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1. Úvod 

Cestovní ruch představuje specifickou formu pohybu osob mezi místem trvalého 

bydliště a vybranými destinacemi na přechodnou dobu. Je realizován za účelem naplnění 

specifických potřeb jako například relaxace, poznání, změna prostředí, navázání nových 

kontaktů, zdraví, seberealizace apod. CR je provozován zejména v oblastech se zachovalými 

či zajímavými přírodními, kulturními a historickými podmínkami, klimatickým prostředím 

nebo specifickými zajímavostmi.  

První náznaky cestovního ruchu pochází jiţ z počátku našeho letopočtu, tedy z dob 

Římské říše. Prvotními motivy byly především odpočinek, únik před nepříznivými 

klimatickými podmínkami či touha objevovat nové. S rozvojem církví a náboţenství vyvstal 

motiv návštěvy poutních míst a církevních objektů. Později, ve středověku byly vedeny 

výpravy s cílem šířit víru a objevovat nové oblasti. Rozvíjí se zde také potřeba vzdělanosti a 

její šíření či cestování za zdravím. Počátky novodobého cestovního ruchu jsou datovány do 

období průmyslové revoluce, tedy přelomu 19. a 20. století. S rozvojem nových technologií 

docházelo ke zkracování pracovní doby a sniţování podílu lidské práce a tím k prodluţování 

volného času a zvyšování potřeby jej vyuţít. Po druhé světové válce dochází k masovému 

rozšíření CR a to zejména díky rozvoji techniky a sluţeb. Výrazně se zkrátil čas strávený na 

cestách, zvýšila se dopravní dostupnost i odlehlých destinací, vznikla řada cestovních 

kanceláří a agentur. Cílové destinace CR se přizpůsobily zvyšující se poptávce turistů a začaly 

se orientovat na potřeby přijíţdějících osob. Začala se stavět řada ubytovacích a stravovacích 

zařízení, zábavních parků, relaxačních zón apod.  

Cestování se stalo fenoménem moderní doby a stává se neodmyslitelnou součástí 

ţivota stále více lidí. CR se stal důleţitou součástí ekonomiky a hospodářství většiny států. Je 

povaţován za nejdynamičtější a nejrychleji rostoucí sektor světové ekonomiky. Některé země 

jsou na příjmech z CR přímo závislé a přizpůsobují tomu svou politiku. Svou existencí 

ovlivňuje nejen platební bilanci daného regionu, ale také socioekonomický rozvoj oblasti či 

míru nezaměstnanosti a nepřímo také úroveň vzdělání v lokalitě. Nemalé úsilí je vynakládáno 

na stimulaci udrţitelného rozvoje a to zejména proto, aby nedocházelo k extrémním výkyvům 

z důvodů reakce CR na ekonomické problémy, přírodní katastrofy či poškození ţivotního 

prostředí.  

Mezi negativní důsledky cestovního ruchu patří zejména devastace přírodního 

prostředí, znečištění ţivotního prostředí, zejména díky nárůstu dopravy a konzumnímu 
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chování obyvatel planety, a ničení kulturního dědictví. Ačkoliv je vynakládáno značné úsilí a 

finanční prostředky na ochranu těchto prvků, objevuje se stále více ţivočišných a rostlinných 

druhů, které jsou na pokraji vyhynutí či lokalit, které uţ díky lidské činnosti navţdy ztratily 

svou přírodní, kulturní či jinou hodnotu. 
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2 Metodika zpracování a cíl práce 

2.1 Metodika zpracování 

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické části a praktické části, 

zaměřené na analýzu současného stavu cestovního ruchu v Olomouckém kraji.  

Prvním krokem před samotným zpracováním bakalářské práce byl sběr potřebných dat 

a údajů. Informace byly čerpány z přiloţené odborné literatury, informačních materiálů 

dostupných v informačním centru, aktualizovaných internetových stránek Olomouckého 

kraje, jednotlivých měst a obcí či jiných institucí. 

První část se zabývá teoretickým vymezení turistického potenciálu CR, nastíněním 

toho, co vlastně cestovní ruch je, základním rozdělením CR, typologií CR a okolím CR. 

Následuje kapitola představení Olomouckého kraje, která je věnována představení jeho 

historie a vývoje, administrativnímu členění, kde je kraj územně vymezen, přírodním a 

geologickým podmínkám, podnebí, obyvatelstvu, ekonomice a dopravě kraje. Do 

charakteristiky kraje je dále zahrnut popis přírodních, kulturních a technických atraktivit 

Olomouckého kraje a moţnosti kulturního vyţití a zábavy. 

Praktická část bakalářské práce je věnována analýze současného stavu cestovního 

ruchu Olomouckého kraje. Rozbor je proveden pomocí šetření formou řízeného rozhovoru a 

SWOT analýzy, která identifikuje a podrobně rozebírá a hodnotí současný stav vnitřního 

prostředí a současný stav prostředí vnějšího. Vnitřní prostředí je identifikováno 

prostřednictvím silných a slabých stránek, vnější pak pomocí příleţitostí a hrozeb. 

Vypracování SWOT analýzy pomůţe vyhodnotit současnou situaci cestovního ruchu, jeho 

problémy, fungování, nové moţnosti rozvoje a následně analyzovat a navrhnout řešení 

k zatraktivnění a zefektivnění CR Olomouckého kraje. 

 

2.2 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je seznámení s cestovním ruchem, jeho členěním a okolím  

a s turistickým potenciálem oblasti. Hlavním cílem je zdokumentování současné situace 

cestovního ruchu v Olomouckém kraji s jeho přírodními atraktivitami, kulturou, historií a 

tradicemi, a dále zhodnocení situace pomocí řízeného rozhovoru a SWOT analýzy a návrh 

moţných řešení a doporučení za účelem zatraktivnění a zvýšení návštěvnosti kraje. 
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3. Turistický potenciál oblasti 

3.1 Definice cestovního ruchu 

 Definovat cestovní ruch je velmi obtíţné. Obecně se jedná o komplexní společenský 

jev, který je souhrnem aktivit účastníků CR, souhrnem procesů budování a provozování 

zařízení se sluţbami pro účastníky CR včetně aktivit osob, které tyto sluţby nabízejí a 

zajišťují, aktivit spojených s uţíváním, rozvojem a ochranou zdrojů pro CR, souhrnem 

politických a veřejně – správních aktivit a reakce místní komunity a ekosystémů na uvedené 

aktivity. Toto pojetí CR rozšiřuje statisticky zaměřené vymezení WTO a obdobné vymezení 

v návrhu normy EU, vycházející z definice účastníka cestovního ruchu – aktivity osob 

cestujících do míst mimo jejich obvyklé prostředí nebo pobývajících v těchto místech ne déle 

neţ jeden rok za účelem trávení volného času, podnikání či jiným účelem. Rozšířené pojetí 

CR vychází z vnímání CR jako komplexního procesu, který zasahuje nejen účastníky, ale také 

poskytovatele sluţeb, destinace, v nichţ je cestovní ruch realizován, a tranzitní 

destinace. [6] 

 Cestovním ruchem se tedy rozumí uspokojování potřeb lidí v oblasti turistiky, 

lázeňství, rekreace a kultury, ke kterému dochází mimo místo trvalého bydliště a ve volném 

čase obyvatelstva po přechodnou dobu. 

 

3.2 Vymezení cestovního ruchu 

 V rámci CR se dává do pohybu značné mnoţství lidí, kteří zpravidla ve svém volném 

čase cestují za účelem poznání, styku s lidmi, rekreace apod., a opouštějí tak dočasně místo 

svého trvalého bydliště. Vůdčím motivem tohoto pohybu a pobytu je změna prostředí, jeţ 

umoţňuje člověku uspokojit některé z jeho potřeb, například potřeby odpočinku, klidu, 

pohybu, poznání, kulturních a estetických záţitků, změny místa a další, pro jejichţ uspokojení 

neposkytuje místo jeho trvalého bydliště dostatek moţností a příleţitostí nebo neumoţňuje 

dostatečnou kvalitu jejich uspokojení. [3] 

 Cestovní ruch je nejen stále výraznější sloţkou spotřeby obyvatelstva, ale také 

výrazným ekonomickým fenoménem. Účast na CR je realizována pomocí mnoha 

ekonomických činností (sluţeb a zboţí), které zahrnují především přepravu lidí, vytvoření 

vhodných podmínek pro jejich pobyt a vyuţití volného času, který je vlastním motivem účasti 

na CR. Proto je CR důleţitou oblastí podnikatelských příleţitostí a zároveň faktorem rozvoje 

regionálních a národních ekonomik i ekonomiky světové. CR je tedy chápán jako způsob 
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uspokojování potřeb – oblast spotřeby, jako oblast podnikatelských příleţitostí a jako 

významná součást ekonomiky společnosti. [8] 

 Nejčastěji je cestovní ruch zkoumán ze čtyř hledisek: 

 ekonomické hledisko zkoumá ekonomické procesy nutné k zajištění účasti lidí na CR 

a dále dopady a účinky CR na ekonomiky daných regionů, států i ekonomiku světovou 

 geografické hledisko se zaměřuje zejména na význam geografického prostředí pro 

rozvoj CR a na vztahy mezi místy bydliště a destinacemi CR 

 psychologické a sociologické hledisko si všímá zejména vztahu CR k člověku, jeho 

potřebám, motivům účasti na CR a dále vztahů mezi účastníky CR a místním 

obyvatelstvem míst CR 

 ekologické hledisko hodnotí potenciál území pro CR a vzájemný vztah CR a ţivotního 

prostředí, včetně jeho ochrany. 

Vedle výše zmíněných vědních disciplín má cestovní ruch vztah i k celé řadě dalších 

odvětví lidské činnosti, jako např. k hydrologii, hygieně, demografii, klimatologii, ale i 

k oboru práva, financí, ekonomice kultury, obchodu, dopravy apod. CR je tedy nutno zkoumat 

a vědecky chápat především z hlediska širokého pojetí jeho souvislostí. 

 

3.3 Základní dělení cestovního ruchu 

3.3.1 Světový cestovní ruch 

 Vyjadřuje veškerý CR, který je na světě realizován, představuje tedy saldo domácího a 

zahraničního CR všech států světa. 

3.3.2 Mezinárodní cestovní ruch 

 Jedná se o součet příjezdového CR všech zemí světa. Z dlouhodobého horizontu je 

patrné, ţe se příjmy z mezinárodního CR kaţdoročně zvyšují, i kdyţ v některých oblastech 

dochází k mírným výkyvům způsobených hlavně politickými a ekonomickými vlivy. 

Rozloţení mezinárodního CR je v rámci světa nerovnoměrné. Dominantní postavení v rámci 

CR má Evropa, následována regiony Asie a Pacifik a regionem Amerika. 
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Tab. 3.1: Nejnavštěvovanější země světa v roce 2011 

Pořadí Země Počet příjezdů 

1. Francie 75,5 mil. 

2. USA 50,9 mil. 

3. Španělsko 48,2 mil. 

4. Itálie 41,2 mil. 

5. Čína 31,2 mil. 

6. Velká Británie 25,2 mil. 

7. Rusko 21,2 mil. 

8. Mexiko 20,6 mil. 

9. Kanada 20,4 mil. 

10. Německo 19 mil. 

Zdroj: [43], autorem upraveno 

3.3.3 Národní cestovní ruch 

 Představuje CR realizovaný obyvateli daného státu. Saldo domácího i výjezdového 

cestovního ruchu. 

3.3.4 Vnitrostátní cestovní ruch 

 Jedná se o veškerý cestovní ruch na území určitého státu. Zahrnuje příjezdový i 

domácí cestovní ruch. 

 

3.4 Cestovní ruch jako systém 

 Cestovní ruch je otevřený systém, který tvoří dva podsystémy, a to subjekt a objekt 

cestovního ruchu včetně vzájemných vazeb. Vazby existují i mezi cestovním ruchem jako 

systémem a dalšími systémy, které tvoří jeho okolí – vnější prostředí. Jde o ekonomické, 

sociální, politické, technicko – technologické a ekologické prostředí. [2] 

3.4.1 Subjekt cestovního ruchu 

 Z ekonomického hlediska je subjektem CR kaţdý, kdo uspokojuje své potřeby 

spotřebou statků CR v době, kdy cestuje a je mimo místo trvalého bydliště. Ze statistického 

hlediska rozeznáváme tyto typy účastníků cestovního ruchu: 

Stálý obyvatel (rezident): v domácím CR se jedná o osobu, která ţije v daném místě alespoň 

šest po sobě následujících měsíců před příjezdem do jiného místa na dobu kratší šesti měsíců. 

V mezinárodním CR je to osoba, která ţije v zemi alespoň jeden rok před příjezdem do jiné 
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země na dobu kratší jednoho roku. Jedná se tedy o občany státu a cizince splňující tato 

kritéria. [4] 

Návštěvník (visitor): jedná se o osobu, která v rámci domácího CR cestuje na jiné místo 

v zemi svého bydliště na kratší dobu neţ šest měsíců. V mezinárodním CR cestuje do jiné 

země na dobu kratší jednoho roku. Hlavní účel cesty nesmí být v obou případech spojen 

s výdělečnou činností. [4] 

Turista (tourist): osoba, která splňuje v domácím i mezinárodním CR kritéria návštěvníka. 

