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1. ÚVOD 

Historie cestovního ruchu spadá jiţ do starověku. Tehdy se jednalo většinou o cesty 

spojené s náboţenstvím, lovem nebo případně cesty za zábavou. Jako první formu 

„klasického“ cestovního ruchu můţeme povaţovat cesty do lázní, které byly hitem 

v 16. - 18. století. V roce 1841 se v Anglii uskutečnila první hromadná cesta vlakem, 

kterou zorganizoval Thomas Cook. Od té doby prošel cestovní ruch velkým vývojem 

a po druhé světové válce můţeme mluvit o jeho velkém rozmachu. Roste objem fondu 

volného času a disponibilní příjmy, proto lidé více cestují.  

Pro mnoho z nich se cestovní ruch stává základním kamenem ţivotní úrovně a to 

dokonce i v době krize. Lidé se dovolené nechtějí vzdát, a proto hledají co nejlevnější 

variantu. Někteří jsou ochotni vzdát se dovolené v zahraničí a trávit ji doma v České 

republice - v srdci Evropy. Naše vlast je krásná, rozmanitá a nabízí nepřeberné 

moţnosti, jak „čas odpočinku“ strávit. Kaţdý turista má moţnost si vybrat podle své 

chuti. Česká republika sice nemá přístup k moři, ale jinak má z kaţdé oblasti trošku. Má 

bohatou historii, coţ dokládají historická města, hrady, zámky a muzea; má rozmanitou 

přírodu, která nabízí jak níţiny s malebnými údolími, tak i hory, dále také splavné řeky, 

rybníky s hojným mnoţstvím ryb či minerální prameny vyuţité v lázeňství. Na své si 

přijdou také milovníci kulturně společenských akcí. Je zde pořádáno velké mnoţství 

festivalů, výstav, sportovních nebo náboţenských akcí.  

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala destinaci Jihomoravský kraj, protoţe 

v tomto kraji bydlím, některá místa tady jsou mi blízká a myslím, ţe kraj má svým 

návštěvníkům co nabídnout. Ať je léto nebo zima, ať je vám pět nebo šedesát let, ať jste 

příznivcem sportování či odpočinku, to pravé si v našem kraji najde opravdu kaţdý.  

Příroda byla k Jiţní Moravě štědrá. Je to mozaika luk, polí, vinic, rybníků, říčních údolí, 

strmých skalních stěn, pohoří i úrodných níţin. Atraktivitu kraje zajišťují dvě památky 

zapsané na seznamu UNESCO, nejmenší národní park, malebné hrady a zámky, které 

kaţdoročně oţívají rytířskými turnaji a divadelními představeními, pestrý výběr muzeí, 

duchovních, technických a ţidovských památek a město Brno - metropole Moravy. 

Území je moţné poznávat pěšky, na kole nebo třeba ze sedla koně. V tomto kraji vína, 

slivovice a tradic ţijí milí a pohostinní lidé. 
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2. METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL BAKALÁŘSKÉ 

PRÁCE 

2.1 Metodika zpracování 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem Analýza cestovního ruchu v Jihomoravském 

kraji. Je rozdělena do čtyř částí: teoretická východiska k dané problematice, popis kraje, 

analýza kraje a závěr.  

Před samotným zpracováním bakalářské práce byl mým prvním krokem sběr 

potřebných informací. K napsání teoretické části jsem vyuţila informace získané během 

studia a z odborné literatury. K části, ve které popisuju a analyzuju kraj, jsem vyuţila 

především oficiální webové stránky Jihomoravského kraje, stránky statistického úřadu 

a také knihy zabývající se touto tématikou. Dále jsem na internetu zveřejnila dotazník, 

jehoţ vyplnění mi pomohlo v analyzování silných a slabých stránek kraje. Díky tomu 

jsem si také dotvořila vlastní představu o rezervách, které by mohly být v dalším rozvoji 

kraje vyuţity.  Na závěr jsem shrnula poznatky získané během psaní práce a dovolila si 

navrhnout doporučení ke zlepšení cestovního ruchu této lokality. 

 

2.2 Cíl bakalářské práce 

Hlavním cílem práce je postupné seznámení s cestovním ruchem obecně, zmapování 

současné nabídky Jihomoravského kraje a na základě analýz primární a sekundární 

nabídky vytvoření návrhů ke zlepšení současné úrovně cestovního ruchu v  kraji.  
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Cestovní ruch  

Cestovní ruch je formulován jako krátkodobý přesun lidí na místa, která nejsou místem 

jejich obvyklého pobytu. Lidé většinou cestují za účelem pro ně příjemných činností. 

Tato definice není ale zcela úplná, protoţe cestovní ruch zahrnuje také sluţební cesty, 

kde není hlavním účelem zábava, ale povinnosti a práce. [5]  

Cestovní ruch je multilaterálním odvětvím, do kterého řadíme dopravu, stravovací 

a ubytovací zařízení, cestovní kanceláře, turistické informační systémy a další sluţby. 

[1] 

Cestovní ruch je odborníky nazýván fenomén 21. století. Řadí se totiţ k největším 

a nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím průmyslu světa. Je významným faktorem 

rozvoje ekonomiky, protoţe se velkým dílem podílí na zaměstnanosti, na tvorbě 

hrubého domácího produktu, na platební bilanci, na rozvoji technické infrastruktury 

a dopravy.  

Cestovní ruch ale nemá jen pozitivní vliv na ekonomiku státu. V úvahu musíme brát 

také jeho negativní vlivy, například na ţivotní prostředí. [15] 

 

3.2 Typologie cestovního ruchu 

Cestovní ruch se člení a sleduje podle různých hledisek. Rozlišujeme jeho jednotlivé 

druhy a formy. Druhy se dělí podle několika kritérií.  

3.2.1 Druhy cestovního ruchu 

Základní členění rozděluje cestovní ruch podle místa realizace na domácí a zahraniční. 

Dále ho dělíme:  

Podle délky pobytu na:  

 Krátkodobý – pobyt do 3 dnů, zahrnuje 2 přenocování 

 Dlouhodobý – pobyt delší neţ 3 dny 

 

Podle způsobu organizace na:  

 Organizovaný – účast je zajišťována prostřednictvím cestovní kanceláře nebo jiného 

zprostředkovatele 

 Neorganizovaný – účastníci si účast zajišťují sami 
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Podle vztahu k platební bilanci na:  

 Příjezdový = incoming – příjezd zahraničních osob na území dané země 

 Tranzitní – aktivity spojené s přesunem zahraničních osob přes dané území 

 Výjezdový = outgoing – výjezd obyvatel dané země do zahraničí 

3.2.2 Formy cestovního ruchu 

Hlavní formy, které rozlišujeme, jsou:  

 Rekreační forma – zahrnuje obnovu duševních a fyzických sil lidí 

 Kulturně-poznávací – hlavním cíle je navštívit historické památky a kulturní akce 

 Lázeňsko-léčebná – jedná se o pobyty v lázních a wellness zařízeních 

 Sportovně-rekreační – pobyty jsou orientovány sportovně (lyţování, turistika, vodní 

sporty,…) 

 S profesními motivy – patří sem kongresová a incentivní turistika, účasti na 

veletrzích či obchodní cesty 

 Městská 

 Venkovská – zahrnuje také agroturistiku a ekoturistiku 

 Další formy – například náboţenská či lovecká turistika [1] 

 

3.3 Účastníci cestovního ruchu 

Stálý obyvatel = rezident je fyzická osoba, která pobývá v dané zemi více neţ 12 po 

sobě jdoucích měsíců. Ve vztahu k lokálnímu rozvoji jde o místního obyvatele. [11] 

 

Účastník cestovního ruchu je osoba, která přechodně pobývá mimo místo trvalého 

bydliště a motivem cesty není výdělečná činnost, podílí se tedy na některém druhu nebo 

formě cestovního ruchu. [11] 

 

Turista je cestující, který pobývá v navštíveném místě nejméně 24 hodin a v místě 

pobytu alespoň jednou přenocuje. [11] 

 

Výletník je návštěvník, který do dané destinace cestuje na dobu kratší neţ 24 hodin 

a jeho cesta nezahrnuje přenocování. [7] 
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3.4 Služby cestovního ruchu 

Předmětem směny na trhu cestovního ruchu nejsou výrobky, ale sluţby. Výrobky od 

sluţeb odlišují takzvané „4I“. Mezi charakteristické vlastnosti sluţeb patří: 

 Intangibility = nehmotnost – sluţby nemají ani tvar, ani barvu, ani obal a navíc 

zákazník sluţbu nemůţe otestovat ani vyzkoušet dopředu.  

 Inseparability = neoddělitelnost – sluţby jsou čerpány na stejném místě, kde jsou 

vyrobeny. Pokud zákazník chce sluţbu čerpat, musí do určitého místa přijít sám. 

 Inventory = neskladovatelnost – sluţby jsou pomíjivé a nemohou se vyrábět na 

sklad. „zákazník musí čekat na sluţbu, nikoli sluţba na zákazníka“. 

  Inconsistency = nestálost – realizace sluţeb je subjektivní, závisí totiţ na určitých 

lidech a na tom, zda tyto sluţby uskuteční či nikoli. [3] 

 

3.5 Destinace cestovního ruchu 

Destinace cestovního ruchu je podle výkladového slovníku definována v uţším smyslu 

jako „cílová oblast v daném regionu, typická významnou nabídkou atraktivit 

a infrastruktury cestovního ruchu.“ [11] Atraktivity jsou základním pilířem destinace 

a hlavním motivem návštěvnosti. 

Na pojem destinace ale můţeme nahlíţet ze dvou pohledů. Z pohledu marketingu 

znamená destinace produkt cestovního ruchu - je produktem s vlastním marketingovým 

mixem, značkou a umístěním na trhu. Z hlediska geografického můţeme destinace 

popsat jednoduše jako území, které má své specifické vlastnosti. Neznamená ale pouze 

konkrétní oblast nebo místo, ale také souhrn komodit, které jsou v destinaci nabízeny. 

Pro vymezení hranic destinace nejsou ţádná oficiální měřítka a kaţdý turista můţe 

destinaci vnímat jinak. Čím je cílová destinace vzdálenější, tím je chápána v širším 

rozsahu. [10], [13] 

 

Destinaci cestovního ruchu charakterizuje šest složek, nazvaných „šest A“: 

 Attractions (atraktivity) – primární nabídka cestovního ruchu 

 Accesibitity (dostupnost) – znamená přístup do destinace a přepravu v rámci 

destinace 

 Ancillary services (doplňkové sluţby) – jsou to sluţby, které vyuţívají především 

místní občané.  
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 Amenities (suprastruktura) – s vyuţitím těchto zařízení můţe host v destinaci 

pobývat a také vyuţívat její atraktivity.  

 Available packages (produktové balíčky)  

 Activities (aktivity) [7] 

 

3.6 Předpoklady cestovního ruchu 

Předpoklady pro realizaci cestovního ruchu tvoří souhrn přírodních a antropogenních 

aspektů společně s jejich mnohaúrovňovými vazbami. Podle P. Mariota se předpoklady 

člení takto: [11] 

 Selektivní předpoklady, které se dále dělí na: politické, administrativní, 

demografické, urbanizační, sociologické, ekologické, personální. Ovlivňují účast 

obyvatelstva na cestovním ruchu. 

 Lokalizační, které se dělí na přírodní a kulturně-municipální. Mají prvořadé 

postavení při výběru oblasti, které bude vyuţívána v cestovním ruchu, tak aby byla 

uspokojena poptávka zákazníků. 

