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1 Úvod 

Cestovní ruch je vysoce dynamické hospodářské odvětví, které rozsahem zaměstnanosti 

a tvorbou kvalitních pracovních příležitostí patří mezi nejvýznamnější ekonomická odvětví. 

Cestovní ruch je zařazen do nevýrobních činností, do terciárního sektoru a spadá do odvětví 

služeb, charakterizované nehmatatelným produktem. Služby jsou obecně charakterizovány 

vysokou dynamikou, mající vysoký indukční potenciál. Slouží k uspokojování základních 

lidských potřeb, přispívají ke zvyšování životní úrovně a k možnostem využívání volného 

času.  

Cestovní ruch je významnou součástí dnešní moderní společnosti. Málokdo z nás by si 

svůj život dokázal představit bez cestovního ruchu. Uspokojuje naše potřeby, které se 

projevují touhou poznávat nová místa, učit se nové jazyky, setkávat se s přáteli nebo si jen 

odpočinout od starostí každodenního života. Jeho prostřednictvím máme možnost navštívit 

exotická místa naší planety, pozorovat zvířata v jejich přirozeném prostředí, vyzkoušet si 

přežití v extrémních podmínkách.  

  Cestovní ruch je také nedílnou součástí hospodářství států, a to zejména v posledních 

letech. Odvětví cestovního ruchu zaměstnává stále více obyvatel a pomáhá rozvíjet méně 

rozvinuté oblasti a zkvalitňovat služby. Svou existencí a působením ovlivňuje zaměstnanost, 

platební bilanci a socioekonomický rozvoj dané lokality. Podílí se na tvorbě hrubého 

domácího produktu, má vliv na příjmy místních rozpočtů a produkci devizových prostředků. 

Velký důraz se klade i na stimulaci trvale udržitelného rozvoje. 

  To vše má za následek, že odvětví cestovního ruchu je jedním z nejrychleji rostoucích 

sektorů ekonomiky.  

  Cílem diplomové práce je vyhodnocení vlivu hospodářské krize na vývoj cestovního 

ruchu v Moravskoslezském a Jihočeském kraji, identifikace významných faktorů 

ovlivňujících cestovní ruch a také analýza těchto faktorů. Na základě výsledků analýzy budu 

navrhovat opatření a doporučení, které povedou k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v těchto 

krajích. 

 Diplomová práce je koncipována do 5 kapitol. První kapitola tvoří úvod a cíl diplomové 

práce. Druhá kapitola vymezuje teoretická východiska v oblasti cestovního ruchu. Popisuje 

cestovní ruch jako socioekonomický a prostorový jev, vymezuje jeho definice a základní 

pojmy. V této kapitole je obsaženo i členění cestovního ruchu na jednotlivé typy, dále je zde i 

charakteristika služeb cestovního ruchu a také vymezení hospodářské krize. Tato kapitola je 

také věnována charakteristice materiálně-technické základny a mezinárodním organizacím 
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cestovního ruchu. Třetí kapitola tvoří podstatnou část diplomové práce a je v ní obsažena 

analýza významných faktorů ovlivňujících cestovní ruch v Moravskoslezském a Jihočeském 

kraji. V této kapitole jsou nejdříve popsány obecně faktory ovlivňující cestovní ruch, dále je 

zde charakterizován turistický potenciál jednotlivých krajů a následně je provedena analýza 

vybraných faktorů, resp. demografických, ekonomických a realizačních, působící na cestovní 

ruch v Moravskoslezském a Jihočeském kraji. Předmětem čtvrté kapitoly je souhrn 

doporučení směřujících ke zmírnění negativních dopadů hospodářské krize, rychlejšímu a 

dalšímu rozvoji cestovního ruchu v Moravskoslezském a Jihočeském kraji. V závěru jsou 

shrnuty výsledky a poznatky plynoucí z této diplomové práce. 
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2 Teoretická východiska řešení problémů 

 
 V této kapitole jsou vymezena teoretická východiska v oblasti cestovního ruchu, které 

tvoří základ pro teoretickou část diplomové práce. 

 

2.1 Vymezení cestovního ruchu 

 
  Cestovní ruch (dále jen CR) je složitý socioekonomický a prostorový jev, proto je jeho 

jednotné definování z hlediska teorie i praxe obtížné. V průběhu vývoje CR se mění i přístup 

k jeho definování a vymezení. Autoři ve svých definicích zdůrazňují různé stránky tohoto 

jevu, často v závislosti na tom, která vědní disciplína CR zkoumá a definuje. Lze proto uvést 

celou řadu definic CR. 

 

  Počátky vědeckého zkoumání CR jsou představovány definicí Stratdnera (1905), 

Schullerna (1911), Morgenrotha (1927) a dalších, kteří se snažili odlišit CR od širšího pojmu 

cestování jako takového. V dalších definicích se navíc vyskytoval, kromě toho odlišení CR 

od cestování, také i důraz na postižení různých sociálních či ekonomických stránek tohoto 

jevu.  

  Nejvýznamnějším mezníkem zkoumání a definování CR je považována definice 

švýcarských profesorů W. Hunzikera a K. Krapha (1942, s. 14), kteří ve své práci „Základy 

všeobecné nauky cestovního ruchu“, definují CR jako „souhrnné označení vztahů a jevů, 

vznikajících na základě cesty a pobytu místně cizích osob, pokud se pobytem nesleduje 

usídlení a pokud s ním není spojena žádná výdělečná činnost“. Tyto základní atributy CR se 

v různé podobě objevují v řadě poválečných definic CR, i v definicích současné doby. 

 

  Pod pojmem CR si můžeme také představit způsob uspokojování potřeb lidí v oblasti 

rekreace, turistiky, lázeňské léčby, kultury, za předpokladu, že k němu dochází mimo běžné 

prostředí ve volném čase obyvatelstva. Rozumíme jím také přemístění osob z místa trvalého 

bydliště do místa CR a čerpání služeb spojených s pobytem v tomto místě. 

 

Dalším autorem zabývající se CR je Borman (1960), který chápe tento pojem jako cesty, 

jež se podnikají za účelem zotavení, zábavy, obchodu, povoláním či z jiných příčin, při nichž 

dochází současně k dočasné změně místa bydliště. Nepatří sem však dojíždění za prací. Autor 
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při definování tohoto pojmu zdůrazňuje jeho nepravidelnost a dočasnost cest, bez úmyslu se 

usadit. 

 

  V definici J. Kašpara (1985, s. 21) je CR pojímán jako „cestování a dočasný pobyt lidí 

mimo místo trvalého bydliště, obvykle ve volném čase a to za účelem rekreace, poznání a 

spojení mezi lidmi“. Tato definice vychází z pojetí CR jako významné součásti spotřeby 

obyvatelstva. Naproti tomu, profesor C. Kaspar (1989, s. 19) chápe CR jako „souhrn jevů a 

vztahů, které vyplývají z cestování a pobytu osob, pro které místo pobytu (místo cestovního 

ruchu) není ani místem trvalého bydliště ani místem pracoviště“. 

 

Při shrnutí podstatných znaků CR ve všeobecné míře, najdeme min. tři základní rysy CR a to 

následující: 

 dočasnost změny místa trvalého bydliště a dočasnost pobytu mimo něj, 

 nevýdělečný charakter cesty a pobytu, jenž je realizován především ve volném čase, 

 vztahy mezi lidmi, které jsou vyvolány CR. 

  

  Důležitým mezníkem v definování CR i pro jeho statistické sledování lze považovat 

Mezinárodní konferenci o statistice cestovního ruchu, jenž byla pořádána v červnu 1991 

organizací United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
1
 v Ottavě. Na této 

konferenci bylo konstatováno, že CR je významným faktorem světového obchodu, 

ekonomického, kulturního a sociálního rozvoje národních celků, ale stále existují problémy 

ve statistickém sledování. Na konferenci UNWTO se 91 představitelů zemí dohodlo 

na sjednocení základních pojmů souvisejících s CR a cestováním na národní i mezinárodní 

úrovni. Jednotná definice cestovního ruchu zní takto: „činnost osoby, cestující na přechodnou 

dobu do místa mimo své bydliště a to na dobu kratší než 1 rok u mezinárodního CR a kratší 

než 6 měsíců u domácího CR, za účelem jiným než je vykonávání výdělečné činnosti 

v navštíveném místě“.
2
 

 

  Uvedená definice z pojmu CR vylučuje: cesty v rámci místa trvalého bydliště, 

pravidelné cesty do zahraničí, dočasné přistěhování za prací a dlouhodobou migraci.  

 

                                      
1
 UNWTO – Světová organizace cestovního ruchu specializovaná agenturou Organizace spojených národů a 

vedoucí mezinárodní organizace v oblasti cestovního ruchu. 
2
 International Conference on Travel and Tourism Statistic. Conference Resolutions WTO. Madrid, July, 1991.  
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2.1.1 Význam cestovního ruchu 

  CR tvoří významnou složku světové ekonomiky i hospodářství jednotlivých států. Často 

je označován jako šiřitel ekonomických, sociálních a fyzických změn, pracovních příležitostí, 

příjmů a služeb v daném území. CR je rovněž ukazatelem životní úrovně obyvatelstva. Podílí 

se na všestranném rozvoji osobnosti, umožňuje obnovu duševních a fyzických sil, je 

nástrojem preventivně léčebného působení, slouží k účelnému využití volného času, motivuje 

k získávání jazykových znalostí, pomáhá vytvářet nový životní styl apod. 

 

Makroekonomický a mikroekonomický pohled 

  CR je jedním z klíčových odvětví majících vliv na ekonomiku státu i jednotlivých 

regionů. Svými aktivitami pozitivně působí na zaměstnanost obyvatelstva, resp. vytváření 

nových pracovních míst a na snižování nezaměstnanosti; na tvorbu hrubého domácího 

produktu (dále jen HDP); platební bilanci státu; příjmy do státního a místního rozpočtu a 

investiční činnost. Často bývá označován jako největší generátor pracovních příležitostí 

v národním hospodářství (dále jen NH). Postavení CR v NH lze spatřovat především ve vlivu 

a postavení CR ve spotřebě obyvatelstva, ve vztahu CR k odvětvové struktuře NH, 

ve vytváření podnikatelských příležitostí a zaměstnanosti, ve významném působení na rozvoj 

územních celků, v globálních dopadech na NH a multiplikovaných účincích CR na národní 

ekonomiku.
3
 Těmito uvedenými ukazateli a jejich podrobnějšími údaji se zabývám v rámci 

analýzy sledující vliv hospodářské krize na cestovní ruch ve vybraných regionech, resp. vliv 

na konkrétní ukazatele. Tyto údaje o jednotlivých ukazatelích jsou obsaženy v kapitole 3, 

resp. podkapitole 3.2.2 a 3.2.4. 

 

  CR je průřezovým odvětvím, které zahrnuje nejrůznější služby a je napojeno na řadu 

dalších odvětví. Díky jeho činnosti rostou příjmy i v těchto odvětvích. Přímý vliv můžeme 

sledovat u ubytovacích a stravovacích zařízení, cestovních kanceláří, dopravců, bankovních 

institucí, volnočasových a kulturních zařízení, sportovních zařízení, zábavných parků či 

upomínkových předmětů a propagačních materiálů. Nepřímý vliv má pak především 

na stavební průmysl, výrobu potravin a nápojů, výrobu pohonných hmot či telekomunikace, 

dále na oděvní průmysl, vzdělávání, kulturu, komunikační síť, zemědělství.   

    

                                      
3
 VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Základy cestovního ruchu: Distanční studijní opora. Brno: Masarykova 

univerzita, 2006. ISBN 80-210-4205-2. 
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2.1.2 Základní pojmy v oblasti cestovního ruchu 

 
  V této kapitole jsou vymezeny základní pojmy

4,5
 související s oblastí CR a cestováním 

na národní a mezinárodní úrovni. Uvedené pojmy postupně přijímají všechny státy světa a 

stávají se základem pro národní a mezinárodní statistické programy CR. 

 
Stálý obyvatel (rezident) 

  V mezinárodním CR ve vztahu k dané zemi rozumíme pod tímto pojmem osobu, která 

žije v dané zemi alespoň 1 rok. V domácím CR ve vztahu k určitému místu je za stálého 

obyvatele považována osoba, která zde žije alespoň 6 po sobě jdoucích měsíců. 

 

Návštěvník  

  Návštěvníkem je osoba, která má trvalé bydliště v dané zemi a která cestuje na jiné 

místo v zemi mimo své bydliště na dobu kratší než šest měsíců. V mezinárodním měřítku je to 

osoba, která cestuje do jiné země, ve které nemá své trvalé bydliště, na dobu nepřekračující 

jeden rok. Nezbytným předpokladem je, že účel cesty návštěvníka je jiný než vykonávání 

výdělečné činnosti. Návštěvníkem tedy může být buď turista, nebo výletník. 

  V domácím CR je návštěvníkem osoba, která má trvalé bydliště v dané zemi, cestuje 

na jiné místo mimo své bydliště na dobu kratší než 6 měsíců, a zároveň její účel je jiný než 

vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. 

 

Turista 

  V mezinárodním CR je za turistu považována osoba, která cestuje do jiné země na dobu 

zahrnující alespoň 1 přenocování, avšak tato doba nemůže přesáhnout délku 1 roku. 

V domácím CR, tj. osoba trvale usídlená v zemi cestující do jiného místa odlišného od jejího 

bydliště (v téže zemi), a to na dobu zahrnujícího alespoň 1 přenocování, avšak tato doba 

nemůže přesáhnout délku 6 měsíců.  

  V závislosti na délce pobytu se rozlišuje pojem turista na dovolené (holidaymarker) a 

krátkodobě pobývající turista (short-term tourist). V prvním případě se jedná o turistu, který je 

na daném místě více než určitý počet nocí nebo dnů, a v druhém případě o turistu cestujícího 

                                      
4
 HESKOVÁ, Marie. Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2006. 224 s. ISBN 

80-7168-948-3. 
5
 KIRÁĽOVÁ, Alžběta. Marketing destinace cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2003. 173 s. ISBN 80-

86119-56-4. 
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na dobu nepřekračující tento limit, ale trvající déle než 24hodin a zahrnující pobyt alespoň s 1 

přenocováním. 

 

Výletník (jednodenní návštěvník) 

  V mezinárodním CR je výletníkem osoba, která cestuje do jiné země, ve které nemá 

trvalé bydliště a běžné životní prostředí (dále jen ŽP), a to na dobu kratší než 24 hodin. 

V domácím CR je výletníkem osoba trvale usídlená v dané zemi, která cestuje do místa 

odlišného od jejího trvalého bydliště a běžného ŽP na dobu kratší 24 hodin. 

 

Tranzitní návštěvník 

  Je samostatnou kategorií, neboť může být obecně jednodenní návštěvník, ale také 

turista. Jedná se o návštěvníky, kteří se zastaví v dané lokalitě nebo území na své cestě 

do jiného cíle cesty. Z hlediska definice sem spadají rovněž i letecké transfery. 

 

Kromě výše zmíněné typologie lze návštěvníky rozlišit na dvě základní kategorie: 

Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země, může 

to být občan sledované země i cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi. 

Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země, 

za nerezidenty jsou považováni také občané sledované země trvale žijící v cizině. 

 

Destinace cestovního ruchu 

  Destinace je představována svazkem různých služeb koncentrovaných v určitém místě 

nebo oblasti, které jsou poskytovány v návaznosti na potenciál CR místa nebo oblasti. 

Destinace je přirozený celek, který má z hlediska podmínek rozvoje CR jedinečné vlastnosti 

odlišné od jiných destinací. Je to prostor, resp. místo, region, země, který si host vybírá jako 

cíl cesty, prostor disponující všemi nezbytnými zařízeními pro bydlení, stravování, zábavu 

apod. 

 

2.1.3 Členění cestovního ruchu 

 V odborné literatuře
6
 se setkáváme s nejrůznějším členěním CR v závislosti na tom, jak 

se projevuje v reálné konkrétní podobě, a to jak na straně poptávky, tak na straně nabídky. 

                                      
6
 INDROVÁ, Jarmila a kol. Cestovní ruch: (základy). Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1252-5. 
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  Cestovní ruch se v každodenní praxi projevuje v různých druzích a formách, které se 

neustále vyvíjejí a obohacují v závislosti na poptávce účastníků cestovního ruchu a 

možnostech nabídky. Rozeznáváme tedy na základě odborné literatury druhy a formy CR. 

  Formy CR, v nichž dominuje především hledisko motivů účasti na cestovním ruchu, 

vystihují podstatu CR, způsob realizace a požadavky na rozsah a strukturu zabezpečovaných 

služeb.  

  Druhy CR zohledňující převážně průběh CR a způsob realizace v závislosti 

na geografických, ekonomických, společenských a jiných podmínkách. 

  

  V praxi dochází k prolínání obou těchto hledisek a mezi autory odborných publikací 

není jednotnost ani v tom, co se považuje za druh a co za formu CR. S přihlédnutím na různá 

kritéria se proto CR dělí na různé typy, které umožňují blíže charakterizovat účastníka CR 

z hlediska jeho motivace účasti, způsob realizace CR i účinky, které CR pro společnost i 

jednotlivce přináší. 

 

Na základě tohoto vymezení lze CR členit podle následujících kritérií: 

 převažující motivace účasti na cestovním ruchu, 

 místo realizace, 

 vztah k platební bilanci státu, 

 délka pobytu, 

 způsob zabezpečení cesty a pobytu, 

 počet účastníků, 

 způsob financování, 

 věk účastníků, 

 převažující prostředí pobytu, 

 ostatní kritéria. 

 

Typy cestovního ruchu dle převažující motivace účasti na cestovním ruchu 

 

Dle tohoto kritéria se CR dělí na: 

 rekreační 

Tento CR je představován nejširší účastí obyvatelstva na CR, který je realizován ve vhodném 

rekreačním prostředí. Tento CR je především spojen s aktivním pobytem v přírodě, 

uplatněním celé řady sportovních aktivit, her, zájmů, zálib, koníčků, včetně takových jako 
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např. zahrádkaření, houbaření, kutilství, chalupaření, chataření. Do tohoto typu CR také ale 

spadá, kromě aktivního CR, i pasivní odpočinek. 

 kulturně-poznávací 

CR zaměřený na poznávání kultury, tradic a zvyků vlastního i jiných národů, čímž přispívá 

k rozšíření kulturně společenského rozhledu obyvatelstva. Zahrnuje především návštěvu 

kulturně historických památek, kulturních zařízení, kulturních akcí, ale i návštěvu 

tzv. kulturní krajiny (parky, zahrady) apod. 

 cestovní ruch s náboženskou orientací 

Tento CR bývá označován také jako poutní turistika, kde hlavním motivem je návštěva 

poutních posvátných míst, církevních památek a religiózních událostí. 

 cestovní ruch se vzdělávacími motivy 

Hlavním motivem tohoto CR je cestování s cílem dalšího vzdělávání, něčemu se přiučit, něco 

nového poznat. Tímto typem CR myslíme poznávací zájezdy zahrnující přesný program cesty 

a pobytu, např. zájezdy s výukou jazyků, různých sportovních disciplín, jógy, jízdy na koních 

nebo zájezdy do významných historických, kulturních či vědeckých míst s odborným 

programem a vedením, spojené často i s poskytováním odborných studijních materiálů. 

 cestovní ruch se společenskými motivy 

CR orientovaný na společenské styky a komunikaci mezi lidmi. Mezi tento CR řadíme 

např. návštěvy přátel, příbuzných a známých, návštěvy různých společenských akcí a událostí, 

klubovou turistiku přestavující účast na CR vědomě utvořených skupin lidí, které spojují 

stejné zájmy a záliby (sportovní, kulturní,…), podobný styl trávení volného času apod. 

 zdravotně orientovaný 

Zaměřen na zdravotní prevenci, rehabilitaci, léčení následků nemocí převážně v rámci pobytu 

v lázních či jiných střediscích CR s příznivým zdravotním prostředím.  

 sportovně orientovaný 

CR zahrnující krátkodobé či dlouhodobé pobyty se sportovní náplní, zaměřené na udržování a 

posilování zdraví a prohlubování osobních vlastností člověka. Mezi tento CR lze zařadit 

horskou či vysokohorskou turistiku, cykloturistiku, vodní turistiku, pěší turistiku, loveckou 

turistiku patřící mezi specifickou formu CR, která je zaměřena na pobyty spojené s lovem 

zvěře či rybolovem. Lze zde i zařadit tzv. sportovní diváctví, tzn. pasivní účast na různých 

sportovních akcích mimo místa trvalého bydliště. 

 cestovní ruch orientovaný na poznání přírodního prostředí 

CR zaměřený na poznání přírody, na její faunu a floru, na pozorování divoké panenské 

přírody a její faunu a floru (pralesy, safari, pouště apod.). Zahrnuje např. návštěvu přírodních 
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rezervací, národních parků, chráněných krajinných oblastí, odlehlých, výjimečných nebo 

velkolepých přírodních míst a atraktivit. Specifickým typem CR orientovaný na poznání 

přírody je ekoturistika
7
, která se vyznačuje vysokou mírou pochopení, odpovědnosti, 

ohleduplnosti vůči přírodě a její ochraně. 

 cestovní ruch s dobrodružnými motivy 

Tento CR je spojen s nebezpečím nebo otestováním fyzických i morálních vlastností v boji 

s přírodou. Jedná se zejména o lovecké výpravy, pronásledování divoké zvěře, extrémní 

sporty, sjezdy divokých řek, výpravy do ledových oblastí apod. 

 cestovní ruch s profesními motivy 

CR spojen s profesní činností a zájmy, probíhající v pracovním čase účastníků nebo někdy i 

ve volném čase. Do tohoto CR patří zejména obchodní CR (služební cesty spočívající 

v různých typech obchodního jednání mezi firmami, institucemi a organizacemi); kongresový 

CR (účast na různých kongresech, konferencích, seminářích); CR veletrhů a výstav, které jsou 

místem uzavírání obchodních kontraktů, kde jsou vystavovány a nabízeny produkty a služby 

s cílem zaujmout a informovat účastníky. Dále zde také patří incentivní CR, resp. stimulační 

nebo motivační turistika, který slouží k rozvoji pracovního výkonu, nebo jako odměna 

za dosažené výsledky apod. Má různé podoby např. dovolená pro nejlepší pracovníky, 

odborné semináře, školící programy, exkurse, skupinové zájezdy pro výherce různých 

prodejních soutěží, pobyty pro nejlepší prodejce obchodních firem atd. 

 cestovní ruch specificky orientovaný 

Jedná se o CR se specifickými motivy jako je např. nákupní CR představovaný cestami 

za výhodnými nákupy, zejména do zahraničí; politický CR (sjezdy, shromáždění, mítinky 

politických stran); vojenský CR představovaný cestami příslušníků armády. 