Účast turisty na CR je spojena minimálně s jedním přenocováním. Z hlediska délky pobytu se 

rozlišuje: krátkodobě pobývající turista – alespoň jednou přenocuje a turista na dovolené – 

přenocuje více nocí. [4] 

Výletník (excursionist, same-day visitor): v mezinárodním CR se jedná o osobu, která cestuje 

do jiné země, v níţ nemá místo trvalého pobytu a to na dobu kratší neţ 24 hodin, aniţ by zde 

přenocovala. V domácím CR cestuje osoba s trvalým bydlištěm v dané zemi do odlišného 

místa, neţ je její trvalé bydliště v téţe zemi na dobu kratší 24 hodin a bez přenocování. 

V obou případech musí být hlavní účel cesty jiný neţ vykonávání výdělečné činnosti. [4] 

3.4.2 Objekt cestovního ruchu 

 Objektem cestovního ruchu je vše, co se můţe stát cílem změny místa pobytu subjektu 

cestovního ruchu. Jedná se o přírodu, kulturu, hospodářství apod. Objekt cestovního ruchu je 

tedy nositelem nabídky. Tvoří ho cílové místo, podniky a instituce cestovního ruchu. Cílové 

místo představuje region, středisko cestovního ruchu nebo stát jako cíl cesty. Místem se 

rozumí destinace cestovního ruchu. Jedná se o místo s vhodnými přírodními, kulturními či 

jinými atraktivitami, které se označuje i jako primární nabídka. Podniky, zařízení a instituce 

cestovního ruchu, které umoţňují přechodné ubytování pro návštěvníky cílového místa, 

stravovací, rekreační, kulturní, sportovní a jiná zařízení typická pro cestovní ruch se označují 

jako sekundární nabídka. Druhová struktura zařízení CR se odvíjí od primární nabídky, jejich 

funkcí, významu a délky vyuţití v průběhu roku. [2] 

 

M. Hesková rozlišuje z hlediska funkcí: 

- městská střediska cestovního ruchu, ve kterých jsou soustředěné kulturně-

historické památky, administrativně-správní orgány, obchody a průmysl, 

- lázeňská místa vybudovaná na bázi přírodních léčivých zdrojů (termální a 

klimatické lázně), 
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- rekreační střediska s moţností koupání a vodních sportů v níţině, turistiky a 

vodních sportů v podhorských oblastech, turistiky a zimních sportů v horské 

krajině, 

- rekreační obce, ve kterých zanikla původní hospodářská funkce, a v současnosti 

jsou vyuţívané na rekreační účely, 

- chatové oblasti, nacházející se obvykle při vodních plochách nebo při letních 

místech s přírodními a civilizačními atraktivitami. [2] 

 

3.5 Okolí systému cestovního ruchu 

 Otevřený systém jako charakteristika CR zdůrazňuje význam vlivu okolí (vnějšího 

systému) na jeho strukturu a vývoj. Sociální, politické, ekonomické, ekologické a technicko-

technologické prostředí nemá k CR výlučný vztah, ale více nebo méně ho ovlivňuje. Aktuální 

je také zpětná vazba, tj. vliv CR na své okolí. Síla této zpětné vazby závisí zejména na stupni 

spolupráce všech prvků zainteresovaných na vývoji CR. [2] 

3.5.1 Ekonomické prostředí 

 Je velmi významné pro rozvoj CR. Jedná se především o pozitivní či negativní vlivy 

ekonomického růstu (nezaměstnanost, inflace, úrokové míry a stabilita měny). Rozhodujícím 

faktorem je ekonomický růst, jehoţ projevem je růst hrubého domácího produktu. Růst HDP 

pozitivně ovlivňuje velikost investic a výdajů na CR. Pozitivní vliv těchto faktorů nastává 

v případě, kdy výdaje na CR rostou rychleji neţ HDP. Negativní vliv na CR má hospodářský 

pokles a krize, obvykle spojená s růstem nezaměstnanosti a poklesem mezd. Inflace a 

nezaměstnanost mají za následek pokles kupní síly obyvatelstva, coţ se projeví v poklesu 

výdajů na méně zbytné potřeby, mezi které se řadí i výdaje na cestovní ruch. [2] 

3.5.2 Politické prostředí 

 Cestovní ruch se nerozvíjí v oblastech, ve kterých jsou občanské nepokoje nebo je 

ohroţena bezpečnost turistů. Rozvoj CR v této oblasti ovlivňují zejména mírové podmínky 

v jednotlivých státech a ve světě jako celku. Kaţdý teroristický útok, válka či jiné nepokoje 

vyvolávají obavy turistů a ovlivňují tak jejich rozhodování, kam vycestovat. Dále záleţí na 

postoji k rozvoji CR vládou daných zemí. Velký význam hraje i způsob odbavování 

cestujících na hranicích či odstranění vízové povinnosti. Tyto sociálně politické faktory mají 

významný vliv na rozvinutost CR v dané zemi. [2] 
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3.5.3 Sociální prostředí 

 Sociální prostředí má podstatný význam pro rozvoj CR. Je dáno společenským 

zřízením daného státu. Ovlivňuje mimo jiné např. pracovní a mimopracovní podmínky, 

sociální politiku státu či rozdělování HDP, které se projevuje v hmotné spotřebě a spotřebě 

sluţeb obyvatelstva, a má vliv na úroveň veřejné spotřeby, vybavenosti domácností a ţivotní 

úroveň obyvatel. S délkou pracovní doby, pracovním prostředím, intenzitou práce, hygienou a 

bezpečností práce jsou spojeny pracovní podmínky. Mimopracovní podmínky zahrnují fond 

volného času, podmínky jeho účelného vyuţívání apod. Rozvoj zejména dlouhodobého CR 

ovlivňuje zákonná placená dovolená, která má jedinečný význam. Na sociální zabezpečení 

občanů, kteří mají nedostačující nebo ţádné pracovní příjmy na zabezpečení základních 

ţivotních potřeb se zaměřuje sociální politika státu. [9] 

3.5.4 Technicko-technologické prostředí 

 Zahrnuje dopravní infrastrukturu a další informačně-technologickou vybavenost 

umoţňující rozvoj cestovního ruchu. Významný vliv na vývoj technicko-technologického 

prostředí mají dopravní a ubytovací moţnosti CR. Zejména dopravní infrastruktura má velký 

vliv na rozvoj CR. Jedná se o např. o vybavenost zemí dálničními sítěmi, které souvisejí 

s rostoucím stupněm motorizace, hustotu, kapacitu a propustnost ţelezničních sítí, hustotu 

letišť a frekvenci pravidelných a charterových linek leteckých společností, existenci lodní 

dopravy v místech vodných pro její rozvoj apod. Rozmach dopravy má však i negativní 

důsledky na CR a ţivotní prostředí. Zvýšené tempo cestování má za následek úbytek záţitků a 

dojmů z CR, masovost silniční dopravy se projevuje v zahlcení silnic a dálnic, zvýšeném 

počtu nehod a dlouhých čekáních na ucpaných hraničních přechodech. Rozvoj dopravy a 

techniky přispěl k větší osobní a prostorové volnosti účastníků CR. [9] 

3.5.5 Ekologické prostředí 

 CR je jiţ z podstaty závislý na atraktivním přírodním prostředí. Rozvíjí se pouze tam, 

kde existují vhodné kulturně-historické a přírodní zdroje. Na ochranu těchto zdrojů se proto 

vztahují určité podmínky, např. v podobě zákazu vjezdu motorových vozidel na určité území, 

zákazu vstupu mimo značené stezky, zákazu rozdělávání ohně ve volné přírodě apod. 

Z hlediska CR musí ochrana přírody a země respektovat potřebu rovnováhy mezi blahobytem 

a volným časem zejména z hlediska přípustného zatíţení země návštěvníky a rozvojem 

zařízení CR. Znečišťování vody a vzduchu, zástavba volné krajiny a neekologické chování 

má na lidstvo obrovské důsledky. Cestovní ruch je závislý na přirozeném ekologickém 

prostředí mnohem více neţ ostatní odvětví lidské činnosti. [9] 
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3.6 Typologie cestovního ruchu 

 V teorii se pouţívají při členění CR dva výrazy: formy cestovního ruchu a druhy 

cestovního ruchu. Druhy cestovního ruchu se pouţívají pro posuzování CR z hlediska 

motivace jeho účastníků, tj. účelu, pro který cestují a pobývají přechodně na cizím místě. 

Formy cestovního ruchu slouţí pro posuzování CR z hlediska různých příčin, které ho 

ovlivňují a důsledků, které přináší. 

 

Druhy cestovního ruchu 

 rekreační cestovní ruch      

 sportovní cestovní ruch 

 dobrodruţný cestovní ruch 

 náboţenský cestovní ruch 

 myslivecký cestovní ruch 

 

 zdravotní cestovní ruch 

 lázeňský cestovní ruch 

 obchodní cestovní ruch 

 stimulační cestovní ruch 

 kongresový cestovní ruch 

 

Formy cestovního ruchu 

Z geografického hlediska 

 domácí cestovní ruch 

 zahraniční cestovní ruch 

 mezinárodní cestovní ruch 

 vnitřní cestovní ruch 

 národní cestovní ruch 

Podle počtu účastníků 

 individuální cestovní ruch 

 skupinový cestovní ruch 

 masový cestovní ruch 

 ekologický cestovní ruch 

Z hlediska dynamiky 

 pobytový cestovní ruch 

 putovní cestovní ruch 

Podle způsobu organizování 

 individuální cesty 

 organizovaný zájezd/pobyt 

 klubový cestovní ruch 

Podle věku účastníků 

 cestovní ruch dětí 

 mládeţnický cestovní ruch 

 rodinný cestovní ruch 

 seniorský cestovní ruch 

Podle délky účasti 

 výletní cestovní ruch 

 krátkodobý cestovní ruch 

 víkendový cestovní ruch 

 dlouhodobý cestovní ruch 

Podle převažujícího místa pobytu 

 městský cestovní ruch 

 příměstský cestovní ruch 

 venkovský cestovní ruch 

 agroturistika 

 horský, vysokohorský CR 
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Podle ročního období 

 sezonní cestovní ruch 

 mimosezonní cestovní ruch 

 celoroční cestovní ruch 

Podle použitého dopravního prostředku 

 motorizovaný cestovní ruch 

 ţelezniční cestovní ruch 

 letecký cestovní ruch  

 lodní cestovní ruch 

 Ze sociologického hlediska 

 návštěvy příbuzných 

 sociální cestovní ruch 

 komerční cestovní ruch 

 etnický cestovní ruch [2]

 

3.7 Turistický potenciál 

 Turistický potenciál regionu je dán především faktory, které ovlivňují existenci a 

rozvoj cestovního ruchu v dané lokalitě nebo středisku. Teorie tyto faktory člení na selektivní, 

realizační a lokalizační. [1] 

3.7.1 Selektivní předpoklady cestovního ruchu 

Selektivní předpoklady CR představují způsobilost daného regionu a jeho obyvatel 

podílet se aktivně a pasivně na CR, tedy přijímat i stávat se účastníky CR. Předpoklady se 

člení na objektivní selektivní předpoklady a subjektivní selektivní předpoklady. 

Mezi objektivní předpoklady patří politická a bezpečnostní stabilita oblasti, stav 

ţivotního prostředí, ekonomická a ţivotní úroveň obyvatelstva apod. Tyto předpoklady 

nesplňují země zmítané občanskými válkami a jinými válečnými konflikty, země, v níţ 

vládnou diktatury, nejchudší země světa a území s poškozeným ţivotním prostředím. 

Subjektivní předpoklady se zaměřují více na osobnosti lidí, kteří se účastní CR. 

Zkoumají např. příslušnost k profesní či sociální skupině, rodinné poměry, úroveň 

vzdělanosti, psychologické faktory aj. Nejčastějšími účastníky CR jsou obyvatelé 

nejvyspělejších států s vysokou ţivotní úrovní. 

3.7.2 Lokalizační předpoklady cestovního ruchu 

 Faktory umoţňující umístění CR do určité lokality, destinace či místa. Dělí se na 

kulturní a přírodní předpoklady. Jejich příznivé hodnoty určují rozvoj CR.  
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 Kulturní předpoklady jsou dány samotnou lidskou existencí. Vycházejí z tvořivé 

činnosti člověka a z vývoje území. Nositely těchto předpokladů jsou především muzea, 

galerie, významné parky, archeologická naleziště, architektonické památky apod. 

 Přírodní předpoklady souvisí s přirozeným prostředím Země, které je výsledkem 

působení mnoha přírodních činitelů po celou dobu její existence. Kaţdá významná oblast 

vznikla na základě existence více neţ jednoho z těchto činitelů. Jedním z nejvýznamnějších 

přírodních předpokladů je povrh, dále podnebí, vodstvo a nakonec fauna a flóra.  

3.7.3 Realizační předpoklady cestovního ruchu  

 Plní nároky účastníků CR v destinacích s příhodnými lokalizačními předpoklady. 

Člení se na dopravní realizační předpoklady a materiálně-technické realizační předpoklady. 

 Dopravní předpoklady vyjadřují kvalitu a hustotu dopravní infrastruktury, snadnou 

dosaţitelnost a dostupnost. 

