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Úvod 

V současné době dochází ve městě Ostrava k významnému rozvoji odvětví cestovního 

ruchu, kongresového cestovního ruchu. Ostrava je největším městem v Moravskoslezském 

kraji a třetím největším městem v České republice. Tato moravskoslezská metropole je dobře 

situovaným městem z hlediska umístění, a zároveň dobrým napojením na Prahu, Brno 

a největší města České republiky. Moravskoslezský kraj má vytvořenu strategii rozvoje 

cestovního ruchu. Marketingovou strategii rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském 

kraji pro léta 2009 aţ 2013 s výhledem do roku 2015. Zároveň i turistická oblast Ostravsko 

má vyhotovenu vlastní marketingovou strategii, která má za cíl zlepšení cestovního ruchu 

v Ostravě a okolí. Turistická oblast Ostravsko vymezuje město Ostravu a jeho okolí.  

Práce bude zaměřena na rozvoj turistického potenciálu a to především z hlediska 

kongresového cestovního ruchu a kongresové turistiky.  

Ačkoli je v Ostravě nabídka zařízení kongresového cestovního ruchu široká, jejich 

kapacity nejsou zcela vyuţívány a podléhají značné sezónnosti. Lze tedy říci, ţe jejich 

potenciál není městem Ostravou dostatečně vyuţíván.  

Cílem práce je analýza a kritické zhodnocení situace kongresového cestovního 

ruchu a jeho subjektů ve městě Ostrava a vytvoření návrhů a doporučení pro jeho 

zlepšení, zejména pak vytvoření návrhu spolupráce mezi městem Ostrava a soukromými 

subjekty. 

Výstupem bude návrh vzájemné spolupráce soukromých subjektů a města Ostravy. 

Návrh na zlepšení současné komunikace a doporučení pro budoucí rozvoj kongresového 

cestovního ruchu, jakoţ i samotných subjektů v tomto odvětví působících, a to včetně rozvoje 

samotného města Ostravy.  

V první části jsou definovány základní teoretické pojmy týkající se regionálního 

rozvoje, cestovního ruchu, udrţitelného rozvoje a marketingu měst a obcí.  

Druhá část obsahuje představení města Ostravy jako moravskoslezské metropole, její 

umístění, demografickou, geografickou a ekonomickou strukturu. Blíţe je specifikováno 

i prostředí zařízení vhodných pro vyuţití a rozvoj v rámci kongresového cestovního ruchu. 
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Zároveň jsou zde vymezeny prvky image města, jakoţ i analýza silných a slabých stránek, 

či zohlednění příleţitostí a ohroţení, které mohou vyplynout pro město Ostrava z hlediska 

kongresového cestovního ruchu. 

Podstatná část práce se zabývá podrobnou analýzou prostředí kongresového 

cestovního ruchu ve městě Ostrava, kdy ze začátku je věnována pozornost analýze hotelových 

zařízení vzhledem k sezónnosti, analýze návštěvnosti, zjištění, zda-li předpokládané hodnoty 

příjmů hotelů jsou srovnatelné se skutečností a analýza toho jakou měrou se podílejí hotely 

v Ostravě na celkových hodnotách kongresového cestovního ruchu v Moravskoslezském 

kraji. Jako ukázkové zařízení pro toto srovnání byl vybrán hotel Park Inn by Radisson 

Ostrava, z důvodu toho, ţe se jedná o moderní business hotel, který byl k tomuto účelu 

vystavěn a nabízí veškeré zázemí potřebné pro toto odvětví. Dále pak je analyzována 

perspektiva vyuţití nově budovaného centra „Dolní oblasti Vítkovic“, jak pro potřeby 

kongresového cestovního ruchu, tak pro potřeby komplexního cestovního ruchu v Ostravě, 

potaţmo Moravskoslezském kraji. Výsledkem předchozích analýz je návrh spolupráce města 

Ostravy se soukromými subjekty.  

Při zpracování práce byly vyuţity jak kvantitativní, tak kvalitativní metody výzkumu. 

Pro kvantitativní výzkum byla vyuţita druhotná data získaná ze statistik, databází a analýz 

Českého statistického úřadu a taktéţ data získaná z interních zdrojů hotelu Park Inn. 

Tyto údaje byly vyuţity zejména ve třetí kapitole pro srovnání a provedení potřebných analýz. 

Kvalitativní výzkum byl proveden formou rozhovorů se zástupci hotelu Park Inn.  
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1 Cestovní ruch a jeho vztah k regionálnímu rozvoji 

V první kapitole jsou vymezeny pojmy týkající se cestovního ruchu a jeho vztahu 

k regionálnímu rozvoji, marketingové strategie měst a budou osvětlena specifika kongresové 

turistiky, kongresového a incentivního cestovního ruchu. Vymezení základních pojmů bude 

v dalších kapitolách doplněno o praktické poznatky a zjištění.  

1.1 Základní pojmy 

1.1.1 Turismus 

Turismus je významným společensko-ekonomickým fenoménem a to jak 

z individuálního, tak z celospolečenského hlediska. V současné době je součástí způsobu 

ţivota ve většině vyspělých zemí. Lze jej vymezit jako soubor činností, které úzce souvisejí 

s uspokojováním lidských potřeb a pobytem mimo místo trvalého bydliště. 

Podle J. Malinovského a J. Sucháčka (Ostrava 2006) je turismus definován jako 

„Komplexní společenský jev, souhrn aktivit účastníků cestovního ruchu, souhrn procesů 

budování a provozování zařízení se sluţbami pro účastníky cestovního ruchu včetně souhrnu 

aktivit osob, které tyto sluţby nabízejí a zajišťují, aktivit spojených s vyuţíváním, rozvojem 

a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejnoprávních aktivit a reakce 

místní komunity a ekosystému na uvedené aktivity.“[3] 

1.1.2 Udržitelný rozvoj 

Udrţitelným rozvojem je takový rozvoj, který zachovává současným a budoucím 

generacím moţnost vyuţívání zdrojů a nesniţuje rozmanitost přírody, zachovává funkce 

ekosystémů a uspokojuje základní potřeby pro ţivot. Jednodušeji řečeno uvádí v soulad 

ekonomický a sociální pokrok se zachováním stabilní úrovně ţivotního prostředí. 

Na druhé straně se ale udrţitelný rozvoj snaţí o maximalizaci čistých výnosů, tedy 

s podmínkou co nejmenšího zásahu do přírody. Neobnovitelnost některých přírodních zdrojů 

je velkým problémem zachování udrţitelného rozvoje, a proto by tyto zdroje měly být 

vyuţívány jen do takové míry, která je ještě regenerovatelná. [6] 
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1.1.3 Udržitelný rozvoj a cestovní ruch 

Udrţitelný rozvoj je odrazem vzájemného vztahu mezi vnějším prostředím a územním 

rozvojem. Cílem je zkvalitnění ţivota současných a budoucích generací a zachování 

přírodních zdrojů ve stejném stavu, v jakém jsou nyní. Pojem udrţitelný rozvoj cestovního 

ruchu je v uţívání od osmdesátých let dvacátého století, kdy byl často nazýván „zelenou 

turistikou“. Od let devadesátých se začalo více uţívat termínu udrţitelný rozvoj cestovního 

ruchu. Jde o soubor pravidel, která se snaţí jak o uspokojení potřeb současných turistů 

a hostitelských regionů, tak o jejich zachování ve stejné nebo lepší kvalitě pro budoucí 

generace. Vede k řízení zdrojů z hlediska ekonomického, sociálního, ale i z hlediska 

kulturního. Udrţitelný turismus zanechává soulad s místním prostředím, společností 

a kulturou, tak aby jej všichni účastníci cestovního ruchu mohli čerpat jak v současnosti, tak 

v budoucnu.  

Základními principy jsou podle odborníků : 

 Hodnota přírodního a kulturního prostředí 

 Vztah mezi turismem a prostředím musí být dlouhodobě udrţitelný 

 Vylepšení přírodních a kulturních prvků 

 Únosná kapacita prostředí 

Vyváţenost mezi potřebami turistů a místních obyvatel [6].  

 

1.1.4 Formy udržitelného turismu 

Udrţitelný cestovní ruch rozdělujeme na venkovský, agroturistika, ekoagroturismus, 

ekoturismus, trvale udrţitelný turismus a geoturismus.  

Venkovský je někdy nazýván rurálním turismem, kdy ţádné aktivity nezasahují do přírody, 

krajiny a celkového původního prostředí. Zároveň do něj zasahuje sociální a kulturní prostor 

společně s materiálně-technickou základnou. V naší zemi je rurální turismus rozdělen do dvou 

specifických forem. První je chataření a chalupaření a druhou jsou jednorázové výjezdy na 

venkov, které v současné době nejsou příliš rozšířeny. Mezi cíle venkovské turistiky patří 

zejména rozvoj malého a středního podnikání na venkově, odlehčení přetíţené infrastruktuře 

měst, snaha o omezení emigrace venkovských obyvatel do měst, stabilizace venkovského 
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prostředí, péče o přirozený vzhled venkova, rozvoj místních tradic, kultury a zvyků a zároveň 

přiblíţení místních krás, kultury a tradic, jeţ by mělo vést k rozvoji a ochraně venkova. 

Agroturistika má úzkou návaznost na zemědělské usedlosti a farmy. Je to forma aktivního 

trávení dovolené. Často jsou sami turisté zapojeni do práce na statku, ať uţ na polích nebo při 

práci se zvířaty. Agroturistika má svá specifika a bohuţel se v současné době nedá povaţovat 

pro provozovatele za hlavní část příjmu. Má charakter vedlejšího příjmu. Hlavním příjmem 

zůstává pro provozovatele agroturistiky zemědělství. 

Ekoagroturistika je specifická forma agroturistiky provozovaná výhradně na ekofarmách. 

Největší základnou pro tuto formu turismu je Holandsko, kde funguje dokonce i Evropské 

centrum pro ekoagroturistiku (ECEAT). Hlavním cílem je přispět k udrţitelnému rozvoji. 

Ekoturismus je forma turismu, v níţ na prvním místě je ohleduplnost k ţivotnímu prostředí. 

Cílem je výchova a vzdělávání turistů v oblasti udrţitelného rozvoje. Zisky z ekoturismu 

zůstávají místním obyvatelům a jsou dále pouţity k ochraně a zachování tradic, přírody, 

sociálních, kulturních a náboţenských hodnot. Ekoturista je vysoce uvědomělý turista, který 

minimalizuje dopady svého chování na ţivotní prostředí. Ekoturismus se vyznačuje malými 

skupinami osob. Ačkoli má ekoturismus potenciál environmentálně příznivý, pokud není 

dobře organizován, můţe mít vliv kontraproduktivní.  

Trvale udržitelný turismus - je turismus, který respektuje původní kulturu a způsob ţivota 

místních obyvatel, s ohleduplností k ţivotnímu prostředí, avšak na druhé straně nesniţuje 

zisky. Jedná se o kombinaci ochrany ţivotního prostředí a ekonomického rozvoje. 

V chráněných územích je to forma rozvoje nebo managementu turistické aktivity, která 

zajišťuje dlouhodobou ochranu a zachování přírodních, kulturních a sociálních zdrojů. 

Současně přispívá pozitivním a spravedlivým způsobem k ekonomickému růstu i k dobrému 

souţití jedinců, ţijících, pracujících nebo navštěvujících chráněné území. Turisté musí 

dodrţovat základní zásady trvale udrţitelného turismu, jimiţ jsou kapacita, kterou je prostředí 

schopno pojmout aniţ by docházelo k poničení přírody. Tato kapacita se dále dělí na kulturní 

a sociální, psychologickou, fyzickou, ekonomickou a institucionální únosnou kapacitu. 

Únosná kapacita je zaloţena na konceptu udrţitelnosti úrovně rozvoje a takové spotřeby, která 

nezpůsobí újmu environmentální ani sociálně-kulturní. Únosnou kapacitou není fixní hodnota, 

ale hodnota, která je závislá na vnějších a vnitřních faktorech. 
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Geoturismus udrţuje geografický charakter destinace a podporuje ţivotní prostředí, dědictví, 

estetiku, kulturu a prosperitu místních obyvatel. Geoturistou je uvědomělý turista, který se 

zpravidla zdrţí delší dobu. Geoturismus kromě ochrany přírody podporuje místní kulturu 

a tradice destinace. [10] 

1.1.5 Cestovní ruch 

Cestovní ruch tvoří širokou škálu činností a podílí se na něm celá řada subjektů. Cílem 

je umoţnit, organizovat a zpříjemnit lidem cestování. Hlavním subjektem cestovního ruchu 

je účastník - turista. K uspokojení jeho potřeb se postupně zformovala celá široká škála 

profesí a činností souvisejících s poskytováním sluţeb cestovního ruchu. Všechny tyto 

procesy a činnosti souhrnně nazýváme odvětví cestovního ruchu. Ty v ekonomických 

souvislostech přináší značný multiplikační efekt. 

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 neţ jeden ucelený rok, 

za účelem trávení volného času a sluţebních cest, přičemţ osoba nesmí být odměňována 

ze zdrojů navštíveného místa.“ 

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.  

Cestovní ruch má pro Evropu klíčový význam. Významnou měrou se podílí přímo 5 % 

a nepřímo 10 % na evropském HDP. Poskytuje zaměstnání pro 7-8 milionů Evropanů. V roce 

2008 cestovalo po Evropě 488 milionů turistů. Cestovní ruch neznamená pouze přínosy 

a příleţitosti pro společnost, ale je důleţité zmínit rizika a ohroţení v důsledku jeho 

provozování. Příleţitosti a rizika se projevují jak ve sféře ekonomické, společenské, tak 

ve sféře ţivotního prostředí. Příleţitosti znamenají pro lokalitu šance, které lze vyuţít, 

ohroţení naopak představují problémy, jichţ je nutno se vyvarovat. Cestovní ruch a jeho 

přínos společnosti hodnotíme z několika hledisek. 

 ekonomické – vytváření nových pracovních míst, zdroj kapitálu, celkové zvýšení 

konkurenceschopnosti destinace, zdroj příjmu pro ekonomicky slabší území. 
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 sociální – progrese ve vybavenosti a úrovni veřejných sluţeb, oţivení kultury a tradic, 

coţ se pozitivně projevuje ve zvýšení kvality ţivota a úrovně v destinaci. 

 environmentální – výchova a vzdělání v oblasti ţivotního prostředí. Přiměřené 

vyuţívání přírodního, kulturního a historického potenciálu. 

Ohroţení průmyslem cestovního ruchu znamená vedlejší náklady na infrastrukturu, 

náklady na energii a v neposlední řadě náklady na likvidaci odpadů. Škody na ţivotním 

prostředí se projevují kvůli překročení únosné míry návštěvnosti. A to kvůli činnostem 

a chování návštěvníků (znečištění vody, půdy, ovzduší, hluk, lesní poţáry, devastace flóry 

a fauny, poškozování památek, problémy spojené s likvidací odpadu, socio-kulturní změny 

lokality, změny ţivotního stylu místních obyvatel, změna systému hodnot). [9] 

Cestovní ruch dělíme podle: 

 délky trvání – krátkodobý a dlouhodobý 

 sezónnosti cestovního ruchu – rozloţení během celého roku nebo sezóny 

 teritoriálního rozmístění – domácí, zahraniční, příhraniční 

 vlivu na ţivotní prostředí – tvrdý a měkký 

 vyuţití zdrojů – masově konzumní a alternativní  

 organizace návštěvníků – neorganizovaný a organizovaný 

 hromadnosti – individuální a hromadný 

Dalšími formami jsou motivace návštěvníků, uspokojení jejich potřeb a konkrétní 

důvod proč se chystají cestovat. Jedná se o tématické, rekreační, kulturní, kongresové, 

incentivní, etnické, sportovní, náboţenské a léčebné důvody. [5] 

 

1.1.6 Turistický potenciál 

Turistický potenciál regionu je tvořen třemi základními faktory, jimiţ jsou: 

 Selektivní (stimulační) faktory 

 Lokalizační faktory 

 Realizační faktory 
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1) Selektivní (stimulační) faktory  

Selektivní faktory se dělí se na objektivní, jimiţ jsou vnitropolitická situace, ekonomické 

vlastnosti, demografická fakta, ţivotní prostředí a subjektivní, coţ je módnost, vliv reklamy 

a propagace, vlastní záţitky a zkušenosti turistů. 

Objektivní : 

Politické faktory – všeobecně známý fakt je, ţe všechny obory a obzvláště cestovní ruch 

se rozvíjí v dobách mírového uspořádání světa. Na vnitrostátní úrovni zase záleţí 

na politickém systému uvnitř země. Ţivotní úroveň a fond volného času – Obecně platí, ţe 

lépe situované vrstvy cestují více a na cestování vynakládají mnohem větší zdroje, zároveň 

vyhledávají destinace vzdálenější od místa trvalého pobytu. Cestovní ruch se rozrůstá díky 

trendu volného času, ten se se současným ţivotním stylem zvyšuje. Neméně důleţitým 

faktorem je ţivotní prostředí obyvatelé z oblastí se zničeným ţivotním prostředím vyhledávají 

spíše venkovské formy turismu, popřípadě formy zdravotní turistiky. Demografická struktura 

se týká všech aspektů obyvatelstva. Jsou jimi mentalita, zvyky, vzdělanost, věkové sloţení, 

porodnost, úmrtnost, charakter osídlení a další skutečnosti. 