 Realizační rozdělujeme na komunikační a materiálně-technické a jejich 

prostřednictvím se moţné realizovat cestovní ruch, protoţe jsou spojovacím 

článkem mezi místem zájmu o rekreaci a místem rekreace. [13] 

 

3.7 Vliv cestovního ruchu v destinaci 

Podle A. Kiraľové můţe být cestovní ruch v destinaci polarizujícím, indukovaným nebo 

neutrálním odvětvím.  

Pokud cestovní ruch v destinaci působí na hospodářský a sociální rozvoj a také má vliv 

na jiné ekonomické aktivity, je polarizujícím (hnacím) odvětvím destinace.  

Indikovaným (hnaným) odvětvím se cestovní ruch stává v případě, ţe na hospodářský 

a sociální rozvoj má pouze zprostředkovaný vliv. Z toho vyplývá, ţe není hlavním 

hnacím odvětvím, ale určitým dílem rozvoj destinace podporuje.  

Za neutrální odvětví můţe být cestovní ruch povaţován v případě, ţe nemá na 

hospodářství destinace ţádný vliv a je pouze jeho dodatkem. [7] 
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3.8 Přínosy a dopady cestovního ruchu 

Cestovní ruch působí na destinace nejen pozitivně, ale také negativně. V obou 

uvedených případech se jedná se o vliv na ochranu ţivotního prostředí, ekonomiku 

a sociálně-kulturní oblast. 

 Přínosy 

Pozitivní vliv cestovního ruchu v oblasti ochrany ţivotního prostředí vyplývá především 

z příjmů ze vstupného do národních parků či jeskyní a příjmů z daní a poplatků, které 

mohou být poté vyuţity na financování ochrany přírody 

V sociálně-kulturní oblasti se pozitivní vliv projevuje vznikem nových pracovních míst, 

zlepšením ţivotní úrovně místních obyvatel nebo záchranou historie, tradičních řemesel 

a místních tradic. 

Význam cestovního ruchu má velké ekonomické rozměry. Za největší přínos v této 

oblasti můţeme povaţovat vznik nových pracovních příleţitostí, dále také podporu 

rozvoje malého a středního podnikání, zvyšování příjmů v platební bilanci jak ze 

zahraničního tak domácího cestovního ruchu a zvyšování příjmů do rozpočtů 

prostřednictvím daní a poplatků. 

 Dopady 

Negativní vlivy cestovního ruchu na ţivotní prostředí se projeví poté, kdy počet 

návštěvníků v destinaci přesáhne míru únosnosti a destinace jiţ není schopna se 

s přílišnou návštěvností vyrovnat. To můţe způsobit oslabení nebo dokonce zničení 

ţivotního prostředí v dané destinaci. Není to důsledek pouze nadměrného vyuţívání, ale 

také znečišťování přírodního prostředí či fyzického znečišťování.  

Cestovní ruch sebou můţe přinést změny chování místních obyvatel, a tím ohrozit 

tradiční hodnoty i způsob ţivota. Je to zapříčiněno kontaktem místních obyvatel 

s návštěvníky, kteří ţijí jinak nebo tím, ţe rezidenti prodávají a „zpeněţují“ místní 

tradice. Také nesouhlas místních obyvatel s rozvojem cestovního ruchu má negativní 

vliv na destinaci v sociálně-kulturní oblasti.  

Negativní působení na ekonomiku se projevuje především skrytými náklady, které jsou 

důsledkem rozvoje cestovního ruchu v destinaci. Jedná se o financování výstavby 

dopravní infrastruktury, o dováţení produktů do destinace ze zahraničí, růst cen 

a ekonomická závislost rezidentů na cestovním ruchu. [3], [7] 
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3.9 Marketingový výzkum 

Aby byla destinace úspěšná, musí definovat vlastní nabídku - produkt, potenciální 

návštěvníky, cílový trh, ohroţení a příleţitosti trhu a způsob jak potenciální návštěvníky 

aktivizovat k návštěvě destinace. Podle A. M. Morrisona je potřeba odpovědět na pět 

základních otázek: 

 Kde jsme nyní? (Kdo jsou naši zákazníci? Jakou máme pozici na trhu? Kdo jsou 

naši konkurenti? Jaké jsou jejich silné a slabé stránky? 

 Kde bychom chtěli být? (Jaké alternativy máme k dispozici?) 

 Jak se tam dostaneme? (Jaké jsou výhody a nevýhody našeho marketingového 

plánu?) 

 Jak zjistíme, ţe se tam dostaneme?  

 Jak zjistíme, ţe jsme se tam dostali? (Jaké jsou výsledky naší činnosti? Shodují se 

s našimi cíli?) [7],[12] 

 

3.10 Analýza cestovního ruchu 

V posledních letech se poptávka v cestovním ruchu neustále rozvíjí, to znamená, ţe se 

rozšiřují produkty cestovního ruchu a také nabídky destinací. Kaţdá destinace, pokud 

chce být úspěšná, musí dokonale vyhovět očekáváním návštěvníků. Proto je nutné 

provést analýzu vnitřního i vnějšího prostředí destinace. 

3.10.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je základním nástrojem situační analýzy destinace. [6] 

Je úvodním krokem ke zjištění aktuálního postavení destinace na trhu cestovního ruchu. 

Ke zjištění současné nabídky určité destinace je potřeba stanovit její silné a slabé 

stránky, zatímco určením příleţitostí a hrozeb odpovíme na otázku, co vlastně nabídku 

destinace ovlivňuje. [7] 

 

Silné stránky - Strengths Slabé stránky - Weaknesses 

Příleţitosti - Opportunities Hrozby - Threats 

(zpracování: vlastní) 

Tab.3.1. Swot analýza 
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3.10.2 Analýza složek primární nabídky cestovního ruchu 

Primární nabídka v sobě skrývá základní sloţky produktu destinace. Patří sem přírodní, 

kulturně-historický a kulturně-společenský potenciál.  

 

Přírodní potenciál představuje vhodné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. 

Zahrnuje:  

 Geomorfologický potenciál destinace – je základním prvkem pro zapojení destinace 

do cestovního ruchu. Zkoumá se reliéf, členitost terénu. Čím více se destinace 

vyuţívá, tím jsou větší negativní vlivy na geomorfologický potenciál. 

 Klimatický potenciál destinace - je důleţitou podmínkou pro realizování aktivit 

cestovního ruchu. Řeší teplotní a sráţkové poměry, počet hodin slunečního svitu 

a větrnost. 

 hydrologický potenciál destinace – tímto se odhalují moţnosti uţití povrchových 

vod v cestovním ruchu. 

 biologický potenciál destinace tvoří fauna a flóra, kdy se největší pozornost upírá na 

chráněné území. 

 

Kulturně-historický potenciál představují uměle vyrobené stavby. Řadí se sem:  

 hrady a zámky 

 muzea, skanzeny, rezervace lidové architektury 

 sakrální památky 

 městské památkové rezervace 

 národně-historické památky 

 zábavní a tematické parky. 

 

Kulturně-společenský potenciál analyzuje především veletrhy a výstavy, kongresy, 

festivaly, sportovní, náboţenské a obchodní akce. [7] 

 

3.10.3 Analýza složek sekundární nabídky cestovního ruchu 

Sekundární nabídku představuje technická suprastruktura, infrastruktura a všeobecná 

infrastruktura. 
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Technická suprastruktura tvoří předpoklad pro dlouhodobý pobyt návštěvníka 

v destinaci. Řadí se sem ubytovací a hostinská zařízení. 

Technická infrastruktura je představována cestovními kancelářemi a agenturami, 

informačními kancelářemi, sportovními, kulturními, rekreačními zařízeními. 

Do všeobecné infrastruktury zařazujeme dopravu a dopravní dostupnost, coţ je důleţité 

pro přístup návštěvníků do destinace, dále také půjčovny automobilů a síť sluţeb, která 

je pro provoz destinace velmi důleţitá. [7] 

 

3.10.4 Analýza úkolového prostředí 

Tato analýza zahrnuje analýzu konkurence, produktu a ceny, cílové skupiny a analýzu 

trţního portfolia. [10] 

Analýza konkurence - tato analýza pomůţe odvrátit ohroţení určité destinace od 

konkurenčních tím, ţe zviditelní své přednosti a silné stránky. Je doporučováno 

identifikovat nejen stávající, ale také potenciální konkurenci a jejich vliv na 

návštěvníky. Součástí je i benchmarking, jehoţ smyslem je vzít si ponaučení 

z konkurenčních strategií a tím vlastně dosáhnout lepšího výsledku.  

Destinace by se měla nejen přizpůsobovat potřebám zákazníků, ale také nabízet o něco 

navíc neţ ostatní, a tak se dostat do paměti zákazníků. [7] 

 

Analýza cílové skupiny – úspěšná destinace je schopná poznat změny v potřebách 

a poţadavcích současných i potenciálních zákazníků. Chování zákazníků je ovlivněno 

vnějšími a osobními faktory. Pod skupinu vnějších faktorů řadíme prostředí kulturní - 

ve kterém zákazník ţil dříve a ţije nyní, společenské – rodina, postavení ve společnosti, 

psychologické – motivace a postoje, dále pak ekonomické, politické a technologické. 

Mezi osobní faktory patří věk návštěvníka, jeho profese, ekonomická situace a ţivotní 

styl. Všechny tyto faktory vytvářejí určitý profil návštěvníka, kterému odpovídá určitý 

způsob chování. [7]  

 

Analýza trţního portfolia – dokáţe sledovat, odhadnout a zobrazit aktivitu, velikost 

a dynamiku růstu či poklesu jednotlivých produktů pro určitý trh v rámci portfolia. Je 

důleţitým krokem v definování vhodné marketingové strategie pro destinaci. [16] 
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3.10.5 Analýza prostředí společnosti destinačního marketingu 

Do této analýzy jsou zahrnuty informace o počtech turistů, o počtech přenocování, 

o výdajích, o sezónnosti a podobně.[10] 

 

3.11 Marketingový mix 

Marketingový mix definujeme jako „soubor kontrolovaných proměnných, které 

aktivizujeme v zájmu uspokojení potřeb a poţadavků vybraného segmentu trhu“. 

Marketingový mix je tvořen produktem, cenou, distribučními cestami, komunikací 

s návštěvníky a lidskými zdroji. [13] 

3.11.1 Produkt 

Produkt představuje všechno, co destinace nabízí návštěvníkům a slouţí k uspokojení 

jejich potřeb a tuţeb. V širším smyslu můţeme jako produkt nazvat celou destinaci. [6] 

Řadí se sem primární a sekundární nabídka, která ovlivňuje motivaci lidí destinaci 

navštívit, dále přístupnost destinace, image a sluţby, které mohou turisté čerpat po 

návštěvě destinace.  

Produkt je nehmatatelný, turisté ho nemohou dopředu zkusit, protoţe ho obvykle kupují 

mimo místo a čas spotřeby. [7], [13] 

3.11.2 Cena  

Cena je zdrojem příjmů pro destinaci. Cena na zákazníky působí jako magnet. Buď je 

přitahuje, nebo odrazuje. Z pohledu návštěvníka je správně stanovená cena taková, kdyţ 

má pocit, ţe za své peníze získává skutečnou hodnotu.  Z pohledu destinace je cena 

hodnota produktu, která musí vykázat zisk a přitom pokrýt fixní i variabilní náklady. 

