí jídlo pouze na minimálně půldenní objednávku 

předem. Další sluţby jako např. televizní přijímač na pokoji či denní úklid je moţný pouze 

za poplatek. Personál hotelu tvoří zejména zaměstnanci z bývalé Jugoslávie. 

 Z výše uvedených hledisek jasně vyplývá, ţe zařízení je na velmi nízké úrovni, 

odpovídající spíše zaměstnanecké ubytovně. Přesto, ţe je hotel stále v odpovídajícím 

povědomí obyvatel města, chybí zde jakákoliv propagace ubytování. Náhodní klienti z řad 

běţných turistů zde volí zpravidla krátkodobý pobyt, pouze s ohledem na cenu nebo 

aktuální nedostupnost jiných zařízení. Poklesem pracovních míst na Kralupsku, 

zapříčiněným ekonomickou krizí, dochází také zde k odlivu stálé klientely a hotel se 

dostává do finančního propadu. Z hlediska cestovního ruchu regionu tento závěr však 

nemusí znamenat další negaci. Naopak v případě nového investora a zajištění odpovídající 

úrovně hotelových sluţeb, marketingu a propagaci, zde můţe dojít k výraznému posílení 

ubytovacích kapacit, například chybějící vyšší hotelové úrovně. 

Penzion Marina Vltava – na rozdíl od předešlých hotelových zařízení se jedná  

o menší „rodinný“ podnik a tomu odpovídají i zjištěná kriteria. Důleţitým prvkem je 
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krátká doba existence penzionu, datovaná od roku 2007 a tedy i skutečnost, ţe se zařízení 

teprve nyní dostává do povědomí zákazníků. Kaţdoročně narůstající obsazenost je toho 

důkazem. Proto i zde skladbě zákazníků ještě vládne česko-slovenská klientela, ale díky 

výborným referencím předešlých zákazníků se tomu v roce 2009 jiţ do počtu vyrovnává 

poměr zahraničních hostů [příloha 4]. Nejvíce jich tradičně tvoří hosté z Německa  

a Holandska, následují Poláci a spíše náhodně např. Francouzi či Japonci. Rozdílná je  

i sezónní obsazenost zařízení. Nejvíce hostů si zde klidné ubytování vybírá v období 

dovolených, jarních a velikonočních prázdnin nebo zimních svátků [příloha 3]. To je 

samozřejmě dáno skladbou a charakterem klientely. Nadpoloviční většina je tvořena 

rodinami s dětmi, upřednostňujícími rodinnou atmosféru, menší kapacitu a dobré sluţby 

zařízení. Následují organizované skupiny a sportovci, kteří vyuţívají především polohy 

penzionu u řeky Vltavy, jak pro vodní zábavu, tak turistiku a cykloturistiku. V oblasti 

hodnocení nárůstu cen za ubytování nedochází ani zde za poslední 3 roky k ţádným 

změnám. Dokonce zde neuplatňují ani sezónní a mimosezónní ceny. Majitelé naproti tomu 

sází na zvýšení kvalit dodatečných sluţeb. Jejich cílem je proto zajistit naplnění kapacit 

zejména firemní nebo skupinovou klientelou. K tomu mají k dispozici moţnost pronájmu 

školících prostor a přilehlé restaurace s terasou o kapacitě aţ 100 míst. Plný servis tak 

zajistí pro pořádání školení, seminářů, firemních a reklamních akcí, oslav, rautů a svateb. 

Velikou příleţitost poskytuje i s objektem související prostorné přístaviště. Výčet dalších 

sluţeb zařízení doplňuje např. půjčovna kol a lodí, petanque, badminton, míčové hry. 

Pro stručné hodnocení penzionu Marina Vltava bych pouţila téměř samé 

superlativy. Pro ostatní zařízení, ať jiţ velkokapacitní či menšího charakteru, je příkladem 

zejména výčet poskytovaných sluţeb a maximální vyuţití místního prostředí. Jsem tedy 

přesvědčena, ţe tento penzion se o své klienty do budoucna bát rozhodně nemusí.     

4.3 Analýza kulturně- společenských činností v KaSS Vltava  

Mezi nejvýznamnější centra společenského ţivota v regionu patří zejména Kulturní 

a společenské středisko KaSS Vltava. Zřizovatelem centra je samotné město Kralupy. To 

se také na přelomu roku 2008/2009 rozhodlo, vzhledem k předchozím nevyhovujícím 

výsledkům střediska, provést personální změny ve vedení centra. Změnou ředitele tak 

dochází i k celkové změně programové koncepce. Na tomto příkladu se v následující části 

práce mohu i lépe zaměřit na stručnou analýzu programové náplně, včetně počtu 
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návštěvníků v přelomovém období. Za pozornost stojí i porovnání cen vstupenek v kině 

Vltava a multiplexu Palace Cinemas v  nákupním centru v Praze Letňanech. 

KaSS Vltava jiţ od začátku nastavení nové koncepce v roce 2009 zaznamenává 

viditelné změny. Jako příklad lze pouţít obnovu a aktualizaci webových stránek. Zde se lze 

snadno seznámit jak s programem kina, divadla, výstav, přednášek, kulturních akcí, 

tak i speciální okénko je věnováno nejmladším obyvatelům města a jejich rodičům. 

Následující tabulka přináší srovnání návštěvnosti KaSS v letech 2008 a 2009. 