Subjektivní: 

Subjektivní faktory zahrnují psychologické pohnutky, záţitky a zkušenosti, znalost kultur, 

vliv reklamy a propagace.Tyto faktory přispívají k výběru destinace cestovního ruchu. 

2) Lokalizační faktory  

Dávají rozhodnutí o konkrétním umístění a vyuţití destinace ze strany materiálně-

technické základny, přírodních podmínek, kulturních zvyklostí a kvalit sociálních faktorů. 

Zahrnuje přírodní faktory (klima - podnebí, hydrologické poměry, reliéf, geologie, flóra 

a fauna) Společenské faktory jsou většinou věci stálé (hrady, zámky) nebo jednorázové akce 

(koncerty, kulturní akce, festivaly). Do sociálních faktorů řadíme kulturně-historické 

památky, uţitkové stavby, sídelní komplexy a památníky. Dále kulturní zařízení (muzea, 

galerie, knihovny, divadla, hudební sály, kina), kulturní (hudební festivaly, taneční a divadelní 

festivaly, filmové festivaly, karnevaly, poutě), sportovní a jiné akce (kongresy, konference 

a sympozia) 
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3) Realizační faktory 

Realizační faktory mají hlavní funkci pro uskutečňovací fázi cestovního ruchu. Realizační 

faktory zajišťují provoz dané destinace a patří sem dopravní prostředky, ubytovací 

a stravovací zařízení regionu. [9] 

1.2 MICE  

MICE lze charakterizovat jako soubor procesů a jevů bezprostředně souvisejících 

s kongresovým, veletrţním a incentivním cestovním ruchem. Ostatně proto existuje zkratka 

MICE, která znamená: 

 M - meetings ( schůzky a setkání) 

 I - incentives ( incentiva) 

 C - conferences ( konference) 

 E - events (výstavy, akce atp.) 

MICE turismus je charakteristický vysokou úrovní a komplexností sluţeb, odborným 

charakterem akcí, vysokými nároky na materiálně-technické zázemí a sezónností. Akce jsou 

zpravidla značně reprezentativního charakteru a pořádají se hlavně ve větších městech. 

MICE je relativně mladou součástí cestovního ruchu a mezi hlavní přínosy patří vyšší útrata 

návštěvníků, více lidí najednou oproti individuální turistice a v neposlední řadě vytváří 

pozitivní image pro destinaci. [1] 

Veletrhy a výstavy představují prostředek komunikace, který se vyvíjel historicky 

od nejjednodušších procesů, aţ po dnešní značně sloţitý systém, strukturu a propagační 

procesy. Veletrh je pro firmu prostředkem, utvářejícím její image moţností udrţovat kontakt 

se stávajícími zákazníky, ale stejně tak i prostředkem k získání zákazníků nových. 

Jednou z největších výhod veletrhů je bezesporu přímá konfrontace zákazníků s poskytovateli 

a setkání s konkurencí. 

Ján Orieška (Praha 2004) charakterizuje výstavní a veletrţní akce jako akce 

umoţňující konfrontaci nabídky a poptávky v určitém oboru lidské činnosti, konající 

se periodicky a přibliţně ve stejném termínu na určitém místě s přesně stanoveným cílem, 
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označovány konkrétním názvem. Veletrhy zpravidla trvají tři aţ pět dnů, přičemţ první dva 

dny bývají vyhrazeny pro odbornou veřejnost. Pro vystavovatele jsou tyto akce finančně 

náročné a jsou obohaceny doprovodným programem (semináři, přednáškami, tiskovými 

konferencemi, recepcemi, animačními programy apod.). 

Výstavy a veletrhy se rozdělují na: 

 lokální - veletrh či výstava pouze na regionální úrovni měst a obcí, obsahující prezentace 

určené pouze vystavovatelům a návštěvníkům z blízkého okolí,  

 regionální - veletrh nebo výstava charakteristická dojezdovou vzdáleností 

10 aţ 50 kilometrů v rámci jednoho regionu, 

 národní - veletrh či výstava pořádána na území jedné země. Zúčastněné subjekty jsou 

pouze z dané země,  

 kontinentální – veletrh nebo výstava pořádaná v rámci celého kontinentu, subjekty 

z několika států daného kontinentu, 

 mezinárodní – veletrh nebo výstava má svá pravidla. Musí mít odpovídající podíl výstavní 

plochy vyčleněné pro zahraniční vystavovatele (20%), popřípadě podíl zahraničních 

vystavovatelů (20 %) nebo účast zahraničních návštěvníků (4 %). 

Do skupiny MICE patří incentivní cestovní ruch, kterým je podle Českého statistického 

úřadu cestování za účelem povzbuzení nebo odměny pracovníků či zákazníků firmy. 

Je nástrojem pro motivaci ke zlepšení pracovních výkonů. Cesty incentivního charakteru patří 

mezi rekreační cesty, nejedná se o sluţební cesty, přestoţe jsou organizovány 

zaměstnavatelem. Cílem je ocenit dobré pracovníky a motivovat je k dalším a lepším 

výkonům. Většinou s nimi mohou cestovat i jejich rodinní příslušníci. Programy incentivních 

zájezdů jsou velmi různorodé, ale často směřují do méně obvyklých destinací. Opětovně roste 

i obliba lázeňských destinací a pobytů přímo zaměřených na incentivní turistiku. Setkáváme 

se například s pobyty pro manaţery, pedagogy a jinými pobyty. Základním předpokladem 

je zprostředkování výjimečných záţitků. [4] 
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1.3 Kongresový cestovní ruch 

Aby se město stalo destinací kongresového cestovního ruchu, musí splňovat tři základní 

podmínky, jimiţ jsou: 

 Turistická atraktivita města – image 

 Kapacita pro kongresy a ubytování 

 Dopravní dostupnost 

Města jsou pořadateli dělena do tří skupin a to: 

 Města první volby 

 Města druhé volby 

 Města třetí volby.  

Ve městech první volby jsou konány velké kongresy. Vyznačují se moţností ubytování 

pro dva aţ tři tisíce kongresových turistů v převáţně čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových 

hotelích. Města první volby disponují mezinárodním letištěm se spoji do všech hlavních 

světových center. Dále nabízejí volnočasové aktivity a jsou vybaveny materiálně-technickou 

základnou. V neposlední řadě musí mít v okolí přírodní lákadla cestovního ruchu a velký 

počet stravovacích zařízení. 

Města druhé volby jsou vhodná pro konání středních kongresů. Ubytovací kapacity jsou 

pro nejméně tisíc účastníků kongresu, ovšem rovněţ ve čtyřhvězdičkových 

a pětihvězdičkových hotelích. Dalším aspektem měst druhé volby je jejich vzdálenost 

od letiště. Vzdálenost od letiště by neměla přesáhnout dvě hodiny. Hlavním rozlišujícím 

znakem od měst první volby je přátelštější atmosféra a do jisté míry i intimita. 

Neopomenutelnou je finanční stránka věci a sice, ţe města druhé volby bývají levnější.  

Posledním typem jsou města třetí volby, ve kterých jsou konány malé a střední kongresy. 

Kapacita ubytování je 500 – 1000 hostů. V hotelových kategoriích od tří hvězdiček výše. 

Tato města disponují kongresovým centrem. 

Předpokladem pro kongresový cestovní ruch je umístění kongresového centra ve městě. 

Součástí tohoto centra musí být i přiměřená výstavní plocha, konferenční sály a jiţ zmíněné 

ubytovací kapacity. [4] 
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1.3.1 Trh kongresového cestovního ruchu 

Trhem je soustava vztahů mezi nabídkou a poptávkou. Trhem kongresového 

cestovního ruchu je střet nabídky a poptávky komplexních sluţeb a zboţí souvisejících 

s přípravou a realizací kongresových akcí. 

Poptávka 

Kongresoví turisté jsou spotřebiteli sluţeb. Rozhodnutí o cestování je pouze málokdy 

rozhodnutím samotného jedince. Toto rozhodnutí činí zpravidla zaměstnavatel, protoţe hradí 

náklady spojené s touto účastí. Iniciátory na straně poptávky jsou asociace, firmy 

a společnosti. Tyto subjekty jsou nazývány nositelé kongresových akcí.  

Nabídka 

 Nabídku kongresového cestovního ruchu tvoří organizátoři a dodavatelé souvisejících 

sluţeb. Organizátory jsou: 

 instituce, které jsou vlastníky materiálně-technické základny, 

 instituce hledající moţnost prezentace, 

 profesionální organizátoři kongresů. 

Organizátoři kongresových akcí mají za cíl zejména nabídnout klientovi vhodný 

termín akce, potřebnou propagaci, časový harmonogram a rozpočet akce. Subjekty 

spolupracující s organizátory jsou cestovní kanceláře, dopravní společnosti a další 

specializované společnosti. Významnou roli zde hrají také hotely, pro něţ tvoří kongresoví 

turisté značnou část zisku. Dochází k prolínání sluţeb dodavatelů a organizátorů. [4] 

1.3.2 Rozlišení kongresů 

Kongresy jsou organizovány s jiţ předem připraveným programem a přesným 

itinerářem. Kongresy mají funkci plnění primárně stanoveného cíle, kterým je předávání 

informací, zkušeností a znalostí. 
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Podle Jána Oriešky (Praha, 2004) jsou kongresové akce rozlišeny dle: 

 Počtu účastníků - malé (100 účastníků), středně velké (do 200) a velké (s více neţ 200 

účastníky). V reálném světě kongresové turistiky jsou tato čísla pouze orientační a záleţí 

na vlastním charakteru kongresu. 

 Délky trvání – obecně platí pravidlo, ţe čím více má akce účastníků, tím déle by měla 

trvat. Odůvodněním tohoto tvrzení je fakt, ţe čím více má akce účastníků, tím větší jsou 

nároky na její organizačně-administrativní zabezpečení. 

 Formy akce – rozlišení do čtyř skupin: kongres, konference, sympozium, seminář. 

Kongres je akce se zvláštním významem, zaměřená na výměnu poznatků ze sféry politiky, 

vědy a sociálních oblastí, počet účastníků je větší neţ 300. Konference je větší schůze, 

kde primárním cílem je projednání témat zaměřených na vyjádření stanovisek k různým 

odborným aspektům. Jedná se o akci s počtem osob do 300. Sympozium je konference 

vědců stejného oboru spojená s diskusí o dané problematice, počtem účastníků 

nepřesahuje 300. Za seminář povaţujeme odborné studium v kolektivu, kdy hlavním 

cílem je spojení přednášky a diskuse. Zde se setkáváme s uţší pracovní skupinou, která 

nepřesahuje 50 osob.  

 Tematického zaměření – např. ekonomická, vědecká, religionistická, profesně-

vzdělávací. 

 Struktury účastníků – primární rozdělení kongresů je na národní a mezinárodní. 

Za mezinárodní kongresy pokládáme takové, jichţ se účastní zástupci minimálně 

tří zahraničních zemí. Ostatní jsou pouze akce se zahraniční účastí. 

 Významu jednání – akce místního, regionálního, národního, mezinárodního 

nebo světového významu. 

 Možnosti účasti na akci – akce uzavřené a otevřené. 

 Způsobu organizace – akce organizované v tradičních, zejména hotelových zařízeních 

nebo ve specializovaných, jako jsou kongresová centra, paláce. [4] 
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Tabulka 1.1 Klasifikace kongresových akcí podle počtu účastníků 

Kongresová akce 

Do 50 účastníků Od 50 do 300 účastníků Více neţ 300 účastníků 

školení 

seminář 

zasedání 

kolokvium 

sympozium 

konference 

sjezd 

kongres 

Zdroj: ORIEŠKA, J., Kongresový cestovní ruch 

1.3.3 Materiálně-technické podmínky rozvoje kongresového cestovního ruchu 

Poskytování kongresových sluţeb vyţaduje velmi silné materiálně-technické zázemí. 

Toto zázemí musí splňovat nároky a podmínky na ubytování, stravování, vyuţití volného času 

a v neposlední řadě zázemí pro kvalitní konání kongresů. Musí disponovat vhodnými 

jednacími prostory. 

Kongresové hotely 

Kromě ubytovacích a stravovacích sluţeb poskytuje kongresový hotel také 

kongresovou vybavenost. Do této vybavenosti patří konferenční nebo kongresový sál 

s audiovizuálním zázemím, ozvučením, počítačovou technikou, kopírovacími zařízeními, 

připojením k internetu, a jinými sluţbami. K často opomínaným poţadavkům patří i kapacita 

parkoviště hotelu, která musí být přiměřená velikosti konaných akcí. Pro kongresové hotely 

je typické podzemní parkoviště, které mimo dobu konání kongresů nepůsobí rušivě pro okolí. 

Hotel, který nemá kongresový sál, ale pouze malé salónky je rovněţ zařazován pod kategorii 

kongresových hotelů, ale setkáváme se zde s termínem seminární hotel. V takovémto druhu 

hotelů se většinou konají akce do třiceti účastníků. Kongresové hotely jsou umisťovány 

ve velkých městech, destinacích cestovního ruchu nebo lázeňských městech. Pro hotely 

tohoto typu je třeba vhodné sociálně-ekonomické prostředí.  

Zajímavým rozdílem mezi americkými a evropskými hotely je, ţe u amerických 

jsou kongresová zařízení situována dvě aţ tři podlaţí pod zemí. Účastníci jsou tak izolováni 

od okolních rušivých elementů. 
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Specializovaná kongresová zařízení 

Ve významnějších destinacích kongresového cestovního ruchu jsou často budována 

specializovaná kongresová zařízení, kongresová centra, kulturně-společenská centra 

a kongresové paláce. Tato zařízení jsou obvykle budována samotnými městy pro potřeby 

jejich občanů. Tato zařízení jsou budována kvůli zlepšení image a prestiţe města. Pokud jsou 

vyuţívána, přinášejí městu nemalý zisk. Tato centra jsou zpravidla doplněna i výstavními 

prostory. Ostatní prostory, jako jsou kuchyně, bankety, kanceláře jsou povaţovány za zázemí. 

Důleţitým rozhodnutím je umístění těchto center ve městě tak, aby byly dobře dostupné 

automobilovou i hromadnou dopravou. Vhodná je zde i návaznost na letiště. 

Ubytovací zařízení v těchto městech musí splňovat kapacity maximálního vytíţení 

počtu účastníků akce. V úvahu připadají pouze hotely vyšší a střední třídy, hotely 

tříhvězdičkové, čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové. Při mezinárodních akcích je třetina 

účastníků ubytována v hotelech nejvyšší třídy a polovina účastníků v hotelech střední třídy. 

Na některých vědeckých akcích se počítá s účastí studentů a mladých vědeckých pracovníků, 

kteří většinou bývají ubytováni na studentských kolejích, popřípadě v ubytovacích zařízeních 

s niţším standardem. Při některých akcích kongresového typu, jakými jsou sjezdy politických 

stran a valné hromady akcionářů jsou vyuţívány sportovní haly a stadiony, které oproti 

kongresovým centrům poskytují výrazně niţší úroveň komfortu. 

Netradiční kongresová zařízení 

V případě organizování kongresových akcí na netradičních místech musí být splněny 

identické podmínky jako při organizaci kongresů v jiných zařízeních. Nesmí chybět moţnost 

ubytování, stravování, zábavy a samozřejmě jednání. Pro takovéto účely se vyuţívá zejména 

námořních lodí, které poskytují veškerý komfort pro kongresový cestovní ruch. V menší míře 

je vyuţíváno letadel a vlaků, které ale neposkytují tak dobrou materiálně-technickou 

základnu. [4] 

1.3.4 Předmět kongresového cestovního ruchu 

Předmětem kongresového cestovního ruchu je organizování kongresů, konferencí, 

sympozií, seminářů, výstav a veletrhů. Začleňovány zde jsou i incentivní cestovní ruch 

a sluţební cesty. Jedná se o druh cestovního ruchu, kdy je samotné cestování spojeno 

s výměnou poznatků na bázi vědecké a odborné. Od ostatních druhů se liší tím, ţe je 
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koncentrován do velkých měst a je zasaţen sezónností. Sezónnost kongresového cestovního 

ruchu je zcela odlišná od sezónnosti v jiných odvětvích. [4] 
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2 Profil města Ostravy 

2.1 Historie Ostravy 

První písemné zmínky o osídlení území Ostravy jsou z doby před 25 tisíci lety. 