  

Cestovní ruch dle místa realizace 

  Tento CR je členěn na základě území, na kterém probíhá. Dle tohoto kritéria je CR 

členěn na domácí a zahraniční CR. 

  Domácí cestovní ruch, při němž účastnící nepřekračují státní hranice své země. 

  Zahraniční cestovní ruch, při kterém jeho účastníci vždy překračují státní hranice a 

opouští území svého státu. Zahraniční CR můžeme dále dělit na výjezdový (pasivní, 

                                      
7
 Ekoturistika je forma udržitelné turistiky, která aktivně přispívá k ochraně přírodního a kulturního dědictví; 

v plánování, rozvoji a provozu zahrnuje místní a domorodé komunity, přispívá k jejich prosperitě, návštěvníkovi 

vysvětluje význam přírodního a kulturního bohatství; je vhodná pro nezávislé cestovatele stejně jako 

pro organizované zájezdy malých skupin. Ekoturistika je odpovědné cestování do přírodních oblastí, které chrání 

životní prostředí a zlepšuje prosperitu místních lidí. 
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outgoing), kdy občané dané země vyjíždí do zahraničí; příjezdový (aktivní, incoming), kdy 

zahraniční návštěvníci přijíždí do dané země a tranzitní, který zahrnuje průjezdy účastníků 

CR přes území určitého státu za účelem dosažení cíle své cesty ve státě jiném. 

  Mezinárodní cestovní ruch zahrnuje pobyty účastníků CR mezi státy, bez konkrétního 

územního určení. K tomuto pojmu se vztahují tyto typy CR: 

 cestovní ruch světový zahrnující veškerý CR na světě, tj. souhrn veškerého příjezdového 

a výjezdového CR všech států světa, 

 cestovní ruch světa, jenž zahrnuje veškerý CR, který je na světě realizován. Představuje 

souhrn domácího i zahraničního CR všech států světa. 

 

Typy cestovního ruchu dle vztahu k platební bilanci státu 

  Tento CR působí na národní ekonomiku ve vztahu k zahraničí, konkrétně na platební 

bilanci státu. V rámci tohoto cestovní ruchu rozlišujeme aktivní a pasivní CR. 

  Aktivní CR má návaznost na výše zmíněný příjezdový CR, neboť obyvatelé jiných států 

přijíždějící do určité země představují příliv finančních prostředků do platební bilance 

cílového státu. 

  Pasivní CR souvisí s výjezdovým CR, při němž obyvatelé vyjíždějící z vlastního státu 

představují odliv finančních prostředků za účelem nákupu zboží a služeb v jiné zemi. 

 

Typy cestovního ruchu dle délky pobytu 

  Dle tohoto kritéria je CR rozdělen na krátkodobý představující pobyt, který zahrnuje 3 

přenocování; a dlouhodobý týkající se pobytu představující více jak 3 přenocování, nikoliv 

však více než 6 měsíců v domácím CR, a více než 1 rok v CR zahraničním. 

 

Typy cestovního ruchu podle způsobu zabezpečení cesty a pobytu 

  Tento CR představuje skutečnost, kdo zajišťuje cestu a pobyt účastníků. Je členěn 

na organizovaný a neorganizovaný. V prvním případě se jedná o pobyt či cestu, kterou 

zajišťuje cestovní kancelář (dále jen CK) či jiné subjekty zabývající se zprostředkováním 

služby, prostřednictvím které účastník nakupuje zájezd. V druhém případě se jedná o případ, 

kdy si účastník zajišťuje veškeré služby sám. 
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Typy cestovního ruchu dle počtu účastníků 

  Jedná se o individuální a skupinový CR. Individuální znamená, že účastník cestuje sám 

nebo s rodinou. Skupinový značí situaci, kdy je cesta či pobyt zajišťován hromadně 

pro zájmově vytvořené kolektivy. 

 

Typy cestovního ruchu dle způsobu financování 

Tento CR představuje způsob úhrady nákladů spojených s účastí na něm. Z tohoto 

hlediska bývá členěn na komerční a sociální. Komerční, resp. volný, znázorňuje situaci, kdy 

si účastník hradí veškeré náklady sám. Zatímco u sociálního, resp. vázaného, je účastníkovi 

hrazena část nákladů nějakou organizací či institucí (např. podniková, odborářská rekreace, 

tábory, lázeňské pobyty). 

 

Typy cestovního ruchu dle věku účastníků 

  Toto kritérium je uplatňované ve vztahu k některým věkovým skupinám, které se svým 

spotřebním chováním a nároky na rozsah a strukturu služeb odlišují od ostatní populace. 

Jedná se o CR dětí (pobytové, sportovní, dětské tábory, školní výlety, školy v přírodě apod.), 

mládeže, seniorů, CR rodin s dětmi. 

 

Typy cestovního ruchu dle převažujícího prostředí pobytu 

  Jedná se o CR související s odlišnými nároky na služby, který je členěn na městský, 

venkovský, lázeňský CR, a CR ve střediscích cestovního ruchu. Městský CR má krátkodobý 

charakter, jeho hlavním motivem je návštěva turisticky zajímavých měst, jejich památek a 

dalších atraktivit. Venkovský CR je realizovaný v prostředí venkova, s nejrůznějšími formami 

pobytu. Jedná se o agroturistiku
8
, o pobyt na farmách, statcích apod. Lázeňský CR zahrnuje 

dlouhodobé pobyty spojené s léčením ve zdravotně příznivém prostředí lázeňských míst. 

Poslední typ se týká horských či přímořských středisek. 

 

                                      
8
 Agroturistika je způsob trávení volného času, jde o turistiku, v typických venkovských podmínkách, někdy i 

spojenou s dobrovolnou, neplacenou prací v zemědělství na venkově (která může být spojena s pokrytím části 

nákladů na pobyt) nebo napodobováním tradičních (nebo současných) venkovských prací a zvyků. Smyslem je 

poznání života zemědělců a venkova, blízký kontakt se zvířaty, zemědělskými plodinami, zlepšení vztahu 

k půdě, posílení vlasteneckých pocitů - sounáležitosti s kořeny českého národa, obyvateli venkova, poznání 

jejich každodenní dřiny apod. Za agroturistiku lze považovat i návštěvu vinařských sklípků spojenou 

s prohlídkou vinic, výroby vína a konzumací alkoholu.  
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  V odborné literatuře je používána ještě celá řada kritérií pro členění CR, např. podle 

ročního období (letní, zimní, sezónní, mimosezónní), dle způsobů ubytování, použitého 

dopravního prostředku atd. 

 

2.1.4 Charakteristika služeb cestovního ruchu 

  Pojem služba je většinou definována jako hospodářská činnost nehmotné povahy, která 

je poskytována ekonomickou jednotkou prostřednictvím placených zaměstnanců a jejím 

výsledkem není vlastnictví. Jednotlivé služby mají své obecné charakteristiky určující jejich 

povahu. Mezi charakteristiky patří: 

 Nehmotnost, tzn., že služby mají nehmotnou povahu, nemají tvar, obal, ani chuť. Nelze 

je před koupí prohlédnout a vyzkoušet. 

 Nestálost, tzn., že se služby mohou flexibilně proměňovat, kvalita služeb závisí 

na momentální situaci a na konkrétních lidech. 

 Neoddělitelnost je příčinou, že zákazník je spoluproducentem služby, že se podílí 

na vytváření služby spolu s ostatními zákazníky. Služba je nabízena na určitém místě, kde 

se vyskytují předpoklady CR, je spjata s časem a osobou, která tyto služby zajišťuje.  

 Neskladnost, tzn., že služby nejsou skladovány, uchovávány, nedají se odložit. 

 

Členění služeb cestovního ruchu 

  Autorka D. Jakubíková (2009) ve své práci „Marketing v cestovním ruchu“ uvádí, že 

lze služby členit z několika hledisek. Podle významu ve spotřebě účastníků CR; podle 

charakteru spotřeby; podle způsobu úhrady; podle místa a podle způsobu zabezpečení. 

  Podle významu ve spotřebě účastníků CR rozlišujeme služby základní a doplňkové. 

Základní služby jsou takové, které souvisí s přemístěním a pobytem účastníků v rekreačním 

prostoru a zpět. Jedná se zejména o dopravní a stravovací služby. Co se týče služeb 

doplňkových, tak je lze vymezit jako služby spojené s využíváním atraktivit (průvodcovské 

služby, služby turistických informačních center, směnáren, půjčoven sportovních potřeb a 

další).  

  Podle charakteru spotřeby dělíme služby na osobní (např. odnesení zavazadel), kdy se 

užitný efekt dostaví bezprostředně, a na věcné (úprava lyžařské výstroje), kdy se užitný efekt 

dostaví zprostředkovaně hmotným statkem.  

  Podle způsobu úhrady jsou služby děleny na placené (hrazeny z individuálních příjmů 

obyvatelstva) a neplacené (přímo z příjmů společnosti, organizace, firmy apod.), podle místa 
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na služby poskytované v místě obvyklého pobytu, během přepravy a služby v rekreačním 

prostoru.  

  Podle způsobu zabezpečení jsou děleny na služby vlastní, poskytované dodavatelským 

způsobem (ubytovací, stravovací služby), a služby obstarávané, které poskytuje CK či 

cestovní agentura.  

 

2.1.5 Materiálně-technická základna cestovního ruchu 

  Materiálně technická základna (dále jen MTZ) je tvořena různými druhy zařízení, 

prostředky pro zabezpečení služeb, které uspokojují potřeby účastníků CR. Jak tvrdí Petrů 

(2007, s. 36, 37), tak mezi prostředky pro zabezpečení služeb patří „budovy a stavby 

(ubytovací, stravovací, sportovní zařízení, parkoviště, apod.), stroje a zařízení (energetická, 

hnací a technologická zařízení), dopravní prostředky a předměty postupné spotřeby (předměty 

a inventář k zabezpečení zejména realizačních funkcí v CR). 

 

2.1.6 Mezinárodní organizace cestovního ruchu 

  V současné době existují mezinárodní organizace, které se zaměřují na rozvoj CR, 

sjednocování předpisů a ustanovení, výměnu informací a zkušeností. Tyto organizace se dělí 

na vládní a mimovládní. Vládní organizace si jednotlivé vlády v dané zemi vytvářejí dle 

mezinárodního veřejného práva. Nevládní organizace tvoří jak fyzické, tak právnické osoby, 

které vznikly na základě mezinárodního soukromého práva.
9
 

 

Vládní mezinárodní organizace cestovního ruchu 

 Nejdůležitější vládní organizací je UNWTO (Světová organizace CR), se sídlem 

v Madridu, je specializovanou agenturou Organizace spojených národů (dále jen OSN) a 

vedoucí mezinárodní organizace v oblasti CR. Tato organizace se zabývá otázkami politiky 

CR a praktickým zdrojem CR know-how na globální úrovni a je zodpovědná za propagaci 

udržitelného a všeobecně přístupného CR. Jejími členy je 154 zemí a 7 území a 

přes 400 přidružených členů zastupujících soukromý sektor, vzdělávací instituce, cestovní 

ruch a místní turistické sdružení orgány. Druhou nejvýznamnější vládní organizací je ETC 

(European Travel Commission – Evropská komise CR), nezisková organizace sídlící 

v Bruselu. Jejími členy jsou národní turistické organizace (NKT) v Evropě, které mají za úkol 

                                      
9
 PALATKOVÁ, Monika. Mezinárodní cestovní ruch. 1. vyd. Praha: TISK CENTRUM, 2011. 224 s. ISBN 978-

80-247-3750-8. 
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propagovat Evropu jako celek a lákat k její návštěvě. Poskytují základní informace o každé 

zemi, agenturách CR a největších evropských kulturních dominantách.  

 

Dalšími vládními organizacemi, řešící kromě agendy turismu i další sektory, které mají dopad 

na sektor turismu, jsou:  

 OECD - Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 

 OSN – Organizace spojených národů, jako zastřešující a univerzální organizace, 

 ODETA - Organizace afrických států sídlící v Paříži, 

 UNESCO - Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, 

 WTO - Světová obchodní organizace, a další. 

 

Mimovládní mezinárodní organizace cestovního ruchu 

  Členy mimovládních organizací jsou podnikatelské subjekty (hotely, CK), profesní 

sdružení, resp. asociace apod. Podle předmětu činnosti je rozdělujeme na specializované a se 

všeobecnou působností. Nejznámější mimovládní organizací je Mezinárodní sdružení 

vědeckých pracovníků v cestovním ruchu – AIEST. Organizace vznikla v roce 1949 a má 

sídlo v Bernu. Sdružuje odborníky na CR z vysokých škol, vědeckých pracovišť a z národních 

orgánů CR. Dále Mezinárodní akademie cestovního ruchu – IAT. Zaměřuje se na rozvoj a 

výzkum kulturních a humanitních stránek CR. Mezi další mimovládní organizace patří také 

Konfederace organizací cestovního ruchu Latinské Ameriky – COTAL či Mezinárodní svaz 

národních asociací majitelů hotelů, restaurací a kaváren – HoReCa. Svaz založen na ochranu a 

podporu majitelů hotelů a restaurací. 

 

  Jelikož jsou v této diplomové práci zkoumány dopady hospodářské krize na cestovní 

ruch ve vybraných regionech, je třeba, abychom se v následujícím textu seznámili s pojmem 

hospodářská krize, co tento pojem znamená, jak vzniká tato krize, jaké jsou její příčiny, 

důsledky apod. Zároveň zde vymezím indikátory, pomocí kterých můžeme ocenit vývoj 

ekonomiky směřující k růstu či krizi.  
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2.2 Vymezení hospodářské krize 

  Hospodářské krize se objevují ve víceméně nepravidelných intervalech již velkou řadu 

let. V ekonomikách se střídají fáze hospodářského cyklu ukazující vývoj vzestupů a poklesů 

ekonomiky, které se neustále střídají. Kolísání se měří pomocí HDP. Teoreticky lze 

hospodářský cyklus popsat jako posloupnost čtyř fází
10

: 

1. expanze (konjunktura, rozmach poptávky a nabídky) 

2. vrchol (převis nabídky nad poptávkou) 

3. krize (recese, pokles nabídky a poptávky) 

4. sedlo (dno, oživení a vyrovnání poptávky a nabídky)
 
 

 

  Vzniku krize předchází zpravidla období expanze, tj. období hospodářského růstu, kdy 

se zvyšuje úroveň ekonomické aktivity, zboží a služeb dostupných na trhu. Je to období, kdy 

se ekonomice daří, a subjekty realizují velké množství podnikatelských záměrů. Tento typický 

hospodářský rozmach je poznamenán oživením výroby a využíváním zdrojů. Jakmile ale 

tento rozvoj dosáhne svého vrcholu, dochází ke zpomalování ekonomického růstu a výroba 

se zastavuje. Ekonomika jako celek se zde již většinou nachází za hranicemi svých 

produkčních možností, dodatečné zdroje (výrobní faktory) získává ze zahraniční, čímž se 

zvyšuje riziko přehřátí a následné hospodářské krize, deprese. V této fázi se snižuje výroba a 

celkový objem výroby, menší producenti zboží a poskytovatelé služeb zkrachují, dochází 

k vyčištění trhu a k zániku nekonkurenceschopných projektů a firem, tím pádem i k poklesu 

zaměstnanosti. V pokročilém stádiu krize již ekonomika nedokáže plně využít své zdroje 

(výrobní faktory) a dostává se pod hranici svých produkčních možností. Poslední fází je 

sedlo, tzv. dno, kdy dochází k oživení agregátní poptávky
11

 a agregátní nabídky
12

. V této fázi 

firmy minimalizovaly náklady a ceny, ty které přežijí recesi či krizi se dostanou se svou 

nabídkou do souladu s poptávkou. Firmy hledají nové impulsy pro povzbuzení poptávky, 

pokud se uchytí, mohou začít zaměstnávat nové pracovníky, domácnosti mají vyšší příjmy a 

mohou více utrácet, znovu se rozbíhá expanze a konjunktura. Ekonomika se nachází 

pod hranicí svých produkčních možností, nevyužívá plně své zdroje (výrobní faktory), zdrojů 

je tedy dostatek.  

                                      
10

 KUBA, Zdeněk a Jindřich UJEC. Makroekonomie. Ostrava: Vysoká škola podnikání, 2005. ISBN 80-86764-

20-6. 
11

 Agregátní poptávka (AD), tj. je celkové množství produktu, které bude při dané úrovni cen dobrovolně 

nakoupeno. AD jsou celkové výdaje ve všech výrobních sektorech na spotřebu, na soukromé investice, na vládní 

nákupy statků a služeb a čisté vývozy. 
12

 Agregátní nabídka (AS), tj. celková nabídka zboží a služeb v národní ekonomice v určitém časovém období. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDroba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zbo%C5%BE%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%BEba
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Obr. 2.1 Fáze hospodářského cyklu 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ekonomika, http://ekonomie.topsid.com/index.php?war=trh_a_jeho_zakony&unit=ekonomicky_rust; 

vlastní zpracování 

 

Krátkodobé cykly, trvající v řádu několika let, určuje např. časová nekonzistence 

hospodářské politiky. Za dlouhodobými cykly stojí vlny inovací či technologické změny.  

Druhy hospodářských cyklů: 

a) Kitchinovy cykly – jsou cykly krátkodobé, jejichž délka trvání je asi 3 roky. Určují čas 

vrcholu a dna hospodářského cyklu a jsou způsobené nerovnoměrným vývojem v zásobování. 

b) Juglarovy cykly - jsou cykly střednědobé, jejichž délka trvání je 10 - 12 let. Tyto cykly 

jsou spojeny s kolísáním investic do strojů a zařízení. 

c) Kondratěvovy cykly – jsou cykly dlouhodobé, trvající 50-60 let a jsou spojovány 

s technologickými změnami a politickými událostmi. 

 

  Hospodářská krize je odborný pojem používaný v ekonomii, který znamená označení 

sestupné fáze hospodářského cyklu nazývaný také jako recese či deprese. Recesi lze definovat 

jako pokles HDP po dobu dvou po sobě následujících čtvrtletí. Pojem deprese se používá 

v případě, když je recese zvláště velmi hluboká.  

  Důsledky hospodářské krize zasahují nejen hospodářství, ale také politiku a vztahy 

ve společnosti. Tato hospodářská krize se projevuje poklesem zaměstnanosti, resp. růstem 

nezaměstnanosti, snižováním mezd, omezováním výroby, likvidací majetku, poklesem HDP, 

http://ekonomie.topsid.com/index.php?war=trh_a_jeho_zakony&unit=ekonomicky_rust
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agregátní poptávky či investiční aktivity. Krize s sebou přináší také sociální nepokoje, 

demonstrace, stávky a vytváří prostor pro různé demagogy
13

 a populisty
14

. 

 

  Co se týče příčin krizí lze nalézt nespočetné množství. Za častou příčinu vzniku 

hospodářských krizí je považováno vytváření spekulativních bublin, při kterých se určité 

sektory hospodářství stanou cílem nadměrných spekulací, a dojde k jejímu výraznému 

nadhodnocení. Po splasknutí bublin dochází ke znehodnocení vkladů institucionálních a 

soukromých investorů. Toto vede k řetězové reakci, která ovlivňuje celý ekonomický vývoj. 

Dále lze uvést, že nejčastější příčinou vzniku celosvětových hospodářských krizí a recesí jsou 

zpravidla finanční krize.  

2.2.1 Finanční krize 

  Za finanční krize jsou považovány těžké dopady finančních trhů, které mohou mít silné 

nepříznivé účinky na měnový a hospodářský vývoj. Rozlišují se tři typy finančních krizí – 

měnová, bankovní a dluhová. Tyto jednotlivé typy se mohou vyskytovat samostatně nebo 

mohou být navzájem propojeny.
15

 

 

Typy finančních krizí 

Měnová krize 

  Za měnovou krizi se považuje útěk od domácí měny k zahraničním měnám, který je 

vyvolán obavou z možného znehodnocení kurzu domácí měny, a tudíž z poklesu výnosnosti 

finančních aktiv denominovaných v postižené měně. Toto vede k odčerpávání oficiálních 

devizových rezerv
16

 a k prudkým výkyvům kurzu postižené měny, k jeho znehodnocení apod. 

Bankovní krize 

  V pojetí Mezinárodního měnového fondu (dále jen MMF) znamená bankovní krize 

skutečný nebo potenciální run na banky vyvolaný obavou z neschopnosti bank splácet své 

závazky. Bankovní run je situace, kdy banka trpí náhlými výběry vkladatelů, resp., že jdou 

                                      
13

 Demagog – člověk, který neumí prohrát, obstát, využívá působivé a klamné vystupování využívané k získání 

vlivu, politické podpory a moci. Člověk, který působí na emoce posluchačů, k čemuž slouží polopravdy, 

překroucené argumenty, falešné sliby, vyvolávání strachu apod. 
14

 Populista - člověk, který usiluje o získání přízně bez ohledu na věc samotnou. Dokonce mnohdy začíná věřit 

svým myšlenkám teprve potom, co je opakovaně vyhlašuje. Důležité pro něho je, aby zaujaly co největší 

procento posluchačů. 
15

 DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Praha: C.H. Beck, 2008. 343 s. 

