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1. Úvod  

Cestovní ruch hraje významnou roli nejen v ekonomice státu, ale ovlivňuje i kaţdého 

z nás. S cestovním ruchem souvisí mnoţství dalších sluţeb. Aby mohl cestovní ruch v určité 

oblasti vzniknout, je potřeba, aby tato oblast měla určitý turistický potenciál. Česká republika 

tento potenciál určitě má, především díky své významné historii a krásné přírodě. 

Moje práce má název Analýza cestovního ruchu ve vybraných regionech. Těmito 

regiony jsou turistický region Střední Morava a turistický region Jeseníky. Hranice těchto 

regionů jsou totoţné s hranicemi Olomouckého kraje. Toto vymezení je ale odlišné 

od vymezení hranic Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism. Turistický region 

Střední Morava je vymezen okresy Olomouc, Prostějov, Přerov a územím správního obvodu 

obce s rozšířenou působností Mohelnice. Turistický region Jeseníky zahrnuje okresy Jeseník 

a Šumperk, nezahrnuje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice. 

Toto téma a oblast jsem si vybrala, protoţe z Olomouckého kraje pocházím a chtěla 

bych čtenářům této práce přiblíţit jeho atraktivity. V Olomouckém kraji si kaţdý návštěvník 

vybere, najdeme zde velké mnoţství historických památek, zajímavých technických památek 

i nádhernou přírodu. Je zde i jedna památka zapsaná na seznamu UNESCO a dvě chráněné 

krajinné oblasti. Region Střední Morava je známý především díky městu Olomouc. 

Prostřednictvím své práce bych chtěla představit nejen další významné historické památky, 

ale i přírodní krásy regionu. Tato oblast je bohatá také na kulturní akce a najdeme zde 

i několik lázní, které nejsou turistům moc známé. Turistický region Jeseníky je naopak 

navštěvovaný díky svým přírodním atraktivitám. Známé jsou i lázně. Opomíjené jsou ovšem 

historické a technické památky, které ale za návštěvu určitě stojí.  

Teoretická část práce je věnována cestovnímu ruchu obecně. Jsou zde popsány pojmy, 

jako účastníci cestovního ruchu, destinace cestovního ruchu nebo sluţby. V dalším bodě 

bakalářské práce se zaměřuji na turistický region Střední Morava a ve stejné míře se věnuji 

i regionu Jeseníky v následující kapitole. V další části práce tyto regiony srovnávám 

na základě dotazníku a navrhuji doporučení, která by dopomohla ke zvýšení návštěvnosti 

obou regionů.  
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2. Metodika zpracování a cíl práce 

2.1 Metodika zpracování 

Ve své bakalářské práci jsme pracovala hlavně s literárními a internetovými zdroji. 

Literární zdroje jsem vyuţila především ve své teoretické části, k objasnění pojmů spojených 

s cestovním ruchem a destinacemi cestovního ruchu. Dále jsem pomocí nich popisovala 

některé atraktivity regionu. Pouţívala jsem především českou literaturu. Internetové zdroje mi 

dopomohly k podrobnějšímu popisu některých atraktivit. Pouţívala jsem i stránky Českého 

statistického úřadu. Dále jsem ve své práci vyuţila propagační materiály obou oblastí. 

V rámci mé praktické části jsem vytvořila dotazník. Ten byl zaměřený na turisty, kteří 

cestují do regionu Střední Morava a Jeseníky. Cílem tohoto dotazníku bylo zjistit, co je 

v regionu pro turisty nejzajímavější a jak jsou spokojeni se sluţbami. Další informace jsem 

získávala kontaktováním buď krajského úřadu Olomouc, nebo provozovatelů zimních 

středisek a dalších atraktivit v regionu. 

2.2 Cíl práce 

Hlavním cílem mé práce je srovnat turistické regiony Jeseníky a Střední Morava 

v rámci cestovního ruchu a analyzovat jejich turistický potenciál. Dále bych chtěla zjistit 

současný stav cestovního ruchu a na základě svých zjištění definovat doporučení pro rozvoj 

a zlepšení úrovně cestovního ruchu v této destinaci. Toto doporučení bude vycházet také 

ze SWOT analýz. 