Tabulka 2 - Přehled akcí v letech 2008 a 2009 

 2008 2008 2009 2009 

název akce představení počet diváků představení počet diváků 

kino 434 21,192 457 21,588 

kino představení pro školy 42 5,342 46 6,429 

divadlo 9 1,348 12 3,910 

divadlo pro děti 18 2,507 18 3,291 

divadlo pro školy 17 3,983 16 3,353 

koncerty vážné hudby KPH 8 855 5 391 

koncerty populární hudby 7 1,396 22 4,625 

přednášky 12 240 12 630 

tanec – balet 0 0 4 951 

Celkem 547 36,863 592 45,168 

 

                                                                                             Zdroj:[KaSS Vltava]             

Jak z uvedených údajů vyplývá, hlavním faktorem zvýšení návštěvnosti kulturních 

akcí byl jejich počet a různorodost. Na základě personálních změn došlo k celkovému 

oţivení programu, vznikly nové zájmové krouţky, starší programy doznaly řady změn. 

Pozitivně vyznělo i zařazení celorepublikově-populárních účinkujících, byť za cenu 

vyšších ekonomických nákladů. Pro představu zmiňuji divácky úspěšné koncerty skupin 

Divokej Bill, Nezmaři, Horkýţe slíţe nebo Vypsaná fixa. Rozšířením nabídky představení 

tak došlo ke zvýšení počtu návštěvníků, tedy i počtu prodaných vstupenek a zvýšení 

ekonomické nezávislosti střediska samotného. KaSS Vltava se nyní více stává místem 

kulturního vyţití nejen posluchačů váţné hudby, ale i místem zábavy mladší generace, 

upřednostňující modernější styly hudby a zábavy. Právě zejména mladší zájemci neváhají 

navštěvovat tyto akce, i kdyţ jsou pro ně domovsky více vzdálené (okolní vesnice, 

návštěvníci z Prahy).  To vidím jako velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a jsem si 



Lucie Kaňková: Faktory ovlivňující rozvoj cestovního ruchu v regionu Kralupsko 

2010  22     

jista, ţe pokud se nabídka představení bude i nadále rozšiřovat, jistě přiláká mnoho dalších 

návštěvníků nejen z Kralup nad Vltavou. 

Za zmínku také stojí vybudování nejmodernější kinoprojekce v kině Vltava, která 

umoţňuje od 19.12.2009 projekci filmů v 3D podobě. Diváci z Kralupska tak získali 

moţnost shlédnout snímky distribuované v digitální podobě a to ve stejném čase jako 

v  multilplexech či velkých metropolích. Pozitivním faktorem však zde zůstává oblast cen. 

Rozdíl vstupného v kině Vltava je tak řádově o desítky korun niţší. Jako příklad uvádím 

porovnání cen pohádky Dešťová víla a snímků Avatar 3D v kině Vltava oproti multiplexu 

Palace Cinemas v  nákupním centru v Praze Letňanech. 

 
Obrázek 7 - Cena vstupenky do kina 

          Zdroj:[KaSS Vltava] 

Jako občanka města mohu se zájmem sledovat i zvýšení propagace  

akcí v KaSS Vltava. Velké barevné plakáty jsou vystavěny před vchodem KaSS. Programy 

akcí jsou také vylepeny na veřejných vývěsných plochách, inzerovány v měsíčníku 

Kralupský Zpravodaj, regionálních tiskovinách Deník Bohemia, Mělnicko a příloze deníku 

Mladá fronta Dnes a webových stránkách města. V neposlední řadě mohu zmínit  

i prezentaci v podobě regionální kralupské televizní stanice a rádia Relax, které pravidelně 

oznamují program tohoto kulturního a společenského zařízení. 

Z předchozích kladných analýz navýšení zákaznického zájmu tedy vyplývá, jak je 

důleţité sledovat potřeby zákazníků, vytvářet nové produkty, sledovat konkurenci a cíleně 

oslovovat návštěvníky těchto akcí. Proto při rozvoji cestovního ruchu nesmíme opomenout 

ani důleţitost marketingu a PR města. 
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5. Cíle rozvoje cestovní ruchu v regionu Kralupsko 

Cílem rozvoje cestovního ruchu na Kralupsku je zvýšení návštěvnosti tohoto 

regionu domácími ale i zahraničními návštěvníky. Protoţe rozvoj cestovního ruchu je úzce 

spjat s rozvojem celého regionu a navzájem se ovlivňují, je nutná jeho komplexní podpora. 

A to z pohledu celosvětového, v rámci Evropské unie, celostátního, krajského nebo 

z pohledu obce. 

 

        

 

 

       

 

 

 

 

Obrázek 8 - Vliv cestovního ruchu na rozvoj regionu 

Zdroj:[vlastní zdroj] 

Hovoříme-li obecně o cílech rozvoje v oblasti cestovního ruchu na Kralupsku, 

musíme brát v úvahu moţnosti, které tento region nabízí. Kralupský region se nemůţe 

srovnávat s hlavním městem, lázeňskými městy nebo regiony bohatými na chráněné 

přírodní lokality. Neposkytuje ani podmínky pro hráče golfu, nicméně má stále co 

nabídnout. A to, co můţe nabídnout, je pak nutné správně a aktivně prezentovat. 

