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1 ÚVOD 

Cestování lidí za poznáním, za rekreací, za sportem, za kulturou či z důvodů 

náboţenských, pracovních a obchodních, se stalo neodmyslitelnou součástí ţivota lidí  

a současného ţivotního stylu.  

Cestovní ruch bývá často označován za nejvýznamnější průmyslové odvětví, ve 

kterém vzniká nejvíce pracovních příleţitostí. Objem trţeb v cestovním ruchu se řadí na třetí 

místo, hned po petrochemickém a automobilovém průmyslu. Podstatným způsobem ovlivňuje 

tvorbu hrubého domácího produktu, pozitivně ovlivňuje platební bilanci státu jako důleţitá 

exportní komodita, tvoří příjmy státního rozpočtu. Má vliv na příjmy místních rozpočtů a tím 

pomáhá zlepšovat ekonomickou situaci obcí a regionů.  

Cestovní ruch se významně podílí na ekonomických ukazatelích a tvorbě HDP  

a je významným faktorem přispívajícím k rozvoji jednotlivých lokalit v České republice. 

Ovšem ne kaţdá oblast má vhodné předpoklady k cestovnímu ruchu. Potenciální turisté mají 

zájem především o oblasti s bohatými přírodními a kulturními podmínkami.  

V posledních desetiletích zaznamenal cestovní ruch v České republice nebývalý 

rozmach. I kdyţ se čeští turisté při cestování vydávají především do zahraničí, existuje velký 

počet těch, kteří zůstávají v rámci svých cestovatelských aktivit na území České republiky. 

Naše země se také stále častěji stává cílem svých cest zahraničních turistů z celého světa. 

Téma práce bylo zvoleno na základě mé osobní znalosti hodnoceného regionu 

Vyškovska. Práce nastiňuje moţné směry a podněty k rozvoji této perspektivně se rozvíjející 

oblasti, která má přímý dopad na ekonomiku dané lokality. Přestoţe je krajina regionu 

Vyškovska převáţně intenzivně zemědělsky obhospodařována, vyskytuje se zde několik 

ceněných lokalit z hlediska ochrany přírody. Mezi nejhodnotnější patří přírodní parky 

Rakovecké údolí a Říčky s výskytem chráněných druhů rostlin a ţivočichů. Region ale také 

nabízí nespočet historických památek. Díky kulturnímu bohatství, přírodním půvabům  

a bohaté nabídce nejrůznějších aktivit se Vyškovsko můţe porovnávat s jinými turistickými 

oblastmi jiţní Moravy.  
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Samotné město Vyškov po staletí představuje kulturní, společenské a hospodářské 

centrum regionu. K Vyškovu se váţe bohatá historie, díky níţ patřil odnepaměti  

k předním moravským sídlům. Dnes je však především moderním evropským městem, které 

svým obyvatelům i návštěvníkům nabízí řadu moţností, jak zde strávit příjemné chvíle. 

1.1 Metodika zpracování 

V teoretické části práce jsem vyuţívala českou i zahraniční odbornou literaturu 

z oboru cestovního ruchu a marketingu.  

Za hlavní zdroje informací v mé vlastní práci mi poslouţily především internetové 

stránky Vyškova, regionu Vyškovska i jednotlivých mikroregionů Vyškovska. Internet jsem 

vyuţila i pro získání kartografických údajů. Jako další zdroj informací jsem pouţila veškeré 

dostupné propagační materiály, jako jsou broţury, letáky a prospekty. V rámci mé práce jsem 

také provedla terénní šetření, kdyţ jsem navštívila Turistické informační centrum ve Vyškově 

a veletrh Region Tour v Brně, kde se Vyškovsko úspěšně prezentovalo.  

Při hodnocení potenciálu oblasti mi poslouţila práce Ústavu územního rozvoje Vyuţití 

potenciálu cestovního ruchu v České republice.  

1.2 Cíle práce 

Cílem práce je poukázat na turistický potenciál Vyškovska na základě současného 

stavu a propagovaných turistických atraktivit a nalézt moţné způsoby rozvoje turistiky v dané 

lokalitě. Chtěla bych vyuţít výsledky vlastního průzkumu k lepšímu poznání regionu a pouţít 

je k nalezení silných a slabých míst turistiky Vyškovska a z toho vyvodit sofistikovaná 

doporučení v této oblasti. 

Sledovaná lokalita disponuje doposud nevyuţitým potenciálem ke zkvalitnění 

poskytovaných sluţeb a celkové atraktivnosti cestovního ruchu, na který chce práce ukázat. 

Budu hodnotit a srovnávat jednotlivé předpoklady ORP Vyškova (Obec s rozšířenou 

působností) s více známou ORP Slavkovem u Brna. Práce také uvede nejvíce atraktivní 

oblasti pro potenciální turisty. 
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V poslední kapitole své vlastní práce provedu SWOT analýzu na základě všech 

zjištěných informací, kde zhodnotím slabé a silné stránky regionu a moţné příleţitosti  

a hrozby, které se týkají cestovního ruchu v této oblasti. 



11 

 

2 DOSAVADNÍ STAV POZNÁNÍ 

Cestovní ruch je mnohostranným odvětvím, které zahrnuje dopravu, turistická 

zařízení, poskytující ubytování a stravování, sluţby cestovních kanceláří a agentur, 

průvodcovské sluţby, turistické informační systémy a další infrastrukturu či další sluţby 

cestovního ruchu. Odvětví cestovního ruchu patří mezi nejvýznamnější součásti národní  

i světové ekonomiky. 

Definice cestovního ruchu podle UNWTO (United Nations World Tourism 

Organization – Světová organizace cestovního ruchu): 

„Cestovní ruch je činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své 

obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času  

a služebních cest (osoba nesmí být odměňována ze zdrojů navštíveného míst)“. [13] 

Podle dostupné národní odborné literatury lze charakterizovat cestovní ruch takto:  

„Cestovní ruch je významný společensko-ekonomický fenomén jak z pohledu 

jednotlivce, tak i společnosti. Každoročně představuje největší pohyb lidské populace nejen za 

účelem rekreace, ale i poznávání. Je pozoruhodnou součástí spotřeby  

a způsobu života obyvatel, zejména ekonomicky vyspělých zemí. Cestovní ruch zaujímá téměř 

stejně významné postavení ve světovém vývozu jako telekomunikace, ropný, chemický  

a automobilový průmysl“. [3, str. 3] 

„Cestovní ruch je jedním z největších a nejrychleji se rozvíjejících průmyslů světa. Má 

vliv na zaměstnanost, na tvorbu hrubého domácího produktu, vytváření devizových rezerv 

státu, záchranu kulturních, uměleckých a historických památek, zvyšuje všeobecnou 

vzdělaností úroveň obyvatelstva“. [5, str. 9] 

Jako synonymum k pojmu cestovní ruch se stále častěji pouţívá pojem turismus, tento 

pojem je téměř stejný ve všech světových jazycích.  
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2.1 Druhy cestovního ruchu 

Podle Heskové [3, str. 21] se rozlišují tyto druhy cestovního ruchu: 

 „rekreační cestovní ruch 

 sportovní cestovní ruch 

 dobrodružný cestovní ruch 

 myslivecký a rybářský cestovní ruch 

 náboženský cestovní ruch 

 lázeňský cestovní ruch 

 zdravotní cestovní ruch 

 obchodní cestovní ruch 

 kongresový cestovní ruch 

 stimulační cestovní ruch“ 

2.2 Trh cestovního ruchu 

Trh cestovního ruchu je výrazně segmentován, a to podle motivace a potřeb, podle 

demografického hlediska, ekonomické situace, národnostního sloţení atd. Skládá se z celé 

řady organizací: 

 „cestovní kanceláře (touroperátoři) a prodejci zájezdů (cestovní agentury) 

 dopravní společnosti 

 komerční ubytovací zařízení 

 stravovací zařízení 

 návštěvnické atraktivity 

 zábavní parky“ [3, str. 62] 

Na trh působí řada faktorů, jako jsou politické a společenské změny, vývoj 

ekonomiky, demografická struktura populace, právní úpravy, technologický pokrok, změny 

ţivotního stylu, móda, mnoţství volného času atd.  

2.3 Subjekt cestovního ruchu 

Za subjekt cestovního ruchu je povaţována osoba, která uspokojuje své potřeby 

spotřebou statků cestovního ruchu, a během cestování nebo pobytu mimo své trvalé bydliště. 

Subjekt cestovního ruchu je ve skutečnosti základním prvkem v utváření poptávky  

a spotřebitelem produktu cestovního ruchu.  

„Stálý obyvatel v domácím cestovním ruchu je osoba, která žije alespoň šest po sobě 

následujících měsíců v jiném místě před příchodem do jiného místa na kratší dobu než šest 



13 

 

měsíců. V zahraničním cestovním ruchu je to osoba, která žije v zemi alespoň jeden rok před 

příchodem do jiné země na kratší dobu než jeden rok. Jde tedy o občany státu a cizince 

splňující tato kritéria“.  

„Návštěvník je osoba, která v domácím cestovním ruchu cestuje na jiné místo v zemi 

svého trvalého bydliště na dobu kratší než šest měsíců. V zahraničním cestovním ruchu 

cestuje do jiné země na dobu přesahující jeden rok s tím, že hlavní účel cesty je v obou 

případech jiný než výkon výdělečné činnosti“.  