V té době byl osídlen vrch nesoucí název Landek, kde sídlili lovci mamutů. Tento fakt 

je doloţen archeologickými nálezy. Nejstarším z těchto nálezů je tzv. „Petřkovická 

(Landecká) Venuše“. Byly zde dokonce nalezeny i důkazy o pouţití černého uhlí těmito 

obyvateli. První písemné zmínky o obcích na území dnešní Ostravy pocházejí jiţ ze třináctého 

století. V roce 1297 byl postaven Slezskoostravský hrad, jehoţ pozůstatky jsou k vidění 

dodnes. Před koncem třináctého století získává Moravská Ostrava statut města. V šestnáctém 

století dochází k významnému rozvoji a město se stává významným centrem řemeslné 

výroby, především soukenictví, tkalcovství a krejčovství. Během třicetileté války dochází 

v Ostravě k okupaci dánským a švédským vojskem. Velkým zlomem pro Ostravu je rok 1763, 

kdy bylo v údolí Burňa na území dnešní Slezské Ostravy poprvé objeveno uhlí. Od tohoto 

milníku dochází k průmyslovému rozvoji v Ostravě. Začalo se s pravidelnou těţbou a byly 

zaloţeny ţelezárny Vítkovice. V devatenáctém století byla Ostrava napojena na Severní dráhu 

Ferdinandovu, coţ napomohlo dalšímu rozvoji díky dopravní dostupnosti. V této době 

se Ostrava stala významným průmyslovým střediskem celého Rakousko-Uherska. Rozvoj 

průmyslu vyvolal příliv nových obyvatel. Z velké části byli tito obyvatelé německy a polsky 

mluvící. Přistěhovalci postupně vytvářeli mnohonárodnostní dělnické kolonie, které určovaly 

ráz daných oblastí. Po roce 1918, zánikem Rakousko-Uherské říše a vznikem Československa 

si Ostrava uchovala významné hospodářské postavení. Toto postavení bylo dáno především 

díky ţelezárnám a dolům. Postupem času byla přetvářena i na kulturní, společenské a správní 

centrum. V roce 1924 byla sloučením sedmi obcí vytvořena tzv. „Velká Ostrava“ a město 

se začalo rozvíjet i architektonicky. V roce 1930 byla postavena budova Nové radnice 

s kvadratickou 75 metrů vysokou prosklenou vyhlídkovou věţí. V této době se jednalo 

o stavbu nevídaného rozměru a charakteru. Během druhé světové války se Ostrava včetně 

největších podniků dostala do správy říšskoněmeckého koncernu Göringových závodů. 

Všechny podniky byly přeorientovány na válečnou výrobu. Na konci druhé světové války 

byla Ostrava značně poškozena spojeneckými nálety. Po válce došlo k masivnímu rozvoji 

ocelářství, hutnictví hornictví a ostatních příbuzných oborů těţkého průmyslu. V této době 

se zrodilo označení „ocelové srdce republiky“. S rozvojem průmyslu se začali do celé 

Ostravské aglomerace noví obyvatelé, coţ vedlo k budování řady nových sídlišť. Nejdříve 

dochází k výstavbě sídliště v Zábřehu. Následuje projekt na české poměry nevídaných 
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rozměrů, výstavba městské části Poruba, která byla stavěna jako „Nová Ostrava“ se svou 

typickou socialisticky-realistickou zástavbou. Dále pak byla stavěna panelová zástavba 

v Hrabůvce, Výškovicích a na Dubině. Během této etapy dochází k zaloţení dvou univerzit. 

Vysoká škola báňská a později Ostravská univerzita. Po roce 1989 se Ostrava stala 

statutárním městem v čele s primátorem, městskou radou a zastupitelstvem. V devadesátých 

letech došlo k utlumení důlní těţby a aktivity Vítkovických pecí. V současnosti je ocelářství 

zastoupeno podnikem ArcelorMittal. V roce 2000 se Ostrava stala sídelním městem nově 

vzniklého Moravskoslezského kraje. [13] 

2.2 Geografická charakteristika 

Ostrava je významným průmyslovým a intelektuálním centrem České republiky. 

S počtem obyvatel přes 300 tisíc i rozlohou je třetím největším městem v České republice. 

Leţí na 49° 50„ 31„„ severní šířky a 18° 17„ 34„„ východní délky, v členitém terénu ostravské 

pánve, přecházející do Vítkovické vrchoviny. Ostrava má výhodnou strategickou polohu – 

nachází se 360 km východně od hlavního města Prahy, 310 km severně od Vídně. Státní 

hranice s Polskem probíhá asi 10 kilometrů severně od centra města. Hranice se Slovenskem 

je 50 kilometrů východním směrem. Nejniţší místo 208 m n. m. je poloţeno v povodí Odry 

v městské části Antošovice, nejvyšším bodem je kóta v Krásném Poli s 334 m n. m. 

V Ostravě se potkávají velké řeky – Ostravice, Odra a Opava. Doplňují je říčky, potoky 

a potůčky, mezi něţ patří Porubka, Černý potok, Polančice a Plesenský potok.  

Svým klimatem patří Ostrava do mírně teplé klimatické oblasti. Průměrná roční teplota 

zde dosahuje 8,6°C. Průměrný úhrn ročních sráţek činí 568,3 mm.  

Ostrava patří do okresu Ostrava-město, který je tvořen statutárním městem. To má ve svých 

správních hranicích 23 městských obvodů s dalšími 12 obcemi. Okres má celkovou rozlohou 

331,5 km
2
 a je třetím nejmenším v celé republice. Zemědělská půda tvoří 47,1 % z celkové 

plochy. Lesní půda tvoří 16,2 %, vodní plochy 3,5 %. Počtem obyvatel přes 330 tisíc 

je druhým nejlidnatějším okresem v České republice.  

Na území města Ostravy nalezneme chráněnou krajinnou oblast Poodří, národní 

přírodní rezervaci Polanská niva a přírodní rezervaci Polanský les. [12] 
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2.3 Sociální a demografická charakteristika města 

Statutární město Ostrava se dělí do 23 městských obvodů. Nejlidnatějším obvodem 

je Ostrava-Jih, protoţe je v tomto obvodu převáţná panelová zástavba sídlišť Výškovice, 

Zábřeh, Hrabůvka a Dubina. Průměrná hustota zalidnění se pohybuje okolo 

1 500 obyvatel / km
2
. Nejlidnatějšími obvody jsou Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava, 

zatímco mezi nejméně lidnaté obvody patří ty, jeţ jsou spíše vesnického rázu. Jsou jimi 

Proskovice, Petřkovice, Krásné Pole, Michálkovice a Stará Bělá.  

Následující graf zobrazuje vývoj počtu obyvatel města Ostravy od roku 1971 do roku 

2010. K masivnímu přírůstku obyvatel v Ostravě docházelo od 50. let 19. století. Tento nárůst 

souvisel s rozvojem těţby uhlí v regionu a současně s výrobou ţeleza ve Vítkovických 

ţelezárnách. Na grafu lze vidět velký nárůst obyvatel v 70. letech. Tento nárůst souvisí 

s rámcovou výstavbou panelových sídlišť. V letech osmdesátých dochází jiţ pouze 

k pozvolnému přírůstku. Na začátku 90. let se naopak počet obyvatel Ostravy začal sniţovat. 

Docházelo k odlivu obyvatelstva. Velkou měrou se na tomto faktu podílí skutečnost, 

ţe počátkem 90. let dochází k útlumu výroby ve Vítkovických ţelezárnách a Nové huti 

a současně k omezení těţby uhlí v Ostravsko – Karvinském regionu. V těchto letech se stává 

Ostrava neatraktivním lokalitou a to rozhodně i díky image „černého města“. Dochází 

ke zvýšení nezaměstnanosti, zhoršení ţivotního prostředí a rozvoji sociálně-patologických 

jevů.  
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Graf č. 2.1 Vývoj počtu obyvatel v Ostravě 

 

Zdroj: Krajská správa ČSÚ v Ostravě,  

dostupné z : <http://czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/obyvatelstvoxt> 

V následující tabulce a grafu je zobrazen vývoj nezaměstnanosti ve statutárním městě 

Ostrava od roku 1997 do roku 2011. Nezaměstnaností je podle Českého statistického úřadu 

podíl nezaměstnaných ku všem osobám schopným pracovat (tedy zaměstnaným 

i nezaměstnaným). Za nezaměstnaného je v ekonomické teorii povaţována osoba schopná 

pracovat, která však nemůţe najít placené zaměstnání. Na grafu můţeme vidět, ţe koncem 

devadesátých let došlo ke značnému zvýšení nezaměstnanosti. K tomuto zvýšení došlo zcela 

jistě díky omezení výroby velkých průmyslových podniků a uzavření uhelných dolů na území 

města. Během dvou let, od roku 1997 do roku 1999 se nezaměstnanost více neţ 

zdvojnásobila. Do roku 2003 míra nezaměstnanosti rostla, avšak od roku 2004 se začala 

sniţovat. Je nutno podotknout, ţe v roce 2004 došlo ke změně metodiky měření 

nezaměstnanosti, coţ můţe mít samozřejmě do jisté míry vliv na konečná čísla. 

Nezaměstnanost klesala aţ do roku 2008, kdy nastoupila na scénu „Globální ekonomická 

krize“ jejíţ počátek měl negativní vliv a nezaměstnanost začala stoupat.  
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Tabulka č. 2.1 Vývoj nezaměstnanosti ve statutárním městě Ostrava v procentech 

Rok 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

území 
Ostrava 6,5 9,7 14,3 16,5 16,5 16,5 17,9 16,9 15,6 14,4 11,3 8,4 10,8 11,7 11,5 

ČR. 4.3 6,0 8,5 9,0 8,5 9,2 9,9 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 9,0 8,6 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV, Časové řady dostupné z: <http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady> 

Graf č. 2.2  Vývoj nezaměstnanosti v Ostravě 

 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV, Časové řady dostupné z: <http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady> 

Hrubý domácí produkt je podle Českého statistického úřadu peněţním vyjádřením 

celkové hodnoty statků a sluţeb nově vytvořených v daném období na určitém území; pouţívá 

se pro stanovení výkonnosti ekonomiky. V následující tabulce nalezneme srovnání hrubého 

domácího produktu na jednoho obyvatele v Moravskoslezském kraji a v celé České republice. 

Od roku 2005 do roku 2010. HDP v Moravskoslezském kraji je oproti celorepublikovému 

průměru výrazně niţší, nicméně má stejnou tendenci, kdy od roku 2005 do roku 2008 stoupal 

a v roce 2009 došlo k jeho výraznému poklesu, díky jiţ zmíněné ekonomické krizi. V roce 

2010 měl zase HDP vzestupnou tendenci.  

Tabulka č. 2.2 Vývoj HDP ( porovnání MSK a ČR) v Kč na obyvatele 

Rok 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

území 

Moravskoslezský kraje 258 615 271 633 297 281 314 644 293 281 297 177 

Česká republika 304 478 326 553 354 808 368 986 356 405 358 957 

Zdroj: Krajská správa ČSÚ v Ostravě, dostupné z: <http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty> 
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2.4 Hotely a kongresová centra 

Jak jiţ bylo řečeno Ostrava je třetím největším městem v České republice a jako taková 

má dobré předpoklady k rozvoji kongresového cestovního ruchu. Na jejím území se nachází 

značné mnoţství hotelů a kongresových zařízení vyuţitelných k rozvoji kongresového 

cestovního ruchu. Trhy a výstavy mají v Ostravě dlouhodobou tradici. V době průmyslového 

rozmachu města v roce 1923 se zde konala První průmyslová a ţivnostenská výstava, 

jiţ navštívilo více neţ milionu lidí. V posledních letech se Ostrava rovněţ dostala do role 

centra obchodu a sluţeb. Konají se zde kongresy, semináře i workshopy. Nachází se zde velké 

mnoţství zařízení, disponující prostory, které umoţňují pořádání těchto akcí. [15] 

2.4.1 Hotely 

Hotelem je podle Českého statistického úřadu zařízení s minimálně pěti pokoji nebo 

deseti lůţky slouţící pro účely cestovního ruchu a poskytující přechodné ubytování hostům 

za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, sluţební cesty, školení, kursu, kongresu, 

symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod. Hotely 

a ubytovací zařízení se člení na: hotely*****, hotely****, hotely***, hotely**, hotely*, 

hotely garni, penziony, kempy, chatové osady, turistické ubytovny a ostatní hromadná 

ubytovací zařízení. [12] 

Pro účely kongresového cestovního ruchu přicházejí v úvahu zejména hotely 

čtyřhvězdičkové kategorie a některé hotely kategorie tříhvězdičkové. V Ostravě se 

do kategorie čtyřhvězdičkových kongresových hotelů řadí hotely Mamaison 

Business&Conference Hotel Imperial Ostrava, Park Inn by Radisson Ostrava, Hotel Mercure 

Ostrava Center, Clarion Congress Hotel Ostrava, Hotel Brioni, jeţ jsou čtyřhvězdičkové. 

Kongresovými hotely ve tříhvězdičkové kategorii v Ostravě jsou hotel Harmony Club a hotel 

Vista. Tyto hotely jsou kongresového typu a nabízejí veškeré potřebné zázemí pro konání 

malých a středně velkých kongresů. 
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Tabulka č. 2.3 Počty hotelů v Ostravě dle klasifikace standardu 

 Hotel **** Hotel *** Hotel ** 
Hotel *, Hotel 

Garni, Ubytovna 

2006 4 13 3 15 

2007 3 15 1 17 

2008 4 15 1 15 

2009 5 15 1 15 

2010 5 15 1 15 

Zdroj:  Český statistický úřad, dostupné z: 

<http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?vo=tabulka&childsel0=4&cislotab=CRU9030CU&ka

pitola_id=39&voa=tabulka&go_zobraz=1&aktualizuj=Aktualizovat&childsel0=4&pro_8_44

=8119> 

Graf č. 2.3  Počty hotelů v Ostravě dle klasifikace standardu 

 

Zdroj:  Český statistický úřad, dostupné z: 

<http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?vo=tabulka&childsel0=4&cislotab=CRU9030CU&ka

pitola_id=39&voa=tabulka&go_zobraz=1&aktualizuj=Aktualizovat&childsel0=4&pro_8_44

=8119> 
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2.4.2 Kongresová centra 

Aula VŠB-TU Ostrava 

Moderní budova, která je součástí univerzitního kampusu Vysoké školy báňské-

Technické univerzity Ostrava v Ostravě-Porubě. Jsou zde pořádány mezinárodní konference, 

shromáţdění a kulturní programy. Hlavní sál má kapacitu 465 míst, součástí je galerie s boxy 

pro novináře a tlumočníky. Pro konference nebo workshopy se vyuţívají i posluchárny. 

Aula je zařízena moderní audiovizuální technikou a je zcela bezbariérová. 

Seminární centrum Akademie 

Nové víceúčelové centrum v Ostravě-Přívoze nedaleko od dálnice D1. Centrum má 

zkušenosti v oblasti zajištění školení, seminářů, tréninků a kurzů. Jsou zde pořádány 

konference a semináře. Svou kapacitou pojme přes 300 posluchačů v konferenčních sálech 

a hlavním sále s prezentační technikou. Výhodou je rozhodně nabídka outdoorových 

a indoorových aktivit s vyuţitím blízkého největšího parku v Ostravě. 

Výstaviště Černá Louka 

Výstaviště v centru města poblíţ hlavního náměstí. Areál s celkovou rozlohou 6 ha 

a výstavní plochou o velikosti 9300 m
2
. Ke všem výstavním plochám je zajištěn bezbariérový 

přístup. V okolí výstavního pavilonu jsou i travnaté výstavní plochy. Výstaviště má dobrou 

dopravní dostupnost. Konají se zde výstavy všech druhů, kongresy, konference, semináře, 

prodejní akce. Kapacita výstaviště je aţ 1000 sedících osob. 

ČEZ Aréna 

Moderní víceúčelová hala, ve které se konají různé akce od sportovních utkání aţ 

po velké koncerty. Lze vyuţít aţ 46 variant provedení – ledová plocha, prostředí sálových 

sportů, tenisové dvorce, koncertní sál a jiné. 

Landek Park 

Kulturní a společenské centrum v prostředí hornického muzea nabízí netradiční 

prostředí pro konání firemních akcí kongresů, výstav, workshopů a poskytuje celou řadu 

doprovodných aktivit. 
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Sanatoria Klimkovice 

Sanatoria Klimkovice disponují prostorami vhodnými pro pořádání konferencí 

a seminářů. Prostory lázní, ve kterých jsou pořádány kulturní akce a akce kongresového 

charakteru ve spojení s lázeňským prostředím. 

2.4.3 Domy kultury 

Ostravské domy kultury nabízí moţnost vyuţití sálů a salonků s prostory vhodnými 

k pořádání odborných seminářů, konferencí, plesů, prezentací firem, výstav, koncertů, 

konferencí, sjezdů, školení a seminářů. Mezi hlavní, co se týče kongresového cestovního 

ruchu patří Dům kultury Akord, Dům kultury města Ostravy, Dům kultury Poklad 

a Společenský a kulturní dům ROTSCHILD Palace. Dohromady tato zařízení nabízejí 

kapacitu přes 2000 osob a komfort pro konání veškerých konferencí. 

2.5 Doprava 

Ostrava je významným dopravním uzlem. Nalezneme zde kvalitní síť silnic I. třídy 

a městská silniční komunikační síť přesahuje délku tisíc kilometrů. Město je napojeno 

na dálnici D1, která zajišťuje přímé spojení s Prahou a Brnem.V budoucnu by měla být 

napojena na polskou dálnici. 

Ostrava disponuje pěti ţelezničními nádraţími, z nichţ nejvýznamnějším je Ostrava-

Svinov a Ostrava – Hlavní nádraţí. Ostrava je spojena s Prahou denně šesti spoji Supercity 

„Pendolino“ a sedmi spoji soukromého přepravce RegioJET. 