 Materiálně-technické předpoklady zahrnují existenci sportovních, relaxačních, 

ubytovacích, stravovacích a dalších zařízení. Důleţitá je kvalita a kapacita těchto zařízení. 
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4. Představení Olomouckého kraje 

4.1 Historie Olomouckého kraje 

Olomoucký kraj spolu s ostatními 13 českými kraji vznikl 1. ledna 2000 jako vyšší 

územní samosprávní celek ČR. V minulosti docházelo k soupeření mezi Olomoucí a Brnem o 

vedoucí postavení na Moravě. Jiţ v době Přemyslovců byla Morava rozdělena na úděl 

Olomoucký, Brněnský a Znojemský. Později se Brno stalo sídlem moravských zemských 

stavů, ale i poté se stavy scházely střídavě v Brně a Olomouci. Roku 1948 zaniklo 

komunistickou reformou členění na země a 1. ledna 1949 vznikl Olomoucký kraj, který však 

byl výrazně větší, neţ jeho současná rozloha. Na základě další reformy z 1. července 1960 byl 

kraj rozdělen mezi kraj Severomoravský, Jihomoravský a Východočeský. Tyto kraje existují 

jako jednotky územního členění dosud. Další reformou vzniká roku 2000 na částech území 

Jihomoravského a Severomoravského kraje samosprávný Olomoucký kraj. [12] 

 

Obr. 4.1.1: Poloha Olomouckého kraje na mapě ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [44] 

 

 

4.2 Administrativní členění 

 Olomoucký kraj se rozkládá na území střední a severozápadní části Moravy. Na 

západě kraj sousedí s Pardubickým krajem, na jihozápadě pak s Jihomoravským krajem. 

Dalšími sousedy jsou na východě Moravskoslezský kraj a na jihovýchodě kraj Zlínský. Na 

severu má kraj 104 km dlouhou společnou hranici s polskými vejvodstvími Dolnoslezským a 

Opolským. Administrativně se kraj členě na pět okresů – Olomouc, Přerov, Prostějov, Jeseník 

a Šumperk.  
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Kromě bývalých okresních měst vykonávají rozšířenou působnost státní správy na 

území kraje ještě obce Hranice, Konice, Lipník nad Bečvou, Mohelnice, Litovel, Zábřeh, 

Štenberk a Uničov. Součástí kraje je 399 obcí, z toho 13 obcí s rozšířenou působností. Statut 

města má 30 obcí. Správním centrem je statutární město Olomouc. Celková rozloha kraje 

činila k 31. 12. 2010 5 266,64 km
2
, coţ je 6,7 % z celkové rozlohy České republiky. Počet 

obyvatel k 31. 12. 2010 činil 641 681. [13] 

 

Obr. 4.2.1: Administrativní členění Olomouckého kraje 

 

Zdroj: [14] 

 

4. 3 Poloha a reliéf 

 Přírodní reliéf Olomouckého kraje je velice různorodý. Severní část regionu tvoří 

především vrchoviny, pahorkatiny a horský masív Jeseníků s nejvyšší horou Praděd         

(1491 m.n.m.). Na jihu převládají především níţiny – Hornomoravský úval a Moravská brána. 

Různorodost přírodního reliéfu způsobuje nerovnoměrné osídlení a také hospodářský rozvoj 

kraje. Nejniţším bodem regionu je hladina Moravy u Kojetína (190 m.n.m.). Krajem prochází 

také hlavní evropské rozvodí.  
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Nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Morava. Pramení na severu regionu pod 

Kralickým Sněţníkem a protéká celým krajem na jih, kde pokračuje do kraje Zlínského. 

Největším přítokem Moravy je řeka Bečva, která odvádí vodu z jiţní části Moravskoslezských 

Beskyd.  Řeka Morava má mnoho dalších menších přítoků, které však pro vodáckou turistiku 

nemají větší význam. 

Mezi největší vodní plochy patří Tovačovská jezera blízko Tovačova na Přerovsku, 

která vznikla zatopením ploch po těţbě štěrkopísku a dále Plumlovská přehrada, která je 

hojně vyhledávaná za účelem rekreace, odpočinku a vodních aktivit. Mezi další hojně 

navštěvované vodní plochy patří mnoţství zatopených lomů v oblasti Červené Vody, 

Vápenné a Ţulové. Turisticky velice zajímavým a vyhledávaným cílem je přečerpávací vodní 

elektrárna Dlouhé stráně vybudovaná v CHKO Jeseníky. Tento technický unikát je největším 

vodním energetickým dílem v republice a jeho výkon je největší svého druhu v Evropě. 

 

4. 4 Podnebí 

 Území regionu se rozkládá ve všech klimatických pásech, tj. teplém, mírně teplém i 

chladném. Přechod mezi jednotlivými oblastmi se plynule odvíjí od jejich nadmořské výšky. 

Nejteplejší a zároveň nejsušší oblastí regionu je oblast Hornomoravského úvalu, kde se 

průměrná teplota v zimních měsících pohybuje okolo -2 aţ -3°C a v letních měsících dosahuje 

průměru okolo 15 – 19°C. Letních dnů je v této oblasti okolo 60 za rok. Průměrný úhrn 

ročních dešťových sráţek činí 600 mm. Dnů se sněhovou pokrývkou je zde 40 – 50 ročně, tj. 

zhruba o polovinu méně, neţ v oblasti Jeseníků. 

 Oblast s největším mnoţstvím sráţek a zároveň nejchladnější oblast se nachází na 

západním svahu Nízkého Jeseníku. Sněhová pokrývka zde leţí zhruba 110 – 140 dní v roce. 

Průměrné teploty v zimních měsících jsou v rozmezí -3 aţ -6°C, v letních měsících pak 14 aţ 

16°C. 

 Kraj se vyznačuje různorodým podnebím. V severní části, v oblasti Jeseníků, 

převaţuje charakter dlouhé chladné zimy s dlouhým trváním sněhové pokrývky a mírným, 

krátkým létem, chladným jarem a mírným podzimem. Jiţní část regionu, oblast Hané, se 

vyznačuje dlouhým, suchým a teplým létem, mírně teplým jarem i podzimem a krátkou mírně 

teplou, suchou zimou. 

 

 

 



20 
 

4.5 Obyvatelstvo 

 K 31. 12. 2010 ţili obyvatelé Olomouckého kraje v 399 obcích, z nichţ 30 má přiznán 

statut města. V těchto městech bydlelo 56,9 % obyvatelstva kraje. Krajským městem je 

statutární město Olomouc, ve kterém ţije 100 233 obyvatel. 90,9 % obyvatel je zásobeno 

vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu a 77,6 % obyvatel ţije v domech napojených na 

veřejnou kanalizaci.  

V Olomouckém kraji ţilo k výše zmíněnému datu 641 681 obyvatel. Hustota zalidnění 

v kraji je mírně niţší neţ celorepublikový průměr a dosahuje hodnoty 121,8 obyvatel na 1 

km
2
. V rámci kraje jsou značné rozdíly v zalidnění. Nejniţší hustoty obyvatel dosahují okresy 

Jeseník (57,2 osob na 1 km
2
) a Šumperk (94,6 osob na 1 km

2
) coţ je zapříčiněno rozdílným 

přírodním reliéfem. V roce 2010 se narodilo více dětí (6922) neţ nemřelo osob (6748), jedná 

se tedy o přirozený přírůstek obyvatelstva. Roste však podíl osob starších 65 let na úkor dětí 

ve věku 0 – 14 let, tím se zvyšuje průměrný věk obyvatel, který byl v roce 2010 40,9 let. [13] 

 

4. 6 Doprava 

 Olomoucký kraj disponuje velice rozvinutou dopravní infrastrukturou. Z hlediska 

dopravní dostupnosti lze kraj rozdělit na část s horší dostupností, severní část okresu Šumperk 

a okres Jeseník, a dopravně významnou jiţní část.  

Regionem prochází hlavní dálniční tah Praha – Brno – Ostrava. Silniční síť dosahuje 

délky více neţ 3 568 km. Nejvýznamnějšími silničními tahy jsou silnice E 462 z Brna do 

Polska a E 442 z Děčína na Slovensko a dále pak dálnice D 1 spojující Prahu, Brno, Olomouc 

a Ostravu s Polskem. Zbývající úsek dálnice D 1, dříve značený jako D 47, je však ještě ve 

výstavbě. Dále zajišťuje dopravní dostupnost přes 600 km ţelezničních tratí. Městy Olomouc 

a Přerov prochází významné ţelezniční koridory Praha – Olomouc – Přerov – Ostrava a 

Přerov – Břeclav. Ţelezniční síť je vedena rovnoměrně téměř celým územím kraje, ovšem síť 

silniční je hustější v rovinaté jiţní části kraje. Hustota dopravní sítě Olomouckého kraje je 

mírně průměrná. [15] 

Kraj postrádá přímé letecké spojení. Ačkoliv se na okraji města Olomouce nachází 

mezinárodní veřejné letiště, je vyuţíváno spíše pro sportovní létání či jako aerotaxi. 

V budoucnu je plánováno rozšíření vojenského letiště v Přerově na letiště s mezinárodním 

provozem. Lodní doprava je plánována v návrhu vybudování kanálu Dunaj – Odra – Labe. 

Návrh je však značně kontroverzní a v dohledné budoucnosti se nejspíš nebude realizovat.[16] 
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Hromadná doprava je realizována pomocí Integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje (IDSOK), který sdruţuje dopravní systémy existující na území okresů 

Olomouc, Přerov, Jeseník a Prostějov. Součástí IDSOK jsou dále systémy městské hromadné 

dopravy na území měst Olomouc, Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou, Prostějov, Šumperk a 

Zábřeh. V systému je zahrnuta autobusová, vlaková a na území Olomouce také tramvajová 

doprava. Integrace spočívá v jednotném tarifu a smluvních a přepravních podmínkách, 

jednotných jízdních dokladech s časovou a zónovou platností a jejich vzájemných uznáváním 

mezi dopravci. [17] 

 

4. 7 Ekonomika kraje 

 Olomoucký kraj je z ekonomického hlediska průmyslovou oblastí s rozvinutým 

sluţbami. Ekonomika jiţní, hanácké části je stabilní a dostatečně rozmanitá. Naproti tomu 

okres Jeseník a severní část okresu Šumperk jsou bohuţel díky své poloze, dopravní 

dostupnosti i narušení hospodářského a sociálního ţivota po druhé světové válce, ekonomicky 

slabší, neţ jiţní část kraje. Na tvorbě hrubého domácího produktu v ČR se kraj podílel v roce 

2010 pouze 4,6 %, coţ je v přepočtu na jednoho obyvatele 75,5 % republikového průměru. 

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců, pracujících v podnicích se sídlem v Olomouckém kraji 

byla v roce 2010 20 651 Kč. [13] 

 V kraji působí mnoho tradičních průmyslových podniků. Velice rozvinutý je 

potravinářský průmysl, který navazuje na tradiční zemědělskou výrobu. Z dalších odvětví 

průmyslu je zastoupen především průmysl textilní a oděvní, strojní průmysl, průmysl optiky a 

optických zařízení a mnoho dalších. V roce 2010 zde sídlilo 148 průmyslových podniků se 

100 a více zaměstnanci, ve kterých pracovalo 40 604 zaměstnanců s průměrnou měsíční 

mzdou 22 330 Kč a 35 stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci, ve kterých pracovalo 

3 434 zaměstnanců s průměrnou měsíční mzdou 26 423 Kč. Ve statistickém registru 

ekonomických subjektů bylo na konci roku 2010 registrováno 136 229 podniků, podnikatelů a 

organizací. Největší část, 76,6 %, tvořili soukromí podnikatelé zapsaní dle ţivnostenského 

zákona a dále obchodní společnosti s podílem 8,3 %. [13] 

 Hospodářský rozvoj v Olomouckém kraji se potýká, podobně jako v jiných oblastech 

ČR, s trţními nedostatky. Týká se to především mnoţství výrobních kapacit, trţního podílu, 

ale také tendence k zmezinárodňování.  
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4. 8 Ubytovací zařízení 

 Olomoucký kraj patří z celorepublikového pohledu mezi kraje nejméně vybavené 

ubytovacími zařízeními. Ubytovací sluţby zde poskytovalo k 31. 12. 2010 325 hromadných 

ubytovacích zařízení, situovaných především v turisticky navštěvovaných oblastech Jesenicka 

a Šumperska. Kraj vykazuje 19 152 lůţek, coţ představuje v přepočtu k rozloze území 4. 

nejniţší hustotu lůţek na km
2
. V počtu ubytovacích zařízení vede v rámci kraje okres 

Šumperk se 113 zařízeními, nejniţší počet ubytovacích zařízení pak vykazuje okres Prostějov 

(33). [13] 

 

4.9 Turistický potenciál Olomouckého kraje 

 Olomoucký kraj má předpoklady pro turistické vyuţití díky své geografické poloze, 

nabídce mnoha významných památek, krajinné různorodost a v neposlední řadě také díky 

bohaté kulturní a folklorní tradici. Nabízí mnoho moţností pro rozvoj různých typů CR, od 

rekreačního a poznávacího, přes lázeňský a sakrální, aţ po městský či incentivní. [11] 

 Potenciál CR v Olomouckém kraji má dvě poměrně odlišné podoby. Jednak je to 

níţinná oblast na jihu příslušející k Hané – turistický region Střední Morava, jednak severní 

horská část s absolutně odlišnými podmínkami – Jeseníky, spadající do turistického regionu 

Severní Morava a Slezsko. Kraj nabízí moţnosti cestování jak v letním, tak i v zimním 

období. Z hlediska typů CR lze v regionu provozovat zejména sportovně-turistický CR, tedy 

pěší turistiku, cykloturistiku, zimní sporty apod., CR rekreační, orientovaný na relaxaci a 

odpočinek, ale také na aktivní pobyt. Dalším moţným typem CR je CR kulturně-poznávací, 

spojený s návštěvami historických a jiných významných památek, kulturních zařízení a akcí 

s cílem poznat nové a obohatit svůj rozhled. V neposlední řadě je v kraji moţnost rozvoje 

zdravotně orientovaného CR, především díky nabídce významných lázeňských zařízení 

s letitou tradicí. Vyskytuje se zde také městský, venkovský, kongresový či sakrální CR. 