„Turista je osoba, která v domácím i zahraničním cestovním ruchu splňuje kritéria 

návštěvníka. Účast turisty na cestovním ruchu je spojena minimálně s jedním přenocováním“.   

„Výletník je návštěvník, který necestuje na kratší dobu než 24 hodin s tím, že 

přenocuje v navštíveném místě“. [3, str. 13,14]  

2.4 Objekt cestovního ruchu 

Za objekt cestovního ruchu je povaţováno všechno, co je důvodem ke změně pobytu 

účastníka cestovního ruchu. Objekt je tedy nositelem nabídky a cílovým místem. Kvalitu 

objektu formují sluţby a zboţí vyráběné podniky a institucemi cestovního ruchu.  

Podle odborné literatury se pouţívá pojem destinace cestovního ruchu (světadíl, stát, 

region, obec). Podle WTO představuje destinace místo s atraktivitami a s nimi spojenými 

zařízeními a sluţbami cestovního ruchu, které si účastník cestovního ruchu nebo skupina 

vybírá pro svou návštěvu a které poskytovatelé přinášejí na trh.  

Typologizace destinací 

Podle atraktivit i aktivit byly destinace rozděleny na typy: „lázeňský, přírodní, u vodní 

plochy, venkovský, kulturně-poznávací, historický, zimních sportů, náboženský (poutní), 

rekreační, příhraniční, a atrakční (s komplexem uměle vytvořených atraktivit)“ [5, str. 17] 

Podle D. Buhalise je pro pro destinaci cestovního ruchu charakteristických šest 

komponentů, nazývaných téţ „6 A“ a to: 

 „Attractions – primární nabídka cestovního ruchu, která množstvím, kvalitou  

a atraktivitou vyvolává návštěvnost (přírodní, kulturně-historický potenciál) 
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 Accessibility  a ancillary services – všeobecná infrastruktura, která umožňuje přístup 

do destinace, pohyb za atraktivitami destinace, patří sem také služby využívané 

především místními obyvateli (telekomunikační, zdravotnické, bankovní, poštovní 

apod.) 

 Amenities – suprastruktura a infrastruktura cestovního ruchu, které umožňují pobyt 

v destinaci a využití jejích atraktivit (ubytovací, hostinská, sportovně-rekreační, 

kulturně-společenská a jiná zařízení) 

 Available packals – připravené produktové balíčky 

 Activities – rozmanité aktivity“. [1, str. 98] 

 

Kvalita turistické destinace  

Je zpravidla formována těmito atributy: 

 přírodní turistický potenciál – geomorfologické, klimatické, hydrologické  

a biologické zajímavosti 

 antropogenní turistický potenciál – zajímavosti vytvořené člověkem 

hmotný turistický potenciál – kulturní a historické památky, technické památky  

a moderní stavby 

 nehmotný turistický potenciál - historie, kultura, tradice, obyčeje, zvyky, mýty, 

legendy, gastronomie, akce a události 

2.5 Předpoklady cestovního ruchu 

„Obecně platí, že cestovní ruch se realizuje v prostoru – v destinaci, že v destinacích 

jsou lokalizovány atraktivity, v nichž je odpovídající infrastruktura a potřebné služby 

cestovního ruchu a co je hlavní, že realizaci zabezpečují pracovníci cestovního ruchu 

(aktéři)“. [9, str. 5] 

Podle Čertíka se předpoklady cestovního ruchu dělí na: „přírodní, kulturně-historické, 

sociálně-ekonomické, materiálně-technické, politické, ekologické, personální, administrativní, 

demografické“ [2, str. 19] 

 

 



15 

 

Podle Morávkové a Drobné tvoří předpoklady cestovního ruchu tyto tři faktory: 

 selektivní (stimulační) faktory 

 lokalizační faktory 

 realizační faktory 

2.5.1 Selektivní (stimulační) faktory  

Selektivní faktory vyjadřují způsobilost společnosti dané oblasti či země podílet se na 

cestovním ruchu aktivně i pasivně. Umoţňují vybrat ty obyvatele nebo ty oblasti, které mají 

nejlepší předpoklady pro účast na cestovním ruchu.  

Selektivní faktory se dělí na objektivní a subjektivní. Mezi objektivní faktory patří 

zejména politická a bezpečnostní stabilita oblasti, ekonomická a ţivotní úroveň jejich 

obyvatel, stav ţivotního prostředí apod. Do skupiny subjektivních selektivních (stimulačních) 

faktorů patří psychologické pohnutky (např. vlastní záţitky a zkušenosti, poznatky o místních 

kulturách, vliv reklamy na jednotlivce apod.), kterými je ovlivňováno rozhodování jednotlivce 

nebo skupiny obyvatel k účasti na cestovním ruchu a k výběru lokality pro cestovní ruch. 

Velkou roli zde hraje reklama, propagace, zkušenost a módnost. 

2.5.2 Lokalizační faktory  

Rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním 

ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z hlediska charakteru a kvalit společenských 

podmínek a atraktivit. Dělí se na přírodní předpoklady a kulturní předpoklady.  

Mezi přírodní předpoklady patří klima (podnebí), hydrologické poměry, reliéf, 

geologie, flóra a fauna. Kulturní předpoklady vyplývají z výsledků tvořivé činnosti člověka  

a souvisejí s historickým vývojem území. Předmětem zájmu turistů jsou architektonické 

památky, muzea, galerie, archeologické lokality, technické památky, významné parky  

i památky lidové architektury.  

2.5.3 Realizační faktory 

Realizační faktory mají dominující postavení pro konečnou fázi uskutečňování 

cestovního ruchu. Dopravní předpoklady patří mezi základní podmínky. O přitaţlivosti území 

rozhoduju nejen moţnost dopravního spojení, ale zejména hustota a kvalita dopravní sítě. 
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Materiálně-technické předpoklady vyjadřují vybavení území ubytovacími, stravovacími, 

zábavními, kulturními, sportovními a dalšími zařízeními, která uspokojují potřeby účastníků 

cestovního ruchu. [6] 

Podrobněji se touto tématikou zabývá například i Czechtourism. [29] 

Podle jiné literatury se předpoklady (atraktivity) mohou dělit následovně:  

 „Kulturní atraktivity 

o archeologické (hroby, pohřebiště, mohyly, jeskyně, opevněné základy 

objektů, keramika, sošky, zbraně, nástroje) 

o historické (historické světské i církevní objekty),  

o etnografické, folklorní (obydlí, předměty, kroje, tance)  

o atraktivity antické, středověké, novověké,  

o náboženské, religiózní (poutní), církevní objekty (kaple, kláštery, 

kostely, mauzolea, hřbitovy, zvony) 

 Technické atraktivity 

o dopravní (dopravní stavby – mosty, tunely, kanály) 

o architektonické (hamry, mlýny, kovárny, výrobny skla, papíru, tvrze, 

hrady, zámky, městská jádra, městské čtvrti, náměstí, radnice, tržnice, 

haly, stadiony) 

o hydrologické (přehrady, jezera, kanály, rybníky, vodojemy) 

o vojenské (opevnění, citadely, kasematy, pevnosti, vojenské hřbitovy) 

o hutnické (hutě, kovárny, strojírny) 

o agrární (sýpky, pivovary, vodní mlýny) 

o dřevařské (pily, kolárny) 

 Společenské atraktivity 

o slavnosti, festivaly, koncerty, místa historických, politických, vojenských 

událostí, rodné domy 

 Obchodní atraktivity 

o veletržní areály 
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 Sportovní atraktivity 

o soutěže, závody, mistrovství, sportovní a rekreační objekty (aquaparky), 

sportovní objekty (stadiony, skokanské můstky) 

 Zábavní atraktivity 

o zábavní parky, bludiště“ [9, str. 52] 

2.6 Rozvoj cestovního ruchu v destinaci 

Při kvalitním managementu je cestovní ruch pro destinaci přínosem, a to především 

v oblasti ochrany ţivotního prostředí, sociálně-kulturní a ekonomické oblasti.  

Mezi pozitivní dopady, které cestovní ruch přináší, patří například nová pracovní 

místa, zvýšení finančních příjmů obce i obyvatel, rekonstrukce kulturních památek a zlepšení 

infrastruktury (doprava, parkoviště). Negativní dopady spočívají především v ohroţení 

přírodního bohatství, negativním vnímání návštěvníků místními obyvateli, ztrátě soukromí 

místních obyvatel a ztrátě jedinečnosti specifické lokální kultury. 

Marketing destinace 

„Marketing destinace (destinační marketing) představuje významný nástroj pronikání 

destinací na mezinárodní i domácí trh turismu na regionální, lokální  

i národní úrovni. Propojuje v sobě strategickou, taktickou a administrativní rovinu 

s přihlédnutím k potřebám transformace na nové podmínky trhu cestovního ruchu“.  

[8, str. 76] 

Podstata marketingu destinace spočívá v orientaci všech subjektů na uspokojení potřeb 

a poţadavků návštěvníků destinace za účelem dosaţení zisku.  

Efektivní marketingová komunikace destinace cestovního ruchu musí zohledňovat 

následující specifika produktu cestovního ruchu. Vedle charakteristických znaků sluţeb, 

kterými jsou nehmatatelnost, proměnlivost, nedělitelnost a pomíjivost jsou to tyto zvláštnosti: 

 časová a místní vzdálenost nákupu a realizace produktu destinace cestovního ruchu 

 zvýšený podíl emočních faktorů a velký význam ústní reklamy při nákupním 

rozhodování 

 důraz na image 
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 důraz na komunikativní dovednosti jak distribučních článků, tak  

i poskytovatelů sluţeb. 