ISBN 978-80-7400-075-1. 
16

 Devizové rezervy je suma jednotlivých měn vlastněných danými státy. Jsou složeny z různých měn, největší 

zastoupení však u evropských zemí mívají měny s největším významem v daném geopolitickém prostoru, tj. 

euro a dolar. 
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lidé do banky a vybírají peníze, a to z toho důvodu, že u nich vznikne nedůvěra v peněžní 

ústavy. Za hlavní příčinu vzniku bankovních krizí je považován nadměrný objem 

nesplacených bankovních úvěrů. Projevem pak může být odliv depozit v podobě peněžních 

prostředků, cenných papírů, vkladů; a následný odklad splácení závazků. 

Dluhová krize 

  Dluhová krize se dělí na interní a externí. Interní dluhové krize se projevují platební 

neschopností podniků a vnitřní předlužeností ekonomik. Externí jsou spojeny s neschopností 

vlády či firem splácet zahraniční dluh. 

 

Příčiny finančních krizí 

Mezi příčiny finanční krize lze považovat následující: 

 Chybná měnová politika 

Považována za častou příčinu v případě, když měnová politika je nekompatibilní se systémem 

pevného měnového kurzu.
17

 Projevuje se zejména v situacích, kdy vlády provádí expanzivní 

fiskální politiku
18

 a vzniklý veřejný dluh je monetizován prostřednictvím centrální banky. 

 Finanční panika 

V případě, kdy věřitelé začnou stahovat krátkodobé půjčky od solventního dlužníka. 

 Stádový efekt 

Má za následek nepřiměřenou reakci finančních trhů na daný podnět. Počáteční mírný pokles 

kurzu měny může vyvolat vlnu prodejů, kdy následně dochází k útěku od této měny a k jejímu 

drastickému propadu kurzu. 

 Efekt přelévání 

Tento efekt vzniká, když finanční krize, která vznikla v jedné zemi, působí i na ostatní země. 

 Sebenaplňující efekt 

Tento efekt znamená situaci, kdy investoři donutí vládu, aby opustila pevný měnový kurz. 

 Tržní manipulace 

Je velmi podobná sebenaplňujícímu a stádovému efektu. Tzv. lavinový efekt je zde vyvolán 

jedním či omezeným počtem investorů. Investor získá věřitelskou pozici v dané měně a pak 

spustí krizi pomocí veřejných prohlášení a prodejů měny. 

 

 

                                      
17

 Pevný či fixní měnový kurz značí pevně stanovený měnový kurz vůči jiné měně. 
18

 Expanzivní fiskální politika, tj. hospodářská politika státu, ve které jsou veřejné výdaje větší než vybrané 

daně, takže vzniká schodek státního rozpočtu, čímž roste státní dluh. Je to politika snažící se stimulovat růst 

výkonu ekonomiky prostřednictvím růstu státních výdajů a projeví se krátkodobým růstem HDP. 
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 Splasknutí spekulativní bubliny 

Toto splasknutí vzniká v případě, když spekulanti nakupují finanční aktiva za cenu vyšší než 

je jejich základní hodnota v očekávání následujících kapitálových zisků. Spekulační bublina 

je měřena jako odchylka ceny aktiva od jeho základní hodnoty. 

 Morální hazard 

V případě, kdy je nedostatečná regulace bankovního sektoru, kdy se podceňují rizika a 

spoléhá se na pomoc státu či mezinárodních institucí. Banky mohou provádět velmi rizikové 

úvěrové operace, přičemž se spoléhají na veřejný sektor. 
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3 Identifikace významných faktorů ovlivňujících CR a jejich 

analýza 

 
  Aby bylo možné v dalším textu provést analýzu dopadů hospodářské krize na CR 

ve vybraných regionech, tj. Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) a Jihočeském kraji (dále 

jen JHC), je třeba nejdříve identifikovat významné faktory, které ovlivňují CR a také 

charakterizovat turistický potenciál jednotlivých regionů. 

 

3.1 Faktory ovlivňující cestovní ruch 
 

  Cestovní ruch je odvětví zahrnující nejrůznější služby, vyznačující se vysokou 

dynamikou, a také profese a je napojeno na řadu dalších hospodářských činností. Má dopad 

na další odvětví, kterými jsou např. stavebnictví, doprava, kultura, maloobchod či odvětví 

vytvářející produkty či poskytující služby související s rekreací. Odvětví CR představuje 

v ekonomikách vyspělých států nadpoloviční, ne-li dvoutřetinový podíl a patří k odvětvím 

rychle rostoucím. CR hraje významnou úlohu nejen v rozvoji evropských regionů, ale také 

českých krajů, proto je velmi důležité vytváření kvalitní infrastruktury sloužící pro turismus, 

protože přispívá k místnímu rozvoji i ekonomickému růstu. CR hraje důležitou úlohu také 

při posílení a zachování kulturního a přírodního dědictví. Prostřednictvím CR jsou vytvářeny 

nebo udržovány pracovní příležitosti dokonce i v oblastech, kde dochází k průmyslovému 

útlumu či venkovskému úpadku. 

  Vznik a rozvoj CR ovlivňují tři základní faktory, které působí, jak na poptávku, tak 

na nabídku CR.  

Mezi tyto faktory patří: 

1. Faktory (stimulační) selektivní  

2. Lokalizační faktory  

3. Realizační faktory  

3.1.1 Selektivní (stimulační) faktory 

  Selektivní neboli stimulační faktory stimulují vznik a rozvoj CR ve funkci poptávky. 

Tyto faktory určují, zda někdo přijede, kdo to bude a v jakém počtu, a zda CR může v dané 

oblasti existovat. Faktory stimulační rozdělujeme na objektivní (vnitropolitická situace, 

ekonomické předpoklady, demografické skutečnosti, kvalita životního prostředí atd.) a 

subjektivní faktory (tj. psychologické a marketingové faktory, resp. postavení hodnoceného 
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území v konkurenci, jeho obraz u žádoucích cílových skupin, schopnost naplnit jejich přání 

apod.).  

  „Tyto faktory souvisejí především se spotřebitelským chováním, které je ovlivňováno 

čtyřmi základními psychologickými faktory – motivací, vnímáním, učením a postoji,“ jak tvrdí 

Ryglová a Burian (2011, s. 37). Dále lze uvést, že stimulační faktory působí na mezinárodní či 

makroekonomické i regionální úrovni. 

 

a) Objektivní stimulační faktory 

 politické faktory  

Obecně platí, že je CR ve větší míře rozvíjen v mírovém uspořádání světa. Záleží také 

na vnitropolitické situaci uvnitř regionu a na charakteru politického systému. V případě 

stabilizace politického klimatu dochází k intenzivnějšímu rozvoji vnitrostátního CR. Naopak 

konfliktní situace znamená degradaci CR. 

 ekonomické faktory  

Aby se CR dobře rozvíjel, záleží na směnitelnosti měny, výši reálné mzdy, kupní síle 

obyvatelstva, podpoře podnikání CR, kvantitativním vztahu CR a ekonomiky, který lze 

vyjádřit řadou ukazatelů, např. podílem služeb CR na tvorbě HDP, výdaji obyvatelstva 

na služby spojené s turistikou, výši devizových příjmů z aktivního CR, podílem pasivního a 

aktivního CR, saldem ze zahraničního CR apod. 

 demografické faktory 

Demografické hledisko je velmi podstatné, protože lidský faktor vystupuje v CR jako 

pracovní síla (strana nabídky, poskytovatel služeb CR), ale také jako účastník (strana 

poptávky, turista, zákazník, spotřebitel). Demografické skutečnosti se promítají do CR 

veličinami, jako je počet obyvatel destinace, jejich ekonomická aktivita, mobilita apod. V CR 

záleží i na věku, protože lidé v různé věkové kategorii si vybírají také jiné formy CR (mladší 

volí spíše zájezdy se sportovním zaměřením, starší upřednostňují formy poznávací a 

pobytové). Negativně se do intenzity CR promítá vysoký počet dětí, z důvodů menší mobility 

a vyšší finanční náročnosti. Na CR také pozitivně působí vlastnictví auta a rekreačního 

objektu. 

 ekologické faktory 

Každá země, resp. region, kraj, obec by měla pečovat o ŽP, protože kvalita a čisté prostředí 

přitahuje mnohem více turistů než nepořádek a znečištěné ovzduší. Obyvatelé oblastí 

s poškozeným ŽP vyhledávají často formy CR jako je individuální rekreace nebo lázeňské 

pobyty, ozdravné pobyty, školy v přírodě apod. 
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 administrativní faktory 

Do těchto faktorů se řadí právní předpisy, zákonné normy, vyhlášky (pasové a vízové 

podmínky; celní a devizové předpisy; daňová legislativa), potřeba očkování, výši denního 

limitu finančních prostředků na pobyt apod. 

 sociální faktory 

Obyvatelé, kteří jsou na tom finančně lépe, vyhledávají místa dražší a vzdálenější destinace 

CR. CR také narostl díky trendu zkracování pracovní doby a prodlužování dovolených. Je 

zřejmé, že na rozvoj CR působí i životní úroveň obyvatel, jejich životní styl a dostupnost 

volného času. CR se realizuje mimo trvalé bydliště a zpravidla ve volném čase. Míra volného 

času je důležitým faktorem pro rozvoj CR, a nezbytný pro obnovu duševních a fyzických sil. 

CR umožňuje relaxaci a to: únikem od stereotypu života (změna prostředí); únikem 

před stresy z pracovního prostředí; únikem před přelidněným pracovním a obytným 

prostředím; umožňuje odpočinek, ale i aktivní tělesnou i duševní činnost, poznávání nových 

krajů, kultury, gastronomie, památek a přírodních zajímavostí. 

 materiálně-technické faktory 

Na rozvoj CR působí i úroveň dopravy, ubytování a stravování, zda se v okolí našeho místa 

pobytu či rekreace nacházejí nějaké památky, zda je tam možnost sportovního vyžití, apod. 

Rozvoj a vznik CR je také ovlivněn rozvojem informačních technologií, rezervačním 

systémem a další službami jako je např. směnárenství. 

 

b) Subjektivní faktory 

Mezi subjektivní faktory patří: 

 psychologické faktory  

Typickými psychologickými faktory je spotřebitelské chování, tzn., že každý potenciální 

klient má své specifické potřeby a chování, dle kterého se rozhoduje, vybírá a nakupuje. 

Ve výše uvedeném textu bylo řečeno, že rozlišujeme 4 základní psychologické faktory - 

motivace, vnímání, učení a postoj, tj. faktory ovlivňující rozhodování klienta k účasti na CR a 

k výběru lokality pro CR. 

 ostatní, které ovlivňují kulturní úroveň obyvatel, také se zde řadí reklama, aj. Kultura je 

prostředí vytvářeno vědomě člověkem, je to souhrn hodnot, myšlenek a postojů. Ovlivňuje 

chování jednotlivce i skupiny ve styku s jinými skupinami. 
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3.1.2 Lokalizační faktory 

  Lokalizační faktory jsou faktory či podmínky rozhodující o konkrétní lokalizaci, 

o využití konkrétní oblasti CR z hlediska přírodních možností nebo z hlediska charakteru a 

kvalit společenských podmínek a atraktivit. Tyto faktory se dělí na přírodní a společenské. 

  Přírodní podmínky jsou nejvýznamnějším předpokladem rozvoje CR v daném místě a 

hrají klíčovou roli při určování tzv. přírodního rekreačního potenciálu, kterým rozumíme 

využitelnost přírodních zdrojů a podmínek pro CR. Charakteristika přírodních rekreačních 

zdrojů obsahuje údaje o jejich kapacitě, kvalitě a délce využitelnosti. Mezi přírodní podmínky 

patří klima (podnebí), hydrologické poměry, reliéf, geologie, flora a fauna. Uplatňují se 

zejména v plošně rozsáhlých areálech, mají stacionární neboli konstantní charakter, čímž 

vytvářejí předpoklad pro regionalizaci CR. Pro hodnocení přírodních podmínek platí, že čím 

příjemnější klima, neobvyklejší modelace terénu, exotičtější živočichové a rostliny, tím lepší 

předpoklady pro cestovní ruch, jak uvádí Ryglová a Burian (2011). Největší význam mají 

území, které jsou výjimečné a neopakovatelné, ty které jsou často oceněny jako součást 

celosvětového dědictví (Biosférická rezervace UNESCO). Pro hodnocení zájmového území, 

stojící mimo jakékoliv seznamy či zákonná ochranná opatření, je kategorie estetické dispozice 

krajiny vnímána zrakem, její půvab, krása.  

  Společenské faktory neboli atraktivity mají charakter stálých objektů (hrady, zámky, 

divadla) nebo jednorázových akcí (festivaly, koncerty, náboženské slavnosti). Z toho vyplývá, 

že většinou jde o bodové objekty s konkrétní vazbou na obyvatelstvo. Nejvýše postavené 

památky jsou zapsané do Světového seznamu kulturního dědictví UNESCO. 

 

3.1.3 Realizační faktory 

  Realizační faktory mají dominující postavení pro konečnou fázi uskutečňování CR. 

Umožňují danou oblast navštívit (doprava) a využít (ubytovací a stravovací zařízení, případně 

zábavná a sportovní zařízení). Pro hodnocení úrovně realizačních faktorů se používá řada 

ukazatelů, např. skladba a počet návštěvníků v určitém prostoru, počet ubytovacích zařízení, 

počet lůžek, počet míst u stolů, ukazatele kvality ubytovacích a stravovacích zařízení, velikost 

přepravních kapacit a jejich kvalita, občanská vybavenost (obchodní, směnárenské, bankovní 

služby), limit využití území z pohledu materiálně-technické základny atd.  

 V následujícím textu se budu zabývat indikátory, pomocí kterých lze sledovat situaci 

v cestovním ruchu ve vybraných regionech a průběh ekonomiky v těchto regionech. Mezi 
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ukazatele, kterými budu posuzovat vliv hospodářské krize na cestovní ruch 

v Moravskoslezském a Jihočeském kraji, patří velikost populace a její vývoj, skladba 

obyvatelstva dle věku, výše příjmů domácností a důchodů srovnaných s mírou inflace. Tyto 

indikátory patří do demografických faktorů a ovlivňují intenzitu cestování, poptávku a 

nabídku cestovního ruchu. Dále se zabývám ekonomickými faktory, v rámci kterých jsou 

sledovány tyto indikátory: hrubá přidaná hodnota vytvořena v cestovním ruchu MSK a JHC, 

kterou srovnávám s Českou republikou (dále jen ČR); zaměstnanost v cestovním ruchu; 

návštěvnost ubytovacích zařízení podle kategorie; počet hostů z hlediska sezónnosti; počet 

přenocování v ubytovacích zařízeních a průměrné výdaje rezidentů na 1 kratší nebo delší 

cestu. Pro posouzení vlivu hospodářské krize je také třeba sledovat indikátory jako počet 

ubytovacích zařízení, pokojů a lůžek, čisté využití lůžek a pokojů, protože odrážejí význam 

CR v regionech.  

 

3.2 Analýza významných faktorů ovlivňujících cestovní ruch 

  Následující text představuje analýzu významných faktorů ovlivňujících CR 

v Moravskoslezském a Jihočeském kraji. V rámci analýzy jsou sledovány demografické 

faktory, ekonomické faktory a realizační faktory. Analýza je zaměřena na vliv faktorů na CR 

za období, které zahrnuje roky před hospodářskou krizí, tj. od roku 2005 do roku 2007, tak i 

roky (2008, 2009), ve kterých hospodářská krize vypukla a naplno se projevila. Do analýzy je 

také zahrnut rok 2010, abychom měli přehled, jaká je situace po této krizi. Nejdříve se 

zaměříme na analýzu faktorů v MSK, a následně v JHC.  

3.2.1 Turistický potenciál Moravskoslezského kraje 

  Tento kraj se nachází v nejvýchodnější části ČR a k centru, Praze, má periferní polohu. 

MSK je vnímán českou veřejností jako okrajový region. Region představuje území sevřené 

na západě masívem Hrubého Jeseníku, postupně přechází směrem na Nízký Jeseník a Oderské 

vrchy. V nejzápadnější části regionu se nacházejí Rychlebské hory. Na východě ohraničují 

toto území Moravskoslezské Beskydy a Vsetínské vrchy. Na východě a severu hraničí 

s Polskem, na jihovýchodě s Žilinským krajem na Slovensku, dále je také lemován 

Olomouckým krajem a na jihu se letmo dotýká Zlínského kraje. Jestliže vnímáme kraj 

nadregionálně, pak je jeho poloha na hranici tří států téměř ve středu evropského prostoru 

velice výhodná a perspektivní. Tento region leží na jedné ze spojnic států východní a západní 

Evropy a nachází se mezi Hornoslezskou aglomerací, Vídní a Bratislavou, a z tohoto důvodu 
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je využíván k tranzitu velkého množství Poláků, Rakušanů a Slováků. Sílu polohy celé oblasti 

se snaží podpořit regionální aktéři usilující o propojení aktivit MSK, Žilinského kraje a 

Województwa Śląskiego s cílem vytvořit významné územní centrum v celoevropském 

pohledu. 

  MSK je rozdělen do 6 atraktivních oblastí, které zasahují do Olomouckého a Zlínského 

kraje. První oblastí jsou Beskydy patřící k největším přírodním atraktivitám, a které mohou 

kromě krásné přírody nabídnout i řadu památek lidové architektury (např. dřevěné stavby 

Maměnka a Libušín). Druhou oblastí je Poodří-Moravské Kravařsko, v němž se nachází 

řada zámků, zřícenin hradů a tři nádherné městské památkové rezervace: Nový Jičín, Příbor a 

Štramberk. Další oblastí je Ostravsko, které má svůj specifický a výjimečný charakter, daný 

tradicí hlubinné těžby černého uhlí. Tomu také odpovídají četné technické památky (např. 

Hornické muzeum OKD, Důl Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren, Důl 

Michal či Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy). Čtvrtou oblastí je Opavské Slezsko 

nabízející širokou škálu památek (např. kaple sv. Kříže, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

zřícenina Šelenburk apod.), lákadlem jsou zejména zámky, historická města a také zachovalé 

vojenské pevnosti.  Pátou atraktivní oblastí jsou Jeseníky, které jsou oblíbeným cílem turistů 

a to nejen díky přírodním zajímavostem, ale také díky nejstarší úzkokolejce ve střední Evropě 

s parním vlakem. Poslední oblastí je Těšínské Slezsko, malebné území s dlouhou historií 

využívání léčivých pramenů a lázeňství.  

 

Obr. 3.1 Mapa turistických oblastí MSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009-2013
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  Každá destinace disponuje určitými destinačními typy, které stanovují potenciál pro CR.  

Turistickou destinaci Severní Moravu a Slezsko lze celkově považovat za region s velkým 

potenciálem pro rozvoj CR; jsou nebo mohou zde být zastoupeny téměř všechny typy CR. 

Zejména za zásadní lze považovat existenci hor spojená s aktivní turistikou a relaxačními 

pobyty. Kraj, kromě nádherné přírody, nabízí i množství kulturních, architektonických, 

historických a technických památek, nabízí také širokou možnost ubytovacích kapacit, 

lázeňství, hustou a dostupnou síť infrastruktury, řadu sportovních zařízení, relaxačních center, 

udržované tradice a řemesla i výtečnou gastronomii. Za velmi atraktivní turistické cíle MSK 

lze považovat také rozhledny, např. rozhledna Cvilín, rozhledna Landek, rozhledna Okrouhlá, 

rozhledna Bílá hora, věž Nové radnice apod. 

  Mezi významný potenciál regionu patří i kulturní akce a folklór. Každoročně se zde 

koná řada společenských akcí a festivalů (např. Janáčkův máj, Colours of Ostrava, Noc plná 

hvězd, Štěrkovna Open Music, Folklór bez hranic, Krnovské kulturní slavnosti, Hornické 

slavnosti, Mezinárodní divadelní festival „Bez hranic“, Karvinské varhany a mnoho dalších). 

V MSK se také nachází velké množství divadel, galerií, výstavních síní apod. Za zmínku stojí 

např. Divadlo Petra Bezruče, Divadlo loutek, Slezské divadlo, Divadlo Antonína Dvořáka, 

Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie harmonií, Výstavní síň Interklub Karviná, 

Výstavní síň Muzea Těšínska v Orlové.  

  Přes evidentní potenciál MSK a přírodní a kulturněhistorické předpoklady území je 

návštěvnost a znalost tohoto regionu ve srovnání s dalšími českými kraji nízká. Proto je 

nezbytné neustále posilovat aktivity směřující k image kraje. 

  Dle výzkumu „Customer Insight potenciálních zákazníků MSK“, který byl realizovaný 

agenturou Datamar International s.r.o. v roce 2008, bylo zjištěno, že nejvíce návštěvníků 

regionu bylo spokojeno s atributy přírody (např. lesy apod.), s vstřícností a pohostinností lidí, 

krajinou a prostředím, také s ubytováním. Naopak nejméně byli spokojeni se stavem ovzduší, 

kvalitou silnic a infrastruktury.  

  Co se týče dopravní infrastruktury, tak v MSK je nekvalitní dopravní infrastruktura, 

která představuje jednu ze zásadních překážek pro rozvoj CR v tomto kraji. Zejména stav a 

kvalita silniční sítě a napojení kraje na českou a mezinárodní síť je velkým problémem, které 

odráží turisty k další návštěvě kraje.
19

 

 

                                      
19

 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 – 2013, aktualizace 

s výhledem do roku 2015 [online, soubor ve formátu PDF]. 2008-2009 [cit. 2012-02-29]  

Dostupná z www: <http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cr_3.html> 
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3.2.2 Analýza vybraných faktorů ovlivňující cestovní ruch v Moravskoslezském kraji 

 

Demografické faktory  

  MSK je významný turistický region jak z hlediska ekonomického potenciálu, tak i 

z hlediska počtu obyvatel a rozlohy území. Svou rozlohou (8 713 km
2
) a počtem obyvatel 

(přes 1,5 mil.) je největším a zároveň nejpestřejším turistickým regionem, jehož centrem je 

město Ostrava, třetí největší město ČR.
20

 

 

  Demografické faktory, jako např. velikost populace, a její vývoj, dále skladba 

společnosti dle věku nebo výše příjmů, ovlivňují situaci v cestovním ruchu, neboť mění jak 

poptávku, tak i nabídku na trhu cestovního ruchu. Podle Jakubíkové (2009) je demografické 

prostředí významné pro tvorbu marketingových rozhodnutí, neboť se týká lidí, kteří tvoří trhy 

cestovního ruchu. Každá věková skupina má specifické životní potřeby a tím také požadavky 

na CR, proto ani tato charakteristika obyvatelstva nemůže být opomíjena, naopak se stárnutím 

populace toto hledisko nabývá na významu.  