Poslední zmiňovaný typ CR je uskutečňován především v krajské metropoli – Olomouci, kde 

je vysoká koncentrace církevních staveb.  

 

4.10 Cestovní ruch v Olomouckém kraji 

4.10.1 Přírodní atraktivity 

 Na území Olomouckého kraje se rozprostírají 2 velkoplošné chráněné krajinné oblasti 

– CHKO Jeseníky a CHKO Litovelské Pomoraví, 11 národních přírodních rezervací, 11 

národních přírodních památek a 21 přírodních rezervací. 
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 Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969. Oblast se rozkládá 

v severním okraji Moravy, na hranici Olomouckého a Moravskoslezského kraje, na 

katastrálním území okresů Bruntál, Šumperk a Jeseník. Rozloha oblasti je 740 km
2
. CHKO 

zahrnuje pohoří Hrubý Jeseník a části Zlatohorské a Hanušovické vrchoviny. Nejvyšším 

bodem je vrchol Praděd (1491 m.n.m.). Z 80 % je území pokryto lesy, většinou druhotnými 

smrčinami a bučinami s místy původních horských smrčin a bukových lesů. Nejcennější 

území CHKO Jeseníky jsou chráněna ve 4 národních přírodních rezervacích (Praděd, Rejvíz, 

Šerák – Keprník, Rašeliniště Skřítek), v 18 přírodních rezervacích (např. Vysoký vodopád, Na 

hadci, Rabštejn), v 1 národní přírodní památce (Javorový vrh) a 6 přírodních památkách 

(např. Pasák, Smrčina). Na území CHKO se nachází mnoho naučných stezek, např. Se 

skřítkem okolím Pradědu, Červenohorské sedlo-Šerák-Ramzová a Rejvíz. Kaţdá z naučných 

stezek má rozdílnou náročnost a délku, avšak všechny nabízí nezapomenutelné záţitky 

z fascinující fauny a flory. [18] 

 

Obr. 4.10.1: Logo CHKO Jeseníky  Obr. 4.10.2: CHKO Jeseníky (vysílač na Pradědu) 

  

 

 

  

 

 

 

 

Zdroj: [18]      Zdroj: [19] 

 

 V posledních letech probíhá snaha o vyhlášení Národního parku Jeseníky. Tuto 

myšlenku podporují především veřejně aktivní občané ţijících v Jeseníkách. Petici, která je 

součástí kampaně zahájené v červnu 2009, podepsalo necelých 9 000 lidí. Ze známých 

osobností se k petici přidali např. Naďa Konvalinková, Ladislav Potměšil či Miroslav Donutil. 

V médiích bylo doposud vydáno několik desítek článků, podporujících zlepšení ochrany 

přírodního bohatství Jeseníků. Bylo odvysíláno několik televizních reportáţí a dokumentů. 

 Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví vznikla vyhlášením v roce 1990. 

Území Litovelského Pomoraví se rozkládá na ploše 96 km
2
. Oblast představuje 3 – 8 km 

široký pruh luţních lesů a luk kolem řeky Moravy, v severní části střední Moravy, mezi městy 
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Olomouc a Mohelnice. Z celkové rozlohy představují lesy 56 %, zemědělská půda 27 %, 

vodní plochy 8 % a ostatní zastavěné plochy 9 %. CHKO Litovelské Pomoraví je součástí 

evropské soustavy chráněných území NATURA 2000 (vyhlášena jako tzv. ptačí oblast), 

zároveň je oblast navrţena jako tzv. evropsky významná lokalita pro některé významné druhy 

ţivočichů. Mokřadní část Litovelského Pomoraví je zařazena od roku 1993 do Seznamu 

mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence. [20] 

 Nejcennější části území jsou chráněny ve 2 národních přírodních rezervacích (Vrapač, 

Ramena řeky Moravy), 1 národní přírodní památce (Třesín), 13 přírodních rezervacích (např. 

Dobrava, Hejtmanka, Chomoutovské  jezero, Moravičanské jezero) a 12 přírodních 

památkách (např. Bázlerova pískovna, Daliboř, Hvězda, Malá Voda, Za mlýnem). Jádro 

CHKO tvoří vnitrozemská říční delta a komplexy luţních lesů, nivních luk a mokřadů. [21] 

Územím CHKO Litovelské Pomoraví vedou naučné stezky, bezesporu nejzajímavější 

je naučná stezka Luhy Litovelského Pomoraví. Začíná v Horce nad Moravou a vede po 

červené turistické značce, přes Hynkov a Lhotu nad Moravou, podstatnou částí Litovelského 

Pomoraví s koncem v Litovli. Stezka vede většinou po asfaltových cestách, proto je vhodné se 

po ní pohybovat i na kole. Délka trasy je 12 km. Součástí trasy je 11 zastavení s informačními 

panely seznamujícími návštěvníky s významem vody v krajině a ţivotem na březích i pod 

hladinou. [22] 

 Jeskynní systémy v Olomouckém kraji nabízí turistům nejvíce veřejně přístupných 

jeskyní v ČR. Mezi nejzajímavější patří Mladečské a Javořičské jeskyně nedaleko města 

Olomouce. Na Jesenicku se nachází jeskyně Na Špičáku a Na Pomezí, které kaţdoročně 

navštíví velké mnoţství nejen českých turistů. V Teplicích nad Bečvou na Přerovsku se 

nachází unikátní jeskynní systém Zbrašovské aragonitové jeskyně s gejzírovými krápníky.  

 Mladečské jeskyně se nacházejí nedaleko CHKO Litovelské Pomoraví. Ve 

vápencovém vrchu Třesín vznikl sloţitý labyrint puklinových chodeb a dómů. Podzemní 

prostory jsou bohatě zdobeny sintrovými náteky a krápníky. Mezi nejkrásnější prostory 

jeskyně patří tzv. Chrám přírody a Panenská jeskyně. Jeskyně je mimořádně významnou 

archeologickou a paleontologickou památkou. Bylo zde nalezeno mnoho kosterních 

pozůstatků pravěkých lidí ze starší doby kamenné a kostí jiţ vyhynulých obratlovců. [23] 

 

Obr. 4.10.3: Mladečské jeskyně 

 

Zdroj: [33] 
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Javořičské jeskyně jsou součástí Javořičského krasu, který se nachází v severní části 

Drahanské vrchoviny. Podzemní systém jeskyní je komplikovaným komplexem chodeb, 

dómů a propastí. Na jejich tvorbě se podílel potok Špraněk. Podstatná část komplexu byla 

objevena jiţ v roce 1938, další části pak byly objevovány především v 50. letech 20. století. 

Celková délka dnes známých chodeb činí necelé 4 km, z nichţ veřejnosti je zpřístupněno 788 

m chodeb. Jeskyně jsou známé svou bohatou krápníkovou výzdobou, jejichţ bohatost vyniká 

především v Suťovém dómu a dómu Gigantů. [24] 

 Zbrašovské aragonitové jeskyně se nacházejí pod Zbrašovským vrchem na levém 

břehu řeky Bečvy v lázeňském městě Teplice nad Bečvou. Tento jedinečný jeskynní systém 

evropského významu vznikl současným působením atmosférických vod a teplých minerálních 

vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. Jeskyně se jmenují podle minerálu 

aragonit, který v nich vytváří unikátní výzdobu. Jedná se o nejteplejší jeskyně v ČR 

s celoroční stálou teplotou 14 °C. Objeveny byly v roce 1912 a pro veřejnost zpřístupněny 

roku 1926. Nedaleko jeskyní se nachází nejhlubší propast v ČR – Hranická propast. [5]

 Jeskyně Na Pomezí leţí zhruba 2 km severně od obce Lipová-Lázně. Objeveny byly 

v roce 1936 a kompletně prozkoumány v roce 1949. Pro veřejnost jsou jeskyně zpřístupněny 

od roku 1955. Celková délka stezky pro návštěvníky je 530 m. Jedná se o největší jeskynní 

systém v ČR vzniklý rozpouštěním mramoru. Jeskyně jsou bohatě vyzdobeny krápníky a 

sintrovými jezírky s jeskynními perlami. V roce 1965 byly jeskyně vyhlášeny národní 

přírodní památkou. [26] 

 

Obr. 4.10.4: Jeskyně na Pomezí 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [32] 

4.10.2 Zahrady a parky 

Botanická zahrada a Výstaviště Flora 

 Botanická zahrada se nachází v Olomouci. Rozkládá se na ploše 8 ha a je situována do 

dvou sadů. Ve Smetanových sadech vznikla zahrada jiţ v roce 1898 a měla v první řadě 

slouţit školským a vědeckým účelům. V roce 1906 zde byla zřízena meteorologická stanice a 
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skleník. Dnes se zde nacházejí Sbírkové skleníky a jiţ po desetiletí se zde konají mezinárodní 

floristické výstavy. Druhá část je situována na ploše tzv. Korunní pevnůstky v Bezručových 

sadech. Nachází se zde současný areál botanické zahrady Výstaviště Flora Olomouc 

s rozáriem, alpinem a dalšími expozicemi. Zahrada byla vybudována v 60. letech minulého 

století. Návštěvníci zde mohou od jara do podzimu navštívit expozice, která nabízí širokou 

škálu barev, tvarů a vůní. Pravidelně se zde konají nejrůznější kulturní akce jak pro děti tak 

dospělé. Zahrada je tak vhodná především k relaxaci, oddychu a poznání. [7] 

 

Obr. 4.10.5: Botanická zahrada Olomouc   Obr. 4.10.6: Výstaviště Flora Olomouc 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [28]      Zdroj: [29] 

 

Arboretum v Bílé Lhotě 

 Arboretum se nachází zhruba 10 km západně od Litovle v obci Bílá Lhota. První 

zmínky o zámecké zahradě, která je nyní arboretem jsou datovány do první poloviny 15. 

století. Zámecký park byl zaloţen kolem roku 1700 u příleţitosti rekonstrukce místního 

zámečku a byl osázen dřevinami, které dodnes tvoří jeho kostru. V první polovině 19. století 

byl park přesazen do anglického stylu. Na dnešní podobě parku má největší zásluhu Quido 

Riedel. V letech 1926 – 1945 park rozšířil a provedl v něm úpravy ve smíšeném francouzsko-

anglickém stylu. Do parku o rozloze necelých 3 ha vysázel téměř 500 různých druhů 

okrasných dřevin, z nichţ se do dnešních dnů zachovalo zhruba 240. Po druhé světové válce 

park přešel do majetku státu a začal pustnout. K obnově zámeckého parku došlo aţ po dvaceti 

letech, kdy v roce 1965 přešel pod správu Vlastivědného muzea v Olomouci. Od roku 1966 

bylo vysázeno dalších 300 druhů okrasných dřevin a park je udrţován doposud. V roce 1968 

byl park zpřístupněn veřejnosti pod názvem Arboretum v Bílé Lhotě. [7] 

 

Obr. 4.10.7: Arboretum Bílá Lhota 

 

 

Zdroj: [30] 
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Arboretum „Přírodní ráj“ 

 Areál Arboreta leţí v Bystrovanech u Olomouce, zhruba 5 km od centra Olomouce. 

Stavba arboreta započala v roce 1997 na zdevastovaném a kontaminovaném pozemku. 

Záměrem projektu bylo odhlučnit nedaleký výrobní podnik Presbeton od celé obce a okolí a 

vytvořit areál vhodný k odpočinku a relaxaci. Do stavby byl zapojen také Geologický a 

Hydrometeorologický ústav, návrh projektu vypracoval tým z Itálie. Park byl zpřístupněn 

široké veřejnosti v roce 2000 a je otevřen kaţdoročně od 1. dubna do 31. října.  

V areálu se nachází sedmimetrový vodopád, který padá z uměle vybudované skalky do 

lekníny pokrytého jezírka, ve kterém se prohánějí vzácní Koi kapři. Přes jezírko se 

návštěvníci dostanou po dřevěném můstku, který je zavede do parku s více neţ 200 druhy 

cizokrajných dřevin a rostlin. Kaţdý exemplář je označen cedulkou se stručným popisem. 

Chloubou parku je bezesporu sedmimetrový blahočet čilský, který se na zemi vyskytuje jiţ 

přes 200 milionů let a jedinečný cykas, který jako jediný přeţil tragédii v Hirošimě. 

K odpočinku je v parku umístěn altánek. Součástí parku je i výběh s kašmírskými kozami a 

voliérou s cizokrajnými opeřenci. Součástí parku je také stylová restaurace v antickém stylu a 

luxusní cukrárna s venkovní terasou. Park je vhodný nejen k relaxaci, ale také k poznání 

rozmanité flory a fauny. [7] 

 

Obr. 4.10.8: Arboretum „Přírodní ráj“ 

 

  

 

 

 

Zdroj: [31] 

 

Zoologická zahrada Olomouc 

 Zahrada se nachází zhruba 11 km od centra města Olomouce, na Svatém Kopečku. 

Zoologická zahrada se rozkládá na 42,5 ha plochy.  Slavnostní otevření pro veřejnost 

proběhlo 3. 6. 1956, kdy byli v zahradě převáţně zástupci české a evropské fauny. V roce 

1958 zde byla umístěna také exotičtější zvířata jako například opice či kočkovité šelmy, coţ 

značně zvýšilo její návštěvnost.  