Její stanovení je velmi obtíţné. [4], [7] 

3.11.3 Distribuce 

Zákazník si produkt destinace kupuje dříve, neţ ho spotřebovává, a tudíţ je podstatné, 

jakým způsobem se produkt k němu dostane, tj. volba distribučního kanálu. Existují dva 

druhy distribučních cest, a to přímé a nepřímé. Při přímém prodeji se nevyuţívá 

zprostředkovatelů a destinace nabízí sluţbu sama. Nepřímý prodej znamená, ţe sluţby 

jsou prodávány pomocí zprostředkovatelů, čímţ rozumíme cestovní kanceláře nebo 

agentury. [6], [13] 
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3.11.4 Komunikační mix 

Komunikační mix zahrnuje reklamu, osobní prodej, podporu projede a public relations. 

Jeho cílem je informovat, ovlivnit znalosti a postoje zákazníků a motivovat ke koupi. 

[4] 

Samozřejmě nejpůsobivější forma komunikace jsou ústní reference od toho, kdo jiţ 

destinaci navštívil. Druhou nejefektivnější formou propagace je reklama, neboť osloví 

mnoho existujících i potenciálních návštěvníků při nízkých výdajích. Můţeme sem 

zařadit letáky, katalogy, prospekty, reklamu v televizi, billboardy, reklama na vozech 

veřejné dopravy, internet. Osobní prodej je realizován pomocí telefonu nebo při 

osobním setkání. Podpora prodeje má za úkol přimět zákazníky kupovat pobyty 

v destinaci i mimo hlavní sezónu nebo vyzkoušet nové součásti produktu. [7]  

3.11.5 Lidé 

V destinaci můţeme narazit na několik skupin lidí. Jedná se o: místní obyvatele, 

poskytovatele sluţeb, představitele místní správy a návštěvníky. Mezi těmito skupinami 

dochází k vzájemné interakci. Například při spolupráci veřejné správy a poskytovatelů 

sluţeb je destinace schopna nabídnout produkt cestovního ruchu, na jehoţ kvalitu 

působí i styk návštěvníků s poskytovateli sluţeb. Pro návštěvníky je podstatný také 

kontakt s místními obyvateli. Ti by měli k návštěvníkům přistupovat pozitivně, 

pohostinně a měli by být jazykově připravení. Uţívají spolu infrastrukturu a sociální 

kontakty, aktivity spojené s cestovním ruchem vytváří pro rezidenty nová pracovní 

místa, zvyšují ţivotní standard, umoţňují poznání jiných kultur, atd. [7], [13] 
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4. POPIS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

4.1 Vymezení území  

Česká republika se dělí do 14 krajů a 15 turistických regionů definovaných agenturou 

CzechTourism. Území Jihomoravského kraje je téměř totoţné s územím turistického 

regionu Jiţní Morava. Tento turistický region se člení na: Moravský kras a okolí, Brno 

a okolí, Znojemsko a Podyjí, Pálava a Lednicko-valtický areál a poslední část Slovácko, 

které zčásti zasahuje také do Zlínského kraje. [18] 

 

Obr. 4.1. Kraje České republiky [46]     

 

 

4.2 Charakteristika Jihomoravského kraje 

Jiţní Morava je kraj, kde najdeme mnoho historických památek, přírodních atraktivit, 

církevních památek. Kromě těchto hmotných atraktivit Jihomoravský kraj přitahuje 

svou pohostinností, srdečností, ţivými tradicemi, jedinečnou kulturou spojenou s vínem 

a všemu, co k dobrému vínu patří – slavnosti, vinobraní, gastronomické hody a jako 

bonus také více neţ tisíc kilometrů dlouhá síť cyklistických vinařských stezek. [14] 

 

Rozloha: 7 195 km
2
 

Počet obyvatel: cca 1 140 000 

Hustota osídlení: 157 obyvatel/km
2 

 

Jihomoravský kraj se rozprostírá v jihovýchodní části České republiky při hranicích 

s Rakouskem a Slovenskem. Centrem kraje je město Brno. Velkým plusem pro kraj je 

výborná dopravní dostupnost a také letiště Brno-Tuřany, které je druhé největší letiště 

u nás. Jihomoravský kraj je kraj s velkým ekonomickým potenciálem a na vysoké 
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úrovni stojí i zemědělství, jehoţ specialitou je především vinohradnictví. Najdeme zde 

také mnoho kulturně-historických památek. Dvě z nich, brněnská vila Tugendhat 

a Lednicko-valtický areál, byly zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO. 

Jeden ze čtyř národních parků se nachází právě na tomto území. Je to Podyjí. Turisty 

sem lákají především jiţ zmíněné ţivé tradice, srdečnost, pohostinnost, hudba, tanec, 

lidové kroje a umělecká řemesla. Význam místních tradic dokládá například i verbuňk, 

muţský sólový tanec, který je zapsaný na seznam nehmotného dědictví UNESCO. [19]   

 

4.3 Členění Jihomoravského kraje 

4.3.1 Moravský kras a okolí 

Moravský kras a okolí je oblast s nádhernou přírodou a více neţ tisícovkou jeskyní. 

K návštěvě zvou nejen čtyři proslulé jeskyně a podzemní říčka Punkva, ale také volná 

příroda, kde je moţné provozovat různé sporty. [21]   

 

Obr.4.2. Moravský kras a okolí [21]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Brno a okolí 

Brno je obchodní a společenské středisko na soutoku Svitavy a Svratky, kde se koná 

několik desítek mezinárodních veletrhů a výstav kaţdý rok a také je to město, které 

nabízí zábavu všeho druhu – od nákupů, přes návštěvu kin a divadel aţ po turistiku. 

Z atraktivit, které nabízí, můţeme jmenovat Brněnskou přehradu či hrad Veveří. V okolí 

se nachází významné Slavkovské bojiště. [22]   
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Obr.4.3. Brno a okolí [22]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Znojemsko a Podyjí  

Znojemsko a Podyjí je známé hlavně v souvislosti se stejnojmenným národním parkem 

Podyjí (nejmladší a nejmenší v České republice), ale ve skutečnosti je to území leţící 

z více neţ 99% v povodí Dyje. Tato oblast je také spojena s vínem, rozmanitým 

turistickými atraktivitami a několika hrady a zámky. [8], [23] 

 

Obr. 4.4 Znojemsko a Podyjí [23]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Pálava a Lednicko-Valtický areál 

Pálava a Lednicko-Valtický areál se nachází v nejjiţnějším cípu Moravy. Je to kraj 

slunný, bohatý na zámky, hrady, lesní chrámy a kolonády. Je zde moţné podnikat 

výlety na kolech díky rozsáhlé síti cyklostezek, pěší turistiku po svazích Pálavy a pro 
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pasivnější turisty tato oblast nabízí vyhlídkové plavby po Dyji, vodní radovánky na 

Novomlýnské nádrţi či „sklípkovou turistiku“ díky rozsáhlým vinohradům. [24]   

 

  Obr.4.5. Pálava a Lednicko-Valtický areál [24]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Slovácko 

Slovácko je oblast charakteristická folklórem, vinicemi, ovocnými sady, borovými lesy, 

také bohatou historií a mnoha církevními památkami. Pro turisty je určitě zajímavá 

pestrá a členitá příroda – najdeme tu jak pohoří Chřiby, tak také údolí plné zelených luk, 

kudy protéká významný vodní tok řeka Morava. Velmi vyhledávanou turistickou atrakcí 

je technická památka Baťův kanál a mnoho lidí také zaujme hustá síť turistických cest. 

[2]   

Obr. 4.6. Slovácko [47]   
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4.4 Symbolika Jihomoravského kraje 

4.4.1 Znak 

Znakem Jihomoravského kraje je „modro-červeně čtvrcený štít. V prvním poli je 

moravská orlice, ve druhém poli stříbrné břevno pod stříbrným temenem, ve třetím poli 

vinný hrozen s listem a úponkem, ve čtvrtém poli zlato-červeně šachovaná korunovaná 

orlice se zlatou zbrojí.“  

4.4.2 Vlajka 

Vlajka Jihomoravského kraje má stejný vzhled jako znak. Poměr šířky k délce listu je 

2:3.  

 

Obr. 4.7. Znak Jihomoravského kraje [20]  Obr. 4.8. Vlajka Jihomoravského kraje [20] 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Logo 

Logo Jihomoravského kraje tvoří „tři silné linky obloučitého lineárního tvaru. Spodní 

oblouk v barvě modré znázorňující vodstvo, z něj pravým směrem vycházející oblouk 

v barvě zelené vystihující zeleň a nad nimi se klenoucí oblouk v barvě sluneční 

znázorňující slunce jako harmonicky fungující přírodní elementy.“ 

 

Obr. 4.9. Logo Jihomoravského kraje [20] 

 

 

 

[20]   
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4.5 Organizace v cestovním ruchu 

Všechno vyţaduje nějaký řád a jinak to není ani u cestovního ruchu. Protoţe 

v cestovním ruchu působí velké mnoţství subjektů, je potřeba stanovit organizační 

jednotku. Touto organizační jednotkou je v destinaci Jihomoravský kraj Centrála 

cestovního ruchu – Jiţní Morava (CCR JM), která prezentuje tuto oblast pod společnou 

značkou. Byla zaloţena jako zájmové sdruţení právnických osob dne 14. prosince 2005. 

Na zaloţení se podíleli: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Statutární město Brno, 

Svaz obchodu a cestovního ruchu.  

Cílem této organizace je rozvíjet cestovní ruch v daném území a maximálně vyuţít jeho 

turistický potenciál. S tím souvisí také poskytování komplexních sluţeb svým 

návštěvníkům a v první řadě šíření informací. [17]  

Rozvoj kraje má ze zákona povinnost realizovat především kraj. Měl by vytvářet 

program rozvoje zaloţený nejen na státní podpoře, ale také na vlastních představách, 

jakým směrem se dále ubírat. Na kraji leţí také starost o prezentaci regionu doma 

i v zahraničí. [13] 
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5. ANALÝZA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE  

5.1 Analýza nabídky cestovního ruchu Jihomoravského kraje 

Nabídku destinace, jak jsem jiţ zmínila v teoretické části bakalářské práce, členíme na 

primární a sekundární. Primární nabídka je dána přírodními podmínkami nebo je 

vytvořena lidskou činností. Sekundární nabídka je podmínkou pro realizaci cestovního 

ruchu v daném místě.  

5.1.1 Analýza primární nabídky 

 Přírodní potenciál 

Jihomoravský kraj má bohatý přírodní potenciál. Ve své nabídce má čtyři odlišné 

charaktery krajiny. 

Tím prvním je v severní části kraje Drahanská vrchovina, jejíţ součástí je Moravský 

kras. Je to nejvýznamnější krasová oblast ve střední Evropě, která byla jako největší 

a nejlépe vyvinuté krasové zemí v České republice prohlášena v roce 1956 chráněnou 

krajinnou oblastí.  Zdejší nádherná příroda s jeskynními komplexy svádí k objevování 

tajemného podzemního světa. Najdeme zde asi 1100 jeskyní, z nichţ jsou veřejnosti 

dostupné pouze Punkevní jeskyně s podzemní řekou Punkvou, Kateřinská jeskyně, 

Balcarka a Sloupsko-Šošůvské jeskyně. Za zhlédnutí stojí určitě také více neţ 

138 metrů hluboká propast Macocha, která je největší propastí svého druhu u nás. Navíc 

bohatá archeologická naleziště v této oblasti dokládají prehistorické osídlení této 

oblasti. Povrch Moravského krasu je velmi členitý a to má za důsledek zdejší pestrou 

faunu a flóru. Nejdůleţitější sloţku ve společenstvu jeskyní z fauny tvoří netopýři 

a z flóry zde roste velmi vzácná kruhatka Mattihioliho, která se nevyskytuje na ţádném 

jiném místě České republiky.  