V předchozí kapitole jsem zmínila pojem důleţitosti marketing regionu. Poloţme si 

tedy otázku, co to je vlastně marketing regionu? Marketing je metoda systematického 

umisťování produktu, v tomto případě regionu, na trh se zaměřením na poznání, ovlivnění 

a maximální uspokojení potřeb s cílem vyvolat nutnost a potřebu tento region navštívit 

a poznat [4]. 

K uplatňování marketingu regionu mělo vést několik základních nástrojů, 
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 cílové skupiny návštěvníků, 

 místo, 

 podpora a způsoby propagace a prezentace směřující k zvýšení jeho přitaţlivosti, 

 proces. 

Pokud se tedy zamyslíme nad faktory rozvoje cestovního ruchu, tak marketing 

regionu je jedním ze základních kamenů, který jej nejenom ovlivňuje, ale v podstatě 

vytváří. V následující tabulce poukazuji na další oblasti rozvoje, pro které jsem si určila 

tzv. devatero cílů rozvoje cestovního ruchu v regionu Kralupsko.  

Tabulka 3 - Devatero cílů rozvoje cestovního ruchu 

 Cíle rozvoje CR 

1. Rozvoj regionu 

2. Zlepšení image regionu 

3. Ochrana ţivotního prostředí 

4. Doprava 

5. Zvyšování kvality sluţeb 

6. Podpora podnikatelských subjektů 

7. Marketing regionu 

8. Tvorba nových produktů a balíčků 

9. Spolupráce subjektů CR 

            Zdroj:[provozovatelé ubytovacích zařízení] 

Chápeme-li rozvoj cestovního ruchu jako příspěvek vedoucí ke zlepšení kvality 

ţivota v Kralupech nad Vltavou, je nutné plánování a stanovení priorit konkrétních návrhů 

a řešení. Ta by měla být co nejefektivnější. Současně by rozvoj cestovního ruchu měl být 

v souladu se zájmy obyvatel regionu a odpovídat časovým a finančním moţnostem. Na 

realizaci těchto cílů by se měli podílet odborníci z řad veřejného i soukromého sektoru 

z různých oborů činnosti, nicméně hlavním koordinátorem by mělo být město, 

reprezentované MěÚ. 
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6. Zhodnocení a návrhy řešení 

V této části práce se zaměřuji na zhodnocení a konkrétní návrhy řešení jak přímých 

faktorů ovlivňujících rozvoj cestovního ruchu, tak i faktorů nepřímých. Zaměřuji se na 

některá slabá místa rozvoje a odkrytí moţných potencionálů, které jsem jiţ vytyčila 

v předchozí kapitole. Kladu si zde otázky „JAK A ČÍM“ ovlivnit tyto cíle.  

6.1 Rozvoj regionu a budování pozitivní image  

Na image regionu (tento pojem by se dal přeloţit také jako vzhled navenek) se 

podílí mnoho činitelů. Ty tvoří především samo město Kralupy nad Vltavou  

(městský úřad) a dále okolní vesnice (obecní úřady), krajský úřad, partnerská města, 

obyvatelé regionu, podnikatelské subjekty, informační centra, media a ostatní účeloví 

činitelé.  

Absence historického centra města a provizorní umístění městského úřadu je 

jedním z největších problémů, se kterým se město nyní potýká. Řešením by bylo 

přetvoření současné podoby centra města na plnohodnotné městské centrum, přestavba 

starých výrobních areálů a objektů ve středu města (areál pivovaru a mlýna) na 

multifunkční areál, včetně nové administrativní budovy MěÚ. Ta by splňovala všechny 

nároky na moderní subjekt s bezvadným servisem pro všechny občany a návštěvníky 

města. Město však musí nejprve dořešit dlouhodobé majetkové vztahy s některými 

soukromými subjekty, a to se stále ukazuje jako dlouhodobá a v tuto chvíli skoro 

neřešitelná situace. Pokud se situace zlepší, pak součástí projektu revitalizace centra by 

mělo být i rozšíření městské zeleně a odpočinkových prvků (vodní fontánky a lavičky).  

Samozřejmě nejenom centrum města, ale i okolní a okrajové části tvoří jeho vzhled. 

Majitelem většiny nevyuţitých pozemků na území širšího centra jsou také ČD a.s. Právě 

od Českých drah by se město mělo snaţit pozemky odkoupit, či zprostředkovat jejich 

prodej soukromým investorům za účelem jejich dalšího vyuţití. Současný vzhled  

a neutěšující stav zanedbaných prostranství v samotném centru města nebudí příliš dobrý 

dojem zejména na problematiky neznalé návštěvníky. Řešení problému s sebou navíc skýtá 

i moţnost posílení podnikatelské sféry, zaměstnanosti a i městské pokladny.  

Také nedostatečná parkovací kapacita je problémem, který výrazně zasahuje do 

vzhledu města. Zde bych navrhovala vytvořit nová parkovací místa z jiţ starých, 



Lucie Kaňková: Faktory ovlivňující rozvoj cestovního ruchu v regionu Kralupsko 

2010  26     

 

nefunkčních hal továren či nevyuţitých prostranství ČD. Vyřešení financování opravy  

a inovace městského letního koupaliště, které kaţdoročně v letních měsících přilákalo 

tisíce návštěvníků, nebo rekonstrukce zastaralého zimního stadionu, to jsou další prioritní 

cíle, vedoucí k navrácení mnoha chybějících sezónních návštěvníků. 