V 60. – 80. letech minulého století došlo k mohutnému rozvoji zahrady. Byly 

vybudovány nové výběhy pro opice a jeleny, vivárium a pavilon kočkovitých šelem. Mezi 

největší stavby, které byly ve své době unikátní, patří vyhlídková věţ a obří voliéra dravců. 
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Koncem 70. let bylo dostavěno zimoviště africké zvěře, medvědinec, pavilon šelem a byly 

vyasfaltovány všechny cesty, čímţ se zlepšila dostupnost i v zimních měsících a za 

nepříznivého počasí. Návštěvnosti byla v 80. letech zhruba 250 000 osob za rok. Začátkem 

90. let byla zmodernizována většina starých pavilonů a byl dostavěn pavilon ţiraf a 

dokončeno obří akvárium pro ţraloky. Návštěvnost poprvé přesáhla hranici 300 000 osob za 

rok, posléze pak 400 000 osob.  

Začátkem nového milénia byl vybudován pavilon netopýrů, průchozí výběh pro 

makaky a byla opravena vyhlídková věţ. Historicky největší návštěvnost je datována do roku 

2003, kdy zoologickou zahradu navštívilo 407 901 návštěvníků. Zahradu navštívilo za 50 let 

její existence 10 617 000 osob. K největším atrakcím patří zejména noční prohlídky, konané 

v období vánočních svátků, pavilon netopýrů, obří akvárium či průchozí výběh pro makaky. 

Zoologická zahrada je turisticky velice vyhledávaná a nabízí výborné podmínky pro celodenní 

výlet především pro rodiny s dětmi. [7] 

 

Obr. 4.10.9: Zoologická zahrada Olomouc 

 

 

 

 

 

Zdroj: [35] 

 

4.10.3 Kulturní památky 

Státní hrad Šternberk 

 Hrad Šternberk se nachází asi 15 km od města Olomouce, ve stejnojmenném městě 

Šternberk. Hrad byl zaloţen jako středověké obranné sídlo v polovině 13. století Zdeslavem 

z Chlumce a ze Šternberka. První písemný dokument pochází z roku 1269. Listina 

vymezovala hranice šternberského panství a kláštera Hradisko. Z obranného sídla byl hrad 

přestavěn a rozšířen v 70. letech 14. století. Jako svou rezidenci hrad vyuţívali významní 

církevní hodnostáři, především pak biskup Albert II. ze Šternberka. Díky rodu Berků z Dubé a 

Lipé proběhla v 16. století rozsáhlá rekonstrukce v renesančním stylu. V podhradí byl 

vybudován systém hospodářských a správních budov. Hrad prošel obdobím husitských válek i 

třicetiletou válkou, během které město i hrad značně utrpěli. Kolem roku 1699 koupil sídlo 

kníţe Jan Adam Ondřej z Lichnštejna, v drţení rodu Lichnštejnů zůstal hrad aţ do roku 1945. 
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Dlouhou dobu nebyl hrad uţíván a chátral. V roce 1886 bylo rozhodnuto o jeho generální 

rekonstrukci, jíţ se ujal vídeňský architekt K. G. Kayser, který hrad přestavěl v duchu 

romantického historismu. Sídlo bylo nově vybaveno historickým mobiliářem, obrazy, 

nábytkem, plastikami a gobelíny.  

 Turistům jsou k dispozici 2 prohlídkové okruhy. 1. okruh vede prvním poschodím, 

které je vybaveno nábytkem a mobiliářem posledních majitelů. 2. okruh obsahuje prohlídku 1. 

okruhu a dále probíhá ve druhém patře, kde jsou vystaveny exponáty z nepřístupných 

moravských hradů a zámků. Na hradě se pořádá mnoţství kulturních akcí. Na nádvoří a 

v přilehlém parku se konají koncerty, divadelní představení, hudební festivaly, veletrhy a 

jarmarky. Místo je hojně vyuţíváno pro svatební obřady. Hrad je ideálním místem pro výlety 

s poznáním historie. [5] 

 

Obr. 4.10.10: Státní hrad Šternberk 

  

            

 

Zdroj: [34] 

 

Státní hrad Bouzov 

 Hrad Bouzov byl zaloţen na přelomu 13. a 14. století. Nachází se mezi městy Litovel 

a Bouzov, ve stejnojmenné obci Bouzov. Prvním majitelem byl Búz z Búzova. V 15.-17. 

století hrad vlastnili střídavě příslušníci různých moravských a českých rodů.  Na začátku 18. 

století sídlo koupil Řád německých rytířů, kteří ho vlastnili aţ do roku 1939. Po 2. světové 

válce se stal hrad majetkem státu. Současnou podobu romantického hradu s chrliči, cimbuřími 

a arkýři zapříčinila přestavba na přelomu 19. a 20. století, na základě poţadavků arcivévody 

Evţena Habsburského.  Unikátem jsou dva funkční padací mosty a padací mříţ, která je 

v provozu při slavnostních příleţitostech. Bouzov je jedním z nejnavštěvovanějších a 

nejkrásnějších hradů v ČR. Nachází se uprostřed lesů a svým romantickým exteriérem láká 

k návštěvě. Interiér hradu je plně zařízen a vybaven obrazy, uměleckými předměty, 

historickým i na míru vyrobeným nábytkem. Hrad je místem plným historie, romantiky a 

pohádkové atmosféry. Hojně je vyhledávám filmaři, především díky dojmu dobře udrţované 

středověké památky. Návštěvníkům nabízí 5 prohlídkových tras. V podhradí se nachází 

galerie, která se zaměřuje na historicky laděné a naučné programy orientované na všechny 

věkové kategorie. Unikátní je replika Trójského koně, která je největší v Evropě. [5] 
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Obr. 4.10.11: Státní hrad Bouzov 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: [36] 

 

 Zřícenina hradu Helfštýn 

 Zřícenina se nachází necelé 3 km od města Lipník nad Bečvou. Helfštýn je umístěn na 

zalesněném kopci nad městem a působí tak dojmem nedostupného středověkého sídla, avšak 

dostupnost je snadná. Hrad vznikl s největší pravděpodobností ke konci 13. století a jeho 

zakladatelem a prvním majitelem byl Fridrich z Linavy. Hrad vznikl na malé ploše 50 x 30 m 

a uţ tehdy byl opevněn silnou hradební zdí, doplněnou na jihu mohutnou věţí. V severní části 

hradu byl umístěn prostý hradní palác, který měl mimo sklepy ještě dvě podlaţí. Celý areál 

hradu byl obehnán ochranným příkopem. Postupně zde sídlili páni Kostkové z Postupimi, 

Perštejnové, a také Petr Vok z Roţmberka. Hrad vyniká slohovou různorodostí právě díky 

častým změnám majitelů. Helfštýn slouţil jako renesanční palác, později jako vojenská 

základna. Hrad čelil útokům v třicetileté válce a byl postupem času ničen a opuštěn. Aţ v roce 

1911 se začalo s opravami a zajišťujícími pracemi na hradě. V roce 1945 připadl hrad státu. 

Hrad je postupně rekonstruován, snahou je dostat tuto památku do světového podvědomí. 

Konají se zde nejrůznější kulturní akce, kde mezi nejvýznamnější patří mezinárodní setkání 

uměleckých kovářů, kteří své výtvory vystavují ve stálé expozici hradu. Zřícenina hradu 

Helfštýn je ideálním místem k celodennímu výletu nejen rodin s dětmi. [5] 

 

Zámek Náměšť na Hané 

 Zámek Náměsť na Hané byl vybudován v 18. století a je zástupcem raně klasicistního 

baroka. Sídlo nechal vybudovat hrabě Ferdinand Bonaventura z Harrachu na území města 

Náměšť na Hané, 13 km od Litovle. Stavba má i po letech zachovanou původní podobu, 

neboť za dobu její existence neproběhly ţádné zásadní stavební úpravy. Jedná se o čtyřkřídlý 

objekt, jehoţ boční křídla uzavírají dvůr. Areál tvoří kruhovitý park, v jehoţ středu je umístěn 
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zámek, a ze kterého vycházejí do všech světových stran lipová stromořadí. Architektura 

hlavní budovy nese znaky francouzského klasicismu, pro který je typická především 

mansardová střecha s vikýři. Zámek je kompletně vybaven dobovým nábytkem z přelomu 18. 

a 19. století. Unikátní je sbírka míšeňského porcelánu či výstava slavnostních a cestovních 

kočárů olomouckých biskupů a arcibiskupů z 18. a 19. století. Turisticky zajímavá je také 

expozice historických dětských kočárků. Součástí areálu je i galerie moderního umění a 

zámecká kaple. Návštěvníci si mohou vybrat ze dvou prohlídkových okruhů. Na zámku se 

koná kaţdoroční mnoţství kulturních akcí, především výstavy a koncerty. [5] 

 

Obr. 4.10.12: Zámek Náměšť na Hané – letecký pohled 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [38] 

 

Zámek Bludov 

 Zámek Bludov se nachází v obci Bludov, 5 km jihozápadně od města Šumperk. 

Nejstarší část areálu pochází ze 17. století. Svou současnou podobu získal zámek v 18. století. 

V polovině 19. století došlo k dosud posledním úpravám, kdy byla část půdních prostor 

jiţního křídla přestavěna na kapli. Sídlo je postaveno v pozdně renesančním stylu. Součástí 

areálu je park v anglickém stylu. Zámek v současnosti nenabízí ţádnou expozici a 

prohlídkovou trasu, je vyuţíván jako sídlo pošty, knihovny a drobných provozoven, přesto se 

jedná o zajímavou stavbu v renesančním slohu a je turisticky velmi vyhledáván. [37] 

 

Zámek Velké Losiny 

 Zámek leţí 9 km severovýchodně od města Šumperk, v lázeňské obci Velké Losiny. 

Velké Losiny jsou velmi vyhledávaným turistickým místem především pro lázeňskou 

turistiku, neboť se zde nachází jedny z nejstarších lázní se sirnou vodou u nás. Technickým 

unikátem v obci jsou ruční papírny. 

 Základem pro stavbu dnešního zámku byla malá vodní tvrz, kterou po roce 1531 začal 

přestavovat Jan ml. ze Ţerotína v honosný renesanční zámek. Objekt má půdorys písmene U a 
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dominuje mu šestipodlaţní věţ, opatřená jiţ v roce 1590 bicími hodinami. V letech 1678 – 

1692 zde zasedal tribunál, řešící čarodějnické inkviziční procesy. V té době odsoudil 56 lidí 

na smrt upálením na hranici. Období připomíná Čarodějnický sál se stálou expozicí, 

věnovanou inkvizičním procesům. Interiér zámku je zařízen v renesančním stylu s cennými 

sbírkami uměleckých předmětů. Unikátem jsou barevná kamna z barevně glazovaných 

reliéfních kachlů z let 1587 – 1589. Jedná se patrně o nejstarší dochovaná kamna u nás. 

Samotná stavba je jedním z nejlépe zachovaných renesančních objektů na Moravě. Pro 

návštěvníky zámku jsou připraveny dva prohlídkové okruhy. Kaţdoročně se zde pořádá 

mnoţství kulturních akcí. [5] 

 

Obr. 4.10.13: Zámek Velké Losiny  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [39] 

 

4.10.4 Technické památky 

Olomoucký orloj 

 Olomoucký orloj je zasazen přímo do severní stěny Olomoucké radnice. Pochází z 15. 

století a nachází se na Horním náměstí v samotném centru města. Architektonicky představuje 

výklenek ve tvaru lomeného oblouku, vysoký 14 metrů. Dnešní podoba orloje pochází z 50. 

let 20. století a je dílem Karla Svolinského. Orloj vychází ze socialistického realismu. 

Součástí výzdobu jsou medailony sloţené z mozaiky, znázorňující práce charakteristické pro 

jednotlivá období v roce. Na vrcholku výklenku je umístěn folklorní motiv Jízdy králů, spodní 

část pak zdobí postavy představitelů pracující třídy. Ciferník orloje zobrazuje polohy planet 

na pozadí zvířetníku. Jedinou původní části orloje je hodinový stroj. Venkovní postavy orloje 

se dávají do pohybu vţdy v poledne a přitahují zraky nejen turistů, ale i místních obyvatel. [7] 
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Obr. 4.10.14: Olomoucký orloj 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [40] 

 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně 

 Elektrárna se nachází na říčce Divoká Desná v katastru obce Loučná nad Desnou, 

v okrese Šumperk. Výstavba započala v roce 1978, začátkem 80. let však byl projekt 

pozastaven. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a začátkem 90. let byla stavba znovu 

zahájena. Dokončena byla v roce 1996, stavba tak trvala s přestávkami celých 18 let. 

Komplex má největší reverzní vodní turbínu na světě, elektrárnu s největším spádem v České 

republice a největší instalovaný výkon u nás. Jedná se o stavebně – technický unikát. Horní 

nádrţ se nachází ve výšce 1350 m.n.m., návštěvníkům se tak nabízí neopakovatelný výhled na 

malebnou krajinu Jeseníků. Při dobrém počasí je moţné dohlédnou aţ na Beskydy, Krkonoše 

a Českomoravskou vrchovinu. Elektrárna je celoročně přístupná pro veřejnost. Pořádají se zde 

exkurze, které zahrnují promítání dokumentů v infocentru elektrárny a náhled do vnitřních a 

podzemních částí. Tento technický unikát je hojně turisticky vyhledáván. V roce 2005 se 

elektrárna zařadila mezi 7 největších divů v České republice. [41] 

 

Obr.: 4.10.15: Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [42] 

 



34 
 

Ruční papírna ve Velkých Losinách 

 Papírnu zaloţil v letech 1591 – 1596 v místě bývalého mlýna Jan mladší ze Ţerotína. 