 

  V tab. 3.1 je zaznamenán vývoj obyvatelstva, resp. počet osob, které se vystěhovali či 

přistěhovali, počet obyvatel ve věku 0-14 let, 15-64 let a osob ve věku 65 a více let, přírůstek 

stěhováním, přirozený přírůstek a celkový přírůstek
21

.  

 

Tab. 3.1: Pohyb obyvatelstva v MSK v letech 2005-2010 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet obyvatel (k 31. 12.) 1 250 769  1 249 290  1 249 897  1 250 255  1 247 373  1 243 220  

v tom ve věku  0 - 14 let 188 240  183 386  180 903  178 735  177 937  178 467  

15 - 64 let 895 746  894 360  893 112  890 578  883 792  875 959  

65 a více let 166 783  171 544  175 882  180 942  185 644  188 794  

Přistěhovalí 4 983  5 201  7 350  6 591  4 833  4 458  

Vystěhovalí 6 657  6 404  7 448  6 661  7 708  8 417  

Přírůstek stěhováním -1 674  -1 203  -98  -70  -2 875  -3 959  

Přirozený přírůstek -814  -276  705  428  -7  -194  

Celkový přírůstek -2 488  -1 479  607  358  -2 882  -4 153  

Zdroj: Český statistický úřad, Statistická ročenka MSK; vlastní zpracování  

                                      
20

 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 – 2013, aktualizace 

s výhledem do roku 2015 [online, soubor ve formátu PDF]. 2008-2009 [cit. 2012-02-29]  

Dostupný z www: <http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cr_3.html> Str. 17 
21

 Celkový přírůstek obyvatel je součet přirozeného přírůstku obyvatel a migračního salda za stejné období a 

území. 
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 Po dobu 6 let MSK vykazoval záporné migrační saldo, v důsledku toho se snižuje počet 

obyvatel tohoto kraje. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že se snižuje počet osob ve věku 

0-14 let a počet osob v produktivním věku, tj. ve věku 15-64 let. Jiná situace nastává 

u obyvatel ve věku 65 a více let, kdy se jejich počet zvyšuje. Od roku 2005 došlo k nárůstu 

obyvatel ve věku 65 a více let o 22 011. Z těchto uvedených skutečností plyne, že dochází 

ke stárnutí populace, což má vliv na poptávku po CR.  Senioři budou v rámci cestování mít 

určité specifické potřeby, přičemž lze říci, že poroste především poptávka po službách 

spojených se zdravím, pojištěním a pohodlím. Starší cestovatelé budou spíše vyhledávat 

„domácí hotely,“ kde najdou většinu věcí, které potřebují. Pro seniory jsou méně důležité 

fyzické aktivity a tudíž i vybavení hotelu jako je bazén či fitness. Na druhou stranu je pro ně 

většinou důležité nákupní centrum, centrum města, restaurace, možnost vzít si s sebou domácí 

zvíře apod. Rostoucí počet seniorů znamená klesající počet výletů ročně. Toto se 

pravděpodobně objeví z důvodu nižší cestovní intenzity obyvatel v důchodovém věku a jejich 

klesajícímu sklonu k cestování v porovnání s mladšími lidmi. Lidé se po odchodu do důchodu 

většinou přestávají zapojovat do nových aktivit a dochází tak méně k vzájemnému kontaktu 

s jinými lidmi. Z tohoto důvodu budou pravděpodobně méně cestovat. 

 Zaměříme-li se na obyvatele ve věku 0-14 let a 15-64 let, zjistíme, že u první skupiny 

v letech 2005-2010 klesl jejich počet o 9 773 osob. U druhé skupiny obyvatel, tj. obyvatelé 

v produktivním věku, byl zaznamenán prudší pokles a to o 19 787 osob. Dle údajů ČSÚ je 

v MSK úbytek obyvatel v raně produktivním a produktivním věku opravdu dramatický. 

Důvodem proč dochází k úbytku obyvatel v produktivním věku je především stěhování 

za prací, lepším výdělkem a svou roli samozřejmě hraje i ŽP. Ubývá tak pracovní síla, která 

kraji něco přináší. Cestovní ruch obyvatel v produktivním věku Moravskoslezského kraje 

ovlivňuje zejména nedostatek vhodných služeb od dopravy až po různé dodavatele. 

Základními charakteristikami CR těchto osob jsou flexibilita, dostupnost, schopnost uspokojit 

jejich různorodé potřeby, efektivita nákladů při dodržení kvality i při nízkých cenách. Novým 

trendem v cestovním ruchu musí být vytváření specifických produktů pro tento segment, které 

budou vyžadovat vlastní image a specifický marketing. Poskytování slev bude důležité i 

nadále, ale pouhé slevy pro zvýšení podílu tohoto segmentu na účasti na CR nebudou 

dostačující.  

 

 Z hlediska CR je zajímavé i rozdělení obyvatelstva na městské a venkovské, neboť i 

tyto skupiny vykazují některé odlišné charakteristiky v oblasti cestování. Dle údajů ČSÚ žije 

v MSK většina obyvatelstva ve městech (82,3 %) a to klade požadavky, jak na volnočasové 
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aktivity ve městech samotných, tak i na víkendovou rekreaci v zázemí měst. Z vesnic jezdí 

obyvatelstvo většinou na jednodenní výlety do měst (častým motivem jsou nákupy nebo 

návštěva kulturních zařízení) a naopak městské obyvatelstvo vyráží do přírody v dobré 

dojezdnosti od města, tzv. krátkodobá rekreace městského obyvatelstva, a to často na celý 

víkend. Velká část městského obyvatelstva vlastní chatu nebo chalupu v blízkosti svého 

trvalého bydliště, kam často vyjíždějí o víkendech a tráví svůj volný čas. V příměstských 

oblastech jsou také zahrádkářské kolonie, které však poslední dobou ustupují stavbám 

nákupních center a skladových prostor. Dalším trendem u městského obyvatelstva je zájem 

o venkovskou turistiku jako úniku od každodenního spěchu ve městech. Tento druh CR je 

šancí pro rozvoj venkovských oblastí, které často zažívají úpadek po útlumu výroby nebo 

zemědělské činnosti. Venkovský turismus umožňuje pobyt na venkově a v přírodě, součástí je 

turistika, cykloturistika, hipoturistika
22

 nebo vinařská turistika
23

. Cílem nejsou pouze aktivity 

v přírodě, ale také zprostředkování života na vesnici s jeho zvyky, tradicemi a folklórem. 

 V Marketingové strategii rozvoje CR v MSK pro léta 2009-2013 je uvedeno, že počet 

zařízení poskytující produkty spojené s agroturistikou je málo, ve většině případů je 

nevyhovující také jejich zařízení, nízká je celková kapacita lůžek. V současné době 

venkovská turistika ani hipoturistika nepředstavuje konkurenční výhodu MSK, nicméně 

potenciál v sobě mají oblasti Poodří, Opavsko, Jeseníky a Beskydy. 

  Dalším statistickým údajem, který má vliv i na intenzitu cestování, je výše příjmů 

domácností či výše příjmů důchodů, neboť cestování na jedné straně patří k oblíbeným 

volnočasovým aktivitám, za které domácnosti a senioři utrácejí své finanční prostředky, 

na druhé straně s poklesem disponibilních prostředků lze předpokládat, že domácnosti a 

senioři podniknou méně cest a tyto cesty budou jak časově, tak i vzdálenostně kratší. 

Tab. 3.2: Průměrné příjmy domácností a výše důchodu v MSK v letech 2005-2010 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměrný roční čistý peněžní příjem na osobu (Kč) 96 418  97 525  104 947  114 733  123 460  127 160  

Průměrná měsíční výše důchodu celkem (Kč) 7 596  8 040  8 590  9 446  9 820  9 898  

Zdroj: Český statistický úřad, Statistická ročenka MSK; vlastní zpracování 

 

 

                                      
22

 Hipoturistika je nový způsob trávení volného času na koňském hřbetě, přičemž se jedná o pobyt v přírodě.  
23

 Vinařská turistika představuje široké spektrum aktivit soustředěných kolem vína, vinařství, sklepů, vinic a 

vinařských regionů domácím a zahraničním turistům. Je to forma cestovního ruchu, jejíž účastníci jsou 

motivováni poznáváním způsobu pěstování vína v tradičních vinařských oblastech, ochutnávkami vín, 

procítěním atmosféry vinařských sklípků, vináren, vinoték, nákupem archivních i nových vín. 
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Tab. 3.3: Průměrná roční míra inflace (v %) ČR v letech 2005-2010 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměrná roční míra inflace (%)
24

 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 

Zdroj: Český statistický úřad; Statistiky; Inflace; vlastní zpracování  

Z tab. 3.2 je zřejmé, že postupně narůstá hodnota příjmů domácností. V letech 2005-2010 se 

průměrný roční čistý peněžní příjem na osobu zvýšil o 30 742 Kč. V roce 2010 činil průměrný 

roční peněžní příjem na osobu 127 160 Kč, což je o 17,5 % více než v roce 

před hospodářskou krizí (rok 2007). Co se týče průměrné měsíční výše důchodu, tak z tab. 3.2 

lze dále zaznamenat, že se příjem důchodu mírně zvyšuje. V letech 2005-2010 se průměrná 

měsíční výše důchodu zvýšila o 2 302 Kč. V roce 2010 byl tento příjem větší o 1 308 Kč než 

v roce 2007. Jestliže tyto ukazatele porovnáme s průměrnou roční mírou inflace, můžeme říci, 

že kupní sílu vyšších příjmů domácností do značné míry znehodnotila cenová inflace, která 

dosáhla v roce 2008 průměru 6,3 %, což je 2x více než v předcházejícím roce. Meziroční růst 

inflace způsobil cenové pohyby v oblasti bydlení a výživy. Domácnosti z důvodu obav 

hospodářské krize méně utráceli a více spořily, proto docházelo k nárůstu jejich příjmů. 

V důsledku světové hospodářské krize se tato pozitivní situace nemusí významně projevit 

na intenzitě cestování, protože roste nezaměstnanost u mladých lidí, takže jejich příjmy jsou 

touto situací negativně postiženy více než důchody seniorů.  

Ekonomické faktory 

  Ekonomický potenciál MSK je významný. Jeho podíl na hrubém domácím produktu 

(dále jen HDP)
25

 České republiky je více méně stabilní, v roce 2006 a 2007 se na něm podílel 

10,1 %, v roce 2008 10,2 %, a v roce 2009 a 2010 se podílel 9,8 % (podle údajů Českého 

statistického úřadu). Mezi ekonomické aspekty CR můžeme zařadit i podíl cestovního ruchu 

na tvorbě hrubé přidané hodnoty (dále jen HPH)
26

, tedy ukazatele, kterým lze hodnotit 

výkonnost celé ekonomiky. Jelikož údaje o podílu cestovního ruchu na HDP či na HPH jsou 

na regionální úrovni těžko zjistitelné, je v rámci této diplomové práce sledována pouze 

hodnota HPH vytvořená v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství patřící mezi klíčová 

                                      
24

 Průměrná roční míra inflace vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců 

proti průměru 12 předchozích měsíců a je vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských 

cen. Tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se v úvahu zejména při 

propočtech reálných mezd, důchodů apod. 
25

Hrubý domácí produkt je klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Představuje souhrn hodnot přidaných 

zpracováním ve všech odvětvích v činnostech považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. 

včetně služeb tržní i netržní povahy). Používá se pro měření výkonnosti celé ekonomiky. Slouží ke srovnání 

míry ekonomického rozvoje dané země respektive regionů. 
26

Hrubá přidaná hodnota představuje hrubý domácí produkt bez daní a dotací na produkty (při třídění podle 

odvětví nelze daně případně dotace na produkty na odvětví rozdělit). 
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odvětví pro cestovní ruch. Ubytování, stravování a pohostinství najdeme ve struktuře 

CZ-NACE
27

 pod písmenem I. Toto odvětví zahrnuje činnosti jednotek, které poskytují 

zákazníkům služby ubytování, přípravy občerstvení, jídel či nápojů pro okamžitou spotřebu.  

  V následující tab. 3.4 lze vypozorovat, že se odvětví Ubytování, stravování a 

pohostinství nejméně na tvorbě HPH v Moravskoslezském kraji podílelo v roce 2007, a to 

1,1 %, tj. zhruba 3,7 mld. Kč. Od tohoto roku se hodnota vytvořena v rámci tohoto odvětví 

postupně zvyšuje. Nejvyšší hodnoty za posledních 6 let bylo dosaženo v roce 2010, ve které 

se toto odvětví podílelo na tvorbě HPH 1,6 %, tj. zhruba 5,3 mld. Kč. Z těchto uvedených 

skutečností vyplývá, že hospodářská krize neovlivnila HPH vytvořenou v rámci uvedeného 

odvětví. Důvodem, proč podílově rostla HPH vytvořená v odvětví Ubytování, stravování a 

pohostinství, je pokles průmyslových odvětví v posledním období. Na závěr lze říci, že 

jestliže roste HPH vytvořená v daném odvětví, většinou roste počet pracovníků zaměstnaných 

v tomto sektoru. O této skutečnosti se můžeme přesvědčit v tab. 3.5. 

Tab. 3.4: Hrubá přidaná hodnota vytvořená v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství 

v ČR a Moravskoslezském kraji v letech 2005-2010 

Zdroj: Český statistický úřad, Makroekonomika MSK; vlastní zpracování  

  Dalším klíčovým ukazatelem ukazující ekonomický potenciál MSK je zaměstnanost 

v cestovním ruchu. Jedná se o ukazatele lehce zjistitelného na regionální úrovni. 

Na následující tab. 3.5 je znázorněn vývoj počtu osob zaměstnaných v národním hospodářství 

(dále jen NH) podle odvětví CR, resp. v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství, 

v letech 2005-2010. Tyto údaje o počtu osob zaměstnaných v NH jsou přepočítány z celkové 

zaměstnanosti. Na základě tab. 3.5 lze říci, že od roku 2005 docházelo v MSK k poklesu 

počet osob zaměstnaných v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství. Tento klesající 

                                      
27

 Mezinárodní klasifikace ekonomických činností, která se používá pro zařazení ekonomických subjektů 

do různých odvětví na základě činnosti, kterou se zabývají. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 

nahradila od 1. ledna 2008 klasifikaci OKEČ. CZ-NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny 

hospodářství za posledních 15 let a je lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Česká republika 

Hrubá přidaná hodnota celkem (mil. Kč) 2 807 821 3 037 204 3 304 348 3 479 922 3 370 477 3 404 655 

z toho bytování, stravování a pohostinství (%) 2,3 2,1 2,2 2,1 1,9 1,9 

 
Moravskoslezský kraj 

Hrubá přidaná hodnota celkem (mil. Kč) 291 703 307 577 335 074 355 694 330 279 333 597 

z toho ubytování, stravování a pohostinství (%) 1,5 1,2 1,1 1,4 1,5 1,6 
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trend pokračoval i v následujících letech, zlom nastal v roce 2008, ve kterém se počet osob 

zaměstnaných v tomto odvětví začal pomalu zvyšovat. V tomto roce, v odvětví Ubytování, 

stravování a pohostinství, bylo zaměstnáno 14 913 osob, což je o 25 osob více, oproti roku 

2007. V roce 2009 se zvýšil počet zaměstnaných osob z 14 913 z roku 2008 na 17 565, tj. 

o 15 % více. V roce 2010 bylo zaměstnáno v tomto odvětví cca o 1 tis. osob více než v roce 

2009.  Z těchto skutečností vyplývá, že hospodářská krize na zaměstnanost v odvětví 

Ubytování, stravování a pohostinství neměla žádný vliv.  

 

Tab. 3.5: Počet zaměstnaných osob v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství v ČR a 

v MSK v letech 2005-2010 

Zdroj: Český statistický úřad, Statistická ročenka MSK; vlastní zpracování  

  Nezbytnou podmínkou pro rozvoj CR je tzv. základní turistická infrastruktura, tj. 

ubytovací a stravovací zařízení a dopravní infrastruktura. Turistická infrastruktura představuje 

soubor organizačně-technických předpokladů pro uspokojování předpokladů účastníků CR.  

  Podle údajů Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) do MSK cestují spíše méně 

nároční klienti, kteří zejména vyhledávají 3 hvězdičkové hotely a penziony. Dále lze zjistit, že 

se v tomto kraji nenachází žádný pětihvězdičkový hotel. Nejvyšší úroveň ubytovacích 

zařízení jsou tedy čtyřhvězdičkové hotely, kterých je nejvíce v Ostravě (4 hotely).   

  V tab. 3.6 jsou obsaženy údaje o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení (dále 

jen HUZ)
28

 podle kategorie. Z této tabulky vyplývá, že se návštěvnost HUZ podle kategorie 

od roku 2007 snižuje. V období, kdy se hospodářská krize nejvíce projevila, byl zpozorován 

prudký pokles celkové návštěvnosti HUZ. Když porovnáme rok 2007 a 2009, zjistíme, že 

HUZ navštívilo v roce 2009 o 57 222 hostů méně než v roce 2007. V následujícím roce, tj. 

rok 2010, bylo o 115 536 hostů méně než v roce 2007 a o 58 314 hostů méně, oproti roku 

2009. Zaměříme-li se na nejnavštěvovanější HUZ z hlediska kategorie, dojdeme k výsledku, 

                                      
28

 Hromadnými ubytovacími zařízeními se rozumí zařízení s minimálně pěti pokoji či deseti lůžky, které 

pravidelně či nepravidelně poskytují přechodné ubytování hostům za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, 

služební cesty, školení, kurzu, kongresu, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech. Mezi 

hromadná ubytovací zařízení patří hotely, penziony, chatové osady, kempy, turistické ubytovny, ostatní 

ubytovací zařízení. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Počet zaměstnanců v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství 

Česká republika 124 900 123 000 121 800 124 200 125 500 123 008 

Moravskoslezský kraj 19 176 16 243 14 888 14 913 17 565 18 584 
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že se v roce 2009 ve 3hvězdičkových hotelech návštěvnost snížila o 19 318, oproti roku 2007 

a v penzionech o 27 226. V roce 2010 se tato situace v MSK nestabilizovala, naopak došlo 

ještě k většímu poklesu návštěvnosti téměř u všech typů HUZ. Výjimku tvoří návštěvnost 

ve čtyřhvězdičkových hotelech, kde se počet hostů začal po hospodářské krizi zvyšovat. 

Z tohoto faktu vyplývá, že roste poptávka po ubytování ve vícehvězdičkových hotelích, ale 

kraj na tuto situaci není připraven. Růst návštěvnosti čtyřhvězdičkových hotelů může být dáno 

rostoucím počtem těchto druhů hotelů, kterých bylo v roce 2005, na území MSK, 7 a v roce 

2010 jejich počet vzrostl na 16. Důvodem může být také nižší cena pokojů v hotelích vyšší 

kategorie, která mohla být snížena v důsledku většího počtu tohoto typu ubytovacích zařízení, 

což způsobilo, že je luxusnější ubytování dostupnější pro větší počet turistů a také pro turisty, 

kteří si drahý hotel v předchozích letech nemohli dovolit. Turisté raději zvolí ubytování 

v luxusnějším hotelu za srovnatelnou cenu s ubytováním nižšího typu. 

Tab. 3.6: Návštěvnost HUZ v MSK podle kategorie v letech 2005-2010 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  

Hosté 

Návštěvnost HUZ celkem (k 31.12.) 596 130 609 436 642 916 640 128 585 694 527 380  

v tom Hotel ***** 0 0 0 0 0 0 

Hotel, motel, botel **** 58 422 65 079 77 221 73 642 75 688 83 220  

Hotel, motel, botel *** 166 062 159 204 186 081 189 722 166 763 137 970  

Hotel, motel, botel ** 71 641 77 110 76 509 50 976 44 011 39 275  

Hotel, motel, botel * 27 986 32 881 32 600 54 338 47 299 45 247  

Hotel garni ****,***,**,* i.d.
29

 6 505 12 700 24 131 17 032 14 524  

Penzion 86 099 81 743 94 021 77 554 66 795 59 950  

Kemp 17 239 27 681 22 679 22 932 26 644 16 244  

Chatová osada i.d.
29

 6 400 6 162 6 928 7 120 5 399  

Turistická ubytovna i.d.
29

 34 374 32 276 34 807 28 007 23 645  

Ostatní HUZ 113 596 118 459 102 667 105 098 106 335 101 906  

Zdroj: Český statistický úřad. Veřejná databáze, Služby, Cestovní ruch; vlastní zpracování 

   

  Pokud se zaměříme na podrobnější návštěvnost v HUZ, resp. počet rezidentů a počet 

nerezidentů v letech 2005-2010, který je znázorněn v tab. 3.7, zjistíme, že se počet domácích 

turistů v roce 2005-2007 zvyšoval. V roce, kdy vypukla hospodářská krize, tj. rok 2008, se 

jejich návštěvnost v HUZ neustále snižuje. U zahraničních turistů byla zpozorována podobná 

situace. Jejich počet se zvyšoval od roku 2005 až do roku 2008 a od roku 2009 začal trvale 

klesat. Tuto situaci se nepodařilo stabilizovat ani v následujícím roce. Z tab. 3.7 lze dále 

                                      
29

 Důvěrný statistický údaj 
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vypozorovat, že se počet rezidentů v letech 2005-2007 zvýšil o 22 300 osob. V roce 2008 

navštívilo MSK o 1,4 % méně domácích turistů oproti roku 2007 a v roce 2009 to bylo 

o 7,5 % méně oproti roku 2007. V roce 2010, dle údajů ČSÚ, z celkové počtu ubytovaných 

bylo 426 048 rezidentů, což představovalo 80,8 %, oproti roku 2008 jich bylo méně o 15,4 %. 