Napojení na leteckou dopravu zajišťuje mezinárodní letiště Leoše Janáčka Ostrava, 

které je vzdáleno 25 kilometrů. Letiště zajišťuje od února 2012 vnitrostátní lety 

s pravidelnými linkami do Prahy, plánované i neplánované vnitrostátní a zahraniční lety. 

Od dubna 2012 přibyly na letišti linky do několika evropských destinací. Jedná se o linky 

nízkonákladové společnosti Smart Wings. Nová moderní odletová hala byla vybudována 

v roce 2006.  

Městská hromadná doprava v Ostravě je součástí Integrovaného dopravního systému 

ODIS. Městskou hromadnou dopravu provozuje Dopravní podnik Ostrava. Nalezneme zde 

na sedm set vozidel v síti tramvajových, autobusových a trolejbusových linek. Město 
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je rozděleno do čtyř přepravních zón. Součástí Integrovaného dopravního systému ODIS 

je příměstská doprava, s linkami do okolních obcí. [14] 

2.6 Integrovaný plán rozvoje města 

Jedním z mnoha nástrojů umoţňujících rozvoj města je Integrovaný plán rozvoje města, 

dále jen IPRM. Pro město Ostrava je základním programovým dokumentem, který umoţňuje 

rozvoj města pomocí veřejné podpory ze strukturálních fondů Evropské Unie s důrazem na 

zajištění synergie intervencí příslušných operačních programů a koncentrací zdrojů. 

Integrovaným plánem rozvoje města rozumíme soubor vzájemně spojených akcí, které jsou 

realizovány ve vytýčeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech. Je realizován 

projekty, které směřují k dosaţení společného cíle regionu a města a zároveň mohou být 

podpořeny z jednoho či více operačních programů. Můţeme jej vymezit způsoby zónového 

řešení a tématického řešení. Integrovaný plán rozvoje města Ostravy je programovým 

dokumentem vycházejícím z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP).  

Základní podmínky IPRM jsou: 

 zpracovatelem je město, 

 musí vycházet ze strategických a rozvojových dokumentů města, 

 všechny fáze respektují princip partnerství, 

 musí být integrovaným řešením, 

 musí naplnit obsah a strukturu, 

 musí splňovat kritéria dle metodického pokynu. 

Město Ostrava vytvořilo dva integrované plány rozvoje města, kterými jsou: 

1. Ostrava - Magnet regionu 

Základním úkolem tohoto dokumentu je řešení problému území s vysokým 

potenciálem růstu, centra města, které by se po realizaci IPRM mělo stát přitaţlivým místem, 

kde se budou odehrávat události nadregionálního významu. 
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2. Ostrava - Pól rozvoje 

Dokument zaměřený tématicky. Prioritou je ekonomický rozvoj města. Dalším cílem 

je dopravní dostupnost a mobilita. Realizací tohoto IPRM bude dosaţeno zvýšení vzdělanosti 

obyvatel, rozvoje výzkumu a inovací a lepšího řešení dopravní situace ve městě. [16] 

2.7 Image města 

Image města a jeho vnímání se utvářely po dlouhou řadu let. Svůj osobitý ráz, vzhled 

a způsob vnímání si Ostrava získala aţ v posledních 200 letech, v době svého rozmachu. 

Ostrava měla dlouhá léta image „černého města“ či „ocelového srdce republiky 

a i v současné době se jedná spíše o město průmyslového rázu. Mediální obraz města 

je k Ostravě rovněţ nepěkný. Můţeme se dočíst o městě plném smogu s nejhorším ovzduším 

ve střední Evropě.  

V současné době bojuje město Ostrava proti těmto předsudkům pomocí své 

marketingové strategie, jejíţ součástí je znak tří vykřičníků, který je jednoduchý a snadno 

zapamatovatelný. Nalezneme jej prakticky v celém městě v mnoha variacích a barevných 

provedeních. Součástí marketingové strategie jsou propagační materiály ve sjednoceném 

stylu, kde se vţdy opakuje motiv tří vykřičníků, tolik charakterizující město. 

Všechny materiály a suvenýry jsou k dispozici v informačních centrech.  

Současně se město Ostrava snaţí přivábit turisty ze všech končin světa pomocí 

festivalů, kulturních akcí, folklórních akcí a v neposlední řadě veletrhů a kongresů. 
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Tabulka č. 2.4.. SWOT analýza kongresového cestovního ruchu v Ostravě 

Silné stránky Slabé stránky 

 Mnoţství ubytovacích kapacit 

 Dopravní dostupnost 

 Nákupní moţnosti 

 Vybavení pro kongresový cestovní ruch 

 Koncentrace potenciálu v dosahu města 

 Přírodní krásy v dosahu města 

 Univerzity na území města 

 Nedostatečná spolupráce subjektů 

 Absence jednotného informačního 

systému 

 Nedostatečná vzdělanost a praxe v oboru 

kongresového cestovního ruchu 

 Stav dopravní infrastruktury 

 Špatná image města 

Příležitosti Hrozby 

 Vyuţití všech kapacit kongresového 

cestovního ruchu 

 Vyuţití nově otevřeného areálu Dolní 

oblasti Vítkovic 

 Kvalitní marketing 

 Pracovníci se zkušenostmi 

 Vyuţití letiště 

 Spolupráce subjektů 

 Nedostatečné vyuţití potenciálu 

 Pomalá výstavba infrastruktury 

 Špatný způsob propagace 

 Špatná dopravní situace 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3 Analýza a srovnání vývoje kongresového cestovního ruchu, návrhy 

a doporučení 

 

3.1 Využití kapacit kongresového cestovního ruchu na příkladu Hotelu Park 

Inn by Radisson Ostrava 

Hotel Park Inn by Radisson Ostrava je největším čtyřhvězdičkovým hotelem v celém 

Moravskoslezském kraji. Je vhodný jak pro obchodní, tak i rekreační cesty a pobyty. Umístěn 

je v centru města Ostravy ve čtvrti zvané Fifejdy. Nabízí komfortní pokoje s luxusním 

vybavením, vysokorychlostním připojením k internetu a zvukotěsnými okny. Celkový počet 

pokojů je 185. V hotelu lze nalézt i vlastní restauraci Bamboo s nabídkou mezinárodní 

i místní kuchyně a poskytující cateringové sluţby. Dále fitness a wellness centrum vybavené 

parní lázní, jacuzzi a saunou. V neposlední řadě je hotel vybaven moderním kongresovým 

centrem se šesti zasedacími místnostmi a dvěma velkými kongresovými sály. Hotel Park Inn 

by Radisson Ostrava byl v době své výstavby v roce 2008 prvním a zároveň největším 

hotelem mezinárodní sítě v Moravskoslezském regionu. Budova hotelu patří do nově 

vybudovaného kancelářského komplexu Orchard. 

Z hlediska kongresového cestovního ruchu nabízí hotel velkou řadu kongresových 

prostor. Všechny prostory pro konání kongresů jsou plně klimatizovány a poskytují 

nejmodernější technické vybavení. K dispozici je i business centrum. Místní restaurace 

Bamboo se zkušenými světovými kuchaři je připravena účastníkům kongresů nabídnout 

širokou nabídku „coffee breaks“ a tradiční menu podle přání organizátorů. Pro konání 

kongresů je k dispozici prostorné parkoviště. 

3.1.1 Vývoj počtu kongresů od počátku roku 2010 do konce roku 2011 

Na grafu číslo 3.1 je zobrazen vývoj počtu kongresů za jednotlivé měsíce od ledna 

roku 2010 do prosince roku 2011. Kongresový cestovní ruch je realizován zejména v jistých 

úsecích roku, vhodných pro konání kongresů. Nejniţší počet konání kongresů v hotelu Park 

Inn by Radisson Ostrava je v době léta a letních prázdnin, neboť během této doby mají firmy 

většinou celozávodní dovolené a zaměstnanci si většinou své volno vybírají v době letních 

prázdnin. Nejmenší počet konání akcí kongresového typu byl v rámci sledování zaznamenán 
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v srpnu roku 2010, kdy se konalo za celý měsíc pouhých 14 kongresů, přičemţ průměrný 

počet kongresů za celé sledované období byl 46,5 kongresů za měsíc. Naopak nejvíce 

kongresů bylo zaznamenáno v listopadu roku 2010 a 2011, kdy se konalo 86 (11/2010) 

a 89 (11/2011) akcí tohoto typu. 

Graf č. 3.1 Vývoj počtu kongresů 

 

Zdroj:  Vlastní zpracování, interní statistiky hotelu Park Inn by Radisson 

3.1.2 Vývoj počtu účastníků kongresových akcí 

Graf číslo 3.2 zobrazuje trend vývoje počtu účastníků kongresů v ostravském hotelu Park Inn 

by Radisson. Trend je obdobný jako u vývoje počtu kongresů, během letních prázdnin 

dochází k velkému útlumu kongresových akcí. Při porovnání těchto dvou grafů lze vymezit 

hlavní sezónu kongresového cestovního ruchu, v rozmezí od poloviny měsíce září do 

poloviny měsíce prosince. Nejméně účastníků kongresových akcí bylo v srpnu roku 2010 

a nejvíce naopak v listopadu roku 2011. Průměrný počet účastníků za měsíc je 2639 

(průměrný počet necelých 57 účastníků na jeden kongres). Znamená to, ţe jsou v tomto hotelu 

konány kongresy malého a středního významu. 
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Graf č. 3.2 Vývoj počtu účastníků kongresů 

 

Zdroj:  Vlastní zpracování 

3.1.3 Porovnání předpokládaných a dosažených čistých příjmů z kongresů 

Čistým příjmem z akce kongresového typu jsou celkové vynaloţené náklady firem 

na daný kongres očištěné o daň z přidané hodnoty. Plánování akcí kongresového typu je velmi 

důleţitou činností v odvětví kongresového cestovního ruchu. Většina kongresových akcí 

je totiţ plánována dlouhou dobu předem. Jsou však i akce, u kterých dojde k nečekanému 

přesunu či zrušení a naopak akce, jeţ jsou konány neplánovaně. Mnoho plánovaných akcí, 

překročí svůj rozpočet a jiné zase spotřebují méně finančních prostředků, neţ bylo v plánu. 

Většina kongresů má předem stanovený program a finanční plán. Jsou ale i takové, u kterých 

se program a finanční plán v průběhu akce mění, a to má za následek rozdíl mezi 

plánovanými a dosaţenými čistými příjmy.  

Z důvodu interních pravidel hotelu Park Inn by Radisson není moţno uvést konkrétní 

výši čistých zisků z kongresových sluţeb za konkrétní měsíce, avšak lze uvést porovnání 

dosaţených a plánovaných příjmů. Většinou jsou předpovídané hodnoty vyšší, neţ dosaţené, 

avšak v době sezóny kongresového cestovního ruchu lze říci, ţe mnohdy dosaţený čistý 

příjem převýší plánované hodnoty. 
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Graf č. 3.3.  Porovnání čistých příjmů z kongresů v hotelu Park Inn by Radisson 

Ostrava 

 

Zdroj:  Vlastní zpracování, interní statistiky hotelu Park Inn by Radisson 

3.1.4 Konkurenční prostředí hotelu Park Inn by Radisson Ostrava 

Jak jiţ bylo zmíněno hotel Park Inn by Radisson Ostrava patří do kategorie 

čtyřhvězdičkových hotelů. Do této kategorie v Ostravě patří další tři hotely se srovnatelným 

zázemím. Kaţdý z těchto hotelů nabízí jiné sluţby, či výhody a tím mezi sebou vytváří 

konkurenční prostředí mezi sebou. 

Mamaison Business & Conference Hotel Imperial Ostrava 

Hotel s více neţ stoletou tradicí v samém centru města Ostrava. Hotel má lepší polohu 

z hlediska dostupnosti centra města. Navíc poskytuje značnou výhodu díky blízkosti 

tramvajové zastávky MHD. Jen kousek od hotelu nalezneme velké nákupní, společenské, 

zábavní a business centrum „Nová Karolina“. Hotel disponuje 151 pokoji a 11 apartmá. 

Mezi další vybavení patří dvě restaurace v odlišných stylech, bazén, sauna, masáţní místnosti, 

salon krásy a kadeřnictví. Z vybavení pro kongresový cestovní ruch je to sedm konferenčních 

místností. Nespornou výhodou proti hotelu Park Inn by Radisson Ostrava je Wi-Fi síť, 

která je zdarma. 
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Clarion Congress Hotel Ostrava  

Tento hotel je umístěn v klidnější části Ostravy asi 4 km od jejího centra. Jeho 

výhodou je napojení na mezinárodní silniční tahy. Ubytování je zajištěno ve 169 pokojích 

včetně 27 apartmá. Přístup k internetu je v tomto hotelu zdarma. V bezprostřední blízkosti 

hotelu se nachází ČEZ Aréna, multifunkční hala, kde jsou konány společenské, kulturní 

a sportovní akce. Clarion kongres hotel je největším kongresovým hotelem v Ostravě, nabízí 

celkem 9 konferenčních místností. Maximální kapacita je 670 osob. Všechny konferenční 

prostory jsou klimatizované a jsou vybaveny Wi-Fi a technickou podporou. Je zde 

konferenční sál, konferenční galerie a 7 salónků. Výhodou oproti hotelu Park Inn by Radisson 

je niţší cena, kterou však kompenzuje zastaralejší vybavení a špatná dostupnost do centra 

města.  

Hotel Mercure Ostrava Center  

Hotel nedaleko ostravské Stodolní ulice. Nabízí ubytování ve 139 pokojích, Wi-Fi 

připojení zdarma, fitness, saunu a relaxační prostory. V přízemí hotelu je restaurace Janák, 

který nabízí speciality jak domácí, tak i mezinárodní kuchyně. Hotel nabízí kongresové 

zázemí aţ pro 320 osob v pěti kongresových salóncích. Značnou výhodou hotelu je umístění 

v centru města. Nevýhodou oproti hotelu Park Inn by Radisson je absence většího parkoviště. 

Hotel disponuje pouze čtyřiceti parkovacími místy a další parkování je zajišťováno 

parkovacím domem pod novou radnicí.  

SWOT analýza kongresového cestovního ruchu 

Na základě informací a dostupných údajů o konkurenčním prostředí v rámci 

kongresového cestovního ruchu ve městě Ostrava byla vytvořena SWOT analýza silných 

a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb konání kongresových akcí v hotelu Park Inn 

by Radisson Ostrava.  
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Tabulka č. 3.1. SWOT analýza možností kongresového cestovního ruchu v hotelu 

Park Inn by Radisson Ostrava 

Silné stránky Slabé stránky 

 Mnoţství ubytovacích kapacit 

 Dostupnost dálnice D1 

 Moderní design vybavení hotelu 

 Nákupní moţnosti v obchodním centru 

Futurum a Forum Nová Karolina 

 Vybavení pro kongresy 

 Podílení se na mnoţství sportovních a 

kulturních akcí v Ostravě (golfové 
turnaje, voltiţní poháry) 

 Dle serveru booking.com přátelský 

personál
1
 

 Špatná dostupnost MHD 

 Hluk z přilehlé dálnice 

 Zápach z nedalekých ropných lagun 

 Placené parkoviště v areálu hotelu 

 Placená Wi-Fi síť připojení k internetu 

 Špatná image města 

Příležitosti Hrozby 

 Nově otevřený areál Dolní oblasti 

Vítkovic 

 Reklama na kongresové a ubytovací 

sluţby na Hlavním nádraţí 

 Kvalitní marketing 

 Pracovníci se zkušenostmi 

 Spolupráce s městem a Dolní oblastí 

Vítkovic 

 Spolupráce s jinými subjekty (např. 

s jinými hotely) 

 Dostupnost mezinárodního letiště 

 Nedostatečné vyuţití potenciálu pro 

rozvoj kongresového cestovního ruchu 

 Špatný způsob propagace 

 Špatná image v důsledku nepovedených 

kongresových akcí 

 Špatně nastavená cenová politika 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2 Srovnání kongresového cestovního ruchu v České republice a MSK 

Data pro srovnání kongresového cestovního ruchu České republiky, 

Moravskoslezského, Jihomoravského a Zlínského kraje byla získána z Českého statistického 

úřadu.
2
 Na grafu číslo 3.4 je patrné, ţe Moravskoslezský kraj se podílí na kongresové turistice 

ČR v celém sledovaném období méně neţ 10%. Tuto hranici však v posledním kvartále roku 

2011 překročil. Tento vývoj naznačuje slibnou budoucnost kongresového cestovního ruchu 

v MSK. Na grafu lze vidět rovněţ i zmiňovanou sezónnost kongresového cestovního ruchu. 

Třetí kvartál je v obou sledovaných letech znakem propadu v počtu konání kongresů. 