Leţí v srdci lázeňského města Velké Losiny, nedaleko od Šumperka. Patří mezi 

nejnavštěvovanější památky v podhůří Jeseníků. Nejstarší dochovaná památka pochází z roku 

1596. Jedná se o průsvitku v podobě ţerotínského erbu – lva s korunkou stojícího na třech 

pahorcích. V poslední čtvrtině 17. století zasáhly do historie papírny i zdejší nechvalně známé 

čarodějnické inkviziční procesy, kdy byla jako jedna z prvních obětí upálena manţelka 

losinského papírníka Barbora Göttlicherová. Roku 1729 byla manufaktura vybavena 

holandrem. Toto zařízení slouţilo k přípravě papíroviny a patrně se jednalo o první svého 

druhu na Moravě. Na přelomu 18. a 19. století byl komplex přestavěn do dnešní pozdně 

barokní a klasicistní podoby. V roce 1949 byla papírna převedena pod Olšanské papírny, které 

provozovaly několik strojních průmyslových papíren na Šumpersku. Velkolosinská papírna 

patří k nejstarším doposud pracujícím podnikům svého druhu v Evropě. Pro svou vysokou 

kvalitu a trvanlivost se papír z Velkých Losin pouţívá především ve výtvarném umění a pro 

reprezentativní účely. Od 70. let 20. století procházel tento unikátní technický areál několika 

etapami nákladných rekonstrukcí, které pokračují i v dnešní době. V roce 2002 byla památka 

prohlášena za národní kulturní památku. [5]  
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5. Výsledky vlastního výzkumu a zhodnocení 

 Praktická část bakalářské práce se zabývá vlastním výzkumem týkající se analýzou 

současného stavu cestovního ruchu v Olomouckém kraji. Výzkum je proveden pomocí 

řízeného rozhovoru a SWOT analýzy, které následně napomůţou ke stanovení moţných 

doporučení pro rozvoj CR v Olomouckém kraji.  

 SWOT analýza je strategicky plánovanou metodou. Její pomocí lze identifikovat 

vnitřní silné a slabé stránky organizace (kraje), jejich vnějších příleţitostí a vnějších omezení. 

SWOT analýza je pojmenována na základě počátečních písmen anglických slov: 

 S – strenghts (silné stránky), 

 W – weaknesses (slabé stránky), 

 O – opportunities (příleţitosti), 

 T – threats (hrozby). 

V současné době se jedná o jednu z nejpouţívanějších metod systematického a 

přehledného zachycení poznatků o objektu analýzy. Analýza vychází z jiţ prozkoumaného 

vnějšího prostředí, jehoţ strukturu tvoří makroprostředí, které se skládá z: 

 ekonomického prostředí,  

 přírodního prostředí,  

 demografického prostředí,  

 kulturního prostředí,  

 technologického prostředí, 

 sociálního prostředí, 

 politického prostředí, 

 legislativního prostředí, 

 vlivů globální konkurence. 

Dále vychází z vnitřního prostředí, které se dělí na externí mikroprostředí a interní 

mikroprostředí. Externí mikroprostředí zahrnuje: 

 dodavatele, 

 zákazníky, 

 veřejnost (místní veřejnost, média, odborná veřejnost, vláda apod.), 

 marketingové prostředí a konkurenci. 
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Součástí interního mikroprostředí jsou výrobní, technicko-technologické, finanční a 

jiné faktory. Získané informace jsou zpracovány do SWOT analýzy, jejímţ výsledkem je 

přehled silných stránek (přednosti zkoumaného objektu), slabých stránek (nedostatky 

zkoumaného objektu), příleţitostí (potenciál ke zdokonalení zkoumaného objektu) a hrozeb 

(nebezpečí pro zkoumaný objekt). 

5.1 SWOT analýza cestovního ruchu Olomouckého kraje 

Silné stránky 

 Výhodná geografická poloha. 

 Rozmanitost regionu. 

 Existence dvou velkoplošných CHKO. 

 Mírné klima – teplá léta, dobré sněhové podmínky v zimě. 

 Mnoţství hradů a zámků. 

 Mnoţství unikátních technických památek (Ruční papírny Velké Losiny, Přečerpávací 

elektrárna Dlouhé Stráně). 

 Výrazná image spojená se zimními sporty a turistikou. 

 Olomouc jako centrum kultury, umění a vzdělanosti. 

 Mnoţství církevních památek a poutních míst (Svatý Kopeček, kostely, katedrály a 

kláštery). 

 Potenciál historických událostí (těţba zlata, čarodějnické procesy). 

 Dobré ţelezniční napojení (moderní 1. a 2. koridor). 

 Sídelně pestrá, rozmanitá a udrţovaná krajina s nepoškozenými přírodními oblastmi. 

 Centrum státních, kulturních a církevních institucí (v krajském městě Olomouc). 

 Bohatá folklorní tradice a mnoţství lidové architektury. 

 Gastronomické speciality (Olomoucké tvarůţky, pivovary, Priessnittz). 

 Atraktivní přírodní prostředí pro aktivní strávení volného času. 

 Mnoţství lázeňských zařízení (Velké Losiny, Jeseník, Dolní Lipová, Teplice nad 

Bečvou). 

 Dobrá kvalita ovzduší a vodních toků. 

 Hustá síť značených turistických a cyklistických stezek (2 významné cyklotrasy – 

Jantarová stezka a Moravská stezka). 

 Pohostinnost kraje a místních obyvatel vůči turistům. 

 Přijatelná cenová úroveň produktů a sluţeb souvisejících s CR. 

 Mnoho kulturních a společenských akcí. 
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 Dostatečné mnoţství restauračních zařízení. 

 Mnoţství památkových zón. 

 Husté pokrytí silniční sítí s napojením na dálnici a rychlostní komunikace. 

Slabé stránky 

- Absence parkovacích míst u významných atraktivit. 

- Nedostatečná péče o historické památky. 

- Málo turistických informačních center. 

- Nedostatečné silniční propojení severní části kraje se zbytkem regionu. 

- Špatný technický stav silniční sítě a ţelezniční sítě (mimo moderní 1. a 2. koridor). 

- Nedostatečná infrastruktura pro rozvoj moderních informačních technologií. 

- Klesající investice do ochrany ţivotního prostředí. 

- Podprůměrná návštěvnost kraje – nevyuţívání potenciálu CR. 

- Nedostatečná vytíţenost lůţkových kapacit v některých částech kraje. 

- Nízká úroveň sluţeb a lidských zdrojů. 

- Nedostatečná nabídka produktů a sluţeb CR. 

- Nedostatečná dopravní obsluţnost hromadnou dopravou pro CR (skibusy, kyvadlová 

doprava apod.). 

- Nedostatečné parkovací kapacity v turistických střediscích. 

- Nedostatek suvenýrů a připomínkových předmětů. 

- Nedostatečná turistická infrastruktura (informační stánky, občerstvení, sociální 

zařízení apod.). 

- Nízká úroveň bezbariérovosti turistických atraktivit. 

- Nízké povědomí o kraji u zahraničních turistů (zaměřují se zejména na Prahu a střední 

Čechy). 

- Málo prospektů ve světových jazycích. 

- Nedostatečná reklama v zahraničí. 

- Konkurence sousedních krajů. 

- Neexistence leteckých linek a přímého leteckého spojení 

- Nízká jazyková vybavenost obyvatel. 
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Příleţitosti 

 Přeshraniční regionální spolupráce s Polskem. 

 Moţnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a jiných národních 

a mezinárodních fondů. 

 Zájem investorů o kraj. 

 Rozvoj agroturistiky. 

 Vyuţití internetu pro reklamu a propagaci. 

 Rostoucí zájem seniorů o poznání. 

 Vyuţití poznatků ze zahraniční v oblasti CR. 

 Růst zájmu o dovolenou v tuzemsku. 

 Prezentace na veletrzích CR a rozvoj kvalitní propagace. 

 Značný zájem a úsilí místních obyvatel o vytvoření NP Jeseníky. 

 Investice do vzdělání pracovníků v CR. 

 Zavedení balíčků a produktů CR pro různé cílové skupiny. 

 Motivace subjektů CR. 

 Podpora kulturních a společenských akcí. 

 Zvýšení prodeje místních jedinečných produktů. 

 Zapojení podnikatelských subjektů do vybudování infrastruktury CR. 

 Rozšíření a modernizace letišť v Olomouci a Přerově. 

 Lepší spolupráce s cestovními agenturami. 

 Spolupráce se sousedními kraji. 

Hrozby 

 Rostoucí konkurence ostatních krajů v oblasti CR. 

 Podcenění vzdělání v oblasti CR. 

 Malá podpora rozvoje CR na venkově. 

 Pomalé budování infrastruktur a dopravního napojení. 

 Prodlouţení období ekonomické recese. 

 Sniţování konkurenceschopnosti CR v kraji vzhledem k ostatním krajům a zahraničí. 

 Přírodní katastrofy (povodně apod.). 

 Nízká míra spolupráce se soukromými subjekty. 

 Ztráta zájmu o udrţení tradic. 

 Nepochopení úlohy CR v ekonomice. 
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5. 2 Řízený rozhovor 

 Dotazování pomocí řízeného rozhovoru probíhalo v sobotu 31. března 2012 a v neděli 

1. dubna 2012 v historickém centru  Olomouce na Horním náměstí. Za oba dny bylo osloveno 

102 lidí, z nichţ 80 bylo ochotno se rozhovoru zúčastnit. Respondentům byl vysvětlen cíl 

dotazování, byli ujištěni o anonymitě získaných dat a bylo jim poloţeno následujících pět 

otázek: 

1. Jak se vám jeví dopravní dostupnost kraje z hlediska kvality a času? 

 

2.  Za jakým účelem jste kraj navštívili? 

 

3. Jaká je podle Vás informovanost o kraji? 

 

4. Jeví se Vám kvalita stravovacích a ubytovacích zařízení jako dostatečná? 

 

5. Co by podle Vás přispělo k vyšší návštěvnosti turistických atraktivit kraje a jaké 

atraktivity v kraji Vám chybí? 

Většina návštěvníků (68 %) přijela do kraje automobilem, zbylých 32 % cestovalo 

hromadnými dopravními prostředky. 75 % dotázaných, kteří cestovali automobilem, 

zhodnotilo dopravní dostupnost kraje z hlediska kvality jako nedostatečnou. Za největší 

problém respondenti označili kvalitu silniční sítě a dostupnost severní části regionu. Mezi 

další poznámky patřil nedostatek parkovacích míst ve městech a v blízkosti turistických 

atraktivit a časová náročnost cesty zejména v zimních měsících, zapříčiněná  nedostatečnou 

údrţbou komunikací a mnoţstvím dopravních nehod. Zbylých 25 % hodnotilo dopravní 

dostupnost kladně. Největší spokojenost panovala s napojením kraje na dálniční síť, coţ 

většině návštěvníků ušetřilo čas oproti cestování vlakem či autobusem.  

Lidé, kteří cestovali hromadnou dopravou, hodnotí dopravní dostupnost a kvalitu 

cestování ze 70 % negativně. Vadí jim především kvalita vlaků, špinavá a zanedbaná nádraţí, 

mnoţství zpoţdění ve vlakové a autobusové dopravě, špatná návaznost spojů a poměrně 

vysoké jízdné. Zbylých 30 % respondentů hodnotilo cestování hromadnou dopravou kladně. 

Mezi těmito dotazovanými byli především návštěvníci, cestující vlakem z větších měst. Za 

hlavní přínosy označili modernizaci 1. a 2. ţelezničního koridoru a zkrácení jízdní doby. Dále 

pak zvýšení komfortu přepravy, ke kterému přispěl také vstup nového ţelezničního dopravce 
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na trase Praha – Ostrava a sníţení jízdného na základě konkurenčního boje mezi státním a 

soukromým dopravcem. Jako dostačující se jeví spojení kraje autobusovou dopravou, ač je 

většinou dotázaných vnímána jako méně komfortní, neţ doprava po ţeleznici. Jediným 

nedostatkem je menší mnoţství speciální autobusových linek, jakými jsou např. skybusy 

v zimě či cyklobusy v letí sezoně. Návštěvníci z okolních krajů, především z Pardubického a 

zlínského by uvítali rozšíření Olomouckého letiště a zavedení přímých a charterových 

leteckých linek. 

Za účelem návštěvy krajského města Olomouce přijelo do kraje 72 % dotazovaných. 

Jako hlavní důvody návštěvy uvedli návštěvu historického centra a historických památek, 

veletrh na výstavišti v Olomouci, účast na kulturních a společenských akcích, putování po 

církevních památkách, návštěvu rodiny a pracovní cestu. 11 % dotázaných krajem pouze 

projíţděla a zastavili se v Olomouci pouze na několik hodin. Zbylých 17 % respondentů 

navštívilo kraj na více dní a cílem jejich návštěvy je více míst v kraji. Mezi nejčastěji 

zmiňované patřily CHKO Jeseníky, města Prostějov, Velké Losiny, Jeseník a Lipová Lázně. 