Jiţní část kraje je převáţně rovinatý. Rozkládají se zde níţiny Dolnomoravského 

a Dyjsko-svrateckého úvalu. Touto oblastí protékají řeky Morava, Dyje a Svratka, coţ 

má za příčinu spolu s černozemí velikou úrodnost. Na řece Dyji byly vybudovány 

významné vodní nádrţe: vodní nádrţ Vranov či soustava Novomlýnských nádrţí.  Tato 

oblast patří k nejteplejším a nejsušším v České republice, coţ umoţňuje pěstování, pro 

tuto oblast charakteristické, vinné révy. Dominantou je národní park Podyjí podél 

stejnojmenné řeky. Dříve se tu táhly pásy lesů, ale v důsledku zemědělství byl původní 

les z části vykácen. Charakteristickým zvířetem, které tu ţije je čáp černý. Kromě něho 

tu hnízdí asi 140 druhů jiných ptáků. Z dalších ţivočichů jsou významní bezobratlí, 
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kteří se tu vyskytují v pestrém druhovém sloţení. Z flóry nesmím zapomenout zmínit 

18 druhů orchidejí a pro tuto oblast tak typické bučiny a dubohabrové lesy. Nad 

rovinatou krajinou se tyčí Pavlovské vrchy, jako symbol tohoto území.  

Dalším typem krajiny je východní oblast kraje, která se zvedá do kopců Bílých Karpat. 

Ty patří mezi nejčistější přírodní plochy u nás a v roce 1980 byly vyhlášeny chráněnou 

krajinnou oblastí. Pro hřebeny Karpat jsou charakteristické táhlé orchidejové louky. 

Jinak této oblasti vládnou ze stromů buky a z ţivočichů především plazi. Za zmínku 

stojí „Moravská sahara“, oblast jiţně od Bzence, kde po vykácení lesního porostu 

vzniklo obrovské pískoviště. 

Posledním charakterem krajiny je okolí Brna. To je ovlivněno existencí velké městské 

aglomerace, ale oproti jiným oblastem nejsou důsledky průmyslu tolik znatelné. Krajina 

je tu velmi krásná a rozmanitá - na sever od Brna se rozkládá Moravský kras, na jih jsou 

otevřené roviny. Město těsně hraničí se stejnojmennou přehradou, která láká ke koupání 

a k rekreačním plavbám. Zalesněné kopce kolem města dotvářejí malebnost celého 

území.   

Za vyzdvihnutí stojí také dvě biosférické rezervace UNESCO a to Dolní Morava a jiţ 

zmíněné Bílé Karpaty. [17], [35]  

 

 Kulturně historický potenciál  

Na území Jihomoravského kraje najdeme celou řadu turisticky lákavých památek od 

hradů, zámků, přes duchovní aţ po technické památky a muzea. Expozice jsou 

věnované slavným rodákům nebo mapují dějiny daných měst a obcí. Mnohé památky 

jsou v posledních letech opravovány a restaurovány. Svůj podíl na tom má určitě jiţ 

IV. ročník soutěţe Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje, která 

motivuje vlastníky kulturních památek k jejich obnově.  

V kraji najdeme 29 národních kulturních památek (NKP) a dvě památky zapsané na 

Seznam světového dědictví UNESCO. První je Lednickou-valtický areál s komplexem 

dvou zámků a druhá je jedinečná a unikátní vila Tugendhat.  

Hrady a zámky v této oblasti patří k nejnavštěvovanějším v České republice. Mezi 

velmi známé patří nad Vranovskou přehradou tyčící se hrad Bítov, nad Brněnskou 

přehradou hrad Veveří, brněnský hrad Špilberk a záhadami opředený hrad Pernštejn. 

Mezi zámky vynikají vodním příkopem obklopený zámek Lysice, dále zámek Milotice 

s originálním zámeckým parkem, také zámek Slavkov u Brna a filmaři oblíbený zámek 

Vranov nad Dyjí.  
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Neodmyslitelnou součástí kraje tvoří duchovní památky a poutní místa: Rotunda Panny 

Marie a svaté Kateřiny ve Znojmě opředená dějinami Přemyslovců, poutní kostel 

sv. Anny v Ţarošicích a nejpůvabnější církevní památka České republiky poutní chrám 

Jména Panny Marie ve Křtinách. Tradiční pouť mohou turisté navštívit na Svatém 

kopečku v Mikulově nebo v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Z ţidovských památek 

je asi nejzachovalejší Ţidovské město v Boskovicích. 

Kdysi opomíjené technické památky jsou nyní obdivovány nejedním turistou. Mezi 

nejkrásnější poklady patří jeden z mála dostupných vodních mlýnů ve Slupi na 

Znojemsku, zachovalý větrný mlýn v Kuţelově a v neposlední radě Technické muzeum 

v Brně s historickou expozicí širokého zaměření. 

Z dalších zajímavých památek stojí za zhlédnutí Mohyla míru ve Slavkově nebo soubor 

vinařských sklípků Plţe v Petrově u Stráţnice. [9], [37]  

Muzea a galerie jsou popsány v kapitole 5.1.2. – Analýza sloţek sekundární nabídky 

CR – technická infrastruktura.  

 

 Kulturně společenský potenciál 

Kdyţ se řekne Jiţní Morava, snad kaţdý si vybaví nejrůznější folklórní slavnosti 

a vinobraní. Velmi proslulé jsou hody, které se konají od jara do podzimu téměř v kaţdé 

obci. Ve spojitosti s Brnem si naopak kaţdý představí různé veletrhy a jarmarky.  

Velmi známou a hojně navštěvovanou akcí je Mezinárodní folklorní festival ve 

Stráţnici, kde se diváci mohou potěšit přehlídkou nejen domácích, ale také zahraničních 

a cizokrajných souborů. Jednou za čtyři roky otevírá své brány město Kyjov a láká 

návštěvníky na Slovácký rok. Ze slavností vína je známé například Znojemské 

historické vinobraní s bohatým kulturním programem.  

Z dalších kulturních akcí stojí určitě za návštěvu Mezinárodní folklorní festival Brno, 

Festival národů Podyjí nebo akce s názvem Vzpomínka na bitvu tří císařů ve Slavkově 

u Brna. [18] 

 

5.1.2 Analýza složek sekundární nabídky cestovního ruchu 

Sekundární nabídka destinace zahrnuje ubytovací, stravovací, kulturní a rekreační 

zařízení. Dále se sem řadí cestovní kanceláře a dopravní dostupnost destinace. 
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 Suprastruktura  

Ubytovací zařízení: Na území Jihomoravského kraje se k 31. 12. 2009 nachází 

507 hromadných ubytovacích zařízení.  

Z toho: 

Typ ubytování Počet 

Hotely ***** 1 

Hotely, motely, botely **** 18 

Hotely, motely, botely *** 100 

Hotely, motely, botely ** 17 

Hotely, motely, botely * 9 

Hotely garni 6 

Penziony 147 

Kempy 39 

Chatové osady 28 

Turistické ubytovny 49 

Ostatní zařízení 93 

(zdroj:Český statistický úřad, zpracování: vlastní) 

 

Hotel s kategorií ***** se v řešeném území vyskytuje pouze jeden a to Holiday Inn 

Brno. [36] 

 

Stravovací zařízení: Počty stravovacích zařízení celkem a v jednotlivých kategoriích 

jsem nemohla nikde vyčíst. Proto jsem poprosila o pomoc Český statistický úřad. 

Jedinou informaci, kterou mi podali, bylo, ţe ke dni 30. 9. 2010 bylo v oblasti 

pohostinství registrováno 11 838 ekonomických subjektů.  

 

 Technická infrastruktura  

Cestovní kanceláře a cestovní agentury: Na celém území působí řada cestovních 

kanceláří i agentur. Jsou zde zastoupeny všechny velké cestovní kanceláře a nejvíce 

poboček je samozřejmě v Brně. Z těch velkých bych jmenovala Čedok, a.s. nebo CK 

Régio, spol. s.r.o., z těch menších je určitě zajímavá Travel Wine, spol. s.r.o., která je, 

jak jiţ název napovídá, zaměřena na cesty spojené s vinařstvím. [18] 

Tab. 5.1. Ubytovací zařízení 
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Turistická informační centra (TIC): TIC se nacházejí na celém území kraje a nejvíce 

jsou opět zastoupeny v „hlavním“ městě jiţní Moravy – v Brně.  

 

Sportovní a rekreační zařízení: V kraji existuje nepřeberné mnoţství sportovišť, krytých 

hal i otevřených ploch pro tradiční i moderní sporty. Výjimku tvoří zařízení pro zimní 

radovánky, která jsou pouze pro méně náročné. Běţeckých tras je v kraji málo 

(například stopa na zamrzlé hladině Brněnské přehrady) a svahy v lyţařských areálech 

nejsou moc dlouhé. Ale pokud se sem příznivci zimních sportů přece jen vypraví, 

Jihomoravský kraj má v nabídce hned několik lyţařských areálů: v Hluboké u Kunštátu, 

v Olešnici nebo svah v Němčičkách na Břeclavsku, který má umělý povrch, tudíţ se zde 

dá lyţovat i mimo sezónu. Také pro milovníky bruslení se zde najde mnoţství ledových 

ploch.  

V létě se tu naopak vyţijí i náročnější návštěvníci. Moţnost koupání v přírodě nabízí 

Brněnská přehrada, Vranovská přehrada nebo Velká a malá laguna nádrţe Nové Mlýny, 

kde funguje škola windsurfingu a kiteboardingu. Na některých přírodních i umělých 

nádrţích mohou trávit svůj volný čas rybáři. Známými místy rybolovu jsou 

Novomlýnské nádrţe, Františkův rybník u Břeclavi v krásné přírodě Lednicko - 

Valtického areálu nebo nejstarší vodní nádrţ na Moravě Jevišovice. Aquaparků je tu 

poměrně málo: Znojmo, Únavov, Vyškov či wellness Kuřim, ostatních krytých bazénů 

a letních koupališť je tu dostatek. Jediné co chybí, jsou termální koupaliště, takţe okolní 

země mají v tomto směru výhodu. Vyhledávanou aktivitou je bezesporu plavba po 

Baťově kanálu na Hodonínsku nebo vyhlídkové plavby lodí po Brněnské přehradě.  

Celý kraj prolínají cyklostezky. S cyklistikou je úzce spojena vinařská turistika a na 

celém území se postupně vyvíjí systém vinařských stezek se sklepy a penziony. Po cestě 

do sklípků mají návštěvníci moţnost vidět překrásnou přírodu, ve sklípcích potom nejen 

degustovat víno, ale také ochutnat místní gastronomii a zhlédnout něco málo z místních 

zvyků a tradic. 300 km vinic a 70 vinařských obcí projedou cyklisti, pokud se vydají 

skrz Moravu po Moravské vinařské stezce. Mezi další známé stezky patří Mikulovská 

vinařská stezka, Podluţská vinařská stezka a další stezky na Hodonínsku a Znojemsku. 