Dalšími kroky pro budování pozitivního image regionu by měly být oblasti, které 

vyţadují zároveň stálou a funkční péči: 

 bezpečnost,  

 vandalismus,  

 městská zeleň,  

 veřejné toalety,  

 lavičky, chodníčky a upravená prostranství,  

 svoz a likvidace odpadu, 

 veřejné osvětlení,  

 orientační a informační systém (informační cedule, rozcestníky, označení ulic 

a plánů města). 

6.2 Ţivotní prostředí 

Z vlastní zkušenosti podpořím snahu sníţení rizika úniku škodlivých látek a pachů 

z průmyslu do ovzduší. Ty přímo nebo i nepřímo ohroţují ţivoty, zdraví, komfort jak 

obyvatel, tak i návštěvníků města. To samé platí i o redukci nebo úplné eliminaci 

nepříjemných zápachů z průmyslových konglomerátů. Výše uvedenému by jistě pomohlo 

trvalé sledování limitů škodlivin v ovzduší a odpadní vodě. A to buď Krajskou 

hygienickou stanicí či znovuobnovenou Stanicí měření emisí a imisí škodlivin, umístěnou 

v areálu Nemocnice Kralupy nad Vltavou. Veřejné vyhodnocování výsledků by mělo dále 

vést k získání aktuálního přehledu o stavu znečištění ţivotního prostředí území města 

a tvorbě budoucích plánů na jeho zlepšování.  

Opravy současného přivaděče pitné vody a kanalizační sítě budou rovněţ nezbytné 

jak pro rozvoj vnitřní infrastruktury, tak i následný rozvoj cestovního ruchu.  

Po ničivé povodni, která zasáhla město v roce 2002, je potřeba dořešit 

protipovodňovou ochranu města. Jedná se o stavbu přečerpávající stanice Zákolanského 

potoka, jehoţ přítok by v případě vzestupu hladiny Vltavy bylo moţno přečerpat nad 

úroveň protipovodňových hrází. 
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6.3 Doprava 

Dopravní spojení a dopravní infrastruktura mají nemalý podíl na návštěvnosti 

regionu. Proto je mimořádně důleţitá dobrá spolupráce s PID (Praţskou integrovanou 

dopravou), MěÚ Kralupy nad Vltavou, krajským úřadem a místními dopravci na 

provozování a koordinaci veřejné dopravy ať uţ autobusové nebo vlakové. 

Jak jiţ bylo také uvedeno, město Kralupy nad Vltavou plánuje stavbu nového 

silničního obchvatu s cílem maximálního odlehčení dopravy centrem města. Ten by velkou 

měrou odklonil především kamionovou a nákladní dopravu a tím pomohl i k celkovému 

vzhledu města. Proto hledání reálné moţnosti odklonění dopravy a směřování 

k ekologičtější formě dopravy (ţeleznice) při realizaci obecních zakázek by bylo velkým 

přínosem v celoregionální působnosti. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, 

krajským úřadem, MěÚ Kralupy nad Vltavou, obecními úřady jednotlivých obcí a Správou 

údrţby silnic bych také doporučila zlepšit stav komunikací, které vzhledem k velké zátěţi 

mají leckde neutěšený stav. 

V rámci dopravní infrastruktury se musím také zmínit o letišti Vodochody a.s. To je 

samostatná privátní společnost, jejímţ záměrem je z původního továrního a neveřejného 

letiště vybudovat mezinárodní moderní zázemí nízkorozpočtových a charterových letů. 

Usiluje se tak stát druhým největším mezinárodním letištěm po Ruzyni v ČR. Stávající 

objekt se nachází v obci Odolena Voda, 8 km od hranice Kralup nad Vltavou. Z hlediska 

zaměstnanosti a vlivu na rozvoj cestovního ruchu by mohl mít projekt letiště velký 

regionální význam, nicméně velká část občanů Kralup a přilehlých obcí se snaţí tomuto 

kroku zabránit. Vyuţívají k tomuto např. formy veřejných petic, protestních kampaní, 

individuálního ovlivňování rozhodujících sloţek města nebo prostředků negativního vlivu 

na veřejné mínění. Na vině jsou obavy z důvodu nárůstu hluku, vyšší koncentrace 

škodlivých spalin ve vzduchu, zhoršení ţivotního prostředí a dopravní situace. Konečné 

rozhodnutí, stejně tak jako uvedení projektu do provozu, se můţe zdrţet 

i o několik příštích let. 

6.4 Zvyšování kvality sluţeb 

Kralupsko není klasický region masivního cestovního ruchu. Proto by se mělo 

stejnou měrou soustředit na zkvalitnění svých sluţeb stávajícím občanům, orientaci na 

zákazníka a cenovou úroveň. Z analýzy ubytování v hotelu Sport v předchozí kapitole 

jasně vyplývá, ţe bereme-li v potaz incomingový cestovní ruch, tak nejčastějšími klienty 
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v regionu jsou kromě návštěvníků slovenské národnosti zejména Holanďané. Proto bude 

velmi důleţité si tyto klienty i nadále udrţet a pokusit se identifikovat jejich hlavní 

poţadavky. Nejedná se přitom pouze o nároky na ubytování, ale je třeba se zaměřit i na 

nabídku souvisejících sluţeb. Samozřejmou snahou by mělo být i získání nových 

zákazníků. Zde se nemusí nutně jednat o klientelu ze střední a západní Evropy. Nabízí se 

zamyšlení nad získáním především movitějších klientů z Ruska, Japonska nebo arabských 

zemí, kteří jiţ v nemalých počtech navštěvují jiné regiony ČR. Jazyková vybavenost 

zaměstnanců privátního, ale i státního sektoru by v tomto případě byla velkým přínosem.  