Respondenti vnímají informovanost o kraji a akcích v regionu za nedostatečnou. 80 % 

dotázaných se potřebné informace dozvídá z internetových stránek, avšak většina z nich si 

stěţovala na sloţité vyhledávání potřebných informací či na neúplné aţ nedostatečné 

informace. Stránky nejsou aktualizovány v dostatečných intervalech a provázanost 

jednotlivých webů kraje je vnímána jako špatná. Dalším nejčastějším zdrojem informací je 

denní tisk, avšak zdaleka ne všichni respondenti jej čtou. Dále pak rozhlas a billboardy u 

silnic. 5 % respondentů zmínilo moţnost nákupu slevové karty Olomouc region Card. O této 

moţnosti se dozvěděli od svých známých nebo z internetu. 

Kvalita stravovacích zařízení je ze 72 % vnímána negativně. Jako hlavní nedostatky 

byly zmíněny vysoké ceny, nedostatečná kvalita sluţeb, špatný personál a špatné hygienické 

podmínky. Respondentům často vadilo nezařazení místních specialit a jídel, jimiţ je kraj 

známý, do menu restaurací. Kvalita ubytovacích zařízení byla vnímána různě. 17 % 

dotázaných by přivítalo více hotelů vyšších kvalit. Zejména v Olomouci, která je hojně 

navštěvována také za účelem pracovních cest, je nedostatek kvalitnějších hotelů. Naopak     

18 % respondentů by přivítalo více ubytovacích zařízení typu rodinný penzion. 30 % 

návštěvníků kraje si stěţovalo na úroveň ubytování v oblasti Jeseníků. Nejvíce jim vadila 

cena a kvalita ubytování. 35 % dotázaných vnímá kvalitu a počet ubytovacích zařízení v kraji 

za dostatečné. 
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Za největší přínos pro zvýšení návštěvnosti turistických atraktivit označilo 47 % 

respondentů zlepšení propagace a informovanosti v médiích, zvýšení počtu infocenter 

zejména v blízkosti atraktivit a vytvoření tematických balíčků pro různé skupiny návštěvníků. 

32 % dotázaných by zlepšilo dopravní dostupnost některých atraktivit a zvýšilo počet 

parkovacích míst v jejich blízkosti. 13 % respondentů si myslí, ţe by ke zvýšení návštěvnosti 

pomohla lepší péče a údrţba některých památek. Zbylých 8 % lidí uvedlo jiné důvody. 

Návštěvníkům kraje nejvíce chybí adrenalinové atrakce, jako např. zábavní park, lanové 

dráhy apod. Návštěvníci by uvítali vybudování velkého zábavního parku např. v Olomouci, 

s mnoţstvím kolotočů a atrakcí a vybudování aquaparků ve více městech v kraji. 
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6. Doporučení 

Z uvedených výsledků vyplývá, které oblasti rozvoje cestovního ruchu jsou pro kraj 

silnými a slabými stránkami, kde má kraj příleţitosti a jaké hrozby jej mohou postihnout. 

Dále pak jak kraj vnímají jeho návštěvníci. Olomoucký kraj by měl přijmout opatření, která 

povedou k optimálnímu vyuţití silných stránek, vyuţití příleţitostí, odstranění slabých stránek 

a hrozeb. Jedná se především o tyto priority v oblasti rozvoje cestovního ruchu Olomouckého 

kraje: 

- dopravní infrastruktura, 

- marketing, 

- kvalita ubytovacích a stravovacích zařízení, 

- turistické atraktivity. 

6.1 Dopravní infrastruktura 

 Kraj disponuje poměrně hustou silniční sítí a je napojen také na dálnici. Mimo severní 

část regionu, která se nachází v horské oblasti Jeseníků a silniční síť zde není tolik rozvinutá, 

odpadá ve zbylých částech kraje nutnost stavění nových silničních napojení. Větší města jsou 

vybavena silničními okruhy, které odvádějí přebytečnou, zejména kamionovou dopravu, 

mimo jejich centra a mohou tak vznikat pěší či historické památkové zóny. Největší problém 

je v kvalitě silniční sítě. Stav silnic v kraji je z pohledu motoristů poměrně kritický. Ačkoliv 

se kraj snaţí tento stav řešit a vynakládá nemalé finanční prostředky na opravu silnic, není 

tento stav díky zvyšující se intenzitě dopravy ideální. Silnice jsou stavěny z nekvalitních 

materiálů a špatnými technologiemi a tak vyţadují neustálé obnovy a opravy. Díky tomu se 

sniţuje plynulost dopravy a roste znečištění ţivotního prostředí zejména výfukovými plyny 

v dané oblasti. Zejména v zimních měsících nejsou útvary zajišťující údrţby silnic dostatečně 

flexibilní a tak dochází k znehodnocování silničního svršku a dále k zbytečným uzavírkám. 

Z výsledků výše zmíněného řízeného rozhovoru s návštěvníky Olomouckého kraje vyplývá, 

ţe napojení centrální části kraje, tj. města Prostějov, Přerov a Olomouc je dostatečné a 

mnohdy pro svou cestu do kraje volí raději dopravu vlastním automobilem, jelikoţ je rychlejší 

a pohodlnější. Co se týče dopravy do okrajových částí regionu, zejména pak do oblasti 

Jesenicka, je většina dotázaných nespokojena s kvalitou silnic a dostupností zejména 

v zimních měsících, proto volí raději dopravu hromadnými dopravními prostředky, ač je ve 

většině případů chápána jako méně komfortní. Většina dotázaných si stěţovala na nedostatek 



43 
 

parkovacích míst v kraji a to v naprosté většině velkých měst a také v turistických střediscích 

či u kulturních a historických památek. 

 Krajem prochází dva významné ţelezniční koridory. V Přerově se nachází 

mezinárodní ţelezniční uzel, kde se střetávají ţelezniční cesty z Polska, Rakouska a Německa. 

Především díky modernizace koridoru Praha – Ostrava, mohli být nasazeny vlaky supercity 

Pendolino a cesta z a do hlavního města se značně zrychlila a stala se pohodlnější, coţ 

přilákalo také zahraniční turisty, kteří do země přicestovali primárně za účelem návštěvy 

Prahy. V nedávné době začal na této trati působit soukromý ţelezniční dopravce a došlo ke 

konkurenčnímu boji mezi státní akciovou společností České dráhy a tímto dopravcem. 

Výsledkem bylo značné sníţení ceny jízdného na této trati a zvýšení komfortu přepravy 

zejména ze strany soukromého dopravce. Díky tomuto začali ţelezniční dopravu vyuţívat 

noví cestující, kteří do té doby preferovali jiný způsob přepravy. Na mnoha regionálních 

tratích byla provedena elektrifikace, tím se zjednodušilo napojení na mezinárodní koridory. 

Bohuţel na většině tratí mimo koridory jsou stále ve velké míře provozovány staré vlakové 

soupravy, které jiţ nesplňují poţadavky moderní doby a cestující tak stále častěji volí jiný 

druh přepravy. Soupravy jsou postupem času nahrazovány novými vlaky, ale tempo 

modernizace na českých tratích je velmi pomalé. Na některých tratích jezdí dokonce 40 let 

staré vlaky, které jsou velmi poruchové a často tak dochází ke zpoţděním či výlukám. 

V období příštích dvou let se počítá se značnými investicemi do rekonstrukce hlavního 

nádraţí v Olomouci a nádraţí v Přerově, coţ bezesporu povede k zatraktivnění cestování 

vlakovou dopravou a k větší návštěvnosti kraje. Většina dotázaných návštěvníků kraje, kteří 

cestovali do Olomouce či Přerova z větších měst v republice, preferovala vlakovou dopravu, 

vzhledem k tomu ţe se zvýšil komfort přepravy a sníţil se čas strávený na cestách, avšak 

pouze cestují-li vlakem na koridorech. Návštěvníci, kteří cestují na sever kraje, do oblasti 

Jesenicka, či do okrajových regionů, nebyli spokojeni s kvalitou přepravy, avšak ve většině 

případů se shodli na tom, ţe zejména v zimních měsících je doprava vlakem do Jeseníků tou 

nejvhodnější variantou. Nespokojenost spočívala především v komfortu přepravy, dlouhé 

jízdní době a značných zpoţdění. Autobusová doprava v kraji je na průměrné úrovni a spojení 

s menšími i velkými městy se většině dotázaných zdá dobré. Co se týče spojení zejména 

s turistickými středisky, chybí větší mnoţství spojů, jako jsou např. skibusy, cyklobusy apod. 

 Velikým nedostatkem kraje je neexistence moderního mezinárodního letiště s přímými 

leteckými linkami. V Olomouci se nachází letiště, které však svými technickými parametry 

neumoţňuje přistání středních aţ velkých dopravních letadel. Dřívější plány počítaly 
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s vyuţitím letiště pro tzv. aerotaxi, avšak ani tato forma vyuţití se neujala, především díky 

ekonomické situaci obyvatel regionu. Neexistuje tedy přímé letecké spojení krajského města 

s jinými světovými městy. Nejbliţší letiště je mezinárodní letiště v Ostravě nebo Brně. 

V budoucnu se počítá s rekonstrukcí vojenského letiště v Přerově, avšak prioritou kraje by 

mělo být rozšíření krajského letiště v Olomouci. 

 V posledních letech vzrůstá trend cykloturistiky a jízdy na kolečkových bruslích. 

Olomoucký kraj nabízí velké mnoţství cyklostezek, avšak nedostatkem je chybějící 

infrastruktura a doplňkové sluţby. Cyklisté si nemají po cestě kde odpočinout, chybí sociální 

zařízení a odpočívárny s moţností občerstvení.  

 Kraj by se měl zaměřit na zlepšení kvality silniční sítě a to výběrem vhodnějších 

metod jak silnice spravovat. Pomohlo by zavedení kontrol dodavatelských firem, jak silnice 

stavějí a opravují, předešlo by se pak častějším opravám silnic a s tím spojených uzavírek a 

omezení provozu. Ušetřené prostředky by pak mohly být pouţity na dobudování  silnic 

především v severní části regionu. Mnoho řidičů v kraji by uvítalo flexibilnější systém údrţby 

silnic především v zimních měsících. Tento poţadavek by se dal vyřešit lepší kooperací mezi 

meteorology a silničáři. Například v Rakousku silničáři spolupracují s meteorologickou 

sluţbou, od které dostávají informace, kdy začne sněţit a vyjíţdějí ještě předtím, neţ jsou 

silnice zasypány sněhem. Prioritou kraje v oblasti dopravní infrastruktury by mělo být 

dobudování parkovacích míst především v turistických střediscích a u historických a 

kulturních památek. Spousta turistů plánuje svou cestu dopředu a neexistence parkovacích 

míst je od návštěvy dané lokality můţe odradit. Napojení kraje na dálnici se jeví jako dobré a 

kraj by měl udrţet stávající kvalitu dálnic a rychlostních silnic na svém území, vzhledem 

k tomu, ţe je mnoho lidí, kteří vyuţívají toto dopravní spojení pro návštěvu kraje. Co se týče 

ţeleznice, prioritou by mělo být zkvalitnění osobní vlakové dopravy. Kraj by měl umoţnit 

provozování osobní ţelezniční dopravy také soukromým dopravcům, kteří mohou nabídnout 

lepší sluţby a komfort, neţ stávající státní dopravce, který figuruje na regionálních tratích 

kraje. Koncem tohoto roku přibude na trať mezi Prahou a Ostravou druhý soukromý 

dopravce, takţe se zvýší počet spojů, coţ bezesporu přinese větší návštěvnost kraje. Spousta 

turistů vyráţí na hory autobusem. Měl by se zvýšit počet speciálních autobusových linek, jako 

jsou např. skibusy či cyklobusy. Přílivu většího mnoţství zahraničních turistů brání především 

neexistence přímého leteckého spojení v kraji. Ačkoliv se zlepšila dopravní obsluţnost vlaky 

mezi Prahou a krajským městem Olomoucí, větší návštěvnosti zahraničních turistů by 

pomohlo přebudování Olomouckého letiště na větší mezinárodní letiště a zavedení přímých 
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leteckých linek. V neposlední řadě by měl kraj podporovat výstavbu odpočívadel kolem 

cyklostezek a pokračovat v budování stezek, které cyklisty svedou z pozemních komunikací, 

a díky kterým se sníţí počet střetů automobilů s cyklistou a zlepší se plynulost dopravy ve 

větších městech. 

6. 2 Marketing 

 Význam marketingu v posledních letech neustále stoupá. Jedná se o velmi silný 

konkurenční nástroj pouţívaný k ovlivňování lidí, jejich postojů a chování. Mezi hlavní 

nástroje marketingu v oblasti cestovního ruchu patří propagační materiály, cestovní agentury, 

veletrhy, média apod. Informovanost turistů o akcích v Olomouckém kraji nedosahuje 

dostatečné úrovně. Návštěvníci se poţadované informace dozvídají většinou z internetu, 

avšak ani tam mnohdy nezískají ucelený soubor informací, které by potřebovali. Propagace 

kraje není zaměřena na cílové skupiny, ale na celý soubor potenciálních návštěvníků. Existuje 

málo propagačních materiálů ve světových jazycích, zaměstnanci informačních center 

mnohdy nejsou dostatečně jazykově vybaveni tak, aby dokázali poradit zahraničním turistům. 

Počet informačních center se rozšířil a dnes sídlí infocentrum v kaţdém větším městě v kraji, 

avšak pokrytí centry není vzhledem k vysokému počtu atraktivit v kraji ideální. Kraj 

spolupracuje málo s cestovními agenturami, zajišťujícími příjezd turistů do regionu. 