Pro pěší turisty slouţí síť značených pěších tras udrţovaných Klubem českých turistů. 

Za hipoturistikou jezdí návštěvníci na farmy do Vyškova nebo do Olšan. Na své si 

přijdou i milovníci Divokého Západu ve Westernovém městečku v Boskovicích.  
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Příznivci v poslední době moderního golfu si mohou výborně zahrát na hřišti ve 

Slavkově u Brna nebo v resortu Kořenec Golf a Ski Resort v blízkosti Moravského 

krasu. 

Dlouholetou tradici má motocyklový sport v Brně – Masarykův okruh, který je dlouhý 

5403 metrů. Sjíţdí se sem turisté z celé Evropy. 

Mezi další odvětví, pro která není kraj příliš uzpůsoben, patří lázeňství. Jediné město se 

statutem lázní je Hodonín, kam se jezdí léčit pacienti s nemocemi pohybového ústrojí. 

Další moţnosti lázeňského cestovního ruchu jsou v Ostrově u Macochy a Lednici. 

Trendem poslední doby jsou solné jeskyně, které jiţ najdeme v kaţdém větším městě. 

[9], [18], [37] 

 

Kulturní zařízení: Kdo přijede do tohoto kraje za kulturou, můţe si vybrat z mnoţství 

větších i menších divadel, kin, muzeí a galerií. Nejnavštěvovanější a největší jsou 

divadla v Brně, například Divadlo Bolka Polívky, divadlo Husa na provázku nebo 

Divadlo Reduta. Z kin láká druhé nejnavštěvovanější kino v České republice Multikino 

Palas Cinemas Olympia Brno, které pojme 2248 diváků. Téměř kaţdé větší město 

disponuje kinem, někde jsou dokonce i kina letní. [18] 

Z expozic bych zdůraznila Věk lovců mamutů v Dolních Věstonicích a expozici 

Národního ústavu lidové kultury ve Stráţnici. Z muzeí je vyhledávané Jihomoravské 

muzeum ve Znojmě, které je nejstarší muzeum na Moravě nebo také Technické 

muzeum v Brně s mnoha expozicemi. Jedinečností je oskerušové muzeum Tvaroţná 

Lhota. Obraz jihomoravského venkova uchovávají skanzeny. Velmi působivý je soubor 

staveb v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Stráţnici. Kaţdoročně oţívá několika 

akcemi připomínající ţivot a práci našich předků. V jeho areálu se také částečně koná 

světoznámý Mezinárodní folklorní festival Stráţnice. [9] 

Velkým společensko-sportovním komplexem je Boby-centrum Brno. V tomto městě se 

také konají veletrhy a kongresy. Díky ideální poloze, dostupnosti, bezpečnosti 

i bohatému výběru atraktivních prostorů je Jihomoravský kraj vyhledávaný pro tento 

typ turistiky. Společnost Moravia Convention Bureau (MCB) pomáhá propagovat Jiţní 

Moravu a město Brno jako destinaci vhodnou pro pořádání kongresů, veletrhů 

a incentivních programů.[25]   
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 Všeobecná infrastruktura  

Dopravní dostupnost na území kraje je velmi dobrá. Je moţné se sem dopravit po 

dálnicích D1, D2 a rychlostních komunikacích R43 a R52. Dálnice jsou napojeny na 

evropskou dálniční síť. D1 vede z Prahy přes Brno do Polska, D2 z Brna na Slovensko. 

Rychlostní silnice R52 je napojena na Rakousko. Region je samozřejmě dostupný i po 

silnicích I., II. a III. třídy, kvalita silnic ale není moc dobrá. Dále se sem dá dopravit 

také po ţeleznici nebo letecky. Prochází tudy ţelezniční koridor vedoucí z Německa 

(Berlín – Dráţďany) na Slovensko (Bratislava) popřípadě do Rakouska (Vídeň). 

Leteckou dopravu zajišťuje civilní letiště Brno – Tuřany. Vodní doprava se k přepravě 

nevyuţívá, slouţí jen k turistickým účelům. [26]  

Na Moravu je moţné přicestovat různými způsoby, třeba i na kole. V posledních letech 

bylo realizováno mnoho projektů stavby cyklotras, protoţe o tento typ turistiky je veliký 

zájem. V našem kraji je spojován hlavně s vinařstvím. Významná (i v mezinárodním 

kontextu) je Jantarová stezka vedoucí z Polska, jejíţ součástí je cyklistická stezka Brno-

Vídeň. Dále je to Moravskoslezská dálková cyklotrasa z Jeseníku podél řeky Moravy aţ 

do Mikulova. Z iniciativy Rakouska je realizován projekt Cyklistický region Dolní 

Rakousko – jiţní Morava – západní Slovensko.[35]  

V roce 2004 započala realizace integrovaného dopravního systému Jihomoravského 

kraje. Postupně do roku 2010 byly do tohoto systému zainteresovány všechny oblasti 

kraje. Tento systém by měl znamenat spolupráci všech druhů dopravy na území. Mé 

osobní zkušenosti jsou ale jiné. [27] 

 

5.2 Analýza úkolového prostředí 

Z analýzy úkolového prostředí jsem se zaměřila na analýzu konkurence. Je velmi 

důleţité poznat silné a slabé stránky konkurence.  

5.2.1 Analýza konkurence 

Jihomoravský kraj sousedí v rámci republiky s těmito kraji: Jihočeským, Vysočina, 

Pardubickým, Olomouckým a Zlínským. Dále na jihu hraničí s Rakouskem, se kterým 

v rámci cestovního ruchu spolupracuje. Turistická nabídka této oblasti je velmi podobná 

nabídce našeho kraje. V Rakousku je však na vyšší úrovni. Nabízí moţnost letní i zimní 

turistiky a také mnoţství termálních lázní či lodní dopravu po Dunaji. Na východě 

sousedíme se Slovenskem, které láká velkým mnoţstvím koupališť s termálními 
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prameny a lázněmi. Tyto země pro Jihomoravský kraj představují konkurenci, ale ve 

své bakalářské práci popisuju pouze konkurenty v rámci České republiky. 

 

 JIHOČESKÝ KRAJ  

Jihočeský kraj má podobný ráz jako kraj Jihomoravský. Kaţdý návštěvník si určitě 

přijde na své. Jediné co tu chybí, jsou folklorní akce. Jinak tato rozmanitá oblast nabízí 

jak pohodovou dovolenou u známých jihočeských rybníků, tak také aktivní dovolenou 

na horách či poznávací dovolenou po mnoha historických místech lákající svou 

jedinečností. Mezi nejznámější patří zámek Hluboká, město České Budějovice, 

husitskou historií opředený Tábor a také dvě památky, které se mohou pochlubit tím, ţe 

patří na seznam památek UNESCO.  Celá krajina má vysokou turistickou hodnotu díky 

přírodnímu bohatství.  

Stejně jako v Jihomoravském kraji, i zde, v Jihočeském, turisté mohou krásy této oblasti 

poznávat pěšky, na kole nebo ze sedla koně díky husté síti stezek. Dle mého ale jejich 

dopravní infrastruktura není tak rozsáhlá jako u nás. V poslední době se rozvíjí 

spolupráce s příhraničními oblastmi a to i v rámci cestovního ruchu (známá síť stezek 

Greenways vedoucí z Prahy do Vídně). [28], [29] 

 

 VYSOČINA  

Náš další sousední kraj Vysočina má vyšší nadmořskou výšku a studenější klima, coţ 

ocení hlavně milovníci zimních sportů. Na procházky či projíţďky přírodou lákají dvě 

chráněné krajinné oblasti. Zdejší příroda je taktéţ protkána sítí turistických 

a cykloturistických tras. 

Tři ze dvanácti památek UNESCO v České republice leţí právě na území Vysočiny. 

Čisté ovzduší, zdravé lesy a relativně nízká úroveň kriminality patří mezi výhody kraje 

a podporují realizaci klidné a ekologicky čisté pobytové turistiky na postupně 

vznikajících agrofarmách. 

 

Kraj Vysočina vytváří s Jihomoravským krajem region soudrţnosti NUTS 2 Jihovýchod 

za účelem podpory regionálního rozvoje a posilování konkurenceschopnosti. Tyto dva 

kraje spolu s krajem Jihočeským, Horním Rakouskem, Dolním Rakouskem a městem 

Vídní vytvořili program příhraniční spolupráce „Evropská územní spolupráce (EÚS) 

Rakousko - Česká republika“. Kladou si za cíl dostat na vyšší úroveň jiţ započatou 

spolupráci v oblasti socio-ekonomického rozvoje, cestovního ruchu, transferu know-
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how a regionální dostupnosti a udrţitelného rozvoje. Myslím si, ţe tyto kraje by si 

neměly ničím konkurovat, ale spíše společně vytvářet příhodné podmínky pro realizaci 

cestovního ruchu. Také by se měly společně prezentovat nebo si navzájem vytvářet 

reklamu. [30], [31] 

 

 PARDUBICKÝ KRAJ 

Pardubický kraj bych nepovaţovala za velkou konkurenci. Je svým způsobem 

jedinečný, ale turisty neláká více neţ kraj Jihomoravský. Negativem je velmi vysoký 

stupeň poškození ţivotního prostředí v důsledku chemického průmyslu a energetiky.  

Dopravní dostupnost je a určitě bude výhodou i v dalším rozvoji kraje. Pardubickým 

krajem prochází koridor Berlín – Vídeň a území bude za nedlouho napojeno na 

evropskou dálniční síť. Dobrou dopravní dostupnost dotváří jedno z pěti mezinárodních 

letišť v České republice. 

Nachází se zde jak roviny – Polabská níţina, tak hory – Orlické hory, které jsou 

protkané sítí cyklostezek vhodné i pro in-line bruslení. Mnoho příleţitostí pro aktivní 

vyţití v zimě najdeme na svazích Orlických hor. 

Pardubický kraj je velmi známý chovem koní. Návštěvníky určitě láká dostih Velká 

pardubická steeplechase se svou mnohaletou tradicí nebo také jeden z nejstarších 

hřebčínů v Kadlubech nad Labem.  

Z kulturně – historického bohatství vyniká zámek v Litomyšli nebo hrad Svojanov. [32] 

 

 OLOMOUCKÝ KRAJ 

Severu tohoto území vévodí pohoří Jeseníky s nejvyšší horou Praděd, jihu naopak 

rovinatá Haná. V oblasti Jeseníků je upravena řada sjezdovek pro zimní sporty 

(Červenohorské sedlo, Ramzová). Tento kraj je také bohatý na jeskyně – Javořičské, 

Mladečské, Zbrašovské. Kromě přírodních krás je zde také řada zajímavých 

historických památek: filmaři velmi vyhledávaný hrad Bouzov, hrad Mírov známý jako 

vězení pro politické vězně nebo nad Plumlovskou přehradou tyčící se zámek Plumlov. 

Samotné město Olomouc je proslaveno barokním Sloupem Nejsvětější Trojice 

zapsaným na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, unikátním orlojem, kde 

se v okéncích místo apoštolů střídají proletáři a také známou výstavou květin a rostlin 

s názvem Flora Olomouc. Velmi oblíbeným výletním i poutním místem je Svatý 

kopeček, kde se navíc na více neţ 40 hektarech rozprostírá Zoologická zahrada. 
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Haná je známá festivaly, folklorními přehlídkami, vystoupeními tanečních souborů, 

které se starají o zachování lidových zvyků. Typické pro tuto oblast je také zemědělství. 