                                                

1 Server www.booking.com dostupné z: <http://www.booking.com/hotel/cz/park-inn-

ostrava.cs.html?sid=30585484b71333ac2221d336810d651d;dcid=1;origin=disamb;srhash=820777662;srpos=4> 

2 přičemţ tento sleduje pouze kongresy nad 50 účastníků. Jedná se o kongresy střední a velké. 
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Propad je v obou letech a to jak v celé ČR tak ve všech sledovaných krajích asi o jednu 

třetinu. Jihomoravský kraj se na kongresovém cestovním ruchu v České republice podílí větší 

mírou, neţ kraj Moravskoslezský. Důvodem je větší oblíbenost města Brna a jeho okolí, 

především proslavených vinných sklepů. Naopak sousední kraj Zlínský, leţící mezi MSK 

a JMK se podílí na kongresové turistice v ČR výrazně niţší mírou. Tento fakt je však 

způsoben především absencí zázemí a materiálně-technické základny pro konání velkých 

kongresových akcí.  

Graf č. 3.4  Porovnání počtu účastníků v ČR, MSK, JMK a ZLK kraji 

 

Zdroj:  Český statistický úřad, volně dostupná databáze 

Graf číslo 3.5 zobrazuje počty účastníků kongresů v Moravskoslezském kraji 

v porovnání s celorepublikovými daty. Můţeme vidět, ţe v počátcích sledovaného období, 

od začátku roku 2010 se MSK kraj podílel necelými 10 procenty na kongresovém cestovním 

ruchu v České republice. K markantnímu zvýšení oproti 3. čtvrtletí roku 2011 (8,67%) došlo 

ve 4. čtvrtletí roku 2011, kdy podíl MSK na kongresech v České republice stoupl o necelých 

5 procentních bodů na 13,23%. 
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Graf č. 3.5  Podíl MSK na kongresech v ČR 

 

Zdroj:  Český statistický úřad, volně dostupná databáze 

3.3 Potenciál kongresového centra Dolní oblast Vítkovice 

Výroba v Dolní oblasti Vítkovice byla zastavena v roce 1998. V roce 2002 byla tato 

oblast prohlášena za národní kulturní památku. Tento areál byl nepřístupný. Jako národní 

kulturní památka by měla být tato oblast zachována pro příští generace. Z tohoto důvodu 

společnost Vítkovice Machinery Group společně s dalšími partnery připravila projekt Nové 

Vítkovice. Cílem tohoto projektu je zachování oblasti pro další generace a rozvoj tohoto 

brownfieldu. Součástí je výstavba obytných budov, administrativního zázemí a kulturních 

a vědecko-výzkumných prostor. Cílem je zachovat průmyslové dědictví i pro další generace, 

ale dát tomuto prostoru novou, moderní a uţitečnou podobu, vystavět nové obytné bloky, 

administrativní prostory, vysokoškolské, vědecko-výzkumné a kulturní zázemí i zóny pro 

volný čas. 

V projektu Nové Vítkovice se jedná o výjimečné spojení historie s budoucností a dle 

očekávání by měl změnit vnímání centra Ostravy spolu s jakýmsi návratem ke kořenům.  

Unikátnost projektu tkví ve spojení nových aspektů infrastruktury se starými a vyuţití 

stávající infrastruktury a její transformace. V první fázi projektu byla upravována energetická 

ústředna, vysoké pece a plynojem. 
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V základním plánu se jedná o dva projekty, jimiţ jsou „Svět techniky“, coţ je 

expozice spojující interaktivní muzeum vědy a techniky s historií firem spojených s historií 

regionu. Součástí budou i učebny pro výuku a promítací sál. Dalším projektem je „Naučná 

stezka“, ve které bude k nalezení virtuální proces výroby ţeleza, koksu a těţby uhlí. Součástí 

tohoto projektu bude i prohlídková trasa s výkladem procesů. 

Celý projekt je zaštítěn zájmovým sdruţením "Dolní oblast Vítkovice", které bylo 

zaloţena za účelem realizace projektů týkajících se obnovy národní kulturní památky Důl 

Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických ţelezáren.  

3.3.1 Projekt přestavby „Plynojemu“ 

Objekt plynojemu postavený společností Vítkovické ţelezárny v roce 1924 byl 

proměněn v multifunkční centrum, vhodné pro vzdělávací, společenské a kulturní akce, 

ale i pro akce kongresového typu, tedy konference, kongresy, výstavy a semináře. Celková 

vyuţitelná plocha je 6.252 m
2
. V prvním patře nalezneme vstupní halu s expozičními prostory 

a kavárnou. Ve druhém patře se nachází malý sál s kapacitou 450 sedících osob a 6 salónků 

s malou gastrogalerií. Ve třetím patře je foyer, který je přístupovým místem velkého sálu. 

V posledním čtvrtém patře je multifunkční aula s kapacitou aţ 1.500 míst k sezení. Projekt byl 

realizován s cílem přispět k zachování a rozvoji současné historické památky. Dalším cílem 

je propagace kultury, vědy a výzkumu ve městě Ostrava. Součástí tohoto projektu 

je financování, příprava a realizace projektů, které by se mělo stát centrem ostravského 

kulturního ţivota a příprava prohlídkové trasy. 

3.3.2 Další projekty 

Projekt doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

Projekt financovaný evropskou dotací, konkrétně ROP Moravskoslezsko. Cílem 

projektu je zajištění propojení areálu a vybudování turistické navigace. Budou vybudována 

dvě parkoviště, prohlídkové plochy, propojení První vysoké pece, Plynojemu a Energetické 

ústředny zpevněnými komunikacemi, rovněţ bude upravena okolní zeleň, inţenýrské sítě 

a přibudou i turistická značení. Projekt počítá i s upravením a vytvořením travních ploch.  
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Projekt Svět techniky 

V rámci tohoto projektu bude vybudováno „science and technology learning center“, 

tedy vědní a technologické centrum pro výuku. Toto centrum přiblíţí technické obory ţákům, 

studentům a veřejnosti. Cílem je zvýšení prestiţe vědy a výzkumu a ovlivnění názoru 

na technické obory za vyuţití areálu koksovny, dolu a vysokých pecí s tak dlouhou tradicí. 

Mělo by vytvořit platformu pro spolupráci největších firem z technických oborů, vysokých 

škol a dalších institucí. Novinkou bude kombinace trávení volného času aktivně ve spojení 

s poznáním a výukou. Centrum by mělo být přínosem pro další rozvoj města a regionu. 

Zelená osa Vítkovic 

Projekt, který má za cíl vysazení zeleně s cílem sníţení prašnosti z průmyslu 

a dopravy v centru Ostravy. Projekt je výsledkem spolupráce statutárního města Ostravy 

a společnosti Vítkovice, a. s. Výsadba bude zejména na ulici Ruská a okolních ulicích. 

Předpokládané celkové náklady projektu jsou více neţ 17 milionů korun. Realizace projektu 

bude probíhat v průběhu roku 2012 a následná údrţba bude rovněţ spolufinancována 

z rozpočtu statutárního města Ostravy. 

3.4 Podpora města Ostravy 

V rámci podpory rozvoje cestovního ruchu ve městě Ostrava byly vypracovány dva 

dokumenty. Starším z nich je „Koncepce rozvoje cestovního ruchu“ z roku 2004, novějším 

pak „Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu“ z roku 2010. 

Koncepce rozvoje cestovního ruchu 

Tento dokument je rozdělen do tří částí, jsou jimi část analytická, která se zabývá 

základními socioekonomickými podmínkami pro rozvoj cestovního ruchu, analýzou nabídky, 

analýzou poptávky cestovního ruchu, organizací a marketingem a analýzou konkurence 

v cestovním ruchu. Další částí je strategie rozvoje, kde nalezneme syntézu sestávající 

ze SWOT analýzy a diagnózy, dále pak vize rozvoje cestovního ruchu v Ostravě do roku 

2015, strategické rozvojové cíle a strategie rozvoje cestovního ruchu. Poslední částí je akční 

plán, ve kterém jsou opatření, aktivity, projekty a produkty cestovního ruchu. Základními 

parametry by měly být garant realizace, partneři, časová náročnost, odhad finanční náročnosti 
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a zdroje. V kapitole akční plán nalezneme i seznam identifikovaných klíčových projektů, 

které budou vyuţity k naplnění určených cílů.  

Přesné znění vize do roku 2015, „Ostrava 2015 – atraktivní a vyhledávaná destinace 

profesního, poznávacího a zábavního turismu, charakteristická jedinečnou nabídkou 

atraktivit, zajímavými doplňkovými programy, kvalitními sluţbami a přátelskostí vůči 

návštěvníkům a turistům, coţ společně s dobrou dopravní dostupností, proorganizovaností 

aktivit a dobrou spoluprací s partnery vytvoří zcela nový a turisty a návštěvníky pozitivně 

vnímaný image města.“
3
 

Z hlediska odvětví kongresového cestovního ruchu se jedná zejména o zatraktivnění 

destinace profesního cestovního ruchu, pomocí nabídky netradičního zázemí pro konání 

kongresů, konferencí, výstav a veletrhů, firemních a obchodních jednání. Výjimečnost 

vychází z vyuţití silných stránek a průmyslové minulosti Ostravy a její lokalizace nedaleko 

pohoří Beskydy. Za účelem zvýšení ekonomických zisků by dle této koncepce Ostrava měla 

být propagována jako cílová destinace profesního cestovního ruchu. 

Mezi opatření pro rozvoj cestovního ruchu patří vytvoření nabídky produktů 

a produktových balíčků kongresového a profesního turismu. Ostrava je vybavena kvalitní 

nabídkou pro profesní cestovní ruch, zejména ve sféře konání konferencí, seminářů 

a firemních setkání. Zatím ale chybí agentury kongresového cestovního ruchu, které poskytují 

sluţby, jako je tomu u jiných destinací v ČR, coţ omezuje nabídku produktů. Balíčky 

profesního cestovního ruchu ve spojení s atraktivní přírodní krajinou vytváří potenciál pro 

incentivní cestovní ruch. Strategie si zvolila za cíl vytvoření celoroční nabídky kongresového 

cestovního ruchu v Ostravě a zvýšení atraktivity města. 

Mezi aktivity pro rozvoj kongresového cestovního ruchu je zařazena identifikace 

cílové skupiny a výběr atraktivit města. Je vhodné k tomu vyuţít tradičních významných akcí, 

kongresů a veletrhů. Absence agentur kongresového cestovního ruchu je důvod omezené 

nabídky produktů a balíčků. Cílem je zajištění sjednocení image zpracovávaných produktů, 

marketingu a systému prodeje vytvořených produktů a balíčků profesního turismu. [7] 

                                                

3 Koncepce rozvoje cestovního ruchu [online, soubor ve formátu PDF]. 2010 [cit. 2012-03-10]. Dostupný 

z www: <http://www.ostrava.cz/cs/turista/strategicke-dokumenty> 
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Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu  

Na Ostravsku je velké mnoţství aktérů kongresového cestovního ruchu. S tak velkým 

počtem aktérů je třeba vytvořit marketingovou strategii a akční plán. V rámci regionálního 

operačního programu, konkrétně „Organizace a kooperace v cestovním ruchu“ by měla být 

takováto strategie vytvořena. Tento dokument je rozdělen na analytickou část, která popisuje 

Moravskoslezský region. O odvětví kongresového cestovního ruchu je v dokumentu pouze 

malá zmínka o tom, ţe Ostravsko je vhodnou destinací pro kongresový cestovní ruch.  

Další částí je návrhová část se syntézou a marketingovou strategií na období    2010-

2015. Poslední částí je marketingová strategie a taktika. Rozvoj potenciálu cestovního ruchu 

a kongresového cestovního ruchu stojí na základních pěti pilířích, jimiţ jsou zábavní 

a poznávací turismus, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity, profesní turismus, marketing 

a dopravní dostupnost (z hlediska kongresového cestovního ruchu jsou nejdůleţitějšími 

poslední tři pilíře). 

Ostrava má velký potenciál v oblasti kongresového cestovního ruchu na národní 

úrovni. Mezi významné prostory vhodné pro kongresový cestovní ruch řadíme výstaviště 

Černá louka, které má však velké rezervy a potenciál rozvoje. V posledních letech dochází 

k rozvoji kampusu Vysoké školy Báňské v Ostravě–Porubě. Velkou příleţitostí je projekt 

Nové Vítkovice se svými prostory pro 1500 osob. 

Lidé, kteří do Ostravy přijíţdějí za kongresovou turistikou hledají zejména kvalitní 

zázemí konferencí či kongresů, které zahrnuje ubytování, kongresové sály s vybavením, 

stravovací zařízení a zařízení pro volnočasové aktivity. Z hlediska segmentace můţeme tyto 

turisty označit jako osoby v produktivním věku, vyššího vzdělání, vyţadující pohodlí 

a kvalitu sluţeb. Pobyt za účelem obchodních cest chce zároveň spojit s poznáním 

průmyslové historie města a zábavou. Příleţitosti k rozvoji města v oblasti kongresové 

turistiky jsou zejména: 

 cenová úroveň, která odpovídá kvalitě poskytovaných sluţeb, ale v porovnání s ostatními 

destinacemi ČR je niţší,  

 kvalita poskytovaných sluţeb je na dobré úrovni, 

 destinace je bezpečná a je zde malé riziko ţivelných pohrom a terorismu, 

 poloha ve středu Evropy, 
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 blízkost hranice se Slovenskem a Polskem. 

Velkou část klientely v Ostravě tvoří business návštěvníci. Pobyt těchto návštěvníků je 

zpravidla krátkodobý. Zůstávají zde průměrně jeden aţ dva dny. Přijíţdějí hlavně vlakem 

nebo letecky. Kongresové a business pobyty jsou oblíbené díky cenové hladině. Důleţitou 

součástí jsou subjekty disponující zázemím pro meetingy, konference a kongresy, jimiţ jsou 

zejména velké ostravské hotely. Konference, které se konají v Ostravě mají velký 

ekonomický dopad jak pro město, tak pro subjekty, kterých se konference týkají a velkou roli 

hraje povědomí a tvorba pozitivní image Ostravy. [8] 

3.5 Strukturované rozhovory se zainteresovanými skupinami 

Zainteresovanými skupinami jsou myšleni jednotlivci, skupiny a instituce, na něţ působí 

dopady spojené s oborem kongresového cestovního ruchu.  

1) Koordinátoři v oboru MICE 

Jedná se o skupinu osob pohybující se v oboru kongresového cestovního ruchu. Tyto 

osoby organizují v rámci různých institucí konání kongresů, konferencí a akcí 

incentivního typu. Jsou jednoznačně součástí kongresového cestovního ruchu a podílejí se 

na jeho tvorbě.  

2) Magistrát města Ostravy 

Má potenciální vliv na kongresový cestovní ruch, v rámci svého projektu „Convention!!!“ 

jej na úrovni kraje ovlivňuje. Město by mělo mít zájem na rozvoji kongresového 

cestovního ruchu. 

3) Soukromé kongresové centrum 

Na tvorbě infrastruktury kongresového cestovního ruchu nemá větší vliv, jeho kapacity 

(hlavně ubytovací) jsou omezené, musí spolupracovat s ostatními subjekty.  

4) Projekt Dolní oblast Vítkovice 

Tento projekt je v současné době ve fázi svého začátku, ale pokud by všechny plány vyšly 

tak, jak mají, byl by tento projekt pro kongresový cestovní ruch velmi přínosný, neboť by 

muselo dojít ke spolupráci subjektů kongresového cestovního ruchu. 

5) Ostravské informační centrum 

Toto centrum přebírá v současné době funkci propagátora sluţeb kongresového 

cestovního ruchu. V budoucnu by mohlo centrum pomoci spolupráci subjektů 

a informovanosti klientů sluţeb kongresového cestovního ruchu.  
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6) Hotel Park Inn by Radisson Ostrava 

Z role jednoho z největších ostravských hotelů mající zkušenost v oblasti konání kongresů 

je tento hotel důleţitým segmentem kongresové turistiky v Ostravě. Pokud by však 

spolupracoval s ostatními subjekty kongresového cestovního ruchu, došlo by k jeho 

výraznému rozvoji. 

Tabulka č. 3.1 Zainteresovaná skupina č. 1 

Zainteresovaná skupina: koordinátoři v oboru MICE 

Otázka Odpověď 

V jakých oblastech Vás 

kongresový cestovní 

ruch v Ostravě zajímá? 

Zajímá mě obzvláště oblast hotelová - vyuţívání a prodej kongresových 

prostor pro akce pořádané na Ostravsku. Zároveň se zabývám zajištěním 
ubytování v rámci těchto akcí. 

Kde vidíte problémy v 

rozvoji kongresového 

cestovního ruchu na 
území města Ostravy? 

Problém obecně v rozvoji oblasti cestovního ruchu v Ostravě vidím 

v naprostém nevyuţití letiště Mošnov pro komerční a obchodní lety. 

Dalším obrovským problémem je nedostavěná dálnice z letiště 
v Katovicích do Ostravy. Největším a nezměnitelným problémem je však 

lokalita v rámci ČR. Pro Prahu jsme venkov, pro Brno jsme "Polsko". 

Na druhé straně je lokalita výhodou pro trh Slovensko, Polsko - jsme 

všem blízko. Problémem mohou být také menší jazykové znalosti 
personálu hotelů v Ostravě. 

Vidíte nějaký svůj 

osobní vliv na řešení 

těchto problémů? 