Co se týče nerezidentů, tak lze říci, že v letech 2005-2008 se jejich počet zvýšil z 107 560 

(2005) na 136 316 (2008), což je o 26,7 % více. V roce 2008 se počet nerezidentů, oproti roku 

2007, zvýšil o 3 %. Podle údajů ČSÚ z celkového počtu ubytovaných v roce 2010 bylo 

101 332 nerezidentů, což představovalo 19,2 %, oproti roku 2008 jich bylo méně o 25,7 %. 

Z těchto uvedených skutečností plyne, že se hospodářská krize projevila nejen v celkové 

návštěvnosti MSK, ale také ve snížení počtu domácích a zahraničních turistů. Lze tedy říci, že 

území MSK kraje po vypuknutí hospodářské krize navštěvuje stále méně turistů. Tuto situaci 

se nepodařilo stabilizovat ani v následujícím roce. 

 

Tab. 3.7: Počet hostů v HUZ Moravskoslezského kraje v letech 2005-2010 

Zdroj:Český statistický úřad. Statistická ročenka MSK.; vlastní zpracování 

 

  Zaměříme-li se na návštěvnost v HUZ z hlediska sezónních trendů, zjistíme, že největší 

zájem o návštěvu Moravskoslezského kraje je v letních měsících. Tuto uvedenou skutečnost 

lze vypozorovat z grafu 3.1. Mezi nejnavštěvovanější turistické cíle na území MSK (dle 

České centrály cestovního ruchu) patří Svět miniatur, Sklep strašidel, Slezskoostravský hrad, 

Regionální muzeum Kopřivnice, Slezské muzeum Opava, Hornické muzeum OKD, 

Zoologická zahrada, Galerie výtvarného umění a Dinopark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet hostů celkem (k 31.12.) 596 130 609 436 642 916 640 128 585 694 527 380 

z toho rezidenti 488 570 496 768 510 870 503 812 472 404 426 048 

z toho nerezidenti 107 560 112 668 132 046 136 316 113 290 101 332 
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Graf 3.1: Hosté v HUZ Moravskoslezského kraje z hlediska sezónnosti v letech 2005-2010 

Zdroj: Český statistický úřad. Statistiky, Cestovní ruch, Časové řady; vlastní zpracování 

 

  Z grafu 3.1 zaznamenat rostoucí trend počtu hostů ve všech ročních obdobích a to 

v letech 2005-2007. V roce 2008 došlo k mírnému nárůstu počtu hostů na jaře a v zimě 

v porovnání s rokem 2007. Jiná situace nastala v létě a na podzim, kdy počet návštěvníků 

naopak klesl. Na jaře 2008 navštívilo MSK o 5 790 hostů více než v roce 2007, v zimě 2008 

o 6 530 více než v předchozím roce. Dle grafu 3.1 lze říci, že od roku 2008, kdy začala 

hospodářská krize, dochází k výraznému poklesu počtu hostů ve všech ročních obdobích. 

Tato situace se nezměnila ani po hospodářské krizi, naopak byl zaznamenán ještě další pokles 

počtu hostů.  V období 2007-2010 došlo k největšímu poklesu počtu hostů v letních měsících. 

V létě roku 2010 navštívilo MSK o 34 964 hostů méně než v roce 2007, na jaře o 29 406 

hostů méně, na podzim o 34 075 a v zimě o 17 091 hostů méně než v roce 2007. Lze tedy říci, 

že hospodářská krize výrazněji ovlivnila návštěvnost MSK z hlediska sezónních trendů. 

 

  V následující tab. 3.8 je uveden vývoj počtu přenocování v HUZ za období 20052010. 

Je zřejmé, že se počet přenocování od roku 2005 neustále snižuje, přičemž v období 

propuknutí krize byl zaznamenán prudší pokles než v předchozích letech. Pro úplnost této 

skutečnosti můžeme uvést, že v období 2005-2007 celkový počet přenocování na území MSK 

klesl o 29 065 a v období 2008-2009 o 77 512. V roce 2010 přenocovalo v ubytovacích 

zařízeních cca 1,7 mil. osob, což bylo o 10,1 % méně než v roce 2008. Podle údajů ČSÚ 

z celkového počtu přenocovaných v roce 2010 bylo 1 469 820 rezidentů, což představovalo 
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84,8 % a 264 112 nerezidentů, což představovalo 15,2 %. Dále lze z této tab. 3.8 vyčíst, že 

hospodářská krize neměla vliv na počet přenocování rezidentů, ten se snižuje již od roku 

2005. V roce 2005 přenocovalo na území MSK 1 751 583 rezidentů, v roce 2010 1 469 820 

rezidentů, což je o 281 763 přenocování méně než v roce 2005. Jiná situace nastala u počtu 

přenocování nerezidentů, zde hospodářská krize měla vliv. Zatímco v období 

před hospodářskou krizí byla zpozorována narůstající tendence počtu přenocování 

nerezidentů, tak v období probíhající hospodářské krize naopak klesající. Jestliže porovnáme 

rok 2007 a 2008, zjistíme, že v roce 2008 bylo počet přenocování nerezidentů o 3,5 % méně 

než v roce 2007. Po období, kdy vypukla hospodářská krize, tj. rok 2010, bylo počet 

přenocování nerezidentů o 20,8 % méně než v roce 2008.  

 

Tab. 3.8: Počet přenocování v HUZ Moravskoslezského kraje v letech 2005-2010 
 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet přenocování celkem (k 31.12.) 2 065 271 2 055 704 2 036 206 1 928 769 1 851 257 1 733 932 

z toho rezidenti 1 751 583 1 726 761 1 690 871 1 595 485 1 570 607 1 469 820 

z toho nerezidenti 313 688 328 943 345 335 333 284 280 650 264 112 

Zdroj: Český statistický úřad. Statistická ročenka MSK; vlastní zpracování 

  Uvedené data vypovídají o zřetelném poklesu počtu návštěvnosti turistů a s ním 

spojeném poklesu výnosů majitelů českých hotelů, penzionů, chat, restaurací apod. 

Pro zvýšení konkurenceschopnosti je důležité investovat do infrastruktury a zlepšovat 

spolupráci jednotlivých úřadů a firem podnikajících v oblasti turismu. 

  Dalším ukazatelem spadající do ekonomických faktorů jsou průměrné výdaje na 1 den 

domácí cesty. Údaje za rok 2010 nebyly k dispozici. 

Tab. 3.9: Průměrné výdaje rezidentů MSK na 1 kratší nebo delší cestu
30

 v letech 2005-2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Průměrné výdaje na 1 kratší cestu (Kč) 731 894 756 1 000 934 

Průměrné výdaje na 1 delší cestu (Kč) 1 569 3 368 3 275 4 230 3 002 

Zdroj: Český statistický úřad. Statistická ročenka MSK; vlastní zpracování 

                                      
30

 Delší cestou se rozumí cesta za účelem trávení volného času a rekreace, při které osoba alespoň 4x za sebou 

přenocovala mimo své obvyklé prostředí. Kratší cestou se rozumí cesta za účelem trávení volného času a 

rekreace, při které osoba alespoň 1x a nejvíce 3x nepřetržitě přenocovala mimo své obvyklé prostředí (včetně 

víkendových pobytů). 
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  V roce 2007 dosáhly průměrné výdaje na 1 domácí cestu delší než 4 přenocování 

3 275 Kč a na 1 kratší cestu 756 Kč. V roce 2008 utratili domácí turisté na cestě trvající déle 

než 4 přenocování v průměru o 955 Kč více než v roce 2007. Na cestě trvající méně než 

4 přenocování utratili domácí turistů v průměru o 244 Kč více než v roce 2007. Jiná situace 

nastala v roce 2009. V tomto roce průměrné výdaje na 1 delší cestu klesly ze 4 230 Kč z roku 

2008 na 3 002 Kč, což je o 1 228 Kč méně než v roce 2008. Co se týče průměrných výdajů 

na 1 kratší cestu, i zde se průměrné výdaje v roce 2009 snížily a to o 66 Kč. Lze tedy říci, že 

se hospodářská krize projevila v roce 2009 a to zejména u průměrných výdajů na 1 delší 

cestu. 

Realizační faktory 

  Ubytovací zařízení zaujímají klíčovou pozici v rámci turistické infrastruktury. Jejich 

počet odráží význam CR v regionu. Bez dostatečného počtu kvalitních ubytovacích objektů je 

rozvoj CR velmi omezený. Důležitým ukazatelem pro hodnocení kapacity ubytovacích 

zařízení je čisté využití lůžek udávající čistou obsazenost stálých lůžek, která byla hostům 

skutečně k dispozici. 

Tab. 3.10: Počet HUZ, jejich pokojů a lůžek v MSK v letech 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet HUZ k 31.12. 470 465 469 468 447  405  

Pokoje k 31.12. 9 665 9 406 9 527 10 127 9 931  9 251  

Lůžka k 31.12. 25 972 25 404 25 676 26 852 25 935  23 785  

Zdroj: Český statistický úřad, Statistická ročenka MSK; vlastní zpracování  

  V roce 2010 se podle údajů ČSÚ v Moravskoslezském kraji nacházelo 405 HUZ s 9 251 

pokoji a 23 785 lůžky. V roce 2007 bylo v MSK o 4 HUZ více než v roce 2006. V tomto roce 

došlo také ke zvýšení počtů pokojů o 121 a počtu lůžek o 272. V období, kdy začala 

hospodářská krize, byl zpozorován pokles počtu HUZ, na druhé straně ale došlo ke zvýšení 

počtů pokojů a lůžek. V porovnání s rokem 2007, bylo v roce 2008 v MSK o 600 pokojů a 

o 1 176 lůžek více. Jiná situace nastala v následujícím roce, kdy se počet HUZ, pokojů a lůžek 

snižoval. Z tab. 3.10 je zřejmé, že po vypuknutí hospodářská krize dochází ke stálému 

snižování počtu HUZ, pokojů a lůžek. 

  Celkově lze říci, že ubytovací kapacity v MSK jsou stále slabinou CR. Většina zařízení 

má zastaralé vybavení, slabou stránkou je rovněž špatná úroveň vzdělání personálu, nízká je 

také úroveň poskytovaných služeb. Na některých místech kraje se však situace obrací 
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k lepšímu. Problémem je rovněž i nízké využití ubytovacích kapacit, které je hluboce 

pod průměrem ČR.  

Graf 3.2: Čisté využití lůžek (ČVL) v MSK a ČR (v %) v letech 2005-2010 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad, Statistická ročenka MSK; vlastní zpracování  

 

 

 V tomto grafu 3.2 jsou obsaženy údaje o čistém využití lůžek v letech 2005-2010. 

Zatímco v ČR v letech 2005-2007 byl zaznamenán stagnující charakter, v MSK docházelo 

k nárůstu čistého využití lůžek. Od roku 2008 dochází k postupnému snižování obsazenosti 

stálých lůžek, a to, jak v ČR, tak i v MSK. Největší pokles čistého využití lůžek v MSK byl 

zpozorován v období, kdy se krize nejvíce projevila, tj. v roce 2009, kdy došlo ke snížení 

obsazenosti lůžek o 3,9 %. V ČR se čisté využití lůžek snížilo z 35,7 % z roku 2008 

na 34,6 % v roce 2009, což je o 1,1 % méně. V roce 2010, tj. rok po krizi, došlo k mírnému 

nárůstu obsazenosti lůžek na území MSK ve výši 0,6 %, zatímco v ČR došlo k dalšímu 

poklesu a to o 1,8 %, ve srovnání s rokem 2009. Podle grafu 3.2 lze říci, že v ČR dlouhodobě 

klesá čisté využití lůžek, zatímco v MSK dochází k poklesu až v období hospodářské krize.  
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Graf 3.3: Využití pokojů (VP) v MSK a ČR (v %) v letech 2005-2010 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Zdroj: Český statistický úřad, Statistická ročenka MSK; vlastní zpracování  

 

 V roce 2005 činilo čisté využití pokojů v ČR 42,4 %, v roce 2009 to bylo již jen 38,7 %, 

což je o 3,7 % méně, než v roce 2005. Na území MSK i ČR v letech 2005-2007 docházelo 

ke zvyšování čistého využití pokojů. V roce 2008 kleslo čisté využití pokojů v MSK z 34,4 % 

(z roku 2007) na 33,1 %, tj. o 1,3 % méně, než v roce 2007. V ČR v roce 2008 byl 

zaznamenán pokles pouze o 0,4 %, ve srovnání s rokem 2007. V následujícím roce, tj. rok 

2009, došlo k prudšímu poklesu obsazenosti pokojů a to jak v ČR, tak v MSK. V tomto roce 

v ČR došlo ke snížení o 3,7 % a v MSK o 4,1 %, v porovnání s rokem 2008. V roce 2010 byl 

zpozorován rostoucí charakter čistého využití pokojů v ČR, a stagnující charakter v MSK 

V souhrnu lze říci, že hospodářská krize měla vliv na snižování obsazenosti pokojů v MSK i 

ČR. 

 

 Závěrem lze říci, že hospodářská krize v Moravskoslezském kraji měla na indikátory, 

podle kterých lze posoudit situaci v cestovním ruchu, odlišný vliv. Demografický vývoj 

obyvatelstva byl charakterizován úbytkem obyvatel. V roce 2008 a 2009 byl zpozorován 

prudší pokles celkového počtu obyvatel než v předcházejících letech. Zatímco u obyvatel 

ve věku 0-14 let a 65 a více let nebyla v tomto období zpozorována žádná výrazná změna, tak 

u obyvatel ve věku 15-64 let byl zaznamenán prudší pokles v tomto období. V letech 

2005-2007 došlo k poklesu obyvatel ve věku 15-64 let o 2 634 osob, zatímco v letech 

2008-2009 došlo k poklesu obyvatel v této kategorii o 6 786 osob. Počet obyvatel ve věku 

0-14 let se snížil v období 2005-2007 o 7 337 osob a v období 2008-2009 pouze o 798 osob. 
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Zaměříme-li se na celkový počet obyvatel, tak můžeme říci, že v letech 2005-2007 poklesl 

počet obyvatel o 872 osob a v letech 2008-2009 o 2 882 osob. Tento pokles byl způsoben 

migrací.   

 Prvním indikátorem, spadající do ekonomických faktorů, který byl v rámci analýzy 

sledován, byla HPH vytvořená v klíčovém odvětví pro cestovní ruch, tj. odvětví Ubytování, 

stravování a pohostinství. Zde bylo zjištěno, že v období hospodářské krize docházelo 

ke zvyšování hodnoty vytvořené v tomto odvětví. Nejnižší hodnoty vytvořené v odvětví 

Ubytování, stravování a pohostinství v letech 2005-2010 bylo dosaženo v roce 2007 a to 

na úrovni 1,1 %, což představovalo zhruba 3,7 mld. Kč z celkové HPH vytvořené v národním 

hospodářství. V období začínající krize se tato HPH vytvořená v odvětví Ubytování, 

stravování a pohostinství zvýšila z 3,7 mld. Kč z roku 2007 na 4,9 mld. Kč v roce 2008. 

V roce 2009 se zvýšila HPH vytvořená v tomto odvětví ze 1,4 % z roku 2008 na 1,5 %. 

V roce 2010 se podílelo toto odvětví na tvorbě HPH 1,6 %, což je zhruba 5,3 mld. Kč. Jak už 

bylo zmíněno výše, důvodem, proč se podílově HPH v tomto odvětví zvyšovala, je pokles 

průmyslových odvětví v daném období. Tato situace měla také vliv na následující indikátor a 

tím byla zaměstnanost v cestovním ruchu, resp. v odvětví Ubytování, stravování a 

pohostinství. Jestliže roste HPH vytvořená v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství, je 

pravděpodobné, že poroste i zaměstnanost v tomto odvětví. Na tyto dva uvedené indikátory 

neměla hospodářská krize žádný vliv.  

 V rámci ekonomických faktorů byla dále sledována návštěvnost ubytovacích zařízení 

podle kategorie; celkový počet hostů, resp. počet rezidentů a nerezidentů; počet hostů 

z hlediska sezónnosti; počet přenocování v HUZ a průměrné výdaje domácích turistů na 1 den 

domácí cesty. Co se týče návštěvnosti ubytovacích zařízení podle kategorie, tak v rámci 

analýzy bylo zjištěno, že hospodářská krize měla vliv na návštěvnost tříhvězdičkových hotelů 

a penzionů. Z tab. 3.6, znázorňující návštěvnost HUZ podle kategorie, jasně vyplývá, že 

zatímco v letech 2005-2007 docházelo spíše ke zvýšení návštěvnosti ubytovacích zařízení 

tohoto typu, v letech probíhající krize tomu bylo naopak. Největší pokles návštěvnosti byl 

zpozorován ve tříhvězdičkových hotelech či motelech, a to o 22 959 osob. U zbývajících 

ubytovacích zařízení byl zpozorován dlouhodobý klesající trend, výjimku tvořila návštěvnost 

čtyřhvězdičkových hotelů, kde docházelo k nárůstu počtu hostů. Dalším indikátorem byl 

celkový počet hostů, a to jak rezidentů, tak nerezidentů, jenž  pobývali na území MSK. 

Pomocí analýzy byla zjištěna každoroční narůstající tendence počtu domácích návštěvníků, 

díky tomu roste celkový počet návštěvníků a to do roku 2007. Zlom nastal v roce 2008, kdy se 

počet hostů začal snižovat. Tento klesající trend pokračoval až do roku 2010. Tento trend platí 
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i pro zahraniční turisty, jejich vliv, ale není pro CR, tak významný. Z hlediska sezónních 

trendů bylo zjištěno, že největší zájem o návštěvu MSK bylo v letních měsících. Zatímco se 

zájem o návštěvu MSK ve všech ročních obdobích, před hospodářskou krizí, zvyšoval, tak po 

jejím vypuknutí začal postupně výrazněji snižovat. K nejvýraznějšímu poklesu v období 

2008-2009 došlo v podzimních měsících, kdy pokles návštěvníků poklesl o 20 886 osob. 

Problémem byl i počet přenocování a to jak celkově, tak u zahraniční klientely, kdy průměrný 

počet přenocování po vypuknutí hospodářské krize klesal. Na přenocování domácích turistů 

neměla hospodářská krize žádný vliv. Posledním sledovaným indikátorem, v rámci 

ekonomických faktorů, byly průměrné výdaje domácích turistů na 1 den domácí cesty. 

U tohoto ukazatele bylo zjištěno, že se hospodářská krize projevila až v roce 2010 a to 

zejména u průměrných výdajů domácích turistů na 1 delší cestu, které se v tomto roce snížily 

o 1 228 Kč a průměrné výdaje na 1 kratší cestu se snížily pouze o 66 Kč, ve srovnání s rokem 

2009. Co se týče ukazatele celkového počtu zařízení, lze říci, že v dlouhodobém pohledu 

jejich počet v MSK stagnuje, přičemž v roce 2010 byl nejnižší od roku 2005. Naopak v roce 

2008 skokově narostl počet pokojů a lůžek. V roce 2009, kdy se nejvíce projevila 

hospodářská krize, začal celkový počet ubytovacích zařízení, pokojů a lůžek výrazněji klesat. 

V důsledku poklesu celkové návštěvnosti MSK se snížil počet ubytovacích zařízení, protože 

se nevyplatilo některé typy ubytovacích zařízení provozovat. Tato situace se projevila 

v posledním sledovaném ukazateli a to v čistém využití lůžek a pokojů. I zde se hospodářská 

krize projevila. Zatímco v letech 2005-2007 se čisté využití lůžek a pokojů zvyšovalo, 

v letech 2008-2009 naopak snižovalo. Obsazenost stálých lůžek se snížila z 27,4 % z roku 

2007 na 26 % v roce 2008 a v roce 2009 na 23,5 %, což je o 3,9 % méně, než v roce 2007. 

U obsazenosti pokojů byla situace obdobná. V roce 2008 se snížilo čisté využití pokojů 

na 33,1% a v roce 2009 na 29 % z 34,4 % z roku 2007. Zatímco se podařilo obsazenost 

stálých lůžek v roce 2010 více stabilizovat, čisté využití pokojů zůstalo na stejné úrovni. 

  

 Na závěr lze říci, že hospodářská krize měla negativní vliv téměř na všechny sledované 

ukazatele, výjimku tvoří pouze ukazatelé ukazující ekonomický potenciál MSK a to HPH 

vytvořená v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství a zaměstnanost v tomto odvětví; 

počet přenocování u domácích turistů a všechna ubytovací zařízení kromě penzionů a 

tříhvězdičkových hotelů. 
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3.2.3 Turistický potenciál Jihočeského kraje 

  Jihočeský kraj leží převážně na jihu Čech, ale okolím Dačic zasahuje i na Moravu. 

Podstatnou část hranic kraje tvoří státní hranice s Rakouskem a Německem, dále sousedí 

s krajem Plzeňským, Středočeským, krajem Vysočina a Jihomoravským krajem. Kraj 

představuje především uzavřený celek, jehož jádro tvoří jihočeská kotlina. Zejména 

příhraniční charakter mu poskytuje možnosti efektivní příhraniční spolupráce ve výrobní 

oblasti, oblasti služeb spojené s rozvojem CR, kde je využívána celková atraktivita kraje 

s množstvím kulturních památek a méně narušenou přírodou. 