Cíle marketingu destinací 

Podle Hornerové a Swarbrooka mezi cíle marketingu v cestovním ruchu patří 

například:  

 „Zlepšit pověst oblasti, a tak přilákat investory, kteří tam postaví své továrny  

a zřídí své kanceláře 

 Rozšířit počet a vybavení zařízení, které mohou používat místní občané. Příjmy 

z cestovního ruchu mohou pomoci udržet při životě místní obchody, divadla  

a restaurace, které by zbankrotovaly, kdyby se musely spoléhat pouze na místní 

zákazníky. Cestovní ruch také může být důvodem i zdrojem financí pro rozvoj 

infrastruktury, kterou využijí místní občané, například nových silnic nebo letišť. Totéž 

platí o nových atraktivitách, například o muzeích. 

 Vzbudit v občanech hrdost na svou oblast. K tomu přispívají projevy zájmu turistů  

o danou oblast.  

 Získat odůvodnění a financování pro zlepšení místního životního prostředí.  

 Snaha zlepšit politickou přijatelnost destinace pro lidi z vnějšku tím, že uvidí destinaci 

takovou, jaká skutečně je, nebo takovou, jakou ji vláda chce ukazovat turistům“.  

[4, str. 290,291] 

Propagace turistické destinace 

Plánování a řízení reklamy je vţdy podřízeno správným výběrem cílové skupiny  

a poţadavkům na obsah sdělení. 

Mezi nejvyuţívanější nástroje reklamního mixu destinací patří:  

 vlastní tištěné broţury, katalogy, letáky, audiovizuální a další materiály 

 reklama v televizi pomocí specializovaných kanálů o cestování, národních  

a nadnárodních kanálů pro plošnější reklamu destinace 

 rozhlasová reklama 

 postery a billboardy  

 reklama v kině 

 internet neplní jen úlohu propagačního média, ale i informačního zdroje. 
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Reklamní aktivity musí být naplánovány s ohledem na cíle destinace. Cíle reklamy 

v turismu vycházejí z cílů komunikačního mixu a lze je podle Evanse, Bernama a Kotlera 

rozdělit do čtyř oblastí: 

 „Informační cíle reklamy, tedy vytvoření povědomí o destinaci, speciálních službách 

nebo cenách, překonání negativních postojů klientů k destinaci, zasažení nových 

cílových skupin a získání informací o klientech (dotazníky, ankety). 

 Přesvědčovat cíle reklamy, která se snaží o posílení klientova vnímání destinace,  

o zvýšení loajality klienta a o přetažení klienta od konkurenčních destinací nebo  

o změnu názoru klientova názoru na kvalitu služeb destinace. 

 Připomínající cíle reklamy znamenají připomenutí existence destinace  

a produktů v destinaci stejně jako možnost jejich rezervace.  

 Tzv. cíle obchodní, např. zlepšení a posílení distribuční sítě“. [7, str. 346] 

CzechTourism 

„Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism je státní příspěvkovou organizací 

Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Byla zřízena v roce 1993 za účelem 

propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním a od roku 

2003 také na domácím trhu. Významnými partnery agentury při této propagaci jsou domácí 

turistické regiony, města a obce i podnikatelské subjekty. 

CzechTourism se v rámci podpory příjezdového a domácího cestovního ruchu zaměřuje 

zejména na propagaci konkrétních oblastí cestovního ruchu, kterými jsou lázeňství, česká 

gastronomie, kongresová a incentivní turistika a golfová turistika, ale i další témata: 

bohatství historie, zážitková a aktivní dovolená. Kromě těchto zmíněných oblastí 

CzechTourism dlouhodobě propaguje v domácím cestovním ruchu regionální akce, které byly 

vybrány ve spolupráci se zástupci krajů“. [11] 

Ostatní instituce cestovního ruchu 

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je podle kompetenčního zákona pověřeno výkonem 

státní správy v oblasti cestovního ruchu.  

 Regionální orgány a státní správy působí na úrovni krajských úřadů a na úrovni 

jednotlivých městských a obecních úřadů.  

 Orgány samosprávy v oblasti cestovního ruchu 
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 Regionální, občanská sdruţení v cestovním ruchu 

 Informační centra 

 Profesní sdruţení cestovního ruchu 

Podrobněji popsané instituce a jejich funkce jsou uvedeny například v knize Cestovní 

ruch od Morávkové a Drobné. [6] 

2.7 Hlavní faktory regionálního rozvoje ČR 

Tyto faktory jsou rozvojovým potenciálem regionů a tvoří je: 

 přírodní zdroje a přírodní prostředí jako dlouhodobé determinanty regionálního 

rozvoje, 

 hmotné faktory v podobě jejich produkčního potenciálu a infrastruktury, 

 nehmotné faktory zejména inovace a schopnost jejich vytváření a šíření, dostupnost  

a účinné vyuţití informační a komunikační technologie, institucionální prostředí, 

lidské zdroje s příslušnou úrovní dovedností a odborného vzdělání. [23] 
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3 CHARAKTERISTIKA VYŠKOVSKA 

3.1 Geografická poloha 

Vyškovsko se nachází na jiţní Moravě, nedaleko od její metropole Brna.  

Na západě jej ohraničuje atraktivní Moravský kras, z jihozápadní strany slavkovské bojiště  

a severovýchodně přechází v úrodnou hanáckou níţinu.  

3.2 Vyškovsko v administrativním členění 

Region Vyškovsko patří do jihomoravského kraje. Kraje jsou rozděleny do jednotlivých 

okresů, Vyškovsko patří do okresu Vyškov. V rámci okresů se nachází obce s rozšířenou 

působností. V okresu Vyškov se vyskytují tři obce s rozšířenou působností, já se ve své práci 

budu věnovat ORP Vyškov. 

Region Vyškovsko má rozlohu 547 km
2
, počet obyvatel 51 206, hustota obyvatel na  

1 km
2
 je 94 obyvatel (průměr ČR je 132). Region Vyškovsko tvoří celkem 42 obcí, z toho 

města Rousínov, Ivanovice na Hané a Vyškov.  

Turistické regiony 

V roce 2010 vešlo v platnost nové marketingové turistické členění České republiky na 

17 turistických regionů, kde Vyškovsko patří do regionu Jiţní Morava. Turistické regiony 

slouţí k prezentaci potenciálu cestovního ruchu České republiky. Jsou také základní 

jednotkou národní propagace.  

Turistické oblasti 

Turistické regiony se dělí na menší území, na tzv. turistické oblasti, které slouţí pro 

rozvoj domácího cestovního ruchu. Potenciál určitého území vytváří vhodné předpoklady pro 

realizaci konkurenceschopné nabídky produktů cestovního ruchu. V České republice je  

40 turistických oblastí. Vyškovsko se řadí do regionu Brno a okolí.  
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Obr. 3.1 Turistické regiony České republiky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Czechtourism [14] 

Obr. 3.2 Turistické oblasti České republiky 

Zdroj: Czechtourism [15] 

1. Praha, 2. Střední Čechy – západ, 3. Střední Čechy – jih, 4. Střední Čechy – severovýchod – Polabí, 

 5. Jiţní Čechy, 6. Šumava, 7. Český les, 8. Plzeňsko, 9. Západočeské lázně, 10. České Středohoří a Ţatecko,  

11. Krušné hory a Podkrušnohoří, 12. České Švýcarsko, 13. Českolipsko, 14. Jizerské hory, 15. Český ráj,  

16. Krkonoše a Podkrkonoší, 17. Kladské pomezí, 18. Hradecko, 19. Orlické hory a Podorlicko, 20. Pardubicko,  
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21. Chrudimsko - Hlinecko, 22. Kralický Sněţník, 23. Českomoravské pomezí, 24. Vysočina, 25. Znojemsko  

a Podyjí, 26. Pálava a Lednicko-Valtický areál, 27. Slovácko, 28. Brno a okolí, 29. Moravský kras a okolí,  

30. Kroměříţsko, 31. Zlínsko a Luhačovicko, 32. Valašsko, 33. Beskydy - Valašsko, 34. Těšínské Slezsko,  

35. Ostravsko, 36. Poodří - Moravské Kravařsko, 37. Opavské Slezsko, 38. Střední Morava, 39. Jeseníky – 

západ, 40. Jeseníky - východ 

Obce s rozšířenou působností 

Ústav územního rozvoje se zabývá Vyškovem jako obcí s rozšířenou působností 

(ORP). Ústav územního rozvoje byl zaloţen v roce 1994. Je organizační sloţkou státu (dříve 

rozpočtovou organizací), zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Působí v oborech územní 

plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů 

a obcí České republiky a cestovní ruch. 

Obr. 3.3 ORP Vyškov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ÚUR [16] 

 



24 

 

3.3 Rozdělení Vyškovska do mikroregionů 

V rámci Vyškovska se přirozeně vyděluje pětice mikroregionů, jejichţ názvy často 

charakterizují i jejich geografické začlenění: Drahanská vrchovina, Ivanovická brána, 

Melicko, Rakovec a Větrník. 

Obr. 3.4 Mikroregiony Vyškovska 

 

 

 

 

 

Zdroj: Region Vyškovsko [17] 

Drahanská vrchovina 

Do mikroregionu Drahanská vrchovina patří tyto obce: Drnovice, Habrovany, 

Jeţkovice, Krásensko, Luleč, Nemojany, Nové Sady, Olšany, Podomí, Račice – Pístovice, 

Ruprechtov a Studnice. 