Dopravní dostupnost do kraje je díky rozvinuté infrastruktuře dobrá. Města Olomouc 

a Přerov jsou významnými ţelezničními uzly a silniční síť je také docela hustá. V celém 

kraji je dostatek cyklostezek. [33] 

 

 ZLÍNSKÝ KRAJ 

Zlínský kraj je pro Jihomoravský velikým konkurentem. Rozmanité spektrum aktivit 

a atraktivit, které shrnu na následujících řádcích, je toho důkazem, a nikde není tak 

široké jako právě v tomto kraji.  

Bílé Karpaty patří mezi šest biosférických rezervací UNESCO u nás, kde za obdiv stojí 

vzácné orchideje. Beskydy nabízí mnoho příleţitostí k horským túrám. Výlety je moţné 

podnikat pěšky, na kole nebo v zimě na běţkách. V té menší části kraje, v povodí řeky 

Moravy, se line rovinatá oblast, které se říká Haná na Kroměříţsku a Slovácko na 

Uherskohradišťsku. Je to oblast vína a tradic. Velmi známé jsou Slovácké slavnosti vína 

v Uherském Hradišti nebo Jízda králů ve Vlčnově. Velkým lákadlem pro návštěvníky je 

technická památka Baťův kanál. Magnet pro unavené a nemocné turisty představují 

největší moravské lázně Luhačovice.   

Celosvětově je uznávaná Podzámecká i Květná zahrada s arcibiskupským zámkem 

v Kroměříţi. Historii dokládá Valašské muzeum v přírodě a skanzen v Roţnově pod 

Radhoštěm, archeoskanzen Modrá a také gotický hrad Buchlov. Hodně turistů zavítá do 

překrásné ZOO Zlín-Lešná. Z církevních památek bych jmenovala poutní místo 

Velehrad, které je spojeno s příchodem Cyrila a Metoděje na Moravu, nebo malebný 

Svatý Hostýn.  

Tento kraj nabízí z kaţdé oblasti trošku, takţe je turisty velmi vyhledávaný a oblíbený. 

[34] 
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(zpracování: vlastní) 

Tab.5.3. Konkurence 
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5.3 Analýza prostředí společnosti destinačního marketingu 

Tato analýza přináší přehled počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, 

informace o počtu přenocování a o průměrné době přenocování.  

 

HROMADNÁ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ K 31. 12. 2009 POČET OSOB/DNŮ 

Hosté 1 041 492 

     z toho nerezidenti 348 076 

          z toho z Polska 69 099 

          z toho ze Slovenska 49 108 

          z toho z Německa 43 085 

          z toho z Afriky 897 

Přenocování 2 063 247 

     z toho nerezidenti 591 932 

Průměrná doba přenocování 2,0 

     z toho nerezidenti 1,7  

(zdroj: Český statistický úřad, zpracování: vlastní) 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, v hromadných ubytovacích zařízeních převaţují domácí 

návštěvníci, jejich podíl na celkové návštěvnosti je 66,5%. Ze zahraničních návštěvníků 

připadá největší podíl na turisty z Polska (19,8%), dále ze Slovenska (14%) a na třetím 

místě z Německa (12,4%). Nejmenší podíl zahraničních hostů (0,25%) tvoří návštěvníci 

z Afriky.  

 

5.4 Marketingový mix 

5.4.1 Produkt a cena 

Jak jiţ bylo řečeno, produktem můţeme v širším slova smyslu nazvat celou destinaci. 

V tomto případě se jedná o destinaci Jihomoravský kraj. Patří sem všechno, co můţe 

nabídnout svým potenciálním návštěvníkům. Odvíjí se od přirozených kulturně 

historických a přírodních předpokladů aţ po uměle vytvořené aktivity, to znamená, ţe 

zahrnuje veškerou primární a sekundární nabídku.  

Tab. 5.2 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení  
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Určení ceny záleţí na konkrétních poţadavcích zákazníků, její stanovení je velmi 

obtíţné. 

Jihomoravský kraj nabízí produkty pro všechny věkové kategorie. Typické pro tuto 

oblast je víno, tradice a kroje, proto jsem vytvořila návrhu produktu právě s touto 

tématikou. Produkt jsem obohatila o cestu po nejkrásnějších památkách. Myslím, ţe 

taková okruţní jízda po dominantách kraje by mohla turisty zaujmout.  

Návrh produktu je uveden v tabulce 5.4. S pomocí maps.google.cz jsem vyznačila 

navrhovanou trasu, kterou vidíme na obrázku 5.1.  

 

Obr. 5.1. Trasa zájezdu 
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Návrh produktu TOULKY JIŽNÍ MORAVOU 

Charakteristika 

produktu 

 Datum: 25. 6. 2011 – 1. 7. 2011 

 Doprava: autobusem 

 Trasa: Stráţnice – Hodonín – Lednicko-valtický areál – Znojmo 

– Vranovská přehrada – Moravský kras (321 km) 

 Stravování: bez stravování 

Itinerář 

1. den: návštěva města Stráţnice, místního Mezinárodního 

folklorního festivalu s bohatým programem (soutěţ o nejlepšího 

tanečníka slováckého verbuňku, přehlídka tradičních řemesel, 

folklorní škola, slavnostní průvod, zábava a noc s Hudci), prohlídka 

místního skanzenu, nocleh 

2. den: nalodění na lodičku, plavba po Baťově kanálu do Hodonína, 

nasednutí na autobus a přesun do Lednicko-Valtického areálu, 

prohlídka zámku a parku Lednice a Minaretu, nocleh 

3. den: návštěva „hlavního města vína“ Valtic, prohlídka zámku 

a návštěva zámeckého sklepa spojená s degustací, přesun do 

Znojma, ubytování 

4. den: prohlídka města Znojma a podzemních labyrintů, odpolední 

návštěva Adámkova vinařství s moţností shlédnou výrobu vína 

a vytvořit si vlastní víno, večerní posezení ve sklípku a nocleh ve 

zdejším penzionu 

5. den: ranní přesun do Vranova nad Dyjí, ubytování, prohlídka 

barokního zámku Vranov a novogotického hradu Bítov, volno 

6. den: individuální volno s moţností koupání ve Vranovské 

přehradě, večerní přesun do Moravského krasu, ubytování 

7. den: návštěva Punkevní jeskyně s vodní plavbou a propasti 

Macocha v Moravském krasu 

Cena cca 

Na osobu: 4031 Kč a zahrnuje: 

 MFF Stráţnice: 230 Kč 

 Plavba po Baťově kanálu: dospělý 80 Kč, dítě 40 Kč 

 Zámek Lednice: I. +II. okruh: plné 240 Kč, sníţené 140 Kč 

 Zámek Valtice s degustací: 150 Kč 

 Znojemské podzemí: plné 90 Kč, sníţené 50 Kč 

 Adámkovo vinařství: 500 Kč 

 Zámek Vranov: plné 40-120 Kč, sníţené 20-80 Kč (dle okruhu) 

 Hrad Bítov: 30-120 Kč, sníţené 80 Kč (dle okruhu) 

 Punkevní jeskyně: plné 170 Kč, sníţené 80 Kč 

 Ubytování: 6x300 Kč = 1800 Kč  

 Doprava: 321x20Kč = 6420 Kč + 700 Kč = 7120 Kč (dle 

zvoleného dopravce) =>356 Kč* 

 Průvodce: 7x500Kč = 3500Kč =>175 Kč * 
*rozpočítáno na 20 osob 

Cena je orientační a v praxi by se ještě navýšila o zisk organizátora. 

Tab. 5.4. Návrh produktu [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45]   
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5.4.2 Distribuce 

V celé oblasti Jihomoravského kraje je dostatečná distribuční síť. Je zde dostatek 

větších či menších cestovních kanceláří a agentur, které nabízejí sluţby pro zájemce. 

Celoroční dovolenou na jiţní Moravě nabízí cestovní kancelář Region, spol. s.r.o., na 

portálu www.j-morava.cz, www.pampeliska.cz. Dále také Petr Posolda, cestovní 

agentura, nabízí pod značkou Cesty za vínem akce ve vinných sklípcích na jiţní 

Moravě.  

 

5.4.3 Komunikační mix 

Komunikační mix je realizován především díky cestovním kancelářím a agenturám, 

které nabízí katalogy a letáčky o různých produktech Jihomoravského kraje. Turisté se 

o moţnostech jak strávit svůj volný čas v našem kraji mohou dozvědět také z portálu 

www.jizni-morava.cz nebo z oficiálních stránek Jihomoravského kraje www.kr-

jihomoravsky.cz nebo přímo na stránkách Centrály cestovního ruchu www.ccrjm.cz. 

[17] 

Celé území by mělo také poskytovat svým zákazníkům co nejvíce informací. Nejen 

o místě pobytu, ale i v místě pobytu by měl mít návštěvník dostatek informací.  Různé 

směrovky, značky upozorňující na významné budovy, na přírodní krásy, apod. jsou také 

velmi důleţité. [13] 

Města, okresy a podnikatelské subjekty jiţní Moravy se prezentují na veletrzích 

cestovního ruchu. Jeden z nich je Holiday World v Praze, který proběhl 10. -13. února 

tohoto roku, další v Brně a proběhl ve dnech 13. -16. ledna a nese název Regiontour. 

Jihomoravský kraj měl ve své expozici ucelenou nabídku pro potenciální turisty. [48] 

Myslím, ţe by bylo efektivní vyuţít propagaci v médiích a to především v televizi nebo 

v rádiu. V televizi by stačili krátké spoty s atraktivními obrázky celého kraje 

a s výstiţným komentářem. Tato forma komunikace je drahá, ale kraj by se tím dostal 

do podvědomí lidí v celé republice.  Levnější variantou je spot v rádiu, který by byl také 

určitě účinný a oslovil širokou veřejnost, i kdyţ nemůţe proběhnout jeho vizualizace.  

 

5.4.4 Lidé 

V destinaci dochází ke kontaktu místních lidí, poskytovatelů sluţeb, představitelů 

místní správy a návštěvníků. V oblasti sluţeb cestovního ruchu působí velké mnoţství 

http://www.j-morava.cz/
http://www.pampeliska.cz/
http://www.jizni-morava.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.ccrjm.cz/
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lidí. Někteří z nich jsou v přímém kontaktu s návštěvníky, jiní ne, ale i ti se snaţí vyjít 

svým zákazníkům maximálně vstříc. Patří sem sluţby dopravců, restaurací, ubytovacích 

zařízení, pracovníků bank a také pracovníků úklidového sektoru, kuchařů apod. Místní 

lidé jsou ve zdejším kraji pohostinní, milí a myslím, ţe vidí pozitivum v tom, ţe zde 

mohou přivítat jak domácí tak zahraniční návštěvníky. Plynou pro ně mnohá pracovní 

místa i peníze.  

 

5.5 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí dotazníku, který se skládá 15 uzavřených 

otázek. Dotazník byl umístěn na internetu, dotazování proběhlo v únoru a březnu 2011 

a získala jsem odpovědi od sta respondentů. Respondenti byli omezeni těmito kritérii: 

 nepochází z Jihomoravského kraje 

 alespoň jednou tuto oblast navštívili. 

 

Dotazování můţe probíhat také osobně, písemně nebo telefonicky. Osobní dotazování je 

nejlepší způsob, protoţe tazatel je s dotazovaným v přímém kontaktu a můţou o daném 

tématu komunikovat. Je to ale náročné časově.  