  Tento kraj je považován za jeden z turisticky nejatraktivnějších regionů ČR a je vnímán 

jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Lze říci, že tento kraj má 

nadstandardní předpoklady pro rozvoj CR oproti jiným regionům ČR, a to díky bohatému 

přírodnímu, kulturnímu a historickému bohatství včetně lázeňské tradice, dobré poloze a 

vhodnými podmínkami pro pěší turistiku, cykloturistiku apod.  

 

Obr. 3.2 Administrativní členění Jihočeského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009-2013 

 

  Dle statistik Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) je prostředí tohoto kraje 

jedno z nejčistších ovzduší v celé ČR. Co se týče přírodního bohatství lze říci, že se zde 

nachází 250 přírodních rezervací a přírodních památek, z toho 24 Národních přírodních 

rezervací a Národních přírodních památek. Dále jsou zde 3 CHKO a to: Šumava, Třeboňsko a 

Blanenský les. Mezi významné přírodní zajímavosti lze zařadit Národní park Šumava, 

Novohradské hory, Třeboňská a Českobudějovická pánev, umělé vodní nádrže (Lipno, Orlík), 

Boubínský a Žofínský prales, CHKO Blanský les či lokalita Česká Kanada. JHC má největší 
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procentní podíl vodních ploch z celkové rozlohy kraje (celkem 4 %). Tvoří ho jak umělé 

nádrže, tak největší rybník ČR Rožmberk (489 ha) nebo největší tuzemské jezero – Černé 

jezero na Šumavě (18,43 ha). Když se zaměříme na kulturní a historické bohatství, zjistíme, 

že se zde nachází největší množství památek v celé ČR a také, že v seznamu UNESCO jsou 

zapsané již 2 památky a to Holašovice a Český Krumlov. Mezi nejnavštěvovanější místa kraje 

patří Státní hrad a zámek Český Krumlov, Státní zámek Hluboká nad Vltavou a ZOO Ohrada 

Hluboká nad Vltavou. Tento kraj nabízí také řadu zámků, hradů, muzeí, galerií, různé 

aktivity, které mohou být pro turisty zajímavé např. Slavnosti Zlaté solné stezky 

v Prachaticích, Holašovické slavnosti, Táborská setkání, otáčivé hlediště v Českém 

Krumlově, hudební festivaly apod.  

  V JHC je také významná lidová architektura, zejména tzv. selské baroko, mezi 

nejznámější památky tohoto druhu je náves v Holašovicích. Dále se zde nacházejí městské 

památkové rezervace – historická města jako České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův 

Hradec, Tábor, Třeboň aj. Z lázeňství stojí za zmínku tradiční lázeňská centra, jako jsou lázně 

v Třeboni, Bechyni či lázně ve Vráži u Písku. 

  Naopak jednou z bariér dalšího rozvoje kraje je infrastruktura CR, např. chybějící 

napojení na dálniční síť ČR či absence vlakových koridorů. Na druhé straně je silnou stránkou 

infrastruktura pro cykloturistiku, rozvinutá síť cyklostezek, příhraniční trasy, síť informačních 

center či řada hraničních přechodů s Rakouskem a Německem. Dalším limitujícím faktorem 

je rozvoj zimních sportů a aktivit v důsledku nižší nadmořské výšky horských center 

nedokáže zimní nabídka JHC konkurovat jiným centrům v ČR (výjimku tvoří snad jen 

rekonstruovaný Skiareál Lipno).
31

  

 

3.2.4 Analýza vybraných faktorů ovlivňující cestovní ruch v Jihočeském kraji 

Demografické faktory 

  JHC je významný turistický region, který je považován za třetí turisticky 

nejatraktivnější region ČR. Svou rozlohou (10 056 km
2
) je druhým největším krajem ČR. 

Počet obyvatel tohoto kraje je 639 096 (k 30.9.2011). 

  V tab. 3.11 je zaznamenán vývoj obyvatelstva, resp. počet osob, které se vystěhovali či 

přistěhovali, počet obyvatel ve věku 0-14 let, 15-64 let a osob ve věku 65 a více let, přírůstek 

stěhováním, přirozený a celkový přírůstek. 

                                      
31

 Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009 – 2013 [online, soubor ve formátu PDF]. 

2008-2009 [cit. 2012-02-29],  

Dostupný z www: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1541&par[lang]=CS  

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1541&par%5blang%5d=CS
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Tab. 3.11: Pohyb obyvatelstva v JHC v letech 2005-2010 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet obyvatel (k 31. 12.) 627 766  630 006  633 264  636 328  637 643  638 706  

v tom ve věku  0 - 14 let 93 438  91 943  91 545  91 361  91 668  92 715  

15 - 64 let 446 006  448 209  449 999  450 719  449 281  446 990  

65 a více let 88 322  89 854  91 720  94 248  96 694  99 001  

Přistěhovalí 6 350  6 440  7 146  6 962  5 135  4 916  

Vystěhovalí 4 034  4 402  4 564  4 706  4 380  4 370  

Přírůstek stěhováním 2 316  2 038  2 582  2 256  755  546  

Přírůstek přirozený -262  202  676  808  560  517  

Celkový přírůstek 2 054  2 240  3 258  3 064  1 315  1 063  

Zdroj: Český statistický úřad. Jihočeský kraj, Lidé, Obyvatelstvo; vlastní zpracování 

  Po dobu 6 let JHC vykazoval kladné migrační saldo a zvyšující se počet obyvatel. 

Z výše uvedené tabulky 3.11 je zřejmé, že se od roku 2005 zvyšuje počet osob ve věku 65 a 

více let. Od roku 2005 došlo k nárůstu obyvatel ve věku 65 a více let o 10 679. Co se týče 

obyvatel ve věku 15-64 let, lze říci, že se v letech 2005-2008 jejich počet zvyšoval, zlom 

nastal v roce 2009, kdy byla zaznamenána klesající tendence, která pokračovala i v dalším 

roce. V letech 2005-2008 se počet obyvatel v produktivním věku, tj. 15-64 let, zvýšil o 4 713 

osob. V roce 2010 byl zaznamenán pokles těchto obyvatel o 3 009, ve srovnání s rokem 2007. 

Jiná situace nastala u obyvatel ve věku 0-14 let, kdy se jejich počet v letech 2005-2008 

snižoval, zlom nastal v roce 2009, ve kterém byl zpozorován mírný nárůst. V letech 

2005-2008 klesl počet osob ve věku 0-14 let o 2 077. V roce 2009 došlo k mírnému nárůstu 

těchto obyvatel a to o 307 osob, ve srovnání s rokem 2008. V následujícím roce (2010) se 

zvýšil jejich počet o 1 047 osob, oproti roku 2009. Z těchto uvedených skutečností plyne, že 

dochází ke stárnutí populace, tak jako u MSK. Obecně lze konstatovat, že rychle rostoucí 

počet obyvatel v nejstarších věkových skupinách signalizuje, že tento segment na trhu CR 

získává stále větší podíl a stane se velice lákavým a zajímavým cílovým trhem. Starší věkové 

skupiny upřednostňují kvalitní služby, jistotu, pohodlí a očekávají i infrastrukturu 

přizpůsobenou jejich požadavkům, patří také k typickým zákazníkům cestovních kanceláří. 

Obyvatelé ve věku cca 60-75 let využívají aktivně volný čas k realizaci svých zájmů a 

cestování je pro tuto skupinu vítanou aktivitou, často cestují i s vnoučaty, část těchto seniorů 

nadále pracuje. V popředí této skupiny jsou ozdravné a wellness pobyty, dále kulturní CR a 

mimosezonní nabídky, což je výzva pro všechny destinace k omezení vlivů sezónnosti CR. 

Obyvatelé ve věku 75-85 let se podílejí na cestovním ruchu méně, jsou spíše účastníky 

domácího CR a oblíbeným produktem je zdravotní CR. Obyvatelé cca 85 a více let, vzhledem 
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ke zdravotním omezením ve velké většině, produktů CR nevyužívají. Důležitý je také fakt, že 

dnešní generace starších lidí prokazuje v mnoha směrech „mladší“ chování oproti předchozí 

generaci, vývoj, který je spojen s rozvojem blahobytu a lepším sociálně-politickým zajištěním 

stáří. Dnešní senioři jsou často zdravotně v takové kondici, že hledají možnost, jak poznat 

nová místa, lidi a také si vynahradit léta strávená prací.  

  I když je stárnutí společnosti jedním z hlavních demografických trendů, které ovlivňuje 

situaci v cestovním ruchu, tak nelze opomenout skupinu mladých cestovatelů, u kterých patří 

cestování dlouhodobě k nejoblíbenějším volnočasovým aktivitám. Mladí lidé představují 

významný segment trhu, který chce cestovat, je ochoten za tyto služby utrácet. Reagují rychle 

na novinky a rádi je zkouší, nebojí se při výběru dovolené podstoupit určité riziko a vyzkoušet 

nový a neobvyklý produkt. Mezi nejčastější motivy cest u mladých lidí se řadí touha 

objevovat nová místa, nové kultury, často podnikají dovolenou a výlety „na vlastní pěst“.  

Další významnou složkou u mladých lidí je cestování za studiem a prací. Mají většinou menší 

požadavky na kvalitu poskytovaných služeb, hledí spíše na zážitky než komfort. Vychází to, 

jak z věku samotného, tak z finančních prostředků. Podstatným rozdílem mezi seniory jako 

cestovateli a mladými lidmi je využití internetu a moderních komunikačních technologií 

ve všech fázích přípravy, nákupu a do jisté míry i realizace cesty. 

  Jak už bylo řečeno v předchozích kapitolách, dalším statistickým údajem, který má vliv 

i na intenzitu cestování, je výše příjmů domácností či výše příjmů důchodů. Tyto údaje 

za Jihočeský kraj lze nalézt v tab. 3.12. 

Tab. 3.12: Průměrné příjmy domácností a výše důchodu v JHC v letech 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměrný roční čistý peněžní příjem na osobu (Kč) 102 844 107 123 112 325 124 381 133 757 133 389 

Průměrná měsíční výše důchodu celkem (Kč) 7 486 7 920 8 462 9 323 9 699 9 767 

Zdroj: Český statistický úřad, Statistická ročenka JHC;  vlastní zpracování 

Tab. 3.13: Průměrná roční míra inflace (v %) ČR v letech 2005-2010 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad; Statistiky; Inflace; vlastní zpracování 

 Z tab. 3.12 je zřejmé, že postupně narůstá hodnota příjmů domácností. V roce 2010 byl 

průměrný roční peněžní příjem na osobu 133 389 Kč, což je o 18,7 % více než v roce 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměrná roční míra inflace (%) 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 
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před hospodářskou krizí (rok 2007). Co se týče průměrné měsíční výše důchodu, tak 

z tab. 3.12 lze dále vypozorovat, že se příjem důchodu mírně zvyšuje. V roce 2010 byl tento 

příjem větší o  1 305 Kč, oproti roku 2007. Jestliže tyto ukazatele porovnáme s průměrnou 

roční mírou inflace, můžeme říci, že kupní sílu vyšších příjmů domácností do značné míry 

znehodnotila cenová inflace, která dosáhla v roce 2008 průměru 6,3 %, což je 2x více než 

v předcházejícím roce. Meziroční růst inflace způsobil cenové pohyby v oblasti bydlení a 

výživy. Domácnosti z důvodu obav hospodářské krize méně utráceli a více spořily, proto 

docházelo k nárůstu jejich příjmů, stejně jako u MSK. V důsledku světové hospodářské krize 

se tato pozitivní situace nemusí významně projevit na intenzitě cestování, protože roste 

nezaměstnanost u mladých lidí, takže jejich příjmy jsou touto situací negativně postiženy více 

než důchody seniorů. 

Ekonomické faktory 

  Jihočeský kraj se výkonností ekonomiky řadí na páté místo. Jeho podíl na HDP České 

republiky je více méně stabilní, v roce 2006 se na něm podílel 5,5 %, v roce 2007 5,3 %, 

v roce 2008 5 %, a v roce 2009 a 2010 se podílel 5,2 %. Lze tedy říci, že v důsledku 

hospodářské krize došlo ke stagnaci HDP v tomto kraji. Vzhledem ke struktuře hospodářství 

kraje naštěstí nebyly dopady krize tak hluboké jako v jiných krajích.  

 

  Jak už bylo řečeno výše, v rámci diplomové práce je dále sledována hodnota HPH 

vytvořená v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství. 

  V následující tab. 3.14 lze vypozorovat, že se odvětví Ubytování, stravování a 

pohostinství nejméně na tvorbě HPH podílelo v roce 2010, a to 1,8 %, tj. zhruba 3,2 mld. Kč a 

v roce 2005 1,9 %, tj. 2,9 mld. Kč. Od roku 2005 se hodnota vytvořená v rámci tohoto odvětví 

postupně zvyšuje. Nejvyšší hodnoty za posledních 6 let bylo dosaženo v roce 2007, ve které 

se toto odvětví podílelo na tvorbě HPH 2,6 %, tj. zhruba 4,5 mld. Kč. Od toho roku dochází 

k postupnému snižování HPH. Z těchto uvedených skutečností vyplývá, že hospodářská krize 

měla minimální vliv na HPH vytvořené v rámci uvedeného odvětví. 
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Tab. 3.14: Hrubá přidaná hodnota vytvořená v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství  

v ČR a Jihočeském kraji v letech 2005-2010 

 
Zdroj: Český statistický úřad. Statistiky, Národní účty, Regionální účty; vlastní zpracování 

 

 Dalším klíčovým ukazatelem ukazující ekonomický potenciál JHC je zaměstnanost 

v CR. V následující tab.  3.15 je znázorněn vývoj počtu osob zaměstnaných v národním hospodářství 

podle odvětví CR, resp. v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství, v letech 2005-2010. 

Tyto údaje o počtu osob zaměstnaných v NH jsou přepočítány z celkové zaměstnanosti, stejně 

tak jako u MSK.  

Tab. 3.15: Počet zaměstnaných osob v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství v ČR a 

v JHC v letech 2005-2010 

Zdroj: Český statistický úřad, Statistická ročenka JHC; vlastní zpracování  

  Z této tab. 3.15 je zřejmé, že do roku 2006 docházelo ke zvyšování počtu zaměstnanců 

v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství. V roce 2006 bylo v tomto odvětví zaměstnáno 

o 2 283 osob více než v roce 2005. Od roku 2007 byla zaznamenána klesající tendence počtu 

osob zaměstnaných v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství. Tuto situaci se podařilo 

stabilizovat v roce 2010, kdy bylo, v tomto odvětví, zaměstnáno o 995 osob více než v roce 

2007 (rok před hospodářskou krizí). Z těchto uvedených skutečností vyplývá, že hospodářská 

krize měla vliv na tento ukazatel. 

  Podle údajů ČSÚ a Strategie rozvoje CR lze říci, že do JHC cestují spíše méně nároční 

klienti, kteří zejména vyhledávají 3 hvězdičkové hotely, penziony nebo kempy. Na tomto 

území je velmi rozvinutá nabídka pro „rodinné dovolené“ a méně náročné turisty, je zde ale 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Česká republika 

Hrubá přidaná hodnota celkem (mil. Kč) 2 807 821 3 037 204 3 304 348 3 479 922 3 370 477 3 404 655 

z toho ubytování, stravování a pohostinství (%) 2,3 2,1 2,2 2,1 1,9 1,9 

 
Jihočeský kraj 

Hrubá přidaná hodnota celkem (mil. Kč) 155 847 167 940 174 903 177 055 175 946 176 518 

z toho ubytování, stravování a pohostinství (%) 1,9 2 2,6 2 2 1,8 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Počet zaměstnanců v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství 

Česká republika 124 900 123 000 121 800 124 200 125 500 123 008 

Jihočeský kraj 11 924 14 207 12 543 12 062 11 730 13 538 
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slabší nabídka pro náročné turisty a kongresovou turistiku. V JHC je výrazně nejvyšší počet 

míst pro stany a karavany a nachází se zde 2 pětihvězdičkové hotely. V následující tab. 3.16 

jsou obsaženy údaje o návštěvnosti ubytovacích zařízení podle kategorie.  

Tab. 3.16: Návštěvnost HUZ v JHC podle kategorie v letech 2005-2010 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  

Hosté 

Návštěvnost HUZ celkem (k 31.12.) 1 023 289  1 101 216 978 717 936 032 917 033 892 962 

v tom Hotel ***** i.d.
29

 i.d.
29 i.d.

29 i.d.
29 i.d.

29 i.d.
29 

Hotel, motel, botel **** 135 153 144 081 150 319 187 845 215 622 219 228 

Hotel, motel, botel *** 
i.d.

29
 174 985 179 615 177 688 166 244 154 691 

Hotel, motel, botel ** 46 164 47 557 i.d.
29

 37 348 32 244 25 669 

Hotel, motel, botel * 10 944 i.d.
29

 11 042 i.d.
29

 5 738 i.d.
29 

Hotel garni ****,***,**,* i.d.
29 i.d.

29 i.d.
29 i.d.

29 12 550 i.d.
29 

Penzion 156 891 166 806 157 408 143 952 134 548 123 698 

Kemp 259 304 268 384 204 135 175 448 174 688 166 781 

Chatová osada 30 418 34 597 22 551 19 529 16 822 14 277 

Turistická ubytovna 32 018 34 386 24 989 22 915 23 739 23 803 

Ostatní HUZ 158 434 186 381 153 208 133 444 134 838 124 206 

Zdroj: Český statistický úřad. Veřejná databáze, Služby, Cestovní ruch; vlastní zpracování 

   

  Z této tabulky 3.16 vyplývá, že návštěvnost ubytovacích zařízení dlouhodobě klesá, 

hospodářská krize zde neměla žádný vliv, pouze jen v 3hvězdičkových hotelích. V roce 2009 

se návštěvnost u hotelů, botelů či motelů této kategorie snížila o 13 371, oproti roku 2007. 

Na základě tab. 3.16 lze říci, že pouze u 4 hvězdičkových hotelů se dlouhodobě návštěvnost 

zvyšuje a to od roku 2005. Důvodem rostoucího počtu hostů v 4hvězdičkových hotelích může 

být, stejně jako u MSK, zvýšení počtu hotelů této kategorie, kterých v roce 2005 bylo 20, 

zatímco v roce 2010 jich bylo 28. Vzhledem k tomu, že většinu zahraničních hostů 

v jihočeských ubytovacích zařízení tvoří turisté z Německa, Rakouska a Nizozemska, lze 

předpokládat, že se spíše ubytují ve vícehvězdičkových hotelích, které mohou mít nižší ceny 

ubytování než v posledních letech. 

 

  Pokud si rozebereme návštěvnost v HUZ trochu podrobněji, resp. budeme-li sledovat 

počet rezidentů a nerezidentů na území JHC v letech 2005-2010, který je znázorněn 

v tab. 3.17, zjistíme, že se jejich počet od roku 2006 postupně snižuje. Lze tedy říci, že 

hospodářská krize neměla vliv jak na jejich návštěvnost MSK.. Z tab. 3.17 lze dále 

vypozorovat, že se počet rezidentů v roce 2006 zvýšil o 71 487 osob, oproti roku 2005. V roce 

2007 navštívilo JHC o 13,6 % méně rezidentů, než tomu bylo v roce 2006. V roce 2010, dle 
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údajů ČSÚ, z celkové počtu ubytovaných bylo 605 259 rezidentů, což představovalo 67,8 %, 

oproti roku 2009 jich bylo méně o 4,5 %. Co se týče nerezidentů, tak lze říci, že se v roce 

2006 jejich počet zvýšil cca o 2 %, oproti roku 2005. Počet nerezidentů se v roce 2008 oproti 

roku 2007 snížil o 4,6 %. Podle údajů ČSÚ z celkového počtu ubytovaných v roce 2010 bylo 

287 703 nerezidentů, což bylo o 1,6 % více než v roce 2008. Zatímco u domácích turistů se 

tuto situaci nepodařilo v roce 2010 stabilizovat, u zahraničních turistů ano, a to, možná 

v důsledku snížení cen ubytování či zvýšení počtu některých druhů ubytovacích zařízení. 

 

Tab. 3.17: Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních JHC v letech 2005-2010 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet hostů celkem (k 31.12.) 1 023 289 1 101 216 978 717 936 032 917 033 892 962 

z toho rezidenti 696 327 767 814 663 088 634 917 633 846 605 259 

z toho nerezidenti 326 962 333 402 315 629 301 115 283 187 287 703 

Zdroj: Český statistický úřad, Statistická ročenka JHC; vlastní zpracování  

   

  Zaměříme-li se na návštěvnost HUZ z hlediska sezónních trendů, zjistíme, že největší 

zájem o návštěvu Jihočeského kraje je v letních měsících. Mezi nejoblíbenější místa letní 

dovolené patří Národní park Šumava, okolí Lipenského jezera, horní tok Vltavy od Vyššího 

Brodu k Boršovu nad Vltavou, povodí Lužnice a města Český Krumlov, Písek, Tábor, 

Třeboň, Hluboká nad Vltavou s jejich nejbližším okolím. Od roku 2007 každoročně 

návštěvnost ve všech ročních období klesá. Výjimku, v letech 2008-2010, tvoří pouze zimní 

období, kdy se návštěvnost zvýšila. V zimním období jsou hlavními turistickými oblastmi 

šumavská lyžařská střediska Zadov a Kramolín (Skiareál Lipno). Významným konkurentem 

je v zimních měsících region německých a rakouských Alp. 

 

Tab. 3.18: Hosté v HUZ Jihočeského kraje z hlediska sezónnosti v letech 2005-2010 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

jaro  168 726 176 022 174 085 171 975 167 743 154 543 

léto 549 480 580 078 501 620 466 788 454 745 449 637 

podzim 190 660 221 612 191 173 184 149 179 768 173 374 

zima 114 423 123 504 111 839 113 120 114 777 115 408 

Zdroj: Český statistický úřad. Statistiky, Cestovní ruch, Časové řady; vlastní zpracování 
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  Z tab. 3.18 lze zaznamenat, že od roku 2007 došlo k největšímu poklesu návštěvnosti 

v letních měsících, kdy Jihočeský kraj navštívilo cca o 130 tis. osob méně než v roce 2006. 