Nedaleká poloha hlavního města se můţe zdát z hlediska menší nabídky sluţeb 

a kulturních příleţitostí zdánlivě nevýhodou, nicméně vzhledem k cenové úrovni, např. 

ubytování, vstupného na kulturní nebo poznávací akce, občerstvení, sportovního vyţití, je 

to pro region při stávajících cenových hladinách a tamní konkurenci spíše výhodou.  

Velmi významným faktorem rozvoje cestovního ruchu bude zároveň zvyšování 

profesionality ze strany zaměstnanců a poskytovatelů sluţeb. K tomuto by mělo přispět 

vzdělávání ať uţ na vyšší úrovni (VŠ, VOŠ), tak i střední a odborné úrovni.  Důleţitou roli 

hraje i rychlost poskytnutých sluţeb a ani v této oblasti nesmíme opomíjet rozvoj 

technologií, hlavně informačního a komunikačního charakteru.  

Závěrem bych prakticky všem subjektům, poskytujícím sluţby kulturního  

či cestovního charakteru, ať jiţ ve sféře statní nebo privátní, jednoznačně doporučila přímé 

zaměření na identifikaci budoucích potřeb všech skupin zákazníků, obyvatel a sociálních 

skupin. K tomu je moţné vyuţít řady dostupných marketingových nástrojů, jako  

např. „Benchmarking“, tzn. řízenou výměnu zkušeností z jiných regionů v oblasti sluţeb 

veřejné správy či formy „Hodnocení spokojenosti zákazníků“ v oblasti privátního 

podnikatelského prostředí.  

6.5 Podpora podnikatelských subjektů a marketing 

Je samozřejmé, ţe při poskytování turistických sluţeb záleţí převáţně na přístupu 

samotných podnikatelů a pracovníků v cestovním ruchu, na jejich dovednosti, motivaci 

a způsobu, jakým o své zákazníky chtějí pečovat. Nicméně nesmíme opomíjet jak 

zákazníky nejprve přilákat a přesvědčit o správné volbě. Zde se jeví mimořádně důleţitá jiţ 

zmíněná informovanost, propagace regionu, spolupráce na úrovni státní i podnikatelské 

a vhodná koordinace všech subjektů v oboru. 
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Propagace kralupského regionu probíhá prostřednictvím těchto subjektů a aktivit:  

 městské infocentrum,  

 měsíčník Kralupský Zpravodaj, Deník  Bohemia - Mělnicko, 

 webové stránky města www.mestokralupy.cz , 

 webové stránky agentury CzechTourism  (www.kudyznudy.cz), 

 regionální kralupské televizní vysílání, 

 veřejná rádiová stanice (rádio Relax), 

 městský rozhlas, 

 vývěskové a informační tabule, 

 informační broţurky a mapy, 

 kalendáře a pohlednice a další reklamní předměty, 

 semináře Poznejte regiony České republiky, 

 spolupráce s KTČ (Klubem českých turistů) a TOM (Turistickým oddílem 

mládeţe).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Větší propagace regionu, jeho nabídka a ucelenost informací, to je cíl, který 

povaţuji bez větších překáţek i na Kralupsku za realizovatelný. Proto se v následujících 

bodech zaměřím na moţná opatření tohoto plánu. 

 Cizojazyčná prezentace regionu 

 Kromě velmi malého mnoţství broţurek a pár odkazů na webových 

stránkách v podstatě neexistuje ucelené zpracování regionálních informací v cizích 

mutacích. To vidím pro incomingový cestovní ruch jako velký nedostatek. Konkrétním 

řešením by bylo např. cizojazyčné zpracování webových stránek města, odkazy na 

privátní subjekty působící v oblasti regionálního cestovního ruchu, větší spolupráce 

s agenturou CzechTourism, incomingovými cestovními agenturami a cestovními 

kancelářemi (nejenom na území ČR). 

 Prezentace ubytování v regionu 

Na internetu sice existují různé nabídky a moţnosti ubytování, ale ty obsahují  

i informace o jiţ dávno neexistujících ubytovacích zařízeních. Pro návštěvníka, který 

nezná konkrétní název ubytovacího celku, můţe být velký problém tyto informace včas 

nalézt. Bohuţel ani infocentrum v Kralupech nemá úplný přehled o moţnostech, 

http://www.mestokralupy.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
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cenách a volné kapacitě těchto zařízení. Proto povaţuji za velmi důleţité zpracovat 

aktuální a ucelené informace o moţnosti ubytování v tomto regionu. 