Telefonické dotazování je poměrně vyuţívaná metoda, zabývají se jí specializované 

společnosti. V mém případě by takové dotazování bylo ale celkem nákladné.  

Zvolila jsem si dotazování elektronické. V dnešní době má téměř kaţdý přístup na 

internet - respondentů lze získat velké mnoţství, nestojí to moc peněz, práce ani času. 

Získala jsem odpovědi od sta respondentů, které jsem vyhodnotila pomocí grafů. 

Výsledky jsem doplnila komentáři a následně je vyuţila k sepsání SWOT analýzy 

a k napsání návrhů na zlepšení cestovního ruchu v kraji.  

  



41 
 

5.5.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Graf 5.1. Počet návštěv kraje 

 

Jak je patrné z grafu, 7% respondentů navštívilo Jihomoravský kraj jednou, 13% 

respondentů dvakrát, 17% respondentů třikrát a většina respondentů (63%) ho navštívila 

více neţ třikrát. Z toho usuzuji, ţe Jihomoravský kraj jako destinace cestovního ruchu je 

oblíbený, a ţe se sem návštěvníci rádi vrací. Jak jiţ bylo řečeno, tato oblast disponuje 

širokou škálou nabídky a na své si přijde téměř kaţdý. 

 

Graf 5.2. Zdroj informací o kraji 

 

Mezi nejméně zastoupené skupiny jako zdroje informací patří veletrh cestovního ruchu 

(3%), cestovní kanceláře (5%), katalogy (6%), televize (8%) či jiný informační zdroj 

(7%). Z tohoto pro mě vyplynulo, ţe Jihomoravský kraj by mohl zlepšit informovanost 

o své nabídce hlavně v televizi, protoţe to je velmi účinný informační zdroj a s tímto 

typem média se lidé setkávají téměř denně. Větší počet respondentů získává informace 

z časopisů a novin (11%) nebo od příbuzných a známých (20%). Rodina či přátelé jsou 

také velmi účinný zdrojem informací. Tyto informace jsou poskytovány na základě 

vlastních dobrých zkušeností a záţitků. Nejvíce dotazovaných lidí (40%) získalo 

informace o kraji z internetu. To se dalo očekávat, protoţe hledat informace o dovolené 

tímto způsobem je pohodlné, rychlé a efektivní.  
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Graf 5.3. Způsob dopravy 

 

Návštěvníci vyuţívají k dopravě do kraje především automobil (83% respondentů). Je 

to praktické, rychlé a lidé nejsou ničím omezení. Číslo je tak vysoké moţná také proto, 

ţe kaţdá domácnost vlastní automobil a společnost je v posledních letech čím dál víc 

pohodlná.  

Na druhém místě se umístil vlak (7% respondentů) a na třetím místě kolo (5% 

respondentů). Pět procent není mnoho, ale myslím, ţe do budoucna by se mohlo díky 

neustále se rozrůstající síti cyklostezek ještě zvýšit. Nejméně respondentů (1%) se 

dopravovalo kombinovaně.  

 

Graf 5.4. Typ ubytování 

 

Respondenti byli nejčastěji ubytovaní v penzionu – 28% respondentů, dále v hotelu – 

23% respondentů a dále v kempu 21% respondentů. Penziony a kempy patří 

k finančně nejvýhodnějším ubytováním. Ubytování v hotelu je zase pohodlné. 

Nejméně respondentů (4%) byli ubytováni v motelu. Pokud lidé mají moţnost, 

ubytovávají se určitě u svých známých nebo příbuzných, protoţe je to nejlevnější 

varianta ubytování. Z mých respondentů tento typ ubytování zvolilo 18% dotázaných. 
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Graf 5.5. Důvod návštěvy kraje 

 

Nejvíce turistů (24%) si vybralo Jihomoravský kraj, aby zde mohli navštěvovat 

památky. S 18% se na druhém místě umístila cykloturistika a o třetí místo se s 13% dělí 

koupání a vodní sporty s folklórními akcemi. V odpovědích se projevilo to, co je pro 

Jihomoravský kraj charakteristické: mnoho překrásných památek, hustá síť cyklostezek, 

koupání na vodních plochách v nádherné přírodě a folklorní akce neodmyslitelně 

spojené s místním vínem, slivovicí a gastronomií. 

Nikdo z dotázaných nenavštívil tuto oblast kvůli zimním sportům, coţ se dalo očekávat. 

 

Graf 5.6. Délka pobytu v kraji 

 

Téměř většina respondentů (80%) strávila v Jihomoravském kraji týden a víc. 16% 

respondentů zde strávilo 2-5 dní a pouhé 4% respondentů jeden den. Z těchto odpovědí 

pro mě vyplynulo, ţe turisté v Jihomoravském kraji mají nepřeberné moţnosti výletů, 

mají tady co poznávat, je jim zde příjemně, a proto v této oblasti tráví celý týden 

a někteří i déle.  
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Graf 5.7. Návštěvnost památek v kraji 

 

Jak vidíme z grafu, mezi nejnavštěvovanější místa v Jihomoravském kraji patří zámek 

Lednice, Valtice a město Brno. Malinko za nimi zaostává Moravský kras. Myslím, ţe 

tato místa se turistům ve spojitosti s Jihomoravským krajem ihned vybaví a jsou pro 

naši oblast charakteristická. Lednicko-valtický areál zapsaný na seznam UNESCO, 

Brno i Moravský kras jsou zajímavé sami o sobě, ale myslím, ţe by měly nabízet stále 

něco nového, lepšího a zajímavějšího, aby sem návštěvníci zavítali i vícekrát a pořád 

měli co nového obdivovat.  

 

 

Graf 5.8. Spokojenost se službami v kraji 

 

S veškerými sluţbami jsou návštěvníci kraje většinou spokojení. Známku jedna dalo 

44% respondentů, známku dvě 39% respondentů. Jako dobré hodnotí sluţby 13% 

respondentů. To, ţe jsou lidé spokojení, má za příčinu, ţe tuto destinaci doporučí svým 

známým nebo se sem sami rádi vrátí. Na úroveň sluţeb klade Jihomoravský kraj určitě 

velký důraz a snaţí se je neustále zlepšovat. Jen 4% lidí se sluţbami spokojeno nebylo. 
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Graf 5.9. Návrhy na zlepšení kraje 

 

Na otázku co by bylo potřeba v kraji zlepšit odpovědělo nejvíce respondentů (21%) 

informační sluţby. V posledních letech se počet informačních center rozšířil a téměř 

kaţdé větší město ho má. Proto mě tato odpověď překvapila, ale je moţné, ţe turisté 

nemají dobrou zkušenost s pracovníky v informačních centrech, kteří jim nebyli 

například schopni poskytnout kvalitní informace. Dále by bylo potřeba zlepšit zařízení 

a programy pro zábavu a pro rodiny s dětmi. 16% respondentů by také zlepšilo čistotu 

prostředí. Dle mého na tom jednotlivé obce kraje pracují a snaţí se zlepšit prostředí obcí 

i památek, ale bez podpory místních to půjde těţko. Laskavost místních, gastronomické 

sluţby a ubytovací sluţby měly nejméně hlasů. Vyplývá z toho fakt, ţe lidé mají 

s ubytováním, stravováním i s místními dobré zkušenosti a moţná i proto se sem rádi 

vrací. Nikdo z dotazovaných by nezlepšil dopravní dostupnost, coţ svědčí o dobré 

dopravní infrastruktuře.  

 

Graf 5.10. Doporučení kraje 

 

Většina respondentů (95%) by tuto destinaci doporučilo k návštěvě svým známým. 

Vypovídá to o tom, ţe Jihomoravský kraj je krásný a většině kdo ho navštíví, učaruje. 

Nabízí program pro všechny věkové kategorie, je zde teplé klima a dovolená 

v tuzemsku je levnou variantou dovolené.  
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Graf 5.11. Průměrné výdaje na osobu a den 

 

Průměrné výdaje respondentů byli nejčastěji (33%) ve výši 700 – 1000 Kč. Dále 500-

700 Kč utratí 24% respondentů, 1000 – 1500 Kč utratí 17% respondentů, 300-500 Kč 

utratí 10% respondentů, 1500 a více Kč 9% respondentů. Nejméně respondentů (7%) 

utratí 300 Kč a méně.  

Výdaje do 1000 Kč na osobu a den má 57% respondentů. Z toho vyplývá, ţe 

Jihomoravský kraj je finančně dostupný. Turisté se zde ubytují, nají a navštíví památky 

a přitom je to finančně tolik nezatíţí jako dovolená v zahraničí.  

 

Graf 5.12. Hodnocení kraje  

 

Respondenti hodnotili Jihomoravský kraj jako destinaci kladně. Nejčastější známka 

byla dvojka (45% respondentů) a jen o dvě procenta méně (43%) měla známka jedna. 

Tito respondenti mají asi dobré zkušenosti nejen s programovou náplní, ale také se 

sluţbami a místními lidmi. Nikdo zde nebyl nespokojený, protoţe hodnocení známkou 

pět nedal nikdo. 
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Graf 5.13. Pohlaví respondentů  

 

Dotazník byl dostupný oběma pohlavím a struktura respondentů byla následující: 61% 

ţeny, 39% muţi. Ţeny byly ochotnější najít si chvilku na vyplnění dotazníku.  

 

 

 

Graf 5.14. Věk respondentů 

 

Sloţení respondentů z hlediska věku bylo následující: 35% respondentů bylo ve věku 

21-30 let, 27% respondentů bylo ve věku 31-40 let, 16% respondentů ve věku 51-60 let, 

13% respondentů ve věku 41-50 let, 7% respondentů ve věku 20 let a méně a nejméně 

zastoupenou skupinou byla věková kategorie 61 let a více s 2%.  
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Graf 5.15. Místo bydliště respondentů 

 

Nejvyšší počet respondentů pochází ze Zlínského kraje (38%), dále byly nejvíce 

zastoupeny Moravskoslezský kraj (18% respondentů), Olomoucký kraj (16% 

respondentů) a kraj Vysočina (10% respondentů). Své zastoupení neměly tyto kraje: 

Královéhradecký, Středočeský, Ústecký a dále Jihomoravský, protoţe dotazník byl 

určen pro návštěvníky a ne pro místní. 

 

5.5.2 Zhodnocení dotazníkového šetření 

Abych shrnula data vyplývající z dotazníků, vytvořila jsem profil typického 

návštěvníka. 

Nejčastějšími návštěvníky dle mého průzkumu jsou turisté ze Zlínského kraje ve 

věkovém rozmezí 21-30 let. Vrací se sem opakovaně a informace o lokalitě získávají 

z internetu. Jezdí sem vlastním automobilem na dobu asi jednoho týdne, za účelem 

navštívit památky a to především Lednicko-Valtický areál. Ubytovaní jsou v penzionu 

a průměrné denní výdaje nepřesáhnout 1000 Kč na osobu. Kraj jako destinaci hodnotí 

kladně a to známkou jedna či dvě. Se sluţbami jsou turisté spokojeni, ale uvítali by 

zlepšení informačních sluţeb. Většina by doporučila tento kraj svým známým.  