Drahanská vrchovina se rozkládá severovýchodně od Vyškova. Více neţ poloviny ji 

pokrývají lesy, protkané hustou sítí značených turistických tras, cyklotras a naučných stezek. 

Jiţní část mikroregionu leţí v nadmořské výšce od 260 metrů nad mořem, severní část leţí na 

náhorní rovině ve vyšších nadmořských výškách aţ 600 metrů.  

Melicko 

Melicko leţí severovýchodně od města Vyškov. Ve zdejší rozmanité krajině se dají 

nalézt hluboké lesy s klidnými zákoutími a prosluněné svahy. Do mikroregionu Melicko patří 

tyto obce: Podivice, Zelená Hora, Radslavice, Drysice. Sídlem mikroregionu je starobylá obec 

Pustiměř.  
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Ivanovická brána  

Do mikroregionu Ivanovická brána patří tyto obce: Ivanovice na Hané, Dětkovice, 

Hoštice-Heroltice, Křiţanovice u Vyškova, Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice, 

Prusy-Boškůvky, Rybníček, Švábenice, Topolany, Váţany.  

Tato oblast se nachází východně od Vyškova. Zdejší krajina je odnepaměti spojována 

s přívlastkem úrodná, stále více se však prosazuje také jako turisticky zajímavá. Přirozeným 

centrem oblasti jsou nejníţe poloţené Ivanovice na Hané.  

Větrník 

Mikroregion Větrník leţí jiţně od Vyškova. Jeho jméno je odvozeno od Národní 

přírodní rezervace Větrníky, která se vyskytuje v jeho bezprostředním sousedství. 

Mikroregion se skládá ze 6 obcí: Bohdalice-Pavlovice, Draţovice, Hlubočany, Kučerov, 

Lysovice, Rostěnice-Zvonovice.  

Rakovec 

Mikroregion Rakovec leţí na území Vyškovské brány, jihozápadně od Vyškova. Jeho 

název je odvozen od potoka Rakovec, který se vlní zdejší krajinou. Střediskem oblasti je 

město Rousínov. Mikroregion se skládá ze šesti obcí: Habrovany, Komořany, Olšany, 

Podbřeţice, Rousínov, Tučapy.  

3.4 Historie Vyškovska 

Stopy nejstaršího osídlení regionu Vyškovska, respektive oblasti Drahanské 

vrchoviny, sahají aţ do doby kamenné. Významné památky pochází z doby bronzové  

a ţelezné, a to v podobě opevněných hradisek nad Lulčí, u Jeţkovic a nad Rakoveckém 

údolím. O osídlení současného mikroregionu Melicka v mladší době kamenné vypovídají 

četné archeologické nálezy. V oblasti Rousínova bylo nalezeno mnoho historických 

předmětů, mezi které patří například bronzové a ţelezné šperky, zlomky keramiky a obilní 

jámy. V 8. století se na území obce Pustiměře usadili Slované a zbudovali zde opevněné 

hradiště, které se v době Velké Moravy stalo střediskem celého regionu. V Pustiměři se také 

nachází pozůstatky románské rotundy z 12. století. Město Rousínov je poprvé písemně 

zmiňován v roce 1222 v listině krále Přemysla Otakara I. a Jindřicha Vladislava.  
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Na území Vyškovska se nachází mnoho architektonických památek, ať uţ to jsou 

zámky např. v Drnovicích, Račicích, Bohdalicích, nebo sakrální stavby.  

Srdcem regionu je po staletí Vyškov. Město s bohatou historií patřilo odnepaměti  

k předním moravským sídlům, rozkládalo se na křiţovatce odchodních cest směřujících od 

Brna do Olomouce a Kroměříţe. První písemná zmínka o Vyškově se nachází v listině 

olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1411. Více neţ 600 let se město rozvíjelo  

a bohatlo právě díky olomouckým biskupům. Kolem roku 1423 bylo město zpustošeno husity, 

o půl století později jej vypálilo vojsko českého krále Jindřicha z Poděbrad a během třicetileté 

války v polovině 17. století město dvakrát vyplenili Švédové. Naštěstí pro Vyškov se 

olomouckým biskupům vţdy podařilo válečné škody zahladit. Největšího rozkvětu dosáhlo 

město koncem 17. století za panství biskupa Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu. Ten nechal 

přistavět k zámku rozsáhlé přírodní křídlo, v němţ zřídil bohatou obrazárnu, a nechal rozšířit 

zámeckou zahradu. Do města přenesl dočasně i biskupskou mincovnu. Vyškov byl tehdy 

přezdíván "Moravské Versailles". Zlom v rozvoji Vyškova představoval ničivý poţár v roce 

1753, kdy vyhořelo téměř celé město včetně zámku. I kdyţ zámek hostil i později řadu 

významných návštěv (v roce 1800 zde nocoval ruský generál Suvorov a v předvečer bitvy 

u Slavkova v roce 1805 se zde dokonce sešel ruský car Alexander s rakouským císařem 

Františkem), své bývalé slávy uţ nikdy nedosáhl.  

Po roce 1850 se město Vyškov stalo sídlem okresu, coţ znamenalo i rozvoj zdejšího 

bankovnictví, obchodní infrastruktury, ale také školství, kultury a spolkového ţivota.  

Od 2. poloviny 30. let 20. století je Vyškov sídlem vojenské posádky a v dnešní době dokonce 

představuje nejvýznamnější armádní výcvikové i školicí středisko ve státě. [18] 
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3.5 Předpoklady cestovního ruchu Vyškovska 

3.5.1 Lokalizační faktory 

3.5.1.1 Přírodní předpoklady 

Vyškovsko je obklopeno bohatou přírodou. Nabízí svým návštěvníkům husté lesy, 

kopce i klidná údolí s potůčky. Vyškovem protéká řeka Haná, která pramení na Drahanské 

vrchovině. Region se řadí k teplejším místům České republiky a uvádí se jako oblast  

s průměrnými sráţkami, proto jsou zde velmi vhodné podmínky i pro pěstování náročných 

rostlin.  

Přírodní zajímavostí je přírodní rezervace Ve Ţlebcách, která chrání listnatý les  

s jedinečnou skladbou stromů. Nejbohatším místem na floru a faunu je bez pochyby oblast 

potoka Rakovec, která se nachází v přírodním parku Rakovecké údolí. Dají se zde spatřit  

i chráněná zvířata jako jsou ledňáčci, mloci či raci říční. Mezi vzácné květiny, které zde 

vyskytují, patří lilie, kosatec a mečík. Další bohatou oblastí je národní přírodní rezervace 

Větrník, kde je moţno napočítat aţ 23 chráněných a 43 ohroţených druhů rostlin. Rájem pro 

milovníky rostlin, obojţivelníků či brouků všemoţných druhů je i přírodní park Říčky. 

Dále se zde nacházejí přírodní rezervace Studnické louky, přírodní rezervace 

Zouvalka, která je ojedinělým místem stepní vegetace s výskytem zvláště chráněných druhů 

rostlin, přírodní památky Nad Medlovickým potokem, Panská skála, Roznitál a několik 

desítek památných stromů. 
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Obr. 3.5 Chráněná území přírody ORP Vyškov 

Zdroj: Rozbor udrţitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Vyškov [23] 

3.5.1.2 Kulturní předpoklady  

 Historické památky ve Vyškově 

Zámek 

Původně gotický hrad z 15. století byl přestavěn za biskupa Karla  

z Lichtenštejna podle projektu Giovanniho Pietra Tencally v letech 1665-1682. Součástí 

zámku je i zámecká zahrada. Architektonickou dominantou zahrady je lodţie z roku 1673.  

V průčelí má 7 arkád s toskánskými sloupy, horní část zdobí balustráda. 

V budově zámku je umístěno Muzeum Vyškovska, které nabízí k prohlídce osm 

stalých expozic i zajímavé aktuální výstavy. Muzeum soustřeďuje sbírky historické, 

archeologické, národopisné a sbírku výtvarného umění. Známá je rozsáhlá kolekce vyškovské 

lidové keramiky, jejíţ výroba měla ve Vyškově své zázemí od počátku 18. století do roku 

1945. 
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Hradby 

Město bylo opevněno snad jiţ od poloviny 14. století, kamenné městské opevnění 

vzniklo v 15. století. Zbytky hradeb se nyní nacházejí za kostelem Nanebevzetí Panny Marie  

a v ulici Pivovarská. Výška hradeb dosahuje tří, někde i šesti metrů, síla zdiva je zhruba  

155 cm.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Barokizovaný, pozdně gotický farní kostel byl postaven v letech 1464-1466. Autorem 

freskové výzdoby s legendou o sv. Otýlii je augsburský malíř Johanes Drenttwet. 

Hřbitovní kostel Panny Marie 

Kostel P. Marie s klášterem kapucínského řádu zaloţil kardinál František Ditrichštejn 

v roce 1617. Za císaře Josefa II. byl klášter zrušen. Průčelí kostela je zdobeno freskovým 

obrazem s postavou Mnicha kapucínského řádu. 

Kostel sv. Michala v Brňanech 

Je presbytářem farního kostela patrně z přelomu 14. a 15. století. Jako středověké 

prvky se v kapli dochovaly dva kamenné pilíře.  