 Prezentace kulturních, společenských a zábavných aktivit v regionu 

Jelikoţ analýza KaSS ukázala vzrůstající zájem o kulturní vyţití, návrhem mého 

řešení by byla větší spolupráce jednotlivých subjektů mezi sebou. Spolupráce měst  

a přilehlých obcí, podnikatelské sféry, zájmových skupin, médií,  provozovatelů 

informačních zdrojůa zástupců cestovních kanceláří a agentur. Jedním z konkrétnějších 

návrhů by bylo např. vytvoření zmapovaného a ucelenějšího obrazu aktivit a jejich 

prezentace třeba na veletrhu cestovního ruchu Holiday World nebo semináři Poznejte 

regiony České republiky [příloha 6] či v pořadu Toulavá kamera. Rovněţ bych 

doporučila větší spolupráci s agenturou CzechTourism, která nejenom na svých 

webových stránkách propaguje jednotlivé aktivity a příleţitosti regionu. 

 Upoutávky u dopravních komunikací 

Upoutávky, uvítací cedule děkující za návštěvu, označení seznamující 

s partnerskými zahraničními městy, snadno identifikovatelné odkazy na regionální 

turistické, sportovní a relaxační sluţby, atd. Značení, která by byla umístěna na 

hlavních komunikacích, ať uţ na exitu 9 dálnice D8 nebo na místních příjezdových 

cestách, by jistě byly přínosem jak pro navázání příjemné atmosféry místa, kde jsou 

návštěvníci vítáni, tak i pro jednoduchou navigaci a pohyb zabraňující nepopulárnímu 

bloudění či získávání jinak nedostupných informací. 

6.6 Tvorba nových produktů a balíčků 

Nabízíme-li nějaký produkt, je nutné si vţdy uvědomit, pro koho je určen a kdo je 

tedy cílovou skupinou. Trendem posledních let je krátkodobější, ale častější turismus. 

Proto chceme-li zvýšit návštěvnost regionu, je třeba hledat nové formy návštěvnosti  

a skrytý potenciál oblasti. Ten vidím např. v kongresovém nebo incentivním cestovním 

ruchu. Samozřejmá je orientace na specifickou klientelu např. rodinné, školní, seniorské 

skupiny, včetně klientů z Holandska a Belgie. Také doplňkové sluţby, jako jsou půjčovny 

kol, nové poznávací cyklostezky, dostupné mapky tras v s průvodcovskými odkazy  

a mutacemi, by jistě byly velkým přínosem a to nejen pro účastníky cestovního ruchu. 

Nástrojem rozvoje cestovního ruchu je také rozvoj ubytovacích zařízení v regionu 

Kralupsko. Zejména rozšíření celkové kapacity, vytvoření exkluzivních ubytovacích 

jednotek vyšších skupin, úpravy jejich vnějšího vzhledu a okolních prostranství, parkovišť. 
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K tomu se nabízí např. nevyuţité pozemky města nebo inovace hotelu Praha (ve vlastnictví 

města), který je od rozsáhlých povodní v roce 2002 uzavřen a chátrá.  

6.7 Spolupráce subjektů činných v cestovním ruchu 

Významnou roli z hlediska rozvoje a financování podpory cestovního ruchu hraje 

spolupráce s orgány státní správy, samosprávy, Evropské unie a subjekty činnými 

v cestovním ruchu. Nezbytností je vţdy koordinace, zajištění kvalitní prezentace nových 

nabídek a regionální Public Relations vhodně prezentující jednotlivé projekty. V dnešní 

době je zvykem reagovat na jakýkoliv nedostatek zahájením nového projektu, ale na jeho 

dotaţení nebo kvalitní začlenění privátního sektoru, včetně veřejné podpory, jiţ mnohdy 

nezbývá čas a finance. Ráda bych proto uvedla některé moţnosti a zprostředkovatele, 

umoţňující získání finančních prostředků z dotačních programů:  

 Evropské unie  

 Regionální operační program ROP NUTS II Střední Čechy a jeho osa cestovní 

ruch. 

     Krajský úřad: 

 Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání, 

 podpora projektů budování cyklostezek, in-line drah a tras pro terénní cyklistiku, 

 podpora projektů značení významných turistických cílů ve Středočeském kraji 

včetně realizace, 

 zpřístupnění uzavřených objektů pro turisty, 

 podpora propagace cestovního ruchu – akcí a tradičních řemesel, 

 propagační materiály cestovního ruchu. 

Městský úřad: 

 podpora volného času a prevence kriminality mládeţe, 

 podpora sportu a tělovýchovy v roce 2010, 

 kulturní akce a výročí roku 2010. 
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7. Závěr 

Cílem této práce bylo zamyšlení se nad současným stavem cestovního ruchu 

v regionu Kralupsko a snaha o nalezení odpovědí na otázky podílející se na jeho rozvoji. 

Nesnaţila jsem se o detailní a velkolepou prezentaci města či okolních památek, ale  

o pohled nezávislého hodnotitele, majícího především zájem na vzestupu návštěvnosti 

regionu. Na objektivní zhodnocení jsem vyuţila jak své znalosti z oblasti incomingové 

praxe, tak detailního průzkumu terénu a činitelů v tomto segmentu zainteresovaných. 

Situační analýzy s volbou několika různých kritérií tento záměr i fakticky dokladují.  

U výše uvedených výsledků jsem vţdy konstatovala několik hlavních a souvisejících 

nedostatků nebo nevyuţitého potenciálu. Proti tomu byl postaven kladný potenciál regionu 

s doporučením současných či budoucích moţných příleţitostí. Na tomto místě mohu 

zdůraznit některé z nich. 