Porovnání roku 2007 (tj. rok před hospodářskou krizí) a 2009 (rok, kdy se krize nejvíce 

projevila) lze říci, že v roce 2009 na jaře navštívilo JHC cca o 6 tis. osob méně než v roce 

2007, v létě o 47 tis. osob méně a na podzim o 11 tis. osob méně. Návštěvnost v zimním 

období hospodářská krize neovlivnila. Od roku 2007 se počet osob, které navštívili JHC 

v zimních měsících zvýšil o 3 569. 

 

  V následující tab. 3.19 je uveden vývoj počtu přenocování v HUZ za období 

20052010. Je zřejmé, že se počet přenocování od roku 2006 neustále snižuje, takže lze říci, 

že hospodářská krize zde neměla žádný vliv. V roce 2010 přenocovalo v HUZ cca 

2,7 mil. osob, což bylo o 8,2 % méně než v roce 2008. Podle údajů ČSÚ z celkového počtu 

přenocovaných v roce 2010 bylo 2 094 415 rezidentů, což představovalo 77,2 % a 617 720 

nerezidentů, což představovalo 22,8 %. Jestliže se zaměříme na podrobnější počet 

přenocování, resp. na počet přenocování rezidentů a nerezidentů, zjistíme, že počet 

přenocování domácích turistů v Jihočeském kraji od roku 2006 každoročně postupně klesá. 

V roce 2006 na území JHC vykázala ubytovací zařízení 2 901 670 přenocování domácích 

turistů, což je o 12,9 % více než v roce 2005. V následujícím roce (2007) již přenocovalo 

na území JHC o 553 328 rezidentů méně než v roce 2006. V roce nejvíce se projevující 

hospodářské krize (rok 2009), byl počet přenocování menší o 6,2 %, oproti roku 2007. Dále 

lze z této tab. 3.19 vyčíst, že se počet nerezidentů stále od roku 2005 neustále snižuje. Jestliže 

porovnáme rok 2007 a 2008, zjistíme, že v roce 2008 bylo nerezidentů o 6,3 % méně než 

v roce 2007. Po období, kdy vypukla hospodářská krize, tj. rok 2010, bylo nerezidentů 

o 15,4 % méně než v roce 2008. Z těchto uvedených skutečností lze říci, že hospodářská krize 

neměla na počet přenocování v ubytovacích zařízeních JHC žádný vliv. 

 

Tab. 3.19: Počet přenocování v HUZ Jihočeského kraje v letech 2005-2010 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet přenocování celkem (k 31.12.) 3 490 237 3 746 744 3 127 834 2 954 129 2 855 936 2 712 135  

z toho rezidenti 2 594 018 2 901 670 2 348 342 2 223 988 2 203 903 2 094 415 

z toho nerezidenti 896 219 845 074 779 492 730 141 652 033 617 720  

Zdroj: Český statistický úřad, Statistická ročenka JHC; vlastní zpracování  

  Dalším ukazatelem spadající do ekonomických faktorů jsou průměrné výdaje na 1 den 

domácí cesty. Údaje o tomto ukazateli jsou obsaženy v následující tab. 3.20. 
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Tab. 3.20: Průměrné výdaje rezidentů JHC na 1 kratší nebo delší cestu v letech 2005-2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Průměrné výdaje na 1 kratší cestu (Kč) 989 850 1 179 1 737 1 270  

Průměrné výdaje na 1 delší cestu (Kč) 3 208 4 067 4 083 5 217 3 874  

Zdroj: Český statistický úřad. Statistická ročenka JHC; vlastní zpracování 

  Z této tab. 3.20 je zřejmé, že se průměrné výdaje rezidentů JHC na 1 cestu od roku 2006 

zvyšují, zlom nastal v roce 2009, kdy naplno propukla hospodářská krize. V roce 2007 

dosáhly průměrné výdaje na 1 domácí cestu delší než 4 přenocování 4 067 Kč a na 1 kratší 

cestu 1 179 Kč. V roce 2008 utratili domácí turisté na cestě trvající déle než 4 přenocování 

v průměru o 1 134 Kč více než v roce 2007. Na cestě trvající méně než 4 přenocování utratili 

domácí turistů v průměru o 558 Kč více než v roce 2007. Jiná situace nastala v roce 2009. 

V tomto roce průměrné výdaje na 1 delší cestu klesly z 5 217 Kč z roku 2008 na 3 874 Kč, 

což je o 1 343 Kč méně než v roce 2008. Co se týče průměrných výdajů na 1 kratší cestu, i 

zde se průměrné výdaje v roce 2009 snížily a to o 467 Kč. Lze tedy říci, že se hospodářská 

krize projevila v roce 2009 a to zejména u průměrných výdajů na 1 delší cestu. 

Realizační faktory 

  Jak už bylo jednou řečeno, počet ubytovacích zařízení odráží význam CR v regionu. 

Důležitým ukazatelem pro hodnocení kapacity ubytovacích zařízení je čisté využití lůžek 

udávající čistou obsazenost stálých lůžek, která byla hostům skutečně k dispozici. Tyto dva 

ukazatele si rozebereme v následujícím textu. 

 

Tab. 3.21: Počet HUZ, jejich pokojů a lůžek v Jihočeském kraji v letech 2005-2010 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad, Statistická ročenka JHC; vlastní zpracování  

  V roce 2010 se podle údajů ČSÚ v Jihočeském kraji nacházelo 963 HUZ s 17 465 

pokoji a 49 912 lůžky. V roce 2007 bylo v JHC o 11 HUZ více než v roce 2006. V tomto roce 

došlo také ke zvýšení počtů pokojů o 276 a počtu lůžek o 86. V období, kdy začala 

hospodářská krize, byl zpozorován pokles počtu HUZ, na druhé straně ale došlo ke zvýšení 

počtů pokojů a to v roce 2009. V porovnání s rokem 2008, bylo v roce 2009 v JHC o 38 

pokojů více. Jiná situace nastala v následujícím roce, kdy se počet HUZ, pokojů a lůžek 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet HUZ k 31.12. 995  1 011  1 022  984  974  963  

Pokoje 17 400  17 846  18 122  17 691  17 729  17 465  

Lůžka 52 011  53 504  53 590  51 381  50 656  49 912  
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snižuje. Z tab. 3.21 je zřejmé, že po vypuknutí hospodářská krize dochází ke stálému 

snižování počtu HUZ, pokojů a lůžek. 

  V následujícím grafu 3.4 jsou obsaženy údaje o čistém využití lůžek v letech 

2005-2010. Zatímco obsazenost lůžek v ČR klesá dlouhodobě již od roku 2005, tak na území 

JHC až od roku 2009. Z grafu 3.4 je zřejmé, že čisté využití lůžek v ČR klesalo mnohem 

rychleji než v JHC. V letech 2008-2010 klesla obsazenost lůžek v ČR o 2,9 % a v JHC 

o 1,5 %. Celkově lze říci, že je využití kapacit v Jihočeském kraji spíše nadprůměrné. 

Graf 3.4: Čisté využití lůžek v JHC a ČR (v %) v letech 2005-2010 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad, Statistická ročenka JHC; vlastní zpracování  

  Z následujícího grafu 3.5 lze vypozorovat, že v ČR, v roce 2005, činilo čisté využití 

pokojů 42,4 %, v následujícím roce se obsazenost pokojů zvýšila o 0,6 %. Od tohoto roku 

došlo k postupnému snižování čistého využití pokojů v ČR a to na 38,7 %. Na území JHC 

byla situace trochu jiná, v letech 2005-2008 byl zaznamenán postupný nárůst a to z hodnoty 

30,1 % v roce 2005 na hodnotu 34,0 % v roce 2008. Dále je z tohoto grafu 3.5 zřejmé, že 

v období hospodářské krize docházelo v ČR k prudšímu poklesu čistého využití pokojů než 

v JHC. V roce 2009 došlo k poklesu čistého využití pokojů v JHC o 1,5 % a v ČR o 3,7 %. 

V roce 2010 se tuto situaci podařilo v ČR stabilizovat a to na hodnotu 40,5 %, což je o 1,8 % 

více než v roce 2009. V JHC došlo v roce 2010 k mírnějšímu poklesu a to o 0,6 %, 

v porovnání s rokem 2008. Z těchto uvedených skutečností lze říci, že se hospodářská krize 

na obsazenost pokojů příliš neprojevila, jako tomu bylo u jiných krajů. 
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Graf 3.5: Čisté využití pokojů v JHC a ČR (v %) v letech 2005-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Zdroj: Český statistický úřad, Statistická ročenka JHC; vlastní zpracování  

  

 Závěrem lze říci, že hospodářská krize v Jihočeském kraji měla na indikátory, podle 

kterých lze posoudit situaci v cestovním ruchu, odlišný vliv. V letech 2005-2010 byl 

demografický vývoj charakterizován zvyšujícím se počtem obyvatel, přičemž lze říci, že 

v letech 2005-2007 došlo k nárůstu obyvatel ve věku 15-64 let o 3 993 osob, zatímco v letech 

2008-2009 došlo k poklesu obyvatel v této kategorii o 1 438 osob.  

 V rámci analýzy byla sledována HPH vytvořená v klíčovém odvětví pro cestovní ruch, 

tj. odvětví Ubytování, stravování a pohostinství. Zde bylo zjištěno, že v období hospodářské 

krize docházelo ke snižování hodnoty vytvořené v tomto odvětví, ale její vliv byl minimální. 

Nejnižší hodnoty vytvořené v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství v letech 

2005-2010 bylo dosaženo v roce 2010 a to na úrovni 1,8 %, což představovalo zhruba 

3,2 mld. Kč z celkové HPH vytvořené v národním hospodářství. V období hospodářské krize 

se tato HPH vytvořená v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství snížila z 2,6 % v roce 

2007 na 2 % v roce 2008 i 2009.  

 Dalším sledujícím indikátorem byla zaměstnanost v cestovním ruchu, resp. v odvětví 

Ubytování, stravování a pohostinství. Z analýzy bylo zjištěno, že hospodářská krize neměla 

žádný vliv na snižování počtu osob zaměstnaných v daném odvětví, v období 2008-2009 klesl 

počet zaměstnanců o 332 osob, zatímco v období 2006-2007 o 1 664 osob.  

 V rámci ekonomických faktorů byla dále sledována návštěvnost ubytovacích zařízení 

podle kategorie; celkový počet hostů, resp. počet rezidentů a nerezidentů; počet hostů 

z hlediska sezónnosti a počet přenocování v HUZ. Co se týče návštěvnosti ubytovacích 



58 

 

zařízení podle kategorie, tak v rámci analýzy bylo zjištěno, že hospodářská krize měla vliv 

pouze na návštěvnost tříhvězdičkových hotelů. V letech 2008-2009 došlo ke snížení 

návštěvnosti ubytovacích zařízení této kategorie, a to o 11 444 osob. 

 Dalším indikátorem byl celkový počet hostů, a to jak rezidentů, tak nerezidentů, jenž 

pobývali na území JHC. Pomocí analýzy byla zjištěna klesající tendence počtu domácích 

návštěvníků od roku 2006, kvůli tomu klesal celkový počet návštěvníků. Tento trend platí i 

pro zahraniční turisty, jejich vliv ale není pro CR tak významný. Z hlediska sezónních trendů 

bylo zjištěno, že největší zájem o návštěvu JHC byl v letních měsících. Hospodářská krize 

měla vliv na návštěvnost téměř ve všech ročních období, výjimku tvoří pouze návštěvnost 

v zimním období, kterou hospodářská krize neovlivnila. Nejvíce hospodářská krize ovlivnila 

návštěvnost v letních měsících. V roce 2009 se snížil počet hostů o 46 875 osob, ve srovnání 

s rokem 2007. Důvodem, proč nebyla ovlivněna návštěvnost v zimních měsících, mohou být 

příznivé sněhové podmínky v letech 2008-2009, které přály zimním sportům a také 

nedostatečné finance či vzrůstající výdaje v důsledku krize u lidí, kteří navštěvovali zimní 

střediska v Alpách.  

 I když je Jihočeský kraj považovaný za jeden z turisticky nejatraktivnějších regionů ČR, 

tak počet statisticky vykázaných přenocování domácích i zahraničních turistů v JHC i přesto 

dlouhodobě klesá. Hospodářská krize zde neměla žádný vliv. V době ekonomické recese, 

mohl JHC těžit z pověsti tradičního místa pro spokojenou dovolenou a z faktu, že lze 

očekávat návrat tuzemských turistů, kteří budou v menší míře cestovat za drahou dovolenou 

do zahraničí.  

 Co se týče ukazatele celkového počtu zařízení, lze říci, že v dlouhodobém pohledu 

jejich počet v JHC stagnuje, přičemž v roce 2010 byl nejnižší od roku 2005. Zatímco se 

v letech 2005-2007 celkový počet ubytovacích zařízení, lůžek a pokojů zvyšoval, v období 

2008-2009 se začal snižovat. V důsledku poklesu celkové návštěvnosti JHC od roku 2007 se 

snížil jejich počet, protože se nevyplatilo některé typy ubytovacích zařízení provozovat. Tato 

situace se projevila v posledním sledovaném ukazateli a to v čistém využití lůžek a pokojů. I 

zde se hospodářská krize projevila, ale minimálně. Zatímco v letech 2005-2008 se čisté 

využití lůžek a pokojů zvyšovalo, v roce 2009, kdy se nejvíce projevila hospodářská krize, 

naopak snižovalo. Obsazenost stálých lůžek se snížila z 28,8 % z roku 2008 na 27,5 % v roce 

2009. U obsazenosti pokojů byla situace obdobná. V roce 2009 se snížilo čisté využití pokojů 

na 32,5 % z 34 % z roku 2008. Tuto situaci se v roce 2010 nepodařilo stabilizovat, naopak 

došlo ještě k dalšímu poklesu.  
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 Na závěr lze říci, že hospodářská krize v JHC měla minimální vliv na HPH vytvořenou 

v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství; čisté využití lůžek a pokojů; na návštěvnost 

tříhvězdičkových hotelů; naopak výraznější vliv na počet hostů z hlediska sezónnosti, kromě 

zimního období, a také na počet ubytovacích zařízení, lůžek a pokojů. U zbývajících 

indikátorů neměla buď žádný vliv, nebo její vliv nebyl tak významný. 

 
3.2.5 Porovnání krajů 

 
 V následující tab. 3.22 bude provedeno porovnání indikátorů charakterizující situaci 

v CR Moravskoslezského a Jihočeského kraje. Zároveň vyhodnotím váhu dopadů krize na CR 

v těchto regionech. 

 
Tab. 3.22: Porovnání indikátorů MSK a JHC 

 
 Moravskoslezský kraj Jihočeský kraj 

 2007 2008 2010 2007 2008 2010 

Počet obyvatel (k 31. 12.) 1 249 897  1 250 255  1 243 220  633 264  636 328  638 706  

v tom ve věku  0 - 14 let 180 903  178 735  178 467  91 545  91 361  92 715  

15 - 64 let 893 112  890 578  875 959  449 999  450 719  446 990  

65 a více let 175 882  180 942  188 794  91 720  94 248  99 001  

Hrubá přidaná hodnota 

celkem (mil. Kč) 
335 074 355 694 333 597 174 903 177 055 176 518 

z toho ubytování, stravování a 

pohostinství (%) 
1,1 1,4 1,6 2,6 2 1,8 

Počet zaměstnaných v odvětví 

Ubytování, stravování a 

pohostinství 

14 888 14 913 18584 12 543 12 062 13 538 

Počet hostů celkem (k 31.12.) 642 916 640 128 527 380 978 717 936 032 892 962 

z toho na jaře 149 137 154 927 119 731 174 085 171 975 154 543 

v létě 197 019 193 873 162 055 501 620 466 788 449 637 

na podzim 165 262 153 300 131 187 191 173 184 149 173 374 

v zimě 131 498 138 028 114 407 111 839 113 120 115 408 

Počet přenocování celkem (k 

31.12.) 
2 036 206 1 928 769 1 733 932 3 127 834 2 954 129 2 712 135 

Průměrné výdaje na 1 kratší 

cestu (Kč) 
756 1 000 - 1 179 1 737 - 

Průměrné výdaje na 1 delší 

cestu (Kč) 
3 275 4 230 - 4 083 5 217 - 

Počet HUZ k 31.12. 469 468 405  1 022  984  963  

Pokoje  9 527 10 127 9 251  18 122  17 691  17 465  

Lůžka 25 676 26 852 23 785  53 590  51 381  49 912  

Čisté využití lůžek 27,4 26,0 24,1 26,0 28,8 27,3 

Čisté využití pokojů 34,4 33,1 29,0 30,9 34,0 31,9 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
 Z této tabulky 3.22 vyplývá, že se počet obyvatel v Moravskoslezském kraji snižoval, 

zatímco v Jihočeském kraji zvyšoval. U obou krajů dochází ke stárnutí populace. Zatímco 
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v MSK došlo ke snížení počtu obyvatel zejména v produktivním věku, tak v JHC byla situace 

odlišná. V letech 2007-2010 došlo v MSK ke snížení celkové počtu obyvatel o 6 677 osob, 

zatímco v JHC ke zvýšení počtu obyvatel a to o 5 442 osob.  

 Co se týče HPH vytvořené v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství, tak lze říci, 

že hospodářská krize měla na tento ukazatel vliv pouze v JHC. V roce 2007 byla zpozorována 

HPH vytvořená v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství ve výši 2,6 %. V roce 2010 

klesla tato hodnota z 2,6 % z roku 2008 na 1,8 %. Snižující se HPH v letech 2007-2008 

vytvořená v tomto odvětví znamenala pokles i v počtu zaměstnaných v tomto odvětví. 

V období probíhající krize bylo zaměstnáno v tomto odvětví 12 062 osob, což bylo oproti 

roku 2007 o 481 méně. V roce 2010 se tuto situaci podařilo stabilizovat. Počet zaměstnanců 

v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství se zvýšil z 12 062 z roku 2008 na 13 538, což 

je o 1 476 osob více. V MSK se počet zaměstnaných osob v odvětví Ubytování, stravování a 

pohostinství zvyšoval a to díky vyššímu procentnímu zastoupení HPH vytvořené v tomto 

odvětví. V letech 2007-2010 se počet osob zaměstnaných v tomto odvětví zvýšil o 3 696 

osob. Lze tedy říci, že na rozdíl od JHC, hospodářská krize neměla vliv na zaměstnanost 

v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství v MSK.  

 Dalším sledovaným ukazatelem byl celkový počet hostů v ubytovacích zařízeních. 

Zatímco v JHC počet hostů dlouhodobě klesal, a hospodářská krize zde neměla žádný vliv, 

u MSK byla situace jiná. Zde počet hostů klesal v důsledku hospodářské krize. U JHC byl 

zaznamenán, v letech 2007-2010, pokles hostů a to o 85 755 osob, u MSK se snížil počet 

hostů o 115 536 osob. Z tab. 3.22 a 3.18 nebo grafu 3.1 je zřejmé, že hospodářská krize měla 

vliv na návštěvnost obou krajů v letech 2007-2010 ve všech ročních obdobích, výjimku tvoří 

pouze zimní období JHC. Největší pokles návštěvníků v letech 2007-2010 u obou krajů byl 

zaznamenán v letních měsících. V MSK klesl počet návštěvníků o 34 964 osob, v JHC 

o 51 983 osob. Na jaře navštívilo MSK o 29 406 osob méně, na podzim o 34 075 a v zimě 

o 17 091. Co se týče JHC, zde byl počet návštěvníků v jarních měsících nižší o 19 542 osob a 

na podzim o 17 799. Jak už bylo jednou řečeno, návštěvnost JHC v zimním období nebyla 

hospodářskou krizí ovlivněna. V letech 2007-2010 v zimních měsících (u JHC) došlo 

ke zvýšení návštěvníků o 3 569 osob.  

 Dalším indikátorem byl počet přenocování. I zde byla zjištěna stejná situace jako 

v předcházejícím textu. Zatímco u MSK byl klesající trend počtu přenocování vypozorován 

zejména v období probíhající krize, u JHC dochází k poklesu již po delší dobu. V letech 

2007-2010 přenocovalo v ubytovacích zařízeních na území JHC o 415 699 turistů méně, 

v MSK to bylo o 302 274 turistů méně.  
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 V rámci analýzy byly dále sledovány průměrné výdaje domácích turistů na 1 den kratší 

či delší cesty. V roce 2008 se jak v MSK, tak i v JHC průměrné výdaje turistů zvýšily, oproti 

roku 2007. V roce 2008 byly průměrné výdaje rezidentů MSK na 1 kratší cestu ve výši 

1 000 Kč, což je o 244 Kč než v předcházejícím roce. V roce 2009 byl ale zaznamenán 

klesající trend tohoto indikátoru. Průměrné výdaje na 1 kratší cestu byly menší o 66 Kč. Co se 

týče průměrných výdajů na 1 delší cestu, tak v roce 2008 byly průměrné výdaje rezidentů 

MSK vyšší o 955 Kč. V roce 2009 se tyto výdaje snížily ze 4 230 Kč z roku 2008 

na 3 002 Kč, což je 1 228 Kč méně. V JHC byla situace obdobná. I zde byl nejdříve 

zaznamenán rostoucí trend a následně klesající trend tohoto indikátoru. V roce 2008 byly 

průměrné výdaje na 1 kratší cestu vyšší o 558 Kč, oproti roku 2007. V roce 2009 se tyto 

výdaje snížily z 1 737 Kč z roku 2008 na 1 270 Kč, což je o 467 Kč méně. Co se týče 

průměrných výdajů na 1 delší cestu, tak v roce 2008 byly vyšší o 1 134 Kč, oproti roku 2007, 

zatímco v roce naopak nižší o 1 343 Kč, oproti roku 2008. 