Dalším cílem bylo představit čtenářům této práce celý region Střední Morava 

a Jeseníky a seznámit je s nejvýznamnějšími atraktivitami regionu. 
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3. Teoretická východiska 

3.1 Definice cestovního ruchu 

Hesková (2006, str. 11) definovala cestovní ruch jako „činnost osoby cestující 

na  přechodnou dobu do místa ležícího mimo její běžné prostředí (místo bydliště), a to 

na dobu kratší než je stanovená, přičemž hlavní účel cesty je jiný než výkon výdělečné činnosti 

v navštíveném místě“. Tato definice vychází z definice Světové organizace cestovního ruchu 

(WTO) z roku 1991. V domácím cestovním ruchu je stanovená doba šest měsíců, 

v mezinárodním cestovním ruchu je to jeden rok. Výdělečná činnost nevylučuje obchodní, 

sluţební a podobné cesty s pracovní motivací. Definice vylučuje cestování v rámci trvalého 

bydliště, dočasné přestěhování za prací, dlouhodobou migraci nebo pravidelné cesty 

do zahraničí. 

Cestovní ruch je zkoumán z pohledu různých vědních disciplín. Ekonomie cestovního 

ruchu zkoumá ekonomické aspekty cestovního ruchu, které jsou spojené s produkcí a realizací 

sluţeb a zboţí. Předmětem geografie cestovního ruchu je zkoumání interakce mezi cestovním 

ruchem a krajinou. Psychologie cestovního ruchu zkoumá psychiku návštěvníků v cestovním 

ruchu, zaměřuje se na motivaci účastníků cestovního ruchu, spokojenost nebo poradenství 

v cestovním ruchu. Sociologie cestovního ruchu se zabývá zkoumáním společnosti, klade 

důraz na sociální chování návštěvníků cestovního ruchu. 
[5] 

3.2 Druhy cestovního ruchu
 

Druhy cestovního ruchu vyjadřují motivaci účastníků, tzn. souhrn vnějších a vnitřních 

podnětů, které vedou k účasti na cestovním ruchu: 

 rekreační – většinou pobyt na jednom místě spojený s regenerací sil; dělí se dále 

na světový rekreační cestovní ruch a rekreační cestovní ruch v České republice, 

 kulturní a poznávací – motivem je poznávání historie, kultury nebo umění určité 

destinace, 

 sportovně-turistický – je zaměřený na upevňování tělesné kondice, 

 lázeňsko-léčebný – funkcí je prevence před chorobami, 

 sportovně-rekreační – zaměřený na sportovní pobyty, 

 venkovská turistika, ekoturistika, agroturistika, 

 profesionálně zaměřená turistika: 

o kongresová turistika – zaměřená na výměnu vědeckých a odborných poznatků 

a zkušeností a na navazování obchodních kontaktů, 
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o obchodní cesty, 

o incentivní turistika – incentivní turistika nabízí účastníkům záţitky s cílem 

motivovat je k vyššímu pracovnímu výkonu, 

o veletrţní turistika, 

 návštěvy sportovních akcí, 

 specifické formy cestovního ruchu – např. sociální turistika (programy pro sociálně 

slabší), 

 náboţenská turistika – motivem je poznávání sakrálních atraktivit a připomínání 

církevních událostí, 

 pobyty s vytvářením iluze dobrodruţství nebo historických období, 

 ostatní formy: 

o nákupní turistika, 

o lovecká turistika, 

o sexuální turistika, 

o průmyslová turistika – nabízí poznání technických a průmyslových památek. 

3.3 Formy cestovního ruchu
 

Členění forem cestovního ruchu podle místa realizace: 

 domácí – cestovní ruch domácích účastníků na území sledované země, 

 zahraniční – zahrnuje příjezdový a výjezdový cestovní ruch, 

 tranzitní – představuje průjezd cestujícího přes území projíţděného státu do jiného 

cílového státu bez přenocování nebo v rámci stanovené lhůty a pobyt cestujících 

v letištním prostoru při mezipřistání letadla. 