Propagace kraje v elektronické podobě probíhá na několika webových portálech, které však 

nejsou dostatečně provázané a přehledné. Informace, které se zde návštěvník zjistí, mnohdy 

nejsou dostatečné a musí si je dohledávat na jiných místech. Výborným počinem v oblasti 

cestovního ruchu bylo vytvoření turistické slevové karty Olomouc region Card, která 

opravňuje svého majitele k čerpání mnoha slev či k návštěvě některých turistických 

zajímavostí zcela zdarma. Karta je však málo propagována a ví o ní pouze malá část 

návštěvníků regionu.  

 Kraj by se měl zaměřit na lepší informovanost turistů o akcích v regionu a produktech 

CR, které nabízí. Důleţité je zaměřit se na cílové skupiny návštěvníků, nabídnout kaţdé 

skupině určitý produkt, vytvořený přesně pro ně. Tematické balíčky by mohly být zaměřeny 

na rodiny s dětmi, mladé lidi, seniory, vyznavače sportu či adrenalinových záţitků, turisty 

cestující za historií či kulturou apod. Kraj by se měl více prezentovat na veletrzích cestovního 

ruchu např. Regiontour, Holiday World a na dalších menších regionálních veletrzích a více 

spolupracovat s cestovními kancelářemi zajišťujícími zájezdy do regionu.  
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Důleţitá je propagace v odborných časopisech, turistických materiálech jako jsou 

průvodci, mapy apod., na velkých veřejně přístupných místech jako jsou nádraţí, letiště atd. 

Nejefektivnější je reklama v hromadných sdělovacích prostředcích, jakými jsou rozhlas, 

televize, internet a denní tisk. U silničních komunikací lze vyuţít propagaci formou billboardů 

či propagačních plakátů na odpočívadlech. V propagačních materiálech je důleţité 

vyzdvihnout to nejlepší, co můţe kraj nabídnout, odlišení se od ostatních regionů a 

představení produktů CR, které jsou jedinečné pro tuto oblast, a návštěvník se s nimi jinde 

setká jen velmi těţko. Materiály by mohly být více zaměřeny také na zahraniční návštěvníky. 

Mohly by vzniknout broţury přeloţené do více světových jazyků a zaměřené na návštěvníky 

z konkrétních regionů planety. Zaměstnanci informačních center by měli být jazykově lépe 

vybaveni a počet těchto center by se měl zvýšit tak, aby v blízkosti kaţdé turistické atraktivity 

bylo alespoň jedno infocentrum či infokoutek.  

Co se týče internetových stránek, měly by se stát přehlednější a jednotlivé webové 

portály provázanější tak, aby návštěvník stránek dostal přesně informaci, kterou hledá a nebyl 

otrávený hledáním dodatečných informací na jiných místech. V neposlední řadě je nutné 

propagovat dobře vytvořený produkt ve formě slevové karty Olomouc region Card. Je potřeba 

dostat ji do podvědomí návštěvníků např. billboardy, reklamou ve veřejných dopravních 

prostředcích, v denním tisku či na internetu. Je vhodné rozšířit moţnosti této karty. V dnešní 

době je díky ní moţné navštívit 75 míst zdarma a na 122 místech čerpat slevy, počet míst by 

se mohl ještě rozšířit, výsledkem by byla vyšší návštěvnost i odlehlejších míst. Karta existuje 

ve dvou variantách – 2 denní a 5 denní. Vzhledem k tomu, ţe turisté regionu navštěvují na 

různě dlouho dobu, bylo by dobré zavést více variant, např. 2 denní, 3 denní, 5 denní, 7 denní 

a 10 denní. V případě zakoupení více kartiček je dobré zavést určitou akci či slevu, např. 4 + 1 

zdarma, či skupinové karty.  

6. 3 Kvalita ubytovacích a stravovacích zařízení 

 Kvalita ubytovacích a stravovacích zařízení v Olomouckém kraji je velmi špatná 

zejména v turistických centrech a v blízkosti přírodních atraktivit. Tento stav mnohdy 

odrazuje turisty od návštěvy daného místa a volby jiné tuzemské či zahraniční lokality. 

Nejvíce tento nedostatek vnímají zahraniční turisté, kteří jsou zvyklí na určitý standard ve 

svých zemích. Mnohdy nejsou dodrţovány základní hygienické standardy, zákazníci jsou 

ošizováni na velikosti porcí jídla, sluţby jsou často velice předraţené. V zařízeních pracuje 

pouze malé mnoţství dostatečně kvalifikovaného personálu, zbytek lidí, zaměstnaných 

v oboru, jsou lidé s nedostatečnou kvalifikací pro danou práci, neovládají světové jazyky a 
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nedokáţí poskytnout sluţby na poţadované úrovni. Situace je problematická vzhledem 

k tomu, ţe v Olomouckém kraji je vysoká nezaměstnanost a úroveň mezd v regionu je 

hluboko pod průměrnou úrovní mezd v ČR, coţ vede k odlivu kvalifikované síly z regionu a 

zaměstnávání méně kvalifikovaných lidí, kteří jsou ochotni pracovat za niţší mzdy. 

Stravovací zařízení v regionu příliš nezařazují do svých menu jídla, která jsou pro kraj typická 

a návštěvníci by je rádi ochutnali.  

 V kraji je nedostatek ubytovacích zařízení vyšší kvality a stávající zařízení nepatří 

mezi ty nejkvalitnější. Problém je především v nekvalifikovaných zaměstnancích a 

nedostatečných investicích do rozvoje zařízení a zkvalitňování sluţeb. Lidé, kteří zde cestují a 

chtějí vyuţívat určitý komfort, nemají příliš moţností, kde se ubytovat. Zejména v krajském 

městě Olomouci, které je hojně vyuţíváno pro kongresovou turistiku a pracovní cesty, je tento 

stav znát nejvíce. Naopak rodiny s dětmi či mladí lidé by vyuţili moţnost ubytování 

v rodinných penzionech, kterých je v regionu také nedostatek.  

 Kraj by se měl více zaměřit na kontrolu stravovacích zařízení a úroveň ubytovacích 

zařízení tak, aby nedocházelo k šizení zákazníků. Mělo by být investováno do rozvoje hotelů 

a ubytovacích kapacit v turistických střediscích a zvyšování jejich kvality. Personál restaurací 

a hotelů by se mohl účastnit pravidelných školení a vzdělávacích programů. V Olomouci a 

dalších větších městech kraje by měly vzniknout hotely vyšší kvality, aby byla uspokojena i 

poptávka náročnějších návštěvníků. Kraj by měl podporovat rozvoj malého či středního 

podnikání v oblasti ubytování tak, aby vznikali menší rodinné hotely či penzion. Ve 

stravovacích zařízeních by jejich provozovatelé do svých menu měli zahrnout jídla typická 

pro zdejší region, aby uspokojili poptávku turistů po zdejší gastronomii. 

6.4 Turistické atraktivity 

 Olomoucký kraj oplývá velkým mnoţstvím historických, kulturních a technických 

památek, přírodních a jiných atraktivit. Koncentrace turistických atraktivit je poměrně vysoká, 

avšak ne všechny atraktivity jsou turisty vyhledávány a oblíbeny. Některé atraktivity nejsou 

dostatečně propagovány a návštěvníci o nich tak vůbec neví. Technický stav některých 

památek je v ţalostném stavu a buď jsou přístupné na vlastní nebezpečí nebo jsou zcela 

uzavřeny a turisté danou lokalitu raději vůbec nenavštíví. V kraji chybí moderní atrakce pro 

vyuţití volného času, jako např. rozsáhlejší lanová centra, bobové dráhy, adrenalinové atrakce 

a větší mnoţství aquaparků. V historickém centru Olomouce se nachází Sloup Nejsvětější 

Trojice, který je zapsán do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Mnoho turistů o tomto 
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kulturním skvostu vůbec neví, jelikoţ v mnoha propagačních materiálech tato informace zcela 

chybí. 

 Kraj by se měl zaměřit především na lepší propagaci svých turistických atraktivit. 

Mnoho turistů vůbec neví, jaké skvosty se v Olomouckém kraji nachází. Pozornost by měla 

být věnována také lepší údrţbě historických a kulturních památek a větším investicím do 

oprav těchto atraktivit. Úsilí by mělo být věnováno také podpoře a ochraně lidové 

architektury. Jiţní část regionu je převáţně zemědělsky orientovaná, mělo by být věnováno 

úsilí k podpoře a rozvoji agroturistiky, neboť i tato forma CR je turisty hojně vyhledávána. Ke 

zvýšení návštěvnosti kraje by určitě pomohlo také vybudování více zařízení pro volnočasové 

aktivity, adrenalinové záţitky či relaxační a sportovní aktivity. V kraji zcela chybí zařízení 

typu zábavní park s mnoţstvím kolotočů, horskou dráhou, vodními, adrenalinovými či jinými 

atrakcemi. Takové zařízení se v ČR nenachází vůbec, jeho vybudováním by kraj získal 

obrovskou konkurenční výhodu v oblasti CR oproti ostatním regionům v ČR, ale i 

v zahraničí. V propagaci kraji by měla být více zmiňována skutečnost, ţe se v historickém 

centru Olomouce nachází objekt zapsaný v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO 

– Sloup Nejsvětější Trojice. Kraj by tímto přilákal další návštěvníky. 
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7 Závěr 

 Cestovní ruch je v současnosti jednou z nejperspektivnějších oblastí ekonomik většiny 

zemí světa. Nabízí velký potenciál příjmů a pracovních příleţitostí a je označován za odvětví 

budoucnosti.  

 Cílem bakalářské práce bylo zmapování současného stavu cestovního ruchu 

v Olomouckém kraji a na základě šetření pomocí řízeného rozhovoru a zpracování SWOT 

analýzy zjistit, kde má kraj své silné stránky a kde se naopak objevují rezervy, které ovlivňují 

fungování cestovního ruchu v regionu, a navrhnout zlepšení a doporučení pro další rozvoj 

cestovního ruchu v kraji. K vypracování práce byla pouţita řada dostupných kniţních 

publikací, informace z propagačních a informačních materiálů, získaných v turistických 

informačních centrech kraje, a informace z různých internetových stránek institucí 

Olomouckého kraje, Českého statistického úřadu, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších. 

 Olomoucký kraj je regionem s velmi osobitou kulturou a lidovými tradicemi. Je 

charakteristický svou rozmanitostí, která se skrývá hlavně v kontrastu panenské přírody 

pohoří Jeseníků v severní části regionu a níţinné oblasti Hané v jiţní části kraje. Region je 

významnou turistickou destinací, a to především díky výhodné poloze v samotném srdci 

Evropy, přírodním atraktivitám, historickým a kulturním památkám a folklorní tradici. Kraj 

nabízí mnoho moţností vyuţití volného času. V horské oblasti Jeseníků nabízí celou škálu 

sportovních aktivit, od pěší turistiky, cykloturistiky, přes lyţování a běţky, aţ po zorbing či 

paragliding. Dalšími formami cestovního ruchu, které lze v kraji vyuţít jsou např. kongresový 

cestovní ruch, sakrální či kulturní cestovní ruch aj. 

 Jak jiţ bylo výše zmíněno, cestovní ruch je jedním z největších zdrojů příjmů pro 

ekonomiky většiny regionů světa, a toto platí i pro Olomoucký kraj. Cílem kraje by mělo být 

zvyšování podílu cestovního ruchu na své ekonomice a udrţení konkurenceschopnosti v rámci 

sousedních krajů, ale i z pohledu celoevropského. Pro splnění tohoto cíle musí kraj provést 

řadu změn. Mezi hlavní problémy, které vyplynuly z výsledků výzkumu této bakalářské 

práce, je špatná dopravní infrastruktura. Hlavním předpokladem přílivu turistů je dobrá 

dopravní dostupnost, kraj by měl vyvinout úsilí ke zlepšení této slabé stránky. Pro zvýšení 

počtu návštěvníků je také důleţité zlepšit marketingovou propagaci kraje, zatraktivnit 

podmínky pro pobyt a zlepšit kvalitu informačních systémů pro návštěvníky. Dále je nutné 

zvyšovat kvalitu ubytovacích a stravovacích kapacit a klást důraz na vhodnou kvalifikaci 

pracovníků, vykonávajících tyto sluţby. V kraji se nachází celá řada významných 
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historických a kulturních památek. Ne všechny jsou však v dobrém technickém stavu a jsou 

tak pro návštěvníky přitaţlivé. Je potřeba věnovat větší úsilí péči a obnově historických 

památek. Kraj by se měl zaměřit na všechny své silné stránky a vyuţít co nejvíce svých 

příleţitostí. Především díky výše zmíněným aktivitám, snahám a úsilím bude docházet 

k získání dobrého jména, přitaţlivosti a oblíbenosti kraje u účastníků cestovního ruchu. 

Cestovní ruch v regionu se tak můţe rozvíjet a kraj získá pevné konkurenční postavení mezi 

ostatními regiony v Evropě. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

aj.   a jiné 

apod.   a podobně 

atd.   a tak dále 

°C   stupně Celsia 

CR   cestovní ruch 

ČR   Česká republika 

EU   Evropská unie 

ha   hektar 

HDP   hrubý domácí produkt 

CHKO   chráněná krajinná oblast 

IDSOK  Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje 

Kč   korun českých 

km   kilometr 

km
2
   kilometr čtvereční 

m   metr 

mil.   milion 

mm   milimetr 

m.n.m   metrů nad mořem 

např.   například 

obr.   obrázek 

tab.   tabulka 

tj.   to jest 
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UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization 

WTO   World Tourism Organization 

WWW   World Wide Web 

ŢP   ţivotní prostřed
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