Přímo výše uvedené věci ovlivnit nemohu (i kdyţ bych tu dálnici 

opravdu někdy uţ šla dostavět sama), nicméně aktivní obchodní 

politikou v rámci hotelu, ve kterém pracuji, se nám daří více dostávat 
region tzv. „mezi lidi“, představovat naše schopnosti a moţnosti a tím 

získávat více kongresových akcí do regionu. Dále taky aktivně 

pracujeme v oblasti propagace města Ostravy, hotelů a okolí (Beskydy) 
na letišti Katovice. 

Vnímáte sezónnost 

kongresového cestovního 

ruchu jako problém? 

Osobně si myslím, ţe v této oblasti není sezónnost tak jasná jako 

u ubytování obchodních klientů, kde je pokles v letním období 

markantní. Domnívám se, ţe lze kongresovou turistiku udrţet 
v akceptovatelné rovině během celého roku, pokud se s potenciálními 

klienty pracuje průběţně a dlouhodobě a nabízí se jim pro kaţdou sezonu 

nějaká výhoda a důvod, proč kongres uspořádat. 
Jak vnímáte spolupráci v 

oblasti kongresového 

cestovního ruchu ve 

městě Ostravě? 

Myslím si, ţe v Ostravě zatím tato spolupráce nefunguje. Kaţdý hotel 

s kongresovými prostory, kaţdá MICE agentura či destinační 

management si drţí své klienty a nevypomáhají si navzájem. Tím, ţe si 

tzv. „hrabou na vlastním písečku“ často klienty ztratí a ti pak odcházejí 
z Ostravy zcela, protoţe nenaleznou náhradní řešení pro svou akci a jdou 

raději do jiných regionů. K tomuto mohu uvést ze své praxe spoustu 

příkladů, třeba kdyţ hotelová kapacita nestačí, vím, ţe konkurence 
by kapacitu měla, ale místo domluvy ve formě provize klientovi řeknu, 

ze to neumím a nedám mu další moţnosti. Klient mi pak samozřejmě 

nedá doporučení a odejde jinam, kde mu budou jeho přání splněna. 
Myslím si, ţe zlepšení spolupráce mezi hotely a subjekty působícími 

v tomto oboru nastane nyní po otevření Plynojemu Dolní Vítkovice, kdy 

kapacita prostor přes 1000 míst, kde nejsou ubytovací kapacity, donutí 

firmy mezi sebou spolupracovat, jak hotely, tak DMC (společnosti 
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působící v managementu destinace) apod. 

Co si myslíte o 

agentuře kongresového 

cestovního ruchu, která 

by měla za úkol vytvořit 

jednotný informační 

systém kongresového 

cestovního ruchu na 

území města Ostravy a 

koordinaci spolupráce 

subjektů kongresového 

cestovního ruchu?  

Myslím si, ţe subjekty kongresového cestovního ruchu v Ostravě 

na to ještě nejsou zcela připraveny. Lidé se tzv. „bojí o své koryto“, 
nevěří centralizaci apod. Osobně si myslím, ţe vytvoření tohoto systému 

není nutné. Důleţitější je podpořit region, získat do něj zakázky a pak 

prostě jen spolupracovat a ne si házet klacky pod nohy. Příkladem snahy 

centralizovat je např. práce destinačních managementů, které se nejsou 
schopny domluvit ani mezi sebou, pro jednu oblast jich pracuje několik 

a o spolupráci nechtějí ani slyšet. Centralizace by mohla vést také 

ke sníţení pestrosti a barevnosti nabídek a prezentací, dle mého názoru 
je potřebnější sjednotit a centralizovat propagaci regionu na výstavách, 

v komunikaci směrem "ven", coţ by vedlo opět k navýšení zájmu 

o region a tím pádem větší zájem o konání kongresů, ale i ostatních 

oblastí cestovního ruchu. 
Domníváte se, ţe by v 

Ostravě měly uplatnění 

balíčky kongresového 
cestovního ruchu? Za 

jakých okolností byste je 

uvítali? 

Balíčky cestovního ruchu znám v Ostravě zatím jen v rovině hotelové –

půldenní, či celodenní. Ostatní balíčky myslím dostanou význam 

po otevření jednoho z největších kongresových center v republice, které 
nás donutí aktivně pracovat a spolupracovat v oblasti kongresové 

turistiky a vymýšlet balíčky KCR podobné těm, které se běţně pouţívají 

v Praze. Balíčky bych rozhodně uvítala a aktivně bych se na jejich tvorbě 

ráda podílela. 

 

Tabulka č. 3.2. Zainteresovaná skupina č. 2 

Zainteresovaná skupina: Magistrát města Ostravy 

Otázka Odpověď 

V jakých oblastech Vás 

kongresový cestovní 

ruch v Ostravě zajímá? 

Ve všech oblastech, jako zástupce CONVENTION!!! (regionální 

Bureau) v rámci Moravskoslezského kraje, je náš zájem jasný. 

Se všemi subjekty spolupracujeme na velmi dobré úrovni, jak 

se soukromými, tak v rámci městských institucí. Z pohledu turismu 

jako celku je pro nás kongresová turistika velmi důleţitý segment. 
Kde vidíte problémy v 
rozvoji kongresového 

cestovního ruchu na 

území města Ostravy? 

Problémy vidíme hlavně v nedostatečné kapacitě moderních 

kongresových prostor a nedostatečné ubytovací kapacitě. Dalším 

velkým problémem, který vidíme je letecká doprava. 

Vidíte nějaký svůj 

osobní vliv na řešení 

těchto problémů? 

V případě, ţe by se CONVENTION!!! (člen Czech Convention 

Bureau, - zastupující celý Moravskoslezský kraj) podařilo přivést 

více kongresů do našeho kraje, dokáţeme si představit, ţe by se 

také zvýšil zájem investorů v této oblasti, coţ by mohlo vést 

k modernizaci, navýšení kapacit, pro kongresovou a incentivní 

turistiku. 
Vnímáte sezónnost 
kongresového cestovního 

ruchu jako problém? 

Sezónnost kongresového cestovního ruchu nevnímáme jako 

problém.  

Jak vnímáte spolupráci v 
oblasti kongresového 

cestovního ruchu ve 

městě Ostravě? 

Spolupráci subjektů v Ostravě vnímáme na velmi dobré úrovni. 

Město spolupracuje i se soukromými subjekty a ty zase s městem.  

Co si myslíte o Nevíme co si myslet o této agentuře, neznáme ji. Tuto aktivitu má 
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agentuře kongresového 

cestovního ruchu, která 

by měla za úkol vytvořit 

jednotný informační 

systém kongresového 

cestovního ruchu na 

území města Ostravy a 

koordinaci spolupráce 

subjektů kongresového 

cestovního ruchu?  

do jisté míry na starosti CONVETNION!!! pro Moravskoslezský 

kraj, zřízené v nedávné době na oddělení ekonomického rozvoje, 

Statutárního města Ostravy. V případě, ţe by pomohla rozvoji 

města a cestovního ruchu a v případě, ţe by byla prospěšná i pro 

soukromé subjekty, bychom ji uvítali.  

Domníváte se, ţe by v 

Ostravě měly uplatnění 

balíčky kongresového 
cestovního ruchu? Za 

jakých okolností byste je 

uvítali? 

Balíčky kongresového cestovního ruchu by zcela jistě měly 

uplatnění. Kaţdá světová kongresová destinace disponuje touto 

nabídkou. My však zatím spíše neţ „balíčky“ upřednostňujeme 

Congress Card apod.  

 

 

Tabulka č. 3.3. Zainteresovaná skupina č. 3 

Zainteresovaná skupina: Soukromé kongresové centrum 

Otázka Odpověď 

V jakých oblastech Vás 

kongresový cestovní 

ruch v Ostravě zajímá? 

Kongresový cestovní ruch nás zajímá v oblasti konání menších 

kongresů a školení. Zaměřujeme se hlavně na kongresy týkající 

se oboru finančnictví. V těchto oborech se točí hodně peněz, proto 

se zaměřujeme na vyšší střední klientelu.  

Kde vidíte problémy v 

rozvoji kongresového 

cestovního ruchu na 

území města Ostravy? 

Hlavní problémy vidíme v malé informovanosti o moţnostech, 

ať uţ se týká ubytování nebo dostupných kongresových prostor. 

Dalším problémem je pro nás chybějící podpora ze strany města, 

hlavně v oblasti propagace. Z našeho pohledu není problémem 

dopravní dostupnost, ale dovedu si představit, ţe pro jiné 

kongresové instituce můţe i toto představovat problém.  

Vidíte nějaký svůj 

osobní vliv na řešení 

těchto problémů? 

Z mého pohledu nemá naše seminární centrum takový vliv na tuto 

oblast a stěţí se můţe rovnat velkým ostravským kongresovým 

hotelům. Rádi bychom však navázali spolupráci s těmito hotely 

a dalšími institucemi.  

Vnímáte sezónnost 

kongresového 

cestovního ruchu jako 

problém? 

Ano, sezónnost vnímáme jako problém a ačkoli nemohu hovořit 

o přesných finančních částkách, během letních měsíců míváme 

niţší zisky, neţ-li je tomu především v podzimních měsících. Tuto 

ztrátu se snaţíme kompenzovat především pořádáním interních 

školení.  

Jak vnímáte spolupráci 

v oblasti kongresového 

cestovního ruchu ve 

městě Ostravě? 

Jak jsem uvedla jiţ výše momentálně spolupráce trochu vázne 

a určitě bychom uvítali větší spolupráci a koordinaci v oblasti 

kongresového cestovního ruchu.  

Co si myslíte o 

agentuře kongresového 

cestovního ruchu, která 

Podobnou agenturu bychom uvítali, vzhledem k jiţ zmíněnému 

nedostatku spolupráce. Jistě bychom zvaţovali připojení 

se k takovémuto projektu.  
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by měla za úkol vytvořit 

jednotný informační 

systém kongresového 

cestovního ruchu na 

území města Ostravy a 

koordinaci spolupráce 

subjektů kongresového 

cestovního ruchu?  

Domníváte se, ţe by v 

Ostravě měly uplatnění 

balíčky kongresového 

cestovního ruchu? Za 

jakých okolností byste 

je uvítali? 

Z pohledu naší společnosti bychom uvítali především zajištění 

zábavních aktivit balíčku, jako jsou galavečeře, kulturní akce 

a sportovní akce typu golfových turnajů. A za jakých okolnosti? 

Samozřejmě pokud budeme na tomto balíčku spolupracovat.  

 

Tabulka č. 3.4. Zainteresovaná skupina č. 4 

Zainteresovaná skupina: Projekt Dolní oblast Vítkovice 

Otázka Odpověď 

V jakých oblastech Vás 

kongresový cestovní 

ruch v Ostravě zajímá? 

Kongresový cestovní ruch nás zajímá hlavně z hlediska 

provozovatele nového multifunkčního centra Plynojem a dalších 

netradičních konferenčních prostor. Kongresový cestovní ruch 

V Ostravě se snaţíme intenzivně podporovat. 
Kde vidíte problémy v 

rozvoji kongresového 

cestovního ruchu na 

území města Ostravy? 

Nevyhovující stav (infrastruktura) v okolních "konferenčních 

areálech". Zcela nevyhovující letecké spojení. Absence některých 

poskytovatelů sluţeb (catering, výstavní činnost apod.). Dále pak 

slabá koordinace a součinnost jednotlivých poskytovatelů. 
Vidíte nějaký svůj 

osobní vliv na řešení 

těchto problémů? 

Ano, aktivně se snaţíme komunikovat s PCO a event organizers, 

realizujeme různé akce na podporu prodeje (fam trip, press trip, 

workshopy, účast na veletrzích, atd.) 
Vnímáte sezónnost 

kongresového 

cestovního ruchu jako 

problém? 

Ne, tohle v našem případě není problém, dá se s tím pracovat 

a přehodit na výhodu - vykryje slabší sezónu. 

Jak vnímáte spolupráci 

v oblasti kongresového 

cestovního ruchu ve 

městě Ostravě? 

Mezi poskytovateli sluţeb špatně (velký konkurenční boj a z toho 

důvodu pramenící nejednotnost).  

Co si myslíte o 

agentuře kongresového 

cestovního ruchu, která 

by měla za úkol vytvořit 

jednotný informační 

systém kongresového 

cestovního ruchu na 

území města Ostravy a 

koordinaci spolupráce 

Taková agentura by měla velký přínos, ale neměla by to být 

komerční agentura. Mělo by se jednat o agenturu nekomerčního 

typu "města / odboru", jedině "město" má v současné době 

prostředky zajistit souhrnnou prezentaci a účast na mezinárodních 

akcích, apod.  
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subjektů kongresového 

cestovního ruchu?  

Domníváte se, ţe by v 

Ostravě měly uplatnění 

balíčky kongresového 

cestovního ruchu? Za 

jakých okolností byste 

je uvítali? 

Určitě měly, ale šikovně vymyšlené a ne balíček pro balíček. 

 

Tabulka č. 3.5. Zainteresovaná skupina č.5 

Zainteresovaná skupina: Ostravské Informační centrum 

Otázka Odpověď 

V jakých oblastech Vás 

kongresový cestovní 

ruch v Ostravě zajímá? 

Kongresy se zaměřením na CR napomáhají soudrţnosti a rozvoji 

CR na území města, ale i větších územních celků, jako jsou kraje či 

turistické regiony. Kongresy mohou být jednou z moţností, jak 

se zainteresované subjekty CR můţou společně podílet na dosaţení 

vytyčených cílů v rámci rozvoje a zvýšení kvality sluţeb CR 

na území daného regionu. 

Především mne zajímá kongresový cestovní ruch zaměřený 

na turistická informační centra. 
Kde vidíte problémy v 

rozvoji kongresového 

cestovního ruchu na 

území města Ostravy? 

Nejsem odborníkem v této oblasti, proto nemohu jednoznačně 

vymezit nedostatky, resp. problémy v rozvoji kongresového CR 

v Ostravě. Avšak dle mých dosavadních zkušeností a informací 

o kongresových setkáních (např. různé workshopy a veletrhy se 

zaměřením na rozvoj CR) poukazují na fakta, ţe na území města 

působí více zájmových skupin, které mnohdy pracují 

na obdobných projektech v oblasti CR, místo toho, aby se tyto 

subjekty vzájemně domluvily a kooperovaly na společných 

vytyčených cílech. Myslím si, ţe právě správně plánovaný 

kongresový CR můţe ovlivnit pozitivní spolupráci všech subjektů 

CR, které působí v Ostravě, a můţe být podnětem vzniku 

zajímavých projektů podporující rozvoj CR na území města. 
Vidíte nějaký svůj 

osobní vliv na řešení 

těchto problémů? 

Moje dosavadní pracovní pozice mi neumoţňuje, abych dokázala 

ovlivnit plánování kongresového CR v Ostravě. 

Vnímáte sezónnost 

kongresového 

cestovního ruchu jako 

problém? 

Nedokáţu posoudit. 

Jak vnímáte spolupráci 

v oblasti kongresového 

cestovního ruchu ve 

městě Ostravě? 

Jak jsem jiţ řekla, na území města působí více zájmových skupin, 

které mnohdy pracují na obdobných projektech v oblasti CR, místo 

toho, aby se tyto subjekty vzájemně domluvily a kooperovaly 

na společných cílech. 
Co si myslíte o 

agentuře kongresového 

Myslím si, ţe agentura KCR by byla vhodným koordinátorem pro 

lepší spolupráci všech zainteresovaných subjektů v oblasti CR 
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cestovního ruchu, která 

by měla za úkol vytvořit 

jednotný informační 

systém kongresového 

cestovního ruchu na 

území města Ostravy a 

koordinaci spolupráce 

subjektů kongresového 

cestovního ruchu?  

na území Ostravy. Agentura KCR by mohla eliminovat počet 

podobných projektů, které si mnohdy vymezují dosaţení 

obdobných cílů, avšak pomocí protichůdných nástrojů, místo toho, 

aby jednotlivé subjekty svoje činnosti koordinovaly a dosahovaly 

vzájemně společných cílů. 

Domníváte se, ţe by v 

Ostravě měly uplatnění 

balíčky kongresového 

cestovního ruchu? Za 

jakých okolností byste 

je uvítali? 

Z praxe vím, ţe obecně vzrůstá zájem o tzv. “balíčky sluţeb”, 

“balíčky záţitků”, proč by tedy nemohly existovat i balíčky KCR. 

Komplexnost a široká rozsáhlá nabídka těchto balíčků by byla 

zajímavá pro všechny zainteresované strany, ať stranu poptávky, 

či nabídky. 

 

Tabulka č. 3.6. Zainteresovaná skupina č. 6 

Zainteresovaná skupina: Hotel Park Inn by Radisson Ostrava 

Otázka  Odpověď 

V jakých oblastech Vás 

kongresový cestovní 

ruch v Ostravě zajímá? 

O kongresový cestovní ruch v Ostravě se zajímám v souvislosti se 

svým pracovním zaměřením, jako zaměstnankyně hotelu Park Inn 

by Radisson Ostrava, který je na kongresovou turistiku zaměřen 

a je vybaven kongresovým sálem pro 300 hostů a kapacitou 

370 hotelových lůţek. Vzhledem ke své pracovní pozici mám 

rovněţ povinnost zpracovávat měsíční statistiky o počtu 

kongresových hostů, kongresových akcí a o době trvání 

jednotlivých kongresů. 