 Co se týče počtu ubytovacích zařízení, pokojů a lůžek i zde se v obou krajích 

hospodářská krize projevila. V letech 2007-2010 bylo na území MSK o 64 ubytovacích 

zařízení méně, v JHC to bylo o 59 ubytovacích zařízení méně. Zatímco se vliv krize 

na snižování počtu lůžek a pokojů začal v MSK projevovat až v roce 2009, u JHC již od roku 

2008. Celkově došlo v MSK v letech 2007-2010 ke snížení počtu pokojů o 276 a počtu lůžek 

o 1 891. V JHC bylo v letech 2007-2010 o 657 pokojů a o 3 678 lůžek méně.  

 Pokles ubytovacích zařízení, doprovázený poklesem pokojů a lůžek měl za následek 

snížení čistého využití lůžek a pokojů. Klesající trend čistého využití lůžek i pokojů v MSK 

byl zaznamenán již od roku 2007, zatímco u  JHC, až v roce 2008. V MSK kleslo čisté využití 

lůžek o 3,3 % a čisté využití pokojů o 5,4 %. V roce 2007 bylo v JHC čisté využití lůžek 

na úrovni 26,0 % a čisté využití pokojů na úrovni 30,9 %, následující rok se stálá obsazenost 

lůžek zvýšila o 2,8 % a stálá obsazenost pokojů o 3,1 %. V roce 2010 kleslo čisté využití 

lůžek z 28,8 % z roku 2008 na 27,3 %, což je o  1,5 % méně. Čisté využití pokojů bylo v roce 

2010 na úrovni 31,9 %, což je o 2,1 % méně než v roce 2008. Na závěr lze říci, že 

hospodářská krize v JHC měla na čisté využití pokojů a lůžek minimální vliv, zatímco v MSK 

výraznější vliv. 
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4 Návrhy na dynamizaci vývoje cestovního ruchu v MSK a JHC 

 
 Následující text bude zaměřen na doporučení, které by směřovali ke zmírnění 

negativních dopadů hospodářské krize, rychlejšímu a dalšímu rozvoji cestovního ruchu 

v Moravskoslezském a Jihočeském kraji. 

 

4.1 Moravskoslezský kraj 

 Na základě výsledků výzkumu Customer Insight realizovaného agenturou Datamar 

International s.r.o. (obsažený v Marketingové strategii rozvoje CR v MSK pro léta 

2009-2013) lze říci, že mezi nejčastější aktivity turistů na území MSK by patřila návštěva 

památek (70,6 % respondentů), pěší turistika (67,7 % respondentů), odpočinek (65,3 %), 

zábava (47,5 %) a také venkovská turistika (41,6 % respondentů). Jelikož zařízení poskytující 

agroturistiku a další formy venkovského cestovního ruchu zejména v regionu 

Moravskoslezských Beskyd postupem času přibývá, může venkovská turistika přispět 

k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v regionu. Zákazníci především v regionu 

Moravskoslezských Beskyd naleznou venkovský styl života, odpočinek, bohatou nabídku 

agroturistických chalup a farem, nebo přímo jízdárny poskytující zároveň ubytování. 

Problémem je nedostatečná propagace, kdy málo klientů o takové možnosti odpočinku a 

trávení volného času ani téměř neví. Je třeba, aby poskytovatelé těchto služeb měli výraznější 

propagaci a to prostřednictvím internetu, médií, případně propagačních letáčků v turistických 

informačních centrech a spolupráce s cestovními agenturami. Finanční prostředky vložené 

do propagace se určitě vrátí a lze je tak využít pro další rozvoj zařízení, nových ubytovacích 

kapacit, doplnění služeb či doprovodných programů, např. projížďky na koních, řemesla, 

školy v přírodě apod. Vzhledem k blízkosti hranic je velká možnost návštěvy zahraniční 

klientely z Polska nebo Slovenské republiky.   

 V rámci analýzy sledující vliv hospodářské krize na CR bylo zjištěno, že hospodářská 

krize měla vliv na pokles návštěvníků MSK ve všech ročních období, nejvíce se však projevil 

v letních měsících. Díky hospodářské krizi lze počítat s tím, že Češi budou z důvodu úspor 

místo zahraničí vyhledávat jako destinaci pro dovolenou spíše Moravskoslezský kraj, např. 

Jeseníky a Beskydy pro zimní dovolenou, a celý MSK pro letní dovolenou. Proto je třeba 

zdůraznit cenovou dostupnost a zvolit takovou propagaci, která by měla ukazovat, že je kraj 

navštěvovaný, potenciálně zajímavý pro všechny věkové skupiny a má co nabídnout. Přičemž 

se zaměřit především na krásnou a neporušenou přírodu, památky a zajímavosti v kraji. 
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Nejvhodnější propagace regionu je přes média, prostřednictvím outdoorové reklamy, 

internetu, cestovních kanceláří a veletrhů CR.  

 K přilákání turistů by mohla pomoci i výstavba rozhledny na Vodárenském vrchu 

u Bruntálu, rozhledny v obci Osoblahy nebo výstavba rozhledny Světlov v obci Rohov, či 

realizace festivalu Osoblažské léto, který by sloužil k prezentaci kulturního, řemeslného a 

gastronomického bohatství regionu. To by pomohlo ke zvýšení atraktivity území Osoblažska, 

k obnovení kulturních, řemeslných tradic v areálu lesoparku obce Osoblaha. K dalšímu 

rozvoji by mohla pomoci rekonstrukce Areálu zámku Slezské Rudoltice, či vznik nových 

ubytovacích kapacit v kempech u přehrady Slezská Harta, vznik cyklotrasy Horní 

Benešov-Sosnová v mikroregionu Slezská Harta a cyklostezka k Rešovským vodopádům, což 

by zvýšilo dostupnost Přírodní památky Rešovské vodopády na kole. K rozvoji cykloturistiky 

v regionu by pomohla i nová cyklostezka navazující na Greenways Vídeň-Kraków.  

 K dalšímu rozvoji CR, zejména v zimních měsících, by mohlo dojít díky rozšíření 

nabídky atraktivit CR a volnočasového vyžití v oblasti centrálních Beskyd a to vybudováním 

lyžařského areálu Žár, kde by byly sjezdovky vhodné pro carvingové lyžování, či také díky 

výstavbě lyžařského vleku v obci Dolní Moravice, Malá Morávka a upravované a značené 

lyžařské běžecké stopy v okolí Nízkého Jeseníku. Došlo by tak k rozšíření nabídky atraktivit 

CR a zlepšení kvality poskytovaných služeb v oblasti zimních sportů.  

 MSK by mohl nabídnout také nový produkt v oblasti ubytování a rekreace a to 

Rekreační areál Koblovského jezera, kde by byla provedena výstavba kempu a rekreačního 

areálu.   

 Všechny výše uvedené návrhy k rozvoji CR v regionu by, kromě přilákání návštěvníků 

do MSK, současně zabezpečily i prodloužení průměrného pobytu návštěvníků. Zvýšená 

návštěvnost a prodloužení průměrného pobytu návštěvníků by vedla ke vzniku či modernizaci 

ubytovacích zařízení, následně by se zvýšil počet pokojů a lůžek.  

 
4.2 Jihočeský kraj 

 
 Z analýzy faktorů ovlivňující CR v Jihočeském kraji je zřejmé, že hospodářská krize 

ovlivnila tento region méně než MSK. Projevila se zejména v návštěvnosti z hlediska 

sezónních trendů. Největší pokles návštěvnosti z hlediska sezónnosti byl zaznamenán téměř 

ve všech ročních obdobích, zejména v letních měsících. Výjimku představovala pouze 

návštěvnost v zimním období. Lze také dále říci, že je území JHC nerovnoměrně pokryto 

ubytovacími kapacitami vyššího standardu pro náročnou klientelu.  
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 Aby mohlo dojít na území JHC ke zmírnění negativních dopadů hospodářské krize 

na CR či k dalšímu rozvoji CR, je nejdříve potřeba, aby aktivity JHC směřovaly ke zlepšování 

dopravní dostupnosti, zejména modernizaci, výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. třídy, 

především obchvatů měst a obcí, výstavba tranzitního železničního koridoru Praha – Linec a 

elektrizace železničních tratí České Velenice - Veselí a České Velenice – České Budějovice, 

výstavba rychlostních silnic R3 a R4. Pokud by došlo ke zlepšení této situace, je zřejmé, že by 

se zlepšila dostupnost k regionu. Postupně by mohlo docházet ke zvyšování standardu 

vybavenosti ubytovacích zařízení, zvyšování vybavenosti zimních a letních turistických 

center a k pokračování budování cyklotras a cyklostezek s doprovodnou infrastrukturou, 

k rozšiřování možnosti parkování a jeho značení v blízkosti turistických atrakcí. V rámci 

finančních možností by mohlo docházet k rozšiřování infrastruktury pro volnočasové aktivity 

a aktivity v případě nepříznivého počasí 

 Aktivity typické pro letní a zimní sezónu jsou ve velké míře závislé od počasí. Jako 

další možností, která by směřovala k rozvoji JHC a k přilákání turistů zejména v zimním 

období, by mohlo být budování nového, moderního ski areálu na Šumavě, poblíž Smrčiny 

nebo Chlum/Špičák v bývalém vojenském prostoru Boletice. Je potřeba také rozvíjet 

doplňkové aktivity jako lyžařské školy pro děti, půjčovny lyží, ski servisy, noční lyžování, 

skokanské můstky pro každého či bobové dráhy. Při nepříznivém počasí na lyžování by byla 

návštěvníkům zabezpečena doprava a náhradní program např. relaxační a wellness centra, 

aquaparky, zábavní parky.  

 Od roku 2009 vznikla na území JHC Jihočeská plavební trasa, začínající každodenními 

plavbami v Týně nad Vltavou. Od roku 2012 je spuštěna plavba v obci Purkarec po proudu 

Vltavy od Hluboké nad Vltavou. Novou cestu k rozvoji CR v regionu, především v letních 

měsících, může představovat i dokončení Vltavské vodní cesty v úseku Třebenice, příp. 

Orlík – České Budějovice (Jiráskův jez).  

 K dalšímu rozvoji CR by pomohla i tvorba nových programových balíčků, resp. nabídka 

zážitkové turistiky, což by vytvářelo příležitost k návštěvě kraje i mimo hlavní sezónu. 

Nabídku různých zážitků by bylo možno objednat jak přes cestovní agentury, tak přímo 

u hotelů či penzionů nebo jiných firem. Jednalo by se např. o tyto formy zážitků – 

paragliding, bruslení na Lipně, let balonem, lanová centra, vodáctví – kratší víkendové cesty, 

skate parky, gurmánskou turistiku. 

  Aby byly všechny výše uvedené návrhy k rozvoji CR v regionu účinné je potřeba 

dostatečně propagovat tento region.  



65 

 

5 Závěr 

Cestovní ruch je zařazen do nevýrobních činností, do terciárního sektoru a spadá 

do odvětví služeb, charakterizované nehmatatelným produktem. Patří mezi nejrychleji se 

rozvíjející sektor národního hospodářství a je významným faktorem světového obchodu, 

ekonomického, kulturního a sociálního rozvoje národních celků. Je to odvětví zaměstnávající 

stále více obyvatel, které pomáhá rozvíjet méně rozvinuté oblasti a zkvalitňovat služby. Svou 

existencí a působením ovlivňuje zaměstnanost, platební bilanci a socioekonomický rozvoj 

dané lokality. Podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu, má vliv na příjmy místních 

rozpočtů a produkci devizových prostředků.  

 

Nejvýznamnějším mezníkem zkoumání a definování cestovního ruchu je považována 

definice švýcarských profesorů W. Hunzikera a K. Krapha (1942, s. 14), kteří definují 

cestovní ruch jako „souhrnné označení vztahů a jevů, vznikajících na základě cesty a pobytu 

místně cizích osob, pokud se pobytem nesleduje usídlení a pokud s ním není spojena žádná 

výdělečná činnost.“ 

Dalším důležitým mezníkem v definování cestovního ruchu lze považovat Mezinárodní 

konferenci o statistice cestovního ruchu, na které bylo konstatováno, že cestovní ruch je 

„činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo své bydliště a to na dobu kratší 

než 1 rok u mezinárodního CR a kratší než 6 měsíců u domácího CR, za účelem jiným než je 

vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě.“ 

 
 Cestovní ruch má dopad na další odvětví, kterými jsou např. stavebnictví, doprava, 

kultura, maloobchod či odvětví vytvářející produkty či poskytující služby související 

s rekreací. Hraje významnou úlohu nejen v rozvoji evropských regionů, ale také českých 

krajů, proto je velmi důležité vytváření kvalitní infrastruktury sloužící pro turismus, protože 

přispívá k místnímu rozvoji i ekonomickému růstu.  

  Vznik a rozvoj CR ovlivňují tři základní faktory, které působí, jak na poptávku, tak 

na nabídku CR. První skupinou faktorů jsou lokalizační faktory, resp. přírodní a kulturně 

historické atraktivity, které nejvíce lákají turisty k návštěvě dané oblasti. Aby lidé mohli tyto 

atraktivity využít k regeneraci fyzických a duševních sil je nutná existence, tzv. realizačních 

předpokladů, kde se řadí ubytovací, stravovací, sportovně-rekreační a dopravní infrastruktura. 

Z hlediska ekonomického cestovní ruch ve funkci poptávky stimulují faktory selektivní 
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vyjadřující způsobilost obyvatelstva podílet se na cestovním ruchu. Patří zde např. 

demografické, ekonomické, politické faktory. 

 

  Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení vlivu hospodářské krize na vývoj cestovního 

ruchu v Moravskoslezském a Jihočeském kraji, identifikace významných faktorů 

ovlivňujících cestovní ruch a také analýza těchto faktorů. Na základě výsledků analýzy byly 

navrženy opatření a doporučení, které by vedly k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v těchto 

krajích. 

  V rámci analýzy byl nejdříve sledován vývoj obyvatelstva. Zatímco byl demografický 

vývoj v Moravskoslezském kraji charakterizován úbytkem obyvatel a to od roku 2007, tak 

v JHC docházelo ke zvyšování počtu obyvatel a to již od roku 2005. U obou krajů docházelo 

v dlouhodobém trendu ke stárnutí populace, což má vliv na poptávku cestovního ruchu.  

  Dále jsem se zaměřila na ukazatele charakterizující ekonomický potenciál regionů a to 

na hrubou přidanou hodnotu vytvořenou v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství a 

zaměstnanost v tomto odvětví. Z analýzy vyplynulo, že hospodářská krize měla na tyto 

ukazatele vliv pouze v Jihočeském kraji. Její vliv byl zde minimální. V Moravskoslezském 

kraji docházelo ke zvyšování hrubé přidané hodnoty vytvořené v tomto odvětví od roku 2008 

a to díky poklesu průmyslových odvětví v posledním období.  

  V rámci ekonomických faktorů byly také sledovány průměrné výdaje domácích turistů 

na 1 den domácí cesty. V letech 2005-2008 byla zpozorována rostoucí tendence průměrných 

výdajů a to v obou krajích, výjimku tvoří pouze rok 2007 (u MSK), kdy došlo k poklesu 

průměrných výdajů domácích turistů na 1 delší i kratší cestu. Hospodářská krize se projevila 

(u obou krajů) v roce 2009, kdy došlo k poklesu průměrných výdajů. 

  Dalším sledovaným ukazatelem, tvořící nezbytnou podmínku pro rozvoj CR, byl počet 

ubytovacích zařízení, lůžek a pokojů. Zde se hospodářská krize projevila u obou krajů. 

V letech 2007-2010 bylo na území MSK o 64 ubytovacích zařízení méně a v JHC o 59 

ubytovacích zařízení méně. Co se týče počtu lůžek a pokojů, tak bylo zjištěno, že se krize 

začala v MSK projevovat až v roce 2009, u JHC již od roku 2008. Celkově došlo v MSK 

v letech 2007-2010 ke snížení počtu pokojů o 276 a počtu lůžek o 1 891. V JHC bylo v letech 

2007-2010 o 657 pokojů a o 3 678 lůžek méně.  

  Na základě analýzy lze říci, že do MSK a JHC cestují spíše méně nároční klienti, kteří 

zejména vyhledávají 3 hvězdičkové hotely, penziony a kempy. Na území MSK není žádný 

pětihvězdičkový hotel, zatímco v JHC se nachází 2 pětihvězdičkové hotely. Nejvyšší úroveň 

ubytovacích zařízení v MSK jsou tedy čtyřhvězdičkové hotely, kterých je nejvíce v Ostravě 
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(4 hotely). Dále bylo uvedeno, že je v JHC velmi rozvinutá nabídka pro „rodinné dovolené“ a 

méně náročné turisty, je zde ale slabší nabídka pro náročné turisty a kongresovou turistiku.  

 Důležitou charakteristiku cestovního ruchu představovaly statistické trendy, na základě 

kterých lze určit poptávku a odhadnout vhodnou nabídku. K základním informacím patřila 

struktura návštěvníků. V rámci analýzy bylo zjištěno, že v MSK došlo v důsledku 

hospodářské krize k poklesu celkového počtu hostů v ubytovacích zařízeních a také jejich 

počtu přenocování. U JHC byla situace odlišná, hospodářská krize neměla na tyto ukazatele 

žádný vliv, jelikož docházelo k poklesu hostů a jejich přenocování již dlouhodobě. V době 

ekonomické recese, mohl JHC těžit z pověsti tradičního místa pro spokojenou dovolenou a 

z faktu, že lze očekávat návrat tuzemských turistů, kteří budou v menší míře cestovat 

za drahou dovolenou do zahraničí.  

  Na základě analýzy lze konstatovat, že se hospodářská krize projevila na návštěvnost 

obou krajů zejména z hlediska sezónnosti. Výjimku tvoří pouze návštěvnost ubytovacích 

zařízení v JHC v zimním období, kde se návštěvnost zvyšovala. Důvodem, proč nebyla 

ovlivněna návštěvnost v zimních měsících, mohly být příznivé sněhové podmínky v letech 

2008-2009, které přály zimním sportům a také nedostatečné finance či vzrůstající výdaje 

v důsledku krize u lidí, kteří navštěvovali zimní střediska v Alpách. V období 

před hospodářskou krizí byla zjištěna narůstající tendence návštěvníků Moravskoslezského i 

Jihočeského kraje, v období probíhající krize naopak klesající. V letech 2008-2009 byl 

největší pokles návštěvníků, u obou krajů, zaznamenán v letních měsících, přičemž ubytovací 

zařízení v JHC navštívilo, v porovnání s Moravskoslezským krajem, cca o 25 % turistů méně. 

Ve zbývajících ročních obdobích v poklesu návštěvnosti ubytovacích zařízení dominoval 

Moravskoslezský kraj.  

 Posledním sledovaným ukazatelem, jenž je důležitý především pro hodnocení kapacity 

ubytovacích zařízení, bylo čisté využití lůžek a pokojů udávající čistou obsazenost stálých 

lůžek a pokojů, které byly hostům skutečně k dispozici. Na základě analýzy lze uvést, že se 

hospodářská krize na tento ukazatel projevila zejména v MSK. V Jihočeském kraji byl její 

vliv minimální. Celkově lze říci, že využití ubytovacích kapacit je v MSK hluboce 

pod průměrem České republiky, u Jihočeského kraje naopak spíše nad průměrem.  

 

 Z těchto uvedených skutečností či celkové analýzy provedené v předchozích kapitolách 

lze říci, že hospodářská krize v MSK měla negativní vliv téměř na všechny sledované 

ukazatele, výjimku tvoří pouze ukazatelé ukazující ekonomický potenciál MSK a to HPH 

vytvořená v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství a zaměstnanost v tomto odvětví; 



68 

 

počet přenocování u domácích turistů a všechna ubytovací zařízení kromě penzionů a 

tříhvězdičkových hotelů. V JHC měla hospodářská krize minimální vliv na HPH vytvořenou 

v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství; čisté využití lůžek a pokojů; na návštěvnost 

tříhvězdičkových hotelů; naopak výraznější vliv na počet hostů z hlediska sezónnosti, kromě 

zimního období, a také na počet ubytovacích zařízení, lůžek a pokojů. U zbývajících 

indikátorů neměla buď žádný vliv, nebo její vliv nebyl tak významný. 

 

 Na závěr lze konstatovat, že se hospodářská krize více projevila v Moravskoslezském 

kraji, než v kraji Jihočeském.   
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Seznam zkratek 

a kol. a kolektiv 

AD agregátní poptávka 

AIEST Mezinárodní sdružení vědeckých pracovníků v cestovním ruchu 

apod. a podobně 

AS agregátní nabídka 

atd. a tak dále 

cca přibližně 

cit. citováno 

CK cestovní kancelář  

COTAL Konfederace organizací cestovního ruchu Latinské Ameriky 

CR cestovní ruch 

č. číslo 

ČR Česká republika 

ČVL Čisté využití lůžek 

ČVP Čisté využití pokojů 

ČSŮ Český statistický úřad 

ETC Evropská komise cestovního ruchu 

ha hektar 

HPH hrubá přidaná hodnota 

HDP hrubý domácí produkt 

HoReCa Mezinárodní svaz národních asociací majitelů hotelů, restaurací a kaváren 

HUZ hromadné ubytovací zařízení 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

IAT Mezinárodní akademie cestovního ruchu 

i.d. důvěrný statistický údaj 

JHC Jihočeský kraj 

Kč Koruna česká 

mil. milión 

min. minimálně  

mld. miliarda 

MMF Mezinárodní měnový fond 

MSK Moravskoslezský kraj 

MTZ materiálně technická základna 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

např. například 

NH Národní hospodářství 

NKT Národní turistické organizace 

obr. obrázek 

ODETA Organizace afrických států 

OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
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OKD Ostravsko-karvinské doly 

OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OSN Organizace spojených národů 

příp. případně 

resp. respektive 

s. strana 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

Sv. svatý 

tab. tabulka 

tis. tisíc 

tj. to je 

tzv.  tak zvaně 

tzn. to znamená 

vyd. vydání  

ŽP Životní prostředí 

WTO Světová obchodní organizace 

UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

UNWTO Světová organizace cestovního ruchu 
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