 Kralupský region můţe v prvé řadě vyuţít nedalekou vzdálenost a výbornou 

dostupnost od hlavního města. Při uvědomění si této skutečnosti můţe oslovit statisíce 

návštěvníků ročně. Podmínkou samozřejmě bude vytvoření nabídky kvalitních a cenově 

příznivých ubytovacích kapacit. Samotné, leč cenově výhodné, ubytování zde návštěvníky 

však jistě dlouho nezadrţí. Na řadu tak přichází potřeba kulturně společenských  

či turisticky zajímavých moţností vyuţití pobytu. I zde je nasnadě hledat přednosti 

nabízející region. Přes výhodnou polohu na řece Vltavě zde např. chybí moţnost výletní 

lodní dopravy, zejména k hlavnímu městu. To samé lze uvést o moţnosti historické 

ţeleznice na trase Praha, Kralupy nad Vltavou a Nelahozeves. Půjčovny kol, čtyřkolek, 

lodí, vyhlídkové lety na nedalekém letišti, ekoturistika, adrenalinové sporty, apod. To jsou 

některé další chybějící sluţby nezbytné pro získání i tuzemských návštěvníků. Záporné 

průmyslové panorama lze komerčně vyuţít, alespoň v poslední době, na velice oblíbené 

poznávací návštěvy továren, výrobních provozů či řemeslných dílen. Nabídka v této 

oblasti, spolu s prohlídkou nedalekých kulturních památek, by jistě poskytla plný program 

pro zájemce všech skupin cestovatelů, nejméně na dva dny. Ale nejen poznáváním je 

kaţdý návštěvník ţiv. Vítány jsou také různé sportovní a kulturní moţnosti. Pořádání 

mezinárodních sezónních i mimosezónních turnajů či hudebních a tanečních festivalů. 

Netradiční gastronomie, silnější nabídka hostinských kapacit i např. formou staročeské 
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hospody, domácího pivovaru, kulturních zajímavostí. To jsou další moţné sluţby, které 

jsou pro udrţení účastníků cestovního ruchu ve vícedenním pobytu zcela nezbytné.  

Přesto, ţe nabídku turistických sluţeb dotváří především privátní sektor, bez 

náleţité souhry se sférou státní, dosaţení těchto cílů není vůbec reálné. Spolupráce 

na společné propagaci, zabezpečení finančních dotací, spolupořádání kulturních akcí, 

vytvářením nových oblastních projektů a s tím zejména související koordinace celého 

marketingového a komunikačního mixu oblasti. To je úloha všech zástupců města  

a regionu, bez ohledu na politické motivy jednotlivých stran. K následnému dialogu 

privátní a státní sféry by jistě bylo vhodné přizvat rovněţ nestranné odborníky, 

 např. zástupce vysokých škol, cestovních asociací, touroperátorů apod.  

Přes všechna tato budoucí doporučení, ať jiţ dojdou větší či menší realizace, tak  

v současné době finanční krize se stává zcela nezbytnou nutností další zvyšování nabídky  

a kvality poskytovaných sluţeb, znalosti poţadavků zákazníků a cílená aktivní propagace. 

Pouze vhodná kombinace těchto procesů dává regionu jedinou moţnost, jak obstát  

v dnešním nelehkém konkurenčním boji.  

Region Kralupsko pravděpodobně nikdy nebude konkurovat lázeňským regionům 

nebo regionům s bohatou nabídkou přírodního a historického bohatství, ale i tento region 

má co nabídnout a bude mít své návštěvníky. A záleţí samozřejmě především na nás, 

občanech regionu, zvolených zástupcích města a pracovnících v cestovním ruchu, zda 

k nám zavítají, budou spokojeni a budou se chtít vracet zpět. 
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Příloha 1 - Ceny vstupenek a otvírací doba kulturních památek 

 

 

památky a zařízení cena vstupenky otvírací doba 

zámek Nelahozeves 85 Kč duben - říjen/ út - ne 9.00-17.00 

zámek Veltrusy 50 Kč 

červenec - srpen/ út - ne 8.30-16.00 

květen - červen a  září - říjen/ 

so - ne 9.00-16.00 

zámek Roztoky 50 Kč leden - prosinec/ út - ne 10.00-18.00 

hrad Okoř 
út-pá 55 Kč 

so-ne 75 Kč 

duben - květen/ so - ne 10.00-16.00, 

červen - září/ út - ne 10.00-16.00 

říjen - prosinec/ so - ne 10.00-16.00 

Levý Hradec 
zdarma 

průvodce 40 Kč 

květen - září/ so - ne 10.00-18.00 

Rodný dům 

Antonína Dvořáka 
30 Kč 

březen - říjen/ st-pá, 9.30-17.00,  

1. a 3. týden v měsíci otevřeno i so-ne 

Městské muzeum 

Kralupy n. Vlt. 
30Kč 

celoročně/ út - pá  9.00-16.00 

so - ne 13.00-17.00 

muzeum másla 20 Kč celoročně mimo února/ so - ne 10.00-16.00 

                                                                           Zdroj:[webové stránky jednotlivých kult. zařízení] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2 - Kulturní památky a ostatní společenské akce na Kralupsku 
 

 

 Hrad Okoř - hrad nechal vystavit před rokem 1359 přední měšťan Starého Města 

praţského František Rokycanský. Okoř patřila mezi nejhonosnější sídla české šlechty doby 

karlovské a dominovala ji velká obytná věţ, která vyrostla na místě starší kaple. Během 

30leté války byl hrad dobyt a poničen, postupně chátral, aţ se z něho stala ruina. Po roce 

1921 připadla Okoř státu a ten pod vedením architekta E. Sochora začal se záchrannými 

pracemi a nejnutnějšími opravami. Dnes spravuje trosky hradu Středočeské muzeum  

v Roztokách u Prahy. Okoř je v současnosti oblíbeným výletním cílem výletníků i cyklistů. 