Kde vidíte problémy v 

rozvoji kongresového 

cestovního ruchu na 

území města Ostravy? 

Problém v rozvoji kongresového cestovního ruchu na území města 

Ostravy vidím hlavně ve velmi znečištěném ovzduší ve městě 

a špatné infrastruktuře. Hosté, kteří přijíţdějí do Ostravy i občané 

našeho města vnímají, ţe ovzduší je znečištěnější čím dál víc. 

Rovněţ se nedaří dokončit silnice, které by se napojovaly 

na dálnici 47 vedoucí přes Ostravu. Tyto 2 faktory zřejmě nejvíc 

ovlivňují organizátory kongresových akcí k tomu, aby kongresy 

zajišťovali ve zdravější a lépe dostupné lokalitě. 

Vidíte nějaký svůj 

osobní vliv na řešení 

těchto problémů? 

Nevidím ţádný svůj osobní vliv na řešení výše zmíněných 

problémů, jelikoţ nejsem angaţována v politice ani na městské 

radnici a vzhledem ke zhoršujícímu se stavu ovzduší v Ostravě 

plánuji v nejbliţší době stěhování s celou svou rodinou do oblasti, 

která není tolik průmyslovou výrobou znečištěna.  

Vnímáte sezónnost 

kongresového 

cestovního ruchu jako 

problém? 

V našem městě se nedá hovořit o sezónnosti kongresového 

cestovního ruchu, jelikoţ ke kongresovým akcím v našem hotelu 

dochází po celý rok. Sledujeme však i období, kdy se koná méně 

akcí, například prázdniny.  

Jak vnímáte spolupráci 

v oblasti kongresového 

Spolupráci v oblasti kongresového cestovního ruchu ve městě 

Ostrava vnímám jako vynikající. Z Dolní oblasti Vítkovic se nyní 
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cestovního ruchu ve 

městě Ostravě? 

stává unikátní kongresové centrum, které nebude mít obdoby 

zřejmě v rámci celé Evropy. Obří plynojem bude přestavěn tak, 

aby slouţil kongresovým akcím, vzdělávání a společenským 

událostem. Je neuvěřitelně veliký, jeho průměr je sedmdesát metrů. 

Nápad přestavět plynojem na multifunkční aulu se sálem pro 

patnáct set lidí měl šéf strojírenských Vítkovic Jan Světlík 

a generální ředitelka našeho hotelu jiţ nyní s panem Světlíkem 

jedná o moţnostech ubytování pro účastníky kongresových akcí, 

které budou pořádány v bývalém plynojemu. Jako největší hotel 

v Ostravě budeme moct nabídnout ubytování pro největší počet 

účastníků.  

Co si myslíte o 

agentuře kongresového 

cestovního ruchu, která 

by měla za úkol vytvořit 

jednotný informační 

systém kongresového 

cestovního ruchu na 

území města Ostravy a 

koordinaci spolupráce 

subjektů kongresového 

cestovního ruchu?  

Nemyslím si, ţe agentura kongresového cestovního ruchu 

by zlepšila koordinaci spolupráce subjektů kongresového 

cestovního ruchu. Na základě mých zkušeností vím, ţe pokud 

zájemci kongresové akce kontaktují obchodní oddělení v hotelu 

přímo, jednání probíhá jasně a věcně, s určením kontaktní osoby, 

která bude zodpovědná za průběh akce a s dostatečnými 

kompetencemi řešit dodatečné poţadavky. Pokud organizátoři 

kongresových akcí jednají s agenturou, která poté jedná s námi, 

celý průběh přípravy se prodluţuje, hotel má sníţené kompetence 

rozhodovat o změnách a celá kongresová akce se pro konečného 

klienta velmi prodraţí. Klient pak nemá pocit, ţe za své peníze 

dostal odpovídající sluţby, kdyţ část fakturované částky jde 

na účet agentury. 

Domníváte se, ţe by v 

Ostravě měly uplatnění 

balíčky kongresového 

cestovního ruchu? Za 

jakých okolností byste 

je uvítali? 

Balíčky kongresového cestovního ruchu jsou výborný nápad. 

Mnohdy se setkávám s názorem, ţe účastníci kongresů přijedou 

do Ostravy, celý den sedí v kongresovém sále a večer cestují 

do svých domovů, popřípadě nocují v hotelu. V případě 

zajišťování dalších sluţeb formou balíčků, by účastníci kongresů 

obohatili svou zkušenost z Ostravy a okolí.  

3.5.1 Vyhodnocení názorů zainteresovaných skupin 

Většinu dotazovaných subjektů zajímá kongresový cestovní ruch v Ostravě a rádi by 

se podíleli na jeho rozvoji. Bohuţel však mnohdy nevidí svůj moţný osobní přínos k rozvoji 

komplexního kongresového cestovního ruchu. Kaţdý ze subjektů zajímá pouze jeho vlastní 

rámec a jeho vlastní aktivity. Na druhé straně všechny tyto subjekty vnímají potřebu 

spolupráce za účelem dalšího rozvoje. Hlavními problémy, které dotazovaní uvedli jsou 

špatná dopravní situace, dále pak nedostatečná infrastruktura a informovanost. Jedním 

z největších problémů je podle odpovědí nedostatečná spolupráce. Naopak sezónnost 

kongresového cestovního ruchu většina subjektů jako problém nevnímá.  

Návrh zaloţení agentury kongresového cestovního ruchu na městské úrovni by většina 

zástupců zainteresovaných skupin uvítala. Vyplývá to i ze zjištění, ţe většina vidí problém 

v nedostatečné spolupráci, ale nevidí řešení, jak tuto spolupráci rozšířit. Agentura 
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kongresového cestovního ruchu s cílem zastřešení subjektů, jednotné vize rozvoje 

a jednotného marketingu by mohla pomoci rozšířit nabídku KCR v Ostravě a přilákat turisty.  

Názory na balíček kongresového cestovního ruchu jsou rozporuplné, avšak většina 

subjektů jej vnímá kladně a uvědomuje si absenci takového produktu v Ostravě. Domnívají 

se, ţe je tento produkt rozhodně ţádoucí.  

3.6 Souhrn cílů a opatření pro nejbližší období 

V návaznosti na strukturované rozhovory je vytvořen souhrn cílů a opatření, seřazený 

podle priorit, respektive podle pořadí, v jakém by mělo dojít k dosaţení daných cílů. Zároveň 

jsou doplněny i odpovědné subjekty, které by měly tato opatření, vedoucí ke splnění daných 

cílů zajistit.  

Tabulka č. 3.7 Souhrn cílů a opatření pro nejbližší období 

Priorita Cíl Opatření Odpovědný subjekt 

1 
Zlepšení komunikace a 
informovanosti v rámci 

kongresového cestovního ruchu 

Zaloţení agentury 
kongresového 

cestovního ruchu 

 Město Ostrava 

2 
Zvýšení atraktivity, přilákání 

nových klientů 

Vytvoření balíčku 

kongresového 
cestovního ruchu 

 Ostrava convention 

bureau 

 Ostravský informační 

servis 

 Subjekty kongresového 

cestovního ruchu  

3 Zlepšení dopravní dostupnosti  
Zavedení vlakové 
dopravy na letiště 

 Moravskoslezský kraj 

 Město Ostrava 

4 
Návaznost na Polskou a 
Slovenskou klientelu 

Prezentace na 
mezinárodních 

veletrzích a ve větších 

Polských a Slovenských 

městech 

 Město Ostrava 

 Ostrava convention 

bureau 

5 Zkvalitnění sluţeb personálu 

Vzdělávací kurzy a 

školení v oblasti 

cestovního ruchu a 
jazykových dovedností 

 Ostrava convention 

bureau 

6 
Zlepšení situace ţivotního prostředí 
ve městě 

Stávající a případné 
budoucí legislativní 

normy upravující 

ochranu ovzduší, půdy, 
vody, atp.  

 Město Ostrava 

 Moravskoslezský kraj 

 Česká republika 

 ČIŢP 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.7 Návrh „Ostrava convention bureau“ 

V Ostravě v současné době zajišťuje funkci agentury kongresového cestovního ruchu 

do jisté míry i na úrovni městské, nový projekt magistrátu města s názvem „Convention!!!“ 

zaštiťující celý Moravskoslezský kraj. Cílem navrhované agentury kongresového cestovního 

ruchu „Ostrava convention bureau“, která by byla zaměřena pouze na kongresový cestovní 

ruch v Ostravě, by však bylo poskytnout zájemcům o konání kongresů ucelený soubor 

informací o moţnostech a kapacitách pro kongresovou turistiku ve městě. Agentura by byla 

součástí projektu Czech convention bureau, který funguje jiţ od 1. 1. 2010. Jejími členy jsou 

agentury kongresového cestovního ruchu, které projevily zájem o společnou koordinaci 

činností v oblasti kongresového cestovního ruchu a MICE. Tyto agentury jsou finančně 

podpořeny na akcích, kde mohou představit svou nabídku z oblasti kongresového cestovního 

ruchu. 

Cílem „Ostrava convention bureau“ je zesílení kladné image Ostravy jako destinace 

kongresového cestovního ruchu. Zároveň přispěje ke zvýšení příjmů, zvýšení zájmu 

o kongresové sluţby v Ostravě a zvýšení počtu turistů. „Ostrava convention bureau“ bude 

organizací, spolupracující s magistrátem města, bude plnit roli prostředníka mezi klienty 

a subjekty působícími v odvětví kongresového cestovního ruchu v Ostravě. Těmi jsou hotely, 

soukromé kongresové instituce, kongresová centra, restaurace a jiné. 

Dalším úkolem je poskytování ucelených informací v oblasti kongresového cestovního 

ruchu a jejich prezentace. Prezentace bude probíhat osobní formou, přímými konzultacemi 

v kanceláři, nebo prostřednictvím webových stránek agentury. Klientovi bude nabídnut 

komplexní servis spojený s výběrem vhodných prostor pro konání kongresů, ubytování 

účastníků kongresů a veškerý informační servis, zahrnující poradenskou a konzultační 

činnost. Musí klientovi na základě jeho poţadavků sestavit cenový odhad.  

Ve většině destinací kongresového cestovního ruchu je convention bureau nedílnou 

součástí a koordinátorem. Většinou je takováto instituce zřizována na regionální úrovni 

a zaloţení většinou závisí na geopolitických faktorech. Dalším aspektem důleţitým pro 

zaloţení convention bureau je míra subsidiarity dané destinace. Convention bureau je institucí 

exekutivního charakteru a jako taková by měla mít záštitu města, spolu s jeho kontrolní 

stránkou a rozpočtem. Ve většině evropských zemí jsou zřizovateli těchto institucí města. 

V České republice je příkladem convention bureau „Prague convention bureau“. Jedná 
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se o občanské sdruţení, které je registrováno u ministerstva vnitra ČR.
4
 Členy „Prague 

convention bureau“ jsou subjekty ze soukromého sektoru, komunálního sektoru a právního 

sektoru. Jako cíl si tato instituce klade prezentaci objektivního a komplexního obrazu města 

Prahy. Záštitou projektu je Magistrát hlavního města Prahy.  

U většiny zahraničních convention bureau jsou zdrojem financování městské rozpočty, 

nicméně silné instituce tohoto typu se pro město stávají zdrojem příjmu. Například Vídeňská 

convention bureau je zaštítěna přímo městem a jelikoţ v Rakousku obce fungují s vysokou 

mírou subsidiarity, mohou si pomocí integrovaného systému povinných odvodů od subjektů 

kongresového cestovního ruchu a MICE za pomocí rekuperace zdrojů financování dovolit. 

Subjekty jsou poté prezentovány v publikacích pro „meeting planners“. Všechny subjekty 

jsou zde povaţovány za partnery.  

U českých convention bureau není financování stejné jako například v Rakousku. 

Přerozdělování zdrojů ze státního rozpočtu probíhá podle podílu na celkovém rozpočtu. Chybí 

zde motivace subjektů. Je nutné si ale uvědomit, ţe ekonomický přínos z kongresového 

cestovního ruchu je značný a co víc, KCR přispívá ke kladné image destinace. Financování 

v ČR v současnosti probíhá většinou z části z rozpočtu města. Další část zdrojů tvoří členské 

poplatky subjektů. Avšak podíl přímých daní není na komunální úrovni tak velký, aby mohl 

zahrnout celé financování convention bureau. Na financování se tak musí podílet město 

a soukromé instituce. Při správné organizaci se však prostředky vloţené do instituce vrátí 

a instituce se pro město můţe stát dokonce zdrojem příjmu.  

Absence ostravské convention bureau má za následek to, ţe všechny subjekty si dělají 

svou obchodní politiku podle sebe a bez ohledu na ostatní subjekty. V případě správného 

fungování instituce by se obchodní politika všech subjektů sjednotila a došlo by k harmonii. 

Je pravda, ţe najít společné východisko například u velkých hotelů, kterým jde především 

o jejich vlastní zájmy je sloţité, ale convention bureau by pro ně mohla být jakousi 

institucionální autoritou, která by jim přinášela a zvyšovala zisky.  

                                                

4 Registrace u MVČR je pod názvem Praţská asociace kongresové turistiky 
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3.8 Návrh package „Congress Ostrava!!!“ 

Jak jiţ bylo zmíněno většinu turistů v Ostravě tvoří business klientela. Tito klienti 

vyuţívají většinou nabídky kongresů a konferencí, ale chtějí pracovní povinnosti spojit 

se zábavou a poznáním. Výraznou výhodou pro Ostravu oproti jiným destinacím 

kongresového cestovního ruchu je niţší cenová hladina., která přiláká klienty a v konečném 

důsledku přináší vyšší zisky subjektům kongresového cestovního ruchu. Konference mají 

velký ekonomický význam, jakoţ i význam na tvorbě image. 

Balíček, který je navrţen by mohl být prodáván pod názvem „Congress Ostrava!!!“ 

a jiţ v samotném názvu by Ostravu charakterizoval typickými třemi vykřičníky. 

„Congress Ostrava!!!“ bude obsahovat zajištění vhodných prostor pro konání kongresů 

a konferencí, zajištění ubytování, stravování, dopravy a v neposlední řadě doplňkových 

sluţeb. Město Ostrava má vhodné zázemí pro kongresový cestovní ruch a kombinací 

a spoluprácí subjektů je moţno klientovi nabídnout „service all inclusive“. 

Konkrétní balíček je sloţen ze zjištění nejčastějších a nejobvyklejších kombinací 

poţadavků kongresového cestovního ruchu v Ostravě. Jak bylo zjištěno, nejčastějšími akcemi 

kongresového typu jsou akce pro 50 – 100 účastníků. Pořadatelé by v rámci balíčku měli 

na výběr ze čtyř největších ostravských hotelů. Všechny tyto hotely disponují kapacitami pro 

ubytování velkých skupin. Ubytování je realizováno v jednolůţkových a dvoulůţkových 

pokojích standardní kvality. Stravování klientů bude probíhat v konkrétním vybraném hotelu, 

kde se rovněţ budou konat samotné semináře, konference a přednášky. Velkou výhodou 

je blízké Výstaviště, na kterém by bylo moţno v případě poţadavků větších prostor tyto 

prostory zajistit. V kongresových sálech a salóncích bude zajištěna veškerá poţadovaná 

technika a k dispozici bude organizátorům po celou dobu konání akce i servisní technik. 

Balíček rovněţ zajistí i recepci s prezencí účastníků kongresu. Vyuţiti budou přímo 

zaměstnanci konkrétního hotelu, popř. brigádníci. Součástí balíčku bude i autobus, který bude 

moci klienty přivézt do hotelu z nádraţí nebo letiště a během pobytu bude přistaven 

v poţadovaných časových úsecích, aby účastníky kongresu odvezl vţdy na místo určení. 

Účastníci kongresu budou seznámeni s městem Ostravou a jeho historií. K dispozici bude 

prohlídková trasa s názvem „Industriální historie Ostravy“, začínající v hornickém muzeu 

na Landeku, dále pokračující na věţ Nové radnice, ukončená v Dolní oblasti Vítkovice. 

V místech prohlídky budou klienti provázeni zkušenými průvodci, kteří poskytnou výklad 
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ve světových jazycích. Výklad bude probíhat v jazyce anglickém, německém, ruském, 

polském a samozřejmě českém. Součástí balíčku mohou být nejrůznější kulinářské, hudební 

a kulturní akce připravené podle přání jednotlivých pořadatelů kongresových akcí.  

Místem pro realizaci balíčku bude území města Ostravy a jeho širší okolí. Hlavním 

místem bude konkrétní vybraný hotel, přičemţ na výběr bude mít klient ze čtyř 

čtyřhvězdičkových hotelů (Park Inn by Radisson, Mamaison Business & Conference Hotel 

Imperial Ostrava, Clarion Congress hotel a Hotel Mercure Ostrava Center). Spolu se svými 

ubytovacími, stravovacími kapacitami, kongresovými sály a salónky budou všechny tyto 

hotely místem konání kongresů. Dalšími prostory, spojenými s kongresovým cestovním 

ruchem jsou Hornické muzeum Landek v Ostravě-Petřkovicích, Nová radnice v Moravské 

Ostravě se svou vyhlídkovou věţí a areál Dolní oblasti Vítkovice s objektem plynojemu, 

elektroústředny a samotných vysokých pecí. Doprava klientů mezi těmito prostory bude 

probíhat soukromým autobusem v organizátory předem stanovených časech. 