Kostel Nejsvětější Trojice v Dědicích 

Farní kostel stojí na místě původního gotického chrámu ze 14. století. Mešní roucha  

i liturgické nádoby pocházejí ze zrušeného tišnovského kláštera. Koncem  

2. světové války byl chrám značně poškozen, po válce postupně opravován. Za zhlédnutí stojí 

nová kříţová cesta od řezbáře Ladislava Vančury z Valašské Bystřice, která byla instalována 

v roce 1996. V témţe roce byly dokončeny celkové úpravy exteriéru chrámu. 

Radnice  

Dominantou náměstí je renesanční radnice s radniční věţí, postavená v roce 1569.  

V přízemí jsou dodnes zachovány zbytky renesančního podloubí, za pozornost stojí 

renesanční intarsované dveře a štuková dekorativní výzdoba z 18. století. Současná podoba 

věţe vznikla aţ po druhé světové válce. K budově přiléhá úzká ulička, překlenutá rozpěrnými 

oblouky, tzv. prampouchy. Radniční věţ má absolutní výšku 57,33 m a nahoru vede  

152 schodů.  

 



30 

 

Morový sloup 

Mariánský morový sloup na Masarykově náměstí je dílem sochaře Christiana Probstla 

z roku 1718. Zdobí jej sochy čtyř morových světců. Radní ho nechali postavit po morových 

epidemiích, které řádily počátkem 18. století. Po stranách sloupu stojí sochy sv. Jana 

Nepomuckého a sv. Floriána.  

Kašna 

Barokní kašna s motivem Ganymeda sedícího na orlu byla vytvořena  

v 18. století. 

Studna 

Městská studna pochází z roku 1839. Kamenná deska s tesaným znakem města 

Vyškova je dílem olomouckého sochaře Vojtěcha Hořínka. Studna byla kompletně 

restaurována v roce 2008.  

Ţidovské památky 

Vyškovská synagoga, novorománská stavba s pozdějšími úpravami, byla postavena 

v roce 1885 na jiţní straně východní části hlavního Masarykova náměstí. Jedná se o zcela 

ojedinělý případ v celé České republice, kdy synagoga stála přímo na hlavním náměstí. 

Bohosluţby zde skončily pro malý počet věřících před rokem 1929. V budově se teď pro 

ojedinělou akustiku také pořádají koncerty. Asi 1,5 km východně od synagogy na 

Kroměříţské ulici byl v roce 1888 zaloţen ţidovský hřbitov. Na ploše 3 174 m
2
 se nachází jen 

málo hrobů, protoţe po 2. světové válce zde pohřby jiţ neprobíhaly. Po roce 1950 byla 

novoempírová obřadní síň přestavěna k obytným účelům a většina nevyuţité plochy 

přeměněna v zahradnictví. V současné době je hřbitov neudrţovaný, ale zachovaný. Jako 

součást soukromé zahrady zůstal ukrytý před zraky veřejnosti. 

Pivovar 

Byl postaven v roce 1680 z nařízení Karla z Lichtenštejna, vaření piva ve Vyškově má 

však tradici jiţ z doby předhusitské. Aţ do roku 1855 vedlo pivovar olomoucké biskupství. 

 Historické památky v regionu 

o Zámky v Račicích, Habrovanech, Drnovicích, Bohdalicích  

o Kostel sv. Martina nad Lulčí, kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech, kostel  

sv. archanděla Michaela ve Švábenicích  
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o Cyrilometodějský kříţ v Bohdalicích (památka na Cyrila a Mětoděje, kteří 

zdejším krajem podle pověsti putovali)  

o Renesanční radnice v Rousínově z 16. století  

o Větrný mlýn v Ruprechtově z roku 1873 (aspiruje i na zápis do seznamu 

památek UNESCO)  

o Soubory lidové architektury z 19. století (ţudry), spojené s původním 

německým obyvatelstvem, se nacházejí především ve vesnických 

památkových zónách Lysovice, Rostěnice a Zvonovice  

o Doškové chaloupky v Ruprechtově a Jeţkovicích  

o K ţidovským památkám patří bývalá ţidovská synagoga z roku 1591  

a působivý ţidovský hřbitov s mnoha vzácnými náhrobky v Rousínově. 

 Kulturní zařízení 

o Muzeum Vyškovska 

o Muzeum letecké a pozemní techniky - je zde moţné si prohlédnout nejrůznější 

druhy vojenské techniky několika generací v expozici Nadace letecké 

historické společnosti. 

o Ţelezniční muzeum Vyškov - muzeum na vyškovském nádraţí připomíná časy, 

kdy po kolejích jezdily černé parní lokomotivy, návštěvníci si mohou 

prohlédnout např. parní kotel nebo starý semafor.  

o Galerie TIC Vyškov- ve výstavním sále v budově radnice jsou prezentováni 

místní umělci 

o Švábenické muzeum 

o Muzeum v Hošticích a Herolticích 

o Sportovní zařízení -  Návštěvníci mohou vyuţít skatepark, paintball, kuţelky, 

bowling, squash centrum hokejový stadion, fotbalový stadion, tenisové kurty 

ve Vyškově. V okolí Drahanské vrchoviny se nachází řada turistických stezek  

i cyklotras, které jsou propojeny s trasami v Moravském krasu. V zimě je terén 

ideální pro běţecké lyţování. 

 

 

 

 

http://www.vyskov-mesto.cz/turista/vismo/o_utvar.asp?id_org=100165&id_u=1025&p1=407
http://www.vyskov-mesto.cz/turista/vismo/o_utvar.asp?id_org=100165&id_u=1026&p1=407
http://www.vyskov-mesto.cz/turista/vismo/o_utvar.asp?id_org=100165&id_u=1027&p1=407
http://www.vyskov-mesto.cz/turista/vismo/o_utvar.asp?id_org=100165&id_u=1028&p1=407
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 Kulturní akce 

o Příznivce motoristického sportu a motorismu obecně bude určitě zajímat 

pořádání automobilového závodu Böttcher Rally, který se ve Vyškově jede 

pravidelně kaţdým rokem. 

o Hudební festivaly ZpívejFest, Sborový festival Antonína Tučapského. Tvorbu 

populárních českých skupin lze kaţdoročně slyšet na festivalu, konaného  

v rámci Dne otevřených dveří vyškovského pivovaru. 

o Atmosféru středověkého Vyškova připomínají kaţdoročně v září Dny 

evropského dědictví. 

o Vyškov se také stále častěji stává místem koncertů mnoha významných 

osobností.  

o Farma Bolka Polívky v Olšanech je vyhlášená pro své zábavní a recesistické 

akce, které se zde konají během celého roku. V obci Olšany a jejím blízkém 

okolí se natáčel dnes jiţ kultovní film Dědictví aneb …, kde hlavní roli ztvárnil 

Boleslav Polívka.  

 Aquapark Vyškov 

V letní plavecké části je moţné od června do srpna vyuţít moderní 50metrový bazén, 

dále vyhřívaný bazén s protiproudem a brouzdaliště. Součástí nově zatravněného areálu  

o kapacitě 2 200 návštěvníků je taktéţ hřiště na pláţový volejbal. Návštěvníci vnitřní kryté 

části Aquaparku, jeţ je v provozu celoročně, ocení především sekci zábavních atrakcí na ploše 

přes 300 m
2
. Patří k nim masáţní lavice, dnový vzduchový rošt, vodní chrlič, dětský vodní 

hřib, bazén pro nejmenší v podobě hradu, divoký kanál či vzduchová masáţní lůţka. 

Pozornosti jistě neuniknou ani dva tobogány v délce 44 a 90 metrů. Nechybí zde však ani 

klasický 25metrový bazén. Kompletní sluţby doplňují vířivé vany, parní a finské sauny, ale  

i moţnost vyuţít nabídky masáţí. K plné spokojenosti všech je zde k dispozici i restaurace. 

Aquapark ve Vyškově patří k nejnavštěvovanějším místům i z řad zahraničních turistů. [19] 

 Dinopark Vyškov 

Nezvyklou atrakcí pro návštěvníky ze všech koutů republiky, ale i ze zahraničí, je 

Dinopark Vyškov. Nejen rodiny s dětmi, ale i dospělí, se jistě rádi vypraví do stylově 

upraveného prostředí parku, kde mohou obdivovat na tři desítky modelů druhohorních 

dinosaurů v ţivotní velikosti, z nichţ některé jsou dokonce pohyblivé a ozvučené. Návštěvníci 
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si mohou vychutnat trojrozměrnou polarizační projekci ve zdejším kinosále, kde se dozví, jak 

svět vznikal a jak před prehistorickými ještěry kdysi dávno vypadal.  

Dinopark patří k nejnavštěvovanějším místům jak z řad turistů z jiných regionů, tak 

z řad zahraničních turistů.  

 ZOO PARK Vyškov 

Nachází se v přímě blízkosti vyškovské zámecké zahrady. ZOO PARK Vyškov je 

zaměřen především na chov primitivních i exotických druhů domácích  

a hospodářských zvířat z celého světa. V současné době chovají na 560 zvířat 

ve 119-ti druzích nebo plemenech. Nachází se v přímě blízkosti vyškovské zámecké zahrady. 

ZOO PARK Vyškov je zaměřen především na chov primitivních i exotických druhů 

domácích a hospodářských zvířat z celého světa. [20] 

3.5.2 Realizační faktory 

3.5.2.1 Dopravní předpoklady 

Optimální dopravní spojení zajišťuje Vyškovu dálnice D1 a rychlostní komunikace  

E 47 i bezprostřední blízkost moravské metropole Brna s mezinárodním letištěm. Přímo ve 

městě Vyškov turisté mohou vyuţít městskou hromadnou dopravu. Město Vyškov leţí na 

velmi frekventované ţelezniční trase Brno-Ostrava. 