 

Členění forem cestovního ruchu podle délky pobytu 

Podle délky pobytu se účastníci cestovního ruchu dělí do několika skupin: 

 návštěvník – osoba cestující do místa, v němţ nemá trvalé bydliště, 

 výletník – o výletníka se jedná, pokud osoba na cestě nepřenocuje, 

 turista – pokud osoba na cestě přenocuje. 

U tuzemských účastníků dělíme pobyt na: 

 krátkodobý – jednodenní aţ třídenní nebo víkendový, 

 dlouhodobý. 
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U zahraničních turistů dělíme návštěvníky na: 

 tranzitní – projíţdějící Českem, 

 krátkodobé – bez přenocování nebo s jedním aţ dvěma přenocováními, 

 dlouhodobé – cílem je rekreační, lázeňský, poznávací pobyt atd. 

 

Členění forem cestovního ruchu podle způsobu zabezpečení 

Podle způsobu zabezpečení rozlišujeme masovou a nezávislou turistiku, turistiku 

nezávislou a částečně nezávislou. 

 

Členění forem cestovního ruchu podle počtu účastníků: 

 masový turismus, 

 individuální turismus. 

 

Členění forem cestovního ruchu podle věkových skupin 

WHO zavedla dělení lidské populace do několika věkových skupin. Podle věku 

se rozlišují: 

 malé děti – do 6 let, 

 děti – 6-12 let, 

 mládeţ – 13-16 let, 

 mladí lidé – 17-21 let, 

 dospělí – 22-59 let, 

 senioři – nad 60 či 65 let. 

Za samostatnou skupinu se povaţují rodiče s malými dětmi. 

 

Členění forem cestovního ruchu podle způsobu financování a vztahu k platební bilanci 

Dle způsobu financování se rozlišuje cestovní ruch: 

 komerční – hrazený zákazníkem, 

 vázaný – účastník musí splnit určité podmínky, např. členství v určité organizaci nebo 

zdravotní podmínky. V tomto případě můţe nastat financování komplexní (účastník 

neplatí náklady) nebo příspěvkové (účastník platí část nákladů). 

Podle přístupu k platbě za sluţby rozlišujeme cestovní ruch: 

 prostřednictvím předfinancování, 

 přímou platbou, 
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 dodatečným financováním – na úvěr. 

Podle vztahu k platební bilanci se rozlišuje cestovní ruch na: 

 aktivní – příjmová sloţka státní bilance, 

 pasivní – záporná sloţka státní bilance. 
[10] 

3.4 Účastníci v cestovním ruchu 

Stálý obyvatel (Rezident)  

 v mezinárodním cestovním ruchu se rezidentem rozumí osoba, která ţije v zemi 

alespoň jeden rok před příjezdem do jiné země na dobu kratší neţ jeden rok, 

 v domácím cestovním ruchu se rezidentem rozumí osoba, která v tomto místě ţije 

alespoň šest po sobě jdoucích měsíců před příjezdem do jiného místa na dobu kratší 

šesti měsíců. 

Návštěvník (Visitor) 

 v mezinárodním cestovním ruchu se návštěvníkem rozumí osoba, která cestuje 

do jiné země, neţ ve které má své trvalé bydliště na dobu, která nepřekračuje jeden 

rok. Hlavní účel cesty je jiný neţ vykonání výdělečné činnosti v navštívené zemi, 

 v domácím cestovním ruchu je za návštěvníka povaţovaná osoba, která má trvalé 

bydliště v dané zemi a která cestuje na jiné místo v zemi mimo své bydliště na dobu, 

která je kratší neţ šest měsíců. Účel cesty je jiný neţ vykonávání výdělečné činnosti. 

Turista (Tourist) 

 v mezinárodním cestovním ruchu za turistu povaţujeme osobu, která cestuje do jiné 

země neţ ve které má své bydliště na dobu, která zahrnuje alespoň jedno 

přenocování, ale není delší neţ jeden rok. Hlavní účel cesty je jiný neţ vykonávání 

výdělečné činnosti, 

 v domácím cestovním ruchu je turista osoba trvale usídlená v zemi, která cestuje 

do jiného místa v