Cena balíčku bude tvořena celkovými náklady na všechny poţadované sluţby, 

přičemţ v rámci ubytování a stravování velkého mnoţství osob bude s hotely dohodnuta cena 

o jednu třetinu niţší, neţ je tomu u ubytování a stravování jednotlivců. Kongresové prostory 

budou poskytnuty za standardní cenu konkrétních hotelů, ale pronájem kongresové techniky 

a sluţby servisního technika budou jiţ v této ceně započteny. Do ceny je třeba zahrnout 

náklady na přepravu klientů, které se budou odvíjet od konkrétního počtu ujetých kilometrů. 

Bude záleţet na tom, zda transfer klientů bude z letiště nebo z vlakového nádraţí. Prvních 100 

ujetých kilometrů bude zahrnuto v ceně balíčku a následné další kilometry budou připočítány 

jako příplatek k package. Vstupy do hornického muzea, na vyhlídkovou věţ a do Dolní 

oblasti Vítkovic budou kalkulovány na 75% běţné ceny. Celková cena bude při odběru celého 

balíčku niţší neţ kdyby si klienti objednávali kaţdou sluţbu zvlášť. 

Propagace balíčku je důleţitou součástí jeho uplatnění na trhu cestovního ruchu. Pouze 

správná a cílená propagace se stává účinnou a přiláká klientelu. Propagace balíčku bude 

probíhat jak na území města Ostravy, tak i mimo něj. Na úrovni města Ostravy bude 

propagace probíhat pomocí Ostravského informačního centra a propagačních materiálů města. 

Na národní úrovni bude propagace probíhat v rámci veletrhů cestovního ruchu. V České 

republice je takovým veletrhem například GO a Region Tour Brno a Holiday world Praha. 

Na nadnárodní úrovni by byl balíček prezentován na veletrzích Ferienmesse Wien a ITB 

Berlin. 
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3.9 Ostatní návrhy a doporučení 

V rámci zlepšení dopravní infrastruktury by bylo vhodné dokončení projektu ţeleznice 

na letiště Mošnov, která by zajistila plynulejší a snadnější osobní i nákladní dopravu a zajistila 

by rychlou přepravu účastníků kongresů do centra města, aby se po únavné cestě dostali 

do místa ubytování a konání kongresu. Dále by mělo dojít k dobudování dlouhodobě 

plánované dálnice z Ostravy do Katovic, coţ by zlepšilo návaznost z polského letiště. 

Ke zlepšení prezentace kongresového cestovního ruchu v Ostravě by mělo být pouţito 

metody přímého marketingu v rámci České republiky na veletrzích cestovního ruchu, které 

byly zmíněny jiţ u balíčku „Congress Ostrava!!!“ a ve velkých polských a slovenských 

městech. Prezentace by byla na hlavních nádraţích a v letištních halách formou stánku, 

ve kterém by probíhaly konzultace za doprovodu tištěných reklamních materiálů. Prezentace 

by dále byla rozšířena do informačních center. Pro doplnění informací by byly na internetu 

a internetových sociálních sítích vystaveny prezentace. 

Zvýšení kvalifikovanosti zaměstnanců je dalším cílem vycházejícím z poznatků 

zjištěných průzkumem mezi subjekty kongresového cestovního ruchu. Zaměstnanci by měli 

být vzdělávání v oblasti cestovního ruchu. V kraji je několik vysokých a vyšších odborných 

škol, které nabízejí obory cestovního ruchu. Je zde moţno projít různými studijními programy 

zaměřenými od základů cestovního ruchu aţ po hotelnictví a turismus. Rovněţ by bylo 

vhodné, aby byli zaměstnanci průběţně proškolování v rámci společenského protokolu 

a etikety. Dále nesmí být opomenuto jazykové vybavení pracovníků subjektů kongresového 

cestovního ruchu. Jednotliví pracovníci by se měli účastnit kurzů, jejichţ výsledkem by mělo 

být zlepšení jazykové vybavenosti. Především angličtina, němčina, španělština a polština. 

  



 

55 

Závěr 

Diplomová práce měla za úkol zhodnotit situaci kongresového cestovního ruchu 

ve městě Ostrava. Cílem bylo seznámení se se základními pojmy cestovního ruchu a 

kongresového cestovního ruchu. Kongresový cestovní ruch má řadu specifik a je rozsáhlým 

oborem.  

Dále bylo přiblíţeno město Ostrava a jeho materiálně-technická základna 

pro kongresovou turistiku. Ostrava je třetím největším městem v České republice a má velmi 

dobré předpoklady pro rozvoj kongresového i konvenčního cestovního ruchu. Nachází se zde 

mnoho institucí, které se zabývají touto oblastí. Jsou jimi převáţně velké kongresové hotely, 

nově otevřený areál Dolní oblasti Vítkovice, kulturní domy a v neposlední řadě soukromá 

kongresová centra. Kongresový cestovní ruch v Ostravě je značně ovlivněn sezónností 

a nízkým vyuţitím kapacit. Setkáváme se rovněţ s nízkým povědomím o nabídce kongresové 

turistiky.  

Pro účely zhodnocení vlivu sezónnosti na kongresový cestovní ruch byl v této 

diplomové práci vybrán největší ostravský hotel Hotel Park Inn by Radisson. V rámci 

spolupráce s vedením hotelu byla poskytnuta data potřebná pro samotný výzkum. 

Z poskytnutých dat byla zhodnocena hlavní sezóna kongresového cestovního ruchu v letech 

2010 a 2011. Bylo zjištěno, ţe hlavní sezóna KCR trvá od konce měsíce září do konce měsíce 

listopadu. Naopak nejslabšími měsíci jsou měsíce červenec a srpen. Toto je zapříčiněno 

převáţně výběrem dovolených během období letních prázdnin. Dále byl tento hotel porovnán 

s ostatními ostravskými hotely stejné kategorie. Výstupem je SWOT analýza, která zhodnotila 

nabídku hotelu Park Inn by Radisson a posoudila jeho silné a slabé stránky, moţné příleţitosti 

na rozvoj a případné hrozby. Hlavními silnými stránkami je mnoţství ubytovacích kapacit a 

vybavení pro kongresy. Naopak nejslabší stránkou je špatná dopravní dostupnost.  

Velkou příleţitostí pro rozvoj kongresové turistiky v Ostravě je otevření nového 

kongresového centra „Dolní oblast Vítkovice“, které výrazně rozšiřuje potenciál KCR 

v Ostravě. V tomto centru je velké mnoţství kapacit pro kongresové hosty, avšak chybí zde 

ubytovací kapacity. Tato skutečnost otevírá nutnost spolupráce soukromých subjektů na 

území města, obzvláště pak velkých hotelů vyšší kategorie. Dalším aspektem projektu je 

unikátnost, jeţ tkví v umístění kongresového centra do technického prostředí památky 

UNESCO. Díky otevření se rozšířila i nabídka atraktivit cestovního ruchu v Ostravě, neboť 
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součástí projektu je i prohlídková trasa s potenciálem přilákat mnoho technicky zaměřených 

návštěvníků.  

Součástí práce jsou i strukturované rozhovory s představiteli skupin zainteresovaných 

v kongresovém cestovním ruchu v Ostravě. Rozhovory byly uskutečněny se sedmi zástupci. 

Zainteresované skupiny se shodly, ţe v Ostravě panuje mezi subjekty nesourodý názor na 

rozvoj kongresové turistiky. Všechny subjekty vidí potřebu spolupráce jako ţádoucí, ale 

bohuţel hlavně soukromé subjekty se v první řadě zajímají o své vlastní zájmy, coţ je 

pochopitelné. Konkurenční boj tedy vyhrává nad moţnou spoluprácí. Vyplynulo rovněţ, ţe 

kaţdý ze subjektů má na problematiku KCR jiný názor na směr, kterým by se měl rozvoj 

ubírat. Většina dotazovaných by viděla v zaloţení městské convention bureau příleţitost 

koordinace a spolupráce v oblasti kongresového cestovního ruchu. Převládá však názor, ţe by 

tato agentura měla být zaloţena a koordinována magistrátem města Ostravy. Všechny 

subjekty se shodly na faktu, ţe vhodně nastavený balíček sluţeb kongresového cestovního 

ruchu by byl přínosný a ţádoucí pro všechny. 

Výsledkem analýzy byl i návrh zaloţení jednotné agentury kongresového cestovního 

ruchu „Ostrava convention bureau“ působící na městské úrovni, která by měla podporu 

většiny zúčastněných subjektů. Společným postupem by společnosti byly schopny oslovit 

širší spektrum zákazníků, zvláště poţadujících komplexnější a rozsáhlejší soubor sluţeb, 

jeţ by jako samostatné subjekty nebyly schopny poskytnout a tudíţ získat zákazníka.  

Balíček sluţeb by měl být pruţný a měl by neustále reagovat na aktuální poţadavky 

trhu a trendy v kongresové turistice. Cílem je vţdy klientovi vyhovět. Při vyuţití více sluţeb 

z balíčku KCR by mohlo dojít ke sníţení celkové ceny a zvýšení kvality souboru sluţeb, 

protoţe kaţdý ze subjektů by poskytl své nejlepší sluţby.  

Kongresový cestovní ruch v Ostravě má velkou budoucnost. Ostrava poskytuje velký 

potenciál pro rozvoj kongresové turistiky. Zároveň je však třeba sjednotit všechny zúčastněné 

strany a eliminovat rozpolcené politiky subjektů, jako je tomu nyní. Rychlost rozvoje 

kongresové turistiky záleţí především na jednotnosti postupu všech zúčastněných stran. Jako 

řešení se nabízí zaloţení agentury kongresového cestovního ruchu, která by mohla spolupráci 

ještě upevnit. Smysluplně a efektivně sestavené balíčky sluţeb kongresového cestovního 

ruchu jsou silným nástrojem pro přilákání nových zákazníků a posílení zájmu stávajících 

zákazníků a jejich spokojenosti.  
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Seznam zkratek 

a. s. akciová společnost 

aj. a jiné 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

CR Cestovní ruch 

ČIŢP Česká inspekce ţivotního prostředí 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

D1 Dálnice s označením D1 

DMC destination management company 

ECEAT Evropské centrum pro ekoagroturistiku 

EU Evropská unie 

ha hektary 

HDP Hrubý domácí produkt 

IPRM Integrovaný plán rozvoje města 

JMK Jihomoravský kraj 

KCR  kongresový cestovní ruch 

Kč Koruna česká 

km kilometry 

m
2 

metry čtvereční 

MICE meetings, incentive, conferences, events 

mm milimetry
 

m n. m. metrů nad mořem
 

MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí
 



 

61 

MSK Moravskoslezský kraj 

MVČR Ministerstvo vnitra České republiky
 

ODIS krajský integrovaný dopravní systém 

PCO Professional Conference Organiser
 

ROP regionální operační program 

r. roku
 

s.  strana
 

SWOT analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb 
 

tj. tj.
 

tzv.  tak zvaný 

UNWTO United Nations World Tourism Organization – Světová organizace 

cestovního ruchu 

vyd. Vydání 

Wi-Fi bezdrátové připojení k internetu 

ZLK Zlínský kraj 

°C stupně Celsia 
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Přílohy 

Příloha č. 1 Seznam hotelů v Ostravě, včetně jejich klasifikace 

Název  Kategorie  Počet pokojů  

HOTEL BRIONI Hotel **** 11 až 50 

CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA Hotel **** 101 a více 

HOTEL IMPERIAL Hotel **** 101 a více 

HOTEL PARK INN BY RADISSON OSTRAVA Hotel **** 101 a více 

HOTEL JAN MARIA Hotel **** 11 až 50 

HOTEL MERCURE Hotel **** 101 a více 

HOTEL ARON Hotel **** 11 až 50 

HOTEL RUBY BLUE Hotel **** 11 až 50 

ZÁMEK ZÁBŘEH Hotel **** 11 až 50 

HARMONY CLUB HOTEL Hotel *** 101 a více 

HOTEL METROPOL Hotel *** 11 až 50 

HD VISTA Hotel *** 51 až 100 

HOTEL POLSKÝ DŮM Hotel *** 11 až 50 

HOTEL MAX Hotel *** 10 a méně 

HOTEL MARIA Hotel *** 11 až 50 

PROVOZNÍ JEDNOTKA KOVÁK Hotel *** 51 až 100 

HOTEL BEST Hotel *** 10 a méně 

HOTEL ISORA Hotel *** 11 až 50 

HOTEL NIKOLAS Hotel *** 10 a méně 

HOTEL CITY Hotel *** 11 až 50 

AREEÁL FERDINAND Hotel *** 10 a méně 

HOTEL SPORT CLUB Hotel *** 11 až 50 

APARTMÁNY PALÁCE ELEKTRA Hotel *** 11 až 50 

HOTEL CLUB TRIO Hotel *** 11 až 50 

HOTEL BONUM Hotel *** 11 až 50 

HOTEL AKORD Hotel *** 11 až 50 

HOTEL PARADISE Hotel *** 11 až 50 

HOTEL GARNI OSTRAVA Hotel *** 11 až 50 

HOTEL MEXIKO Hotel *** 10 a méně 

HOTEL NA KAFKOVÉ Hotel *** 10 a méně 

HOTEL PULS Hotel *** 11 až 50 

HOTEL SAFARI Hotel *** 11 až 50 

HOTEL TAURUS Hotel *** 10 a méně 

HOTEL VERONIKA Hotel ** 51 až 100 

HOTEL DŮM MLADÝCH HUTNÍKŮ Hotel * 51 až 100 

HOTEL AREÁL Hotel * 51 až 100 

HOTELOVÝ DŮM HLUBINA Hotel * 11 až 50 

HOTEL ELMONTEX Hotel * 51 až 100 

PENZION PARADISE Penzion 10 a méně 



 

 

PENZION OLYMP Penzion 10 a méně 

PENSION U RAŠKŮ Penzion 10 a méně 

HOTEL RESTAURACE TŘEBOVICKÝ MLÝN Penzion 10 a méně 

PENZION LHOTKA Penzion 10 a méně 

PENZION SOKOLSKÁ Penzion 11 až 50 

PENZION AIDA Penzion 10 a méně 

PENZION BEN POLANKA Penzion 10 a méně 

PENZION D.M.Z. Penzion 11 až 50 

PENZION EXOTIC Penzion 10 a méně 

PENZION FERMATA Penzion 10 a méně 

PENZION FLORIÁN Penzion 11 až 50 

PENZION NA CIHELNÍ Penzion 10 a méně 

PENZION FIKO Penzion 10 a méně 

PENZION U KYBLÍKŮ Penzion 10 a méně 

PENZION VE DVOŘE Penzion 10 a méně 

PENSION 69 Penzion 10 a méně 

LEVNÉ UBYTOVÁNÍ OSTRAVA Turistická ubytovna 51 až 100 

UBYTOVNA JARENA Turistická ubytovna 11 až 50 

UBYTOVNA LAGUNA Turistická ubytovna 11 až 50 

UBYTOVACÍ SLUŽBY VŠB TU OSTRAVA Ostatní zařízení  51 až 100 

STUDIO CITRON Ostatní zařízení  10 a méně 

DŮM SLUŽEB Ostatní zařízení  11 až 50 

STUDENTSKÁ RESIDENCE SLEZSKÁ Ostatní zařízení  51 až 100 

KOLEJE JANA OPLETALA Ostatní zařízení  101 a více 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 Statistiky počtu konání kongresů včetně počtu účastníků v ČR a MSK 

Rok / Čtvrtletí 

ČR celkem Moravskoslezský kraj 

Počet akcí 
Počet 

účastníků 
Počet akcí 

Počet 
účastníků 

1. čtvrtletí 2010 2 426 321 714 200 27 732 

2. čtvrtletí 2010 3 067 385 179 190 27 468 

3. čtvrtletí 2010 1 831 220 808 125 17 185 

4. čtvrtletí 2010 2 822 367 586 195 25 952 

1. čtvrtletí 2011 2 561 354 746 245 30 698 

2. čtvrtletí 2011 2 863 340 879 250 31 039 

3. čtvrtletí 2011 1 842 237 151 141 20 538 

4. čtvrtletí 2011 3 045 392 851 355 51 965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 Statistiky počtu konání kongresů včetně počtu účastníků v hotelu Park Inn 

by Radisson Ostrava 

Měsíc a rok Počet účastníků Počet kongresů 

I.10 1736 19 

II.10 1646 28 

III.10 2391 43 

IV.10 2281 41 

V.10 2062 44 

VI.10 2757 56 

VII.10 594 18 

VIII.10 508 14 

IX.10 3554 38 

X.10 3809 59 

XI.10 5075 86 

XII.10 3337 63 

I.11 1352 18 

II.11 2922 48 

III.11 3525 63 

IV.11 3269 54 

V.11 2905 66 

VI.11 2101 45 

VII.11 681 24 

VIII.11 714 25 

IX.11 3515 68 

X.11 4709 74 

XI.11 5240 89 

XII.11 2648 32 

 

 