Cyklisté mohou vyuţít řadu cyklostezek po celém regionu. V současné době se budují 

cyklistické trasy i po celém Vyškově.  

3.5.2.2 Ubytovací kapacity 

Region Vyškovsko nabízí celkem 36 ubytovacích kapacit. Vybrala jsem největší 

hotely a nejvíce vyuţívané mezi turisty. 
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Tab. 3.1 Vybrané hotely na Vyškovsku 

Název 
Počet 

lůţek 

Cena za jednolůţkový 

pokoj/noc/bez stravy 

Cena za dvoulůţkový 

pokoj/noc/bez stravy 

Hotel Dukla Vyškov 182 450,- 750,- 

Hotel Allvet Vyškov 106 750,- 1190,- 

Hotel Atrium Vyškov 66 690,- 980,- 

Hotel Selský dvůr Vyškov 39 770,- 1020,- 

G- Hotel Luleč 34 700,- 1300,- 

U zlaté rybky Tučapy 33 500,- 1000,- 

Zdroj: Vyškov (vlastní tvorba) [21] 

3.5.2.3 Restaurační kapacity 

Vyškov i celý region Vyškovsko nabízí nespočet moţností kvalitních restaurací, barů, 

hospůdek, kaváren, vináren, i klubů. Mezi nejvyhledávanější restaurace patří například 

Acapulco restaurant, restaurace U Piráta a Besední dům ve Vyškově, dále restaurace U smrku 

v Lulči, restaurace Záloţna v Rousínově, nebo Pizzerie u Massima v Hvězdlicích. 
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4 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU  

A VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU  

NA VYŠKOVSKU 

4.1 Potenciál CR Vyškovska 

Ústav územního rozvoje se v rámci svého oboru cestovní ruch zabýval těmito problémy: 

cestovní ruch a kulturní dědictví, potenciál cestovního ruchu a vyuţití potenciálu cestovního 

ruchu. Ve své práci budu vyuţívat pouze poslední dvě uvedené problematiky.  

První územní vyhodnocení potenciálu cestovního ruchu bylo v ÚÚR zpracováno  

v roce 2001. Potenciál byl konstruován pro kaţdou obec. Ve zprávě z roku 2010 Aktualizace 

potenciálu cestovního ruchu v České republice se ÚÚR zaměřoval na rozhodující aspekty 

ovlivňující rozvoj cestovního ruchu a rekreace v území. Pracoval s prostorovými jednotkami 

obcemi s rozšířenou působností. Osnovu pro zpracování práce zadal Odbor územního 

plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Potenciál CR byl v této zprávě rozdělen do 

dvou dílčích potenciálů – potenciál atraktivit cestovního ruchu a potenciál ploch a linií 

ovlivňující cestovní ruch.  

Mezi hodnocené atraktivity patří: 

 přírodní pozoruhodnosti 

 historické městské soubory 

(městské památkové rezervace, 

městské památkové zóny) 

 historické vesnické soubory 

(vesnické památkové rezervace a 

vesnické památkové zóny) 

 zámky 

 hrady, tvrze, zříceniny 

 křesťanské sakrální památky 

(kostely, kláštery, kaple) 

 ţidovské památky 

 vojenské památky 

 pietní památky 

 technické památky 

 archeologické památky 

 historické podzemí 

 muzea, galerie 

 muzea v přírodě, skanzeny 

 lázeňská místa 

 zoologické zahrady, zooparky 

 botanické zahrady, arboreta 

 aquaparky, plavecké bazény 

 golfová hřiště 
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 farmy pro hipoturistiku 

 vinařský věhlas (sídla s obecně 

známými vinnými sklepy) 

 pivovarský věhlas (sídla s obecně 

známými pivovarskými restauracemi) 

 turistická informační centra 

 UNESCO památky 

Následující tabulka znázorňuje celkový potenciál, potenciál atraktivit (reálné vyjádření 

cílů návštěvníků), a potenciál ploch a linií, který vychází z toho, ţe různé plochy mají různý 

obecný význam pro cestovní ruch. Čím větší je v obvodu ORP podíl ploch s obecně 

podporujícím vlivem na cestovní ruch, tím příznivější potenciální podmínky daný ORP má. 

Linie vyjadřují délku významných silnic, ţeleznic, břehů, vodních nádrţí vhodných ke 

koupání atd. 

Tab. 4.1 Potenciál cestovního ruchu v obvodech ORP 

Obvod ORP 
Potenciál CR v bodovém vyjádření 

Celkový Atraktivit Ploch a linií 

Vyškov 630 455 175 

Brno 1785 1185 600 

Slavkov u Brna 545 225 320 

Hodonín 660 460 200 

Kyjov 465 355 110 

Zdroj: ÚÚR (vlastní úprava) [22] 

Kaţdé atraktivitě i polohám a liniím byly přiřazeny body podle významnosti pro 

cestovní ruch.  Pro srovnání jsem vybrala některé obce z jihomoravského kraje. Jak tabulka 

ukazuje, Vyškovsko má bohatý potenciál cestovního ruchu s porovnáním se stejně velkými 

obcemi. Má například významnější atraktivit neţ známější Slavkov u Brna, který je proslulý 

především památkami z doby Napoleona. Ovšem v porovnání se Slavkovem u Brna 

Vyškovsko nedisponuje tolika plochami, které mají význam pro cestovní ruch. 

 

http://www.uur.cz/
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4.2 Vyuţití potenciálu Vyškovska 

Práce ÚÚR Vyuţití potenciálu cestovního ruchu v České republice navazuje na práci 

Aktualizace potenciálu cestovního ruchu v České republice.  

Ústav územního rozvoje vybral následující aktivity, které ovlivňují cestovní ruch  

a rekreaci: 

 délku pěších turisticky značených cest,  

 délku značených cyklotras,  

 počet rozhleden,  

 počet a významovou diferenciaci kulturních zařízení navštěvovaných turisty  

a rekreanty (muzea, galerie, zoologické a botanické zahrady aj.),  

 počet a významovou diferenciaci sportovně rekreačních zařízení navštěvovaných 

turisty a rekreanty (aquaparky, golfová hřiště, farmy pro hipoturistiku),  

 počet turistických informačních center,  

 počet ekonomických subjektů pohostinství a veřejného stravování. 

 

Tab. 4.2 Pěší turisticky značené cesty 

ORP Délka 
Stupeň 

koeficientu 

Stupeň 

potenciálu 

CR 

Rozdíl 

(vyuţití 

potenciálu) 

Typ vyuţití 

potenciálu 

Vyškov 170 km 3 2 1 H 

Slavkov u Brna 20 km 1 2 -1 I 

Zdroj: ÚÚR [22] 

Pozn: Míra vyuţití potenciálu je pojímána jako srovnání dvou čísel, z nichţ první udává úroveň určité 

aktivity ovlivňující cestovní ruch (včetně rekreace) na území obvodu ORP a druhé vyjadřuje velikost zdejšího 

potenciálu cestovního ruchu. Dosahují-li obě čísla zhruba stejných hodnot, je potenciál cestovního ruchu 

vyuţíván přiměřeně. Při převaze prvního čísla nad druhým je potenciál vyuţíván silně, při opačné konstelaci 

slabě. 

Typ obvodu ORP:  Příslušný potenciál je tu  Současně úroveň dané 

aktivity je 

A  rozsáhlý (stupeň 4 a 5)  silná (stupeň 4 a 5)  

B  rozsáhlý (stupeň 4 a 5)  střední (stupeň 3)  

C  rozsáhlý (stupeň 4 a 5)  slabá (stupeň 1 a 2)  

D  střední (stupeň 3)  silná (stupeň 4 a 5)  



38 

 

E  střední (stupeň 3)  střední (stupeň 3)  

F  střední (stupeň 3)  slabá (stupeň 1 a 2)  

G  omezený (stupeň 1 a 2)  silná (stupeň 4 a 5)  

H  omezený (stupeň 1 a 2)  střední (stupeň 3)  

I  omezený (stupeň 1 a 2)  slabá (stupeň 1 a 2)  

 

Z tabulky lze vyčíst, ţe příslušný potenciál je na Vyškovsku omezený  

a současná úroveň dané aktivity je střední. Vyuţití potenciálu je mírně zvýšené danou 

aktivitou. Pro srovnání budu uvádět i hodnoty města Slavkov u Brna.  

Tab. 4.3 Značené cyklotrasy 

Zdroj: ÚÚR  (vlastní úprava) [22] 

Tabulka ukazuje omezený potenciál na Vyškovsku, ale zároveň silnou současnou 

úroveň dané aktivity. Z toho vyplývá, ţe je zde silné vyuţití potenciálu. Je tedy patrné, ţe má 

velkou iniciativu určitými opatřeními tuto situaci změnit.  

Tab. 4.4 Rozhledny 

Zdroj: ÚÚR (vlastní úprava) [22] 

Příslušný potenciál je na Vyškovsku omezený, současná úroveň dané aktivity je 

střední. Má mírně sníţené vyuţití potenciálu. Stejně jako u cyklotras je zde patrná velká 

iniciativa tuto situaci změnit.  