Kaţdoročně se také stává dějištěm hudebního festivalu a pořádají se zde různé společenské 

akce, jako například koncerty, šermířské souboje či soutěţe pro děti.  

 Zámek Roztoky u Prahy – v místech dnešního zámku stávala asi od poloviny 13. století 

vodní tvrz, po roce 1565 přestavěna na renesanční zámek. Úpravami v 18. století získal 

dnešní podobu. Od roku 1957 sídlí v zámku středočeské oblastní muzeum. V současnosti 

nabízí návštěvníkům několik výstav. Nejvýznamnější z nich je expozice s více neţ dvěma 

sty fosilií z kambria, ordoviku, siluru a devonu ze sedimentů barrandienské oblasti, leţící 

na území středních a západních Čech. Ve stejné síni si lze prohlédnout také fotografie 

pořízené při povodních v srpnu 2002. Dále muzeum nabízí zajímavou výstavu betlémů  

z Příbramska, Kralicka a Ústeckoorlicka. V pracovní dny je moţné nahlédnout do 

improvizované konzervátorské dílny, kde se zpracovávají archeologické nálezy. V areálu 

celého zámku se také kaţdoročně koná řada kulturních akcí, jako jsou svatby, výstavy, 

srazy veteránů a mnoho jiných. 

 Levý Hradec – nachází se na vyvýšeném ostrohu nad Vltavou u Roztok. Údajně zde sídlil 

i jeden z bájných přemyslovských kníţat, Neklan. Po svém křtu zde nechal roku 822 nebo 

824 kníţe Bořivoj I. postavit pravděpodobně první kamenný křesťanský chrám na území 

Čech - románskou rotundu sv. Klimenta. Na jejích základech byl později vystavěn gotický, 

poté barokní kostel. V kostele uvidíte původní gotické nástěnné malby ale také i románské 

základy. Levý Hradec je dodnes sledován archeology z Archeologického ústavu AV ČR  

a Středočeského muzea. Z Levého Hradce můţete pokračovat po turistické značce podél 

Vltavy k vrcholu Řivnáč.  

 Muzeum másla – nachází se v obci Máslovice, coţ je cca 18 km od Prahy. Muzeum 

vzniklo v roce 1997 z iniciativy ing. Vladimíry Sýkorové a je jediné svého druhu ve střední 



 

 

Evropě. Malé máslovické muzeum másla má interaktivní expozici, která nabízí různé 

druhy máselnic, odstředivek, formiček na máslo, máslenek na servírování másla a další 

předměty, související s výrobou másla. Vystavena je zde také ojedinělá kolekce obalu na 

máslo. Většinu exponátů lze prakticky zkoušet. Součástí je i expozice o historii obce  

a krátkodobé zajímavé výstavy. Muzeum je bezbariérové, vhodné i pro návštěvníky se 

zrakovým postiţením (pracovní listy jsou k dispozici i v Braillově písmu).  

 Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou – vzniklo v roce 1992 a sídlí 

v rekonstruované budově na hranici staré a moderní městské zástavby. Návštěvníci mohou 

zhlédnout pět stálých expozic a některou z krátkodobých výstav. Muzeum je 

společenskovědní a zaměřuje se na minulost, proměny města a jeho nejbliţšího okolí, 

některé jeho exponáty však pocházejí i z regionu poněkud širšího. Za zmínku určitě stojí 

pravidelné zářijové konání festivalu poezie a přednesu „ Seifertovy Kralupy“, koncerty 

váţné hudby, besedy a přednášky. Muzeum vydává 2x do roka Vlastivědný sborník 

Kralupska.  

 Městská knihovna – v Kralupech nad Vltavou se nachází dvě knihovny, které jsou určeny 

nejen dospělým čtenářům, ale také dětem. Součástí knihoven je i internetový koutek. 

Knihovna vychází vstříc svým čtenářům otevírací dobou v sobotní dopoledne nebo 

donáškovou sluţbou pro seniory.  



 

 

Příloha 3 - Sezónní obsazení hotelu Sport, hotelu Adriana a penzionu Marina Vltava 

v roce 2009 
 

 

 
                    

 Zdroj:[Management ubytovacích zařízení] 
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Příloha 4 - Národnost hostů hotelu Sport, hotelu Adriana a penzionu Marina Vltava  

v roce 2009 
 

 
 Zdroj:[Management hotelu Sport] 

 
                                          Zdroj:[Management hotelu Adriana] 

 
                                                                         Zdroj:[Management penzionu Marina Vltava] 
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Příloha 5 -  Charakteristika skupin hostů hotelu Sport, hotelu Adriana a penzionu 

Marina Vltava v roce 2009 

       

 

 
                                                               Zdroj:[Management ubytovacích zařízení] 
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Příloha 6 - Pozvánka na seminář Poznej svůj region  

 

 

      Zdroj:[Agentura CzechTourism] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