 

5.6 SWOT analýza 

SWOT analýza byla vypracována na základě předchozích analýz primární a sekundární 

nabídky Jihomoravského kraje a z vlastního dotazníkového šetření. 
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Existence čtyř odlišných charakterů krajiny 

 Teplé podnebí 

 Velké mnoţství kulturních, přírodních 

technických a církevních památek (2 památky 

na seznamu UNESCO, 1 NP, 3 CHKO) 

 Moţnost cykloturistiky 

 Tradice vinařství a s ním spojená vinařská 

turistika 

 Místní gastronomie 

 Folklorní slavnosti a tradiční akce 

 Pohostinnost místních obyvatel 

 Velká nabídka sportovního i kulturního vyţití 

 Moţnost kongresové turistiky v Brně 

 Dostatečná prezentace kraje na internetových 

stránkách 

 Dobrá dopravní dostupnost 

 Existence dopravního integrovaného systému 

 Význam letiště Brno-Tuřany 

 Spolupráci s tuzemskými i příhraničními kraji 

 Dlouhodobý pobyt návštěvníků (týden a déle) 

 Špatný stav některých památek 

 Zanedbaný stav některých vodních 

ploch 

 Nedostatečné informační sluţby 

 Nízký počet zařízení pro zábavu 

a volný čas 

 Nedostatek lázeňských míst 

 Sezónnost cestovního ruchu (letní 

sezóna) 

 Téměř nulové příleţitosti provozovat 

zimní sporty 

 Nadměrná návštěvnost v některých 

oblastech a příliš nízká návštěvnost 

v oblastech  jiných 

 Moţné poškození krajiny v důsledku 

zemědělství 

 Omezená nabídka hotových produktů 

a balíčků CR 

 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

 Větší podpora a rozvoj folkloru, tradic 

a lidových řemesel 

 Pořádání gastronomických akcí 

 Zlepšení moţností vyţití v zimě 

 Zlepšení stavu a zpřístupnění některých 

památek 

 Rozvoj kongresové turistiky i mimo Brno 

 Spolupráce s tuzemskými i zahraničními 

sousedními kraji 

 Finanční podpora rozvoje cestovního ruchu 

z Evropské unie 

 Spolupráce s cestovními kancelářemi po celé 

ČR 

 Rozvoj lázeňství 

 Moţnost zapsání Mikulčic na seznam UNESCO 

 Zlepšení informačních sluţeb 

 Vytvoření netradiční akce 

 Vytvoření kompletních balíčků sluţeb pro 

různé cílové skupiny 

 Návratnost spokojených turistů 

 Zhoršující se stav dopravních 

komunikací 

 Zhoršování kvality vodních ploch 

 Špatné informační sluţby 

 Existence konkurenčních destinací 

 Nedostatečná spolupráce s okolními 

kraji 

 Pokles domácích i zahraničních 

návštěvníků 

 Velké turistické zatíţení významných 

památek a lokalit 

 Chátrání památek či znehodnocování 

krajiny 

 Nedostatek finančních prostředků  

(zpracování: vlastní) 

Tab. 5.5 SWOT analýza 
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5.6.1 Shrnutí SWOT analýzy 

Poloha kraje má jednoznačně pozitivní vliv na cestovní ruch. Je zde teplé klima, 

překrásná příroda a v ní velké mnoţství památek. Aby se tyto atraktivity mohly 

dostatečně vyuţít, je nutné zařídit odpovídající realizační předpoklady.  

Jedním z nich je dopravní infrastruktura. Většina lidí přijíţdí do kraje automobilem, 

a protoţe stav dopravních komunikací není příliš dobrý, měl by se zlepšit. Také 

poskytované sluţby by mohly být na vyšší úrovni. Tím by se mohla více přilákat nejen 

domácí, ale i zahraniční klientela, neboť zákazníci jsou v oblasti sluţeb stále náročnější. 

S přilákáním zahraničních turistů určitě souvisí zlepšení jazykové vybavenosti 

pracovníků ve sluţbách i v informačních centrech. Jedním velkým mínusem 

Jihomoravského kraje jsou totiţ špatné informační sluţby jak pro tuzemské, tak 

i zahraniční návštěvníky. Se zvýšením návštěvnosti kraje, by bylo potřeba zaměstnat ve 

sluţbách více lidí, tím by se sníţila nezaměstnanost a zvýšily příjmy z cestovního ruchu. 

Dalším z realizačních předpokladů je dostatečné mnoţství stravovacích, ubytovacích 

a rekreačních zařízení. Stravovací a ubytovací kapacity jsou zde dostatečné, ale jak 

vyplynulo z mého dotazníkového šetření, chybí zde zařízení pro volný čas. Myslím, ţe 

jsou tím myšlena zařízení pro vyuţití času při nepříznivém nebo chladnějším počasí. 

Protoţe kraj nemá podmínky pro realizaci zimní turistiky, mohl by alespoň dostatkem 

těchto zařízení toto negativum zmírnit. Dobrou příleţitostí pro kraj je rozvoj lázeňství. 

V poslední době jsou velmi populární a oblíbené wellness hotely. Jejich stavbou by kraj 

mohl přilákat zákazníky, kteří touţí po relaxaci a odpočinku v klidném prostředí 

s luxusní péčí. Zlepšit informovanost a propagaci méně známých atrktivit by moţná 

pomohlo rovnoměrně rozloţit návštěvnost. U těchto méně atraktivních památek by se 

na zvýšení návštěvnosti mohla podílet také nějaká zajímavá a pro ně typická akce. 

Jihomoravský kraj je oblast s velmi dobrou pověstí a s mnoha silnými stránkami, 

o čemţ svědčí vysoká návštěvnost, ale zlepšovat a inovovat nabídku je potřeba neustále. 

Udrţet si stálé turisty a nalákat nové zájemce do této destinace je určitě prioritou číslo 

jedna. 
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6. ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na analýzu cestovního ruchu Jihomoravského 

kraje. Toto téma jsem si zvolila především proto, ţe cestovní ruch se v dnešní době stal 

neodmyslitelnou součástí lidského ţivota a patří mezi nejvyhledávanější sluţby. 

Jihomoravský kraj je pro turisty velmi lákavý, o čemţ svědčí vysoká návštěvnost. 

Důleţité je aktivovat ještě nevyuţitý turistický potenciál a tím přilákat nové 

návštěvníky. Nejen tuzemští, ale především zahraniční turisté jsou pro kraj důleţití 

a znamenají velký zdroj příjmů.  

 

6.1 Doporučení vyplývající ze SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

Na základě provedeného dotazníkového šetření a SWOT analýzy se pokusím 

v následujících řádcích navrhnout doporučení, jak zlepšit cestovní ruch kraje. Mohlo by 

mu to pomoct v budoucím rozvoji. 

Jihomoravský kraj je kraj s obrovským turistickým potenciálem, má oproti okolním 

krajům hodně silných stránek, ale jejich význam je malinko zmenšen existencí slabých 

stránek a hrozeb. Tyto nedostatky by se měl pokusit co nejvíce eliminovat.  

 

Má doporučení pro zlepšení cestovního ruchu v kraji: 

 zdravé a čisté ţivotní prostředí 

o zakládání zelených ploch 

o ochrana přírody 

o obnovit nevyuţívané území 

 zlepšení kvality dopravní infrastruktury 

o dostatek parkovacích míst 

 zlepšení cyklo infrastruktury 

o propojení cyklostezek 

o více odpočívadel 

o moţnost občerstvení  

o tematické cyklotrasy 

o informační tabule o zajímavých místech na trase 

o půjčovny kol 

 zlepšit kulturní cestovní ruch 
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o usilovat o zápis dalších památek na seznam UNESCO 

o zachovávat co tu máme a obnovit zanedbané památky 

 vytvoření zábavního centra (kolotoče, adrenalin) 

 zlepšit informovanost turistů 

o propagaci zaměřit na cílové skupiny 

o vytvořit jeden informační server, kde by bylo moţné provádět rezervace 

o informační broţurky ve více jazycích 

o vydávat nové a aktuální průvodce s přehledy ubytovacích a stravovacích 

zařízení, se seznamem kulturních a sportovních zařízení, památek, cyklotras 

a pěších tras 

 zvýšit počet tuzemských turistů  

o vytvoření atraktivních, jedinečných produktů 

o inovace stávajících produktů 

 zvýšit počet zahraničních turistů 

o propagace v zahraničí 

o informační server i v cizím jazyce 

o zlepšení jazykové vybavenosti pracovníků ve sluţbách 

 zvýšit počet turistů mimo hlavní sezónu 

o incentivní a kongresová turistika 

o rozšiřovat lázeňský cestovní ruch 

o zakládání wellness center 

 zlepšit kvalitu sluţeb pro návštěvníky 

 udrţovat image, která je zaloţená na víně, tradicích a folkloru 

o podpořit pravidelné pořádání akcí a festivalů 

o dobrá informovanost o těchto akcích 

 podporovat trendy v cestovním ruchu 

o wellness zařízení 

o golfová zařízení 

o tematické balíčky 

 pravidelné průzkumy, které vedou ke zjištění měnících se preferencí a přání 

návštěvníků i obyvatel 
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6.2 Vlastní názor 

Jihomoravský kraj patří k nejnavštěvovanějším krajům v České republice. Turistům 

nabízí širokou škálu kulturně-historického, přírodního potenciálu i dalších turistických 

aktivit, které tvoří rozsáhlou nabídku. Zdejší příroda je velmi rozmanitá: Moravský kras 

nabízí podzemní labyrint jeskyní, Lednicko-Valtický areál zaujme svou jedinečností, 

Pálava přitahuje návštěvníky vinohrady, vinnými sklípky a hustou sítí cyklostezek. 

Oblast Slovácka je typická svými zvyky a tradicemi. Dvě ze dvanácti památek 

UNESCO se nachází právě na tomto území. Uprostřed toho najdeme město Brno, které 

je „hlavním městem“ jiţní Moravy a velkým společenským centrem. Kaţdý návštěvník 

si má moţnost vybrat aktivitu podle své chuti a nálady.  

Turisté do Jihomoravského kraje jezdí moc rádi, ale aby tomu bylo tak i do budoucna, 

měl by kraj zlepšit stav dopravních komunikací a informační sluţby. Dále by se měl 

zaměřit na rozloţení sezónnosti a zvýšení počtu zahraničních turistů. Rozšířením 

lázeňství, zakládáním wellness center nebo podporou kongresové a incentivní turistiky 

by se mohlo podařit nalákat návštěvníky i mimo hlavní sezónu. Turisty by mohla také 

zaujmout netradiční akce či kvalitní golfová infrastruktura. Moţná by ke zvýšení 

návštěvnosti stačilo jen zlepšit jazykovou vybavenost pracovníků ve sluţbách a celkově 

zvýšit úroveň poskytovaných sluţeb spojených s cestovním ruchem. 

 

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu současné nabídky Jihomoravského kraje 

a na jejím základě navrhnout doporučení ke zlepšení cestovního ruchu v kraji. Svůj cíl 

jsem splnila. Provedené analýzy a dotazníkové šetření vypovídají o oblíbenosti 

a spokojenosti respondentů, to dokládá, ţe cestovní ruch v kraji směřuje správným 

směrem. Přesto věřím, ţe má doporučení budou přínosem pro kraj a ještě malinko zvýší 

úroveň cestovního ruchu v této oblasti a tím přilákají více návštěvníků. 
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CCR JM - Centrála cestovního ruchu Jihomoravského kraje 

NKP – Národní kulturní památka 

CK – Cestovní kancelář 

TIC – Turistické informační centrum 

EÚS – Evropská územní spolupráce 

CHKO – Chráněná krajinná oblast  

NP – Národní park 

CR – Cestovní ruch 
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