 

ORP Délka 
Stupeň 

koeficientu 

Stupeň 

potenciálu CR 

Rozdíl 

(vyuţití 

potenciálu) 

Typ 

vyuţití 

potenciálu 

Vyškov 225 km 4 2 2 G 

Slavkov u Brna 20 km 2 2 0 I 

ORP 
Počet 

rozhleden 

Stupeň 

koeficientu 

Stupeň 

potenciálu CR 

Rozdíl 

(vyuţití 

potenciálu) 

Typ 

vyuţití 

potenciálu 

Vyškov 1 3 2 1 H 

Slavkov u Brna 0 1 2 -1 I 
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Tab. 4.5 Kulturní zařízení 

Zdroj ÚÚR (vlastní úprava) [22] 

Vyškovsko disponuje omezeným potenciálem, co se týče kulturních zařízení, ale je 

zde silná současná úroveň dané aktivity. Z toho vyplývá, ţe se potenciál silně vyuţívá.  

Tab. 4.6 Sportovně rekreační zařízení 

Zdroj: ÚÚR (vlastní úprava) [22]  

Vyškovsko má omezený potenciál v oblasti sportovně rekreačních zařízeních. 

Současná úroveň dané aktivity je střední. Je zde mírně zvýšené vyuţití potenciálu danou 

aktivitou.  

Tab. 4.7 Turistická informační centra 

Zdroj ÚÚR  (vlastní úprava) [22] 

ORP 
Počet 

bodů 

Stupeň 

koeficientu 

Stupeň 

potenciálu CR 

Rozdíl 

(vyuţití 

potenciálu) 

Typ 

vyuţití 

potenciálu 

Vyškov 115 4 2 2 G 

Slavkov u Brna 10 2 2 0 I 

ORP 
Počet 

bodů 

Stupeň 

koeficientu 

Stupeň 

potenciálu CR 

Rozdíl 

(vyuţití 

potenciálu) 

Typ 

vyuţití 

potenciálu 

Vyškov 50 3 2 1 H 

Slavkov u Brna 35 4 2 2 G 

ORP Počet TIC 
Stupeň 

koeficientu 

Stupeň 

potenciálu CR 

Rozdíl 

(vyuţití 

potenciálu) 

Typ 

vyuţití 

potenciálu 

Vyškov 2 2 2 0 I 

Slavkov u Brna 1 3 2 1 H 
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Vyškovsko má omezený potenciál, co se týče turistických informačních center, 

současná úroveň dané aktivity je slabá. Je zde střední (odpovídající, přiměřené) vyuţití 

potenciálu danou aktivitou.  

TIC ve Vyškově se nachází na Masarykově náměstí. Je otevřeno kaţdý všední den,  

o víkendech funguje pouze od června do září. Návštěvníkům nabízí tyto sluţby:  

 turistické informace o městě Vyškově  

 turistické informace o regionu Vyškovsko  

 informace o kulturních a sportovních akcích na Vyškovsku  

 přehled ubytovacích zařízení v regionu  

 přehled stravovacích zařízení v regionu  

 materiály, publikace o městě a regionu, cyklomapy, suvenýry  

 vstupenky na kulturně-společenské akce ve Vyškově  

 vstupenky na představení Národního divadla Brno  

 příjem inzerce pro Vyškovský zpravodaj  

 povolenky ke vjezdu do pěší zóny ve Vyškově  

 bezplatné prohlídky galerie TIC  

 bezplatný přístup na internet 

 CzechPOINT [24] 

Chtěla bych vyzdvihnout internetové stránky TIC ve Vyškově. Nabízí moţnost 

přepnutí stránek do dvou světových jazyků, a to do angličtiny a němčiny. Stránky jsou velmi 

přehledné, snadně se na nich orientuje a návštěvník zde najde hned vše potřebné. Uvítala jsem 

například odkazy na informace o městě a informace o celém regionu, které jsou přehledně 

rozděleny do všech pěti mikroregionů.  

TIC Luleč se nachází v budově Obecního úřadu Luleč. Bylo otevřeno v roce 2006  

a bylo spolufinancováno z projektu „Toulky Drahanskou vrchovinou“. Projekt je zaměřen na 

propagaci cestovního ruchu v Drahanské vrchovině. Hlavním cílem je snaha vyuţít 

turistického potenciálu mikroregionu a povzbudit i jeho ekonomický rozvoj.  

Celkové náklady na projekt činí 1 558 720,- Kč a je spolufinancován SROP, EU, 

Jihomoravským krajem a Svazkem obcí Drahanská vrchovina, který se podílí 10 % částkou. 

[25] 

http://www.vyskov-mesto.cz/turista
http://www.vyskov-region.cz/
http://www.vyskov-mesto.cz/vismo/kalendar-akci.asp?p1=67884
http://www.vyskov-mesto.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=18857&id_u=15195&p1=14250
http://www.vyskov-mesto.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=18857&id_u=29014&p1=67960
http://www.vyskov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=18857&id_org=18857&id=53802&p1=&p2=&p3=
http://vstupenky.vyskov-mesto.cz/
http://www.ndbrno.cz/
http://www.vyskov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=18857&id_org=18857&id=97640&p1=&p2=&p3=
http://www.vyskov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18857&id=895952&p1=48587
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Nedílnou součástí projektu jsou nové internetové stránky, kde se prezentuje Drahanská 

vrchovina a nachází se zde odkazy na jednotlivé obce svazku. Velká nevýhoda je ovšem 

pouze jedna jazyková mutace, a to čeština.  

Tab. 4.8 Ekonomické subjekty pohostinství a veřejného stravování 

Zdroj: ÚÚR (vlastní úprava) [22] 

Vyškovsko má omezený potenciál v oblasti pohostinství a stravování. Současná 

úroveň dané aktivity je střední. Je zde mírně zvýšené vyuţití potenciálu danou aktivitou. 

4.3 Nejnovější turistické atraktivity 

4.3.1 Rozhledna Chocholík 

Koncem loňského roku byla za přispění soukromého subjektu a z částečných zdrojů 

obce Drnovice budována veřejná vyhlídková rozhledna Chocholík na stejnojmenném kopci 

nad Drnovicemi s nadmořskou výškou 366 metrů nad mořem. Z kopce je krásný výhled na 

Drahanskou vrchovinu, Pálavu, Ţdánický les, Chřiby, Hostýnské vrchy, Beskydy a při 

výborné viditelnosti i na Alpy. Věţ je celoocelová, vysoká 26 metrů a na její vrchol vede  

144 schodů.  

Chocholík je snadno dostupný z obce Drnovice a z nedaleké silnice č. 379 vedoucí 

z Drnovic do Jeţkovic. Přímo k rozhledně vede zpevněná polní cesta, která je nenáročná jak 

pro pěší tak pro cykloturisty.  

Celkové náklady na výstavbu rozhledny činily 6,4 milionu Kč, z toho 5 milionu Kč 

představovala účelová dotace od společnosti European Data Project s.r.o.  

z nedalekých Komořan, významného producenta v oblasti kasinových technologií.  

ORP 
Počet 

subjektů 

Stupeň 

koeficientu 

Stupeň 

potenciálu CR 

Rozdíl 

(vyuţití 

potenciálu) 

Typ 

vyuţití 

potenciálu 

Vyškov 388 3 2 1 H 

Slavkov u Brna 145 3 2 1 H 
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Oficiální otevření rozhledny pro širokou veřejnost proběhlo 1. května 2011.  

4.3.2 Cyklotrasy 

Obec Bohdalice s dalšími pěti okolními obcemi, patřícími do mikroregionu Větrník, 

budují cyklostezky pro jejich vzájemné propojení a zvýšení cestovního ruchu v dané oblasti. 

Uvedený mikroregion dbá na zvýšení atraktivity například kompletní kultivací bývalé 

botanické zahrady v Bohdalicích.   

4.3.3 Dinopark Vyškov 

Dinopark čeká letos uţ šestá sezóna, proto pro své návštěvníky připravil nové atrakce. 

Minulá sezóna byla pro totiţ velmi nepříznivá. Hlavní vinu nese především špatné počasí, kdy 

celé jaro propršelo, za to v srpnu Dinopark navštívilo přes 60 tisíc lidí.  

Mezi nejnovější atrakce patří Diplodocus. Je to největší model v České republice, měří 

na výšku šest metrů a některé jeho části jsou pohyblivé, čímţ model dokonale dotváří iluzi 

ţivého tvora. Další novou atrakcí je stádo čtyř stegosaurů, kteří patří mezi nejvýznamnější 

dinosaury vůbec. Další novinkou je pohyblivý model ankylosaura, který má dlouhý ocas 

s kostěnou palicí na konci připomínající kyj.  

Dinopark zahajuje svoji letošní sezónu 14. května 2011, otevřeno bude denně.  
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5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU A DOPORUČENÍ 

Při svém průzkumu jsem se zaměřila na nejvíce atraktivní a nejvíce navštěvované 

místa v regionu Vyškovsko. K tomuto účelu mi poslouţila práce s názvem Rozbor 

udrţitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Vyškov. Tato práce byla provedena 

firmou EKOTOXA, s.r.o., kterou tvoří celkem 42 pracovníků z nejrůznějších profesí (např. 

informatika, kartografie, ekologie, biochemie, ochrana přírody, regionální politika). [30] 

Úkolem práce bylo zpracování udrţitelného rozvoje území ORP Vyškov. Součástí 

byla také atraktivita jednotlivých obcí ORP Vyškova.  

5.1 Zhodnocení atraktivity Vyškovska  

Obr. 5.1 Turistická atraktivita jednotlivých obcí SO ORP Vyškov 

Zdroj: Rozbor udrţitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Vyškov [26] 
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ORP Vyškov není typickou rekreační oblastí, návštěvníkům však nabízí kromě mnoha 

přírodních také řadu kulturních památek.  

Nejnavštěvovanějšími místy regionu je bezpochyby samotné město Vyškov  

a Rousínov. Pro turisty je také velmi atraktivní západní část Vyškovska a to Drahanská 

vrchovina. Nachází se totiţ v blízkosti krajského střediska města Brna, které je velice 

významným zdrojem rekreantů. Drahanská vrchovina je atraktivní především díky velice 

husté síti turistického značení tras pro pěší i cyklisty. Její terén je velice členitý, a z velké části 

zalesněný. Bohuţel další části Vyškovska tak atraktivní pro turisty nejsou.  

Je třeba vyuţít velkého potenciálu, a to blízkosti města Brna a velkého objemu 

potenciálních turistů, které toto město nabízí. Velkou příleţitostí pro Vyškovsko je rozšířit síť 

cyklotras a pěších stezek do Vyškovské brány a Litenčické pahorkatiny.  

Velmi pozitivní je také strategicky významná poloha správního obvodu na dálnici D1 

a na ţelezniční trase Brno-Ostrava. Tato poloha podmiňuje snadnou dostupnost Vyškovska. 

Kaţdodenně tedy touto oblastí tranzituje mnoho potenciálních turistů. Příleţitostí pro 

Vyškovsko by tedy bylo vyuţít tohoto potenciálu tak, aby turisté v tomto území strávili co 

nejvíce času. Je nutné tuto nabídku rozšířit z centrální oblasti (město Vyškov) i do celého 

území a podpořit ji hlavně zkvalitňováním sluţeb cestovního ruchu.  

Pro turisty z jiných regionů je Vyškovsko atraktivní především díky Dinoparku  

a Aquaparku, velkou snahou by proto měla být výborná propagace těchto atraktivit, ale 

zároveň je vyuţít i pro delší pobyt turistů v této oblasti, například za účelem aktivního vyuţití 

volného času.  Vyškovsko nabízí nespočet ubytovacích kapacit, které by potenciální turisté 

mohli vyuţít při více neţ jednodenním pobytu.  

5.2 Internetové stránky města Vyškov 

Město Vyškov letošní rok zabodovalo jiţ po čtvrté v soutěţi Zlatý erb, v níţ jsou 

hodnoceny webové stránky a elektronické sluţby měst a obcí v rámci Jihomoravského kraje. 

V roce 2008 se Vyškov umístil na třetí příčce, o rok později obdrţel dokonce dvě ocenění. 

V kategorii Nejlepší elektronická sluţba obsadil 2. místo díky on-line vstupenkovému 

rezervačnímu systému a rovněţ 2. místo v kategorii nejlepší webová stránka města. Minulý 

rok 2010 znamenal pro Vyškov dokonce první příčku a webové stránky města se staly 
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nejlepšími v Jihomoravském kraji. Letos se webové stránky www.vyskov-mesto.cz umístily 

na druhém místě.  

5.3 Granty a dotace 

Město Vyškov obdrţelo celkové granty a dotace pro kulturu na rok 2011 ve výši 

490 000,- Kč.  Částku 40 000,- Kč dostalo Muzeum Vyškovska například na oţivení 

vyškovských památek během Dnů evropského dědictví a na Výstavu Osobnosti Vyškovska. 

Částka 35 000,- Kč bude věnována na podporu propagace města Vyškova za jeho hranicemi. 

Římskokatolickým farnostem ve Vyškově, Dědicích a v Rychtářově byla určena částka 

52 000,- Kč pro provoz kulturních památek na pořádání kulturních akcí pro veřejnost. [27] 

Ministerstvo kultury vyhlásilo jiţ čtvrtý ročník programu „Podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Pro správní obvod ORP Vyškov byla 

v letošním roce vyčleněna částka v celkové výši 949 000,- Kč. Suma byla určena na 

zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové 

rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České 

republiky. [28] 

5.4 SWOT analýza 

Ze všech zjištěných informací o regionu Vyškovsko jsem sestavila SWOT analýzu. 

Cílem SWOT analýzy regionu Vyškovsko je popis silných a slabých stránek  

a zároveň stanovení moţných příleţitostí a hrozeb jeho dalšího rozvoje cestovního ruchu.  

Silné stránky 

 Vhodná poloha regionu a dobrá úroveň dopravní obsluţnosti regionu 

 Poloha v zázemí krajského města Brna 

 Výborná dostupnost různými druhy dopravy umoţňuje široké vyuţití potenciálu 

cestovního ruchu především z hlediska jednodenních aktivit 

 Přímé napojení na dálniční síť ČR 

 Různorodá krajina a kvalitní přírodní hodnoty území vytvářejí potřebný potenciál 

rozvoje cestovního ruchu 

http://www.vyskov-mesto.cz/
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 Oblíbenost Drahanské vrchoviny u brněnských rekreantů 

 Především Drahanská vrchovina nabízí rekreační vyuţití po celý rok, coţ pozitivně 

ovlivňuje moţnosti místního obyvatelstva ekonomicky se uplatnit v oblasti cestovního 

ruchu 

 Existence turistických atraktivit ve Vyškově – zejména Aquapark, Dinopark,  

ZOO PARK 

 Široká nabídka stravovacích sluţeb 

 Příznivé ţivotní prostředí 

 Kvalitní webová prezentace 

Slabé stránky 

 Relativně málo kulturně-historických památek 

 Nepřístupnost některých kulturně-historických památek (zámky Habrovany, Ivanovice 

na Hané, Ferdinandsko).  

 Špatný stav cyklostezek ve venkovských obcích 

 Nedostatečný kapitál venkovských obcí a podnikatelských subjektů potřebný pro 

zkvalitňování sluţeb v rámci turismu 

 Nerovnoměrné rozloţení cestovního ruchu a rekreace  

 Značný podíl jednodenních i kratších návštěv této lokality 

 Absence lázeňství 

Příleţitosti 

 Vybudování sítě cyklostezek ve městě Vyškov a propojení obcí 

 Rozvojové programy a projekty financované z různých zdrojů mohou výrazně 

napomoci rozvoji cestovního ruchu 

 Spolupráce s Vojenským újezdem Březina vedoucí k vyčlenění ploch pro bytovou 

výstavbu a rozvoji obcí v jeho blízkosti 

 V okolí Vyškovska se nachází další turistické atraktivity (Slavkovské bojiště) 

 Vhodné terény pro turistiku i cykloturistiku 

 Aspirace na zápis větrného mlýnu v Ruprechtově na seznam UNESCO 

 Vysoké tempo růstu podnikatelské aktivity (počtu ekonomických subjektů) 

 Nejniţší nezaměstnanost v rámci Jihomoravského kraje 
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Hrozby 

 Konkurence především ze strany Moravského krasu a Brna 

 Neefektivní vyuţívání veškerého potenciálu pro rekreaci a cestovní ruch 

 Pokračující izolace Vyškovska ze severní strany (vojenský újezd Březina) 

 Růst nezaměstnanosti 
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6 ZÁVĚR 

Bakalářská práce přinesla informace o cestovním ruchu v regionu Vyškovsko. Zmínila 

jsem ta nejzajímavější místa, které nejvíce přispívají k rozvoji cestovního ruchu. Na druhé 

straně jsem uvedla i slabiny a případné další moţné turistické atraktivity.  

I kdyţ Vyškovsko nabízí mnoho zajímavých atraktivit pro potenciální návštěvníky, je 

tento potenciál bohuţel vyuţíván jen minimálně. Největším předpokladem cestovního ruchu 

v regionu je bezpochyby Dinopark, Aquapark a ZOO PARK, který velmi často navštěvují 

turisté z celé České republiky, ale i zahraniční turisté. Vyškovsko také nabízí řadu kulturních 

a přírodních památek, které ovšem nejsou mezi veřejností tak známé. Navrhovala bych proto 

větší propagaci i ostatních atraktivit a to nejen ve městě Vyškov, ale i v celém regionu.  

V práci jsem také uvedla moţné perspektivy rozvoje regionu, mezi něţ patří nová 

rozhledna Chocholík, která má velký potenciál přilákat do regionu nové turisty. Velkým 

lákadlem budou určitě i nové cyklotrasy, které se po celém regionu budou budovat. 

Navrhovala bych, aby vedly kolem přírodních a kulturních atraktivit a nezbytností by měly 

být také specifické zařízení pro cyklisty, jako je občerstvení, ubytovny, půjčovny kol a servis. 

Velkou konkurenční výhodou pro region Vyškovsko jsou kvalitní webové stránky, 

které se kaţdým rokem umísťují na předních příčkách v soutěţi o nejlepší webové stránky 

měst a obcí v Jihomoravském kraji.  

Na základě zjištěných informací jsem sestavila SWOT analýzu oblasti, ve které jsem 

se snaţila nastínit moţné příleţitosti i hrozby budoucího rozvoje Vyškovska, jeţ mohou 

přispět k lepšímu vyuţití stávajících moţností regionu. 

Vyškovsko má velkou konkurenci ze strany zajímavějších atraktivit z jiných regionů, 

mezi které patří Slavkovský zámek a Slavkovské bojiště, Moravský kras a jistě i město Brno, 

i přes to ale region nabízí spoustu zajímavých míst k navštívení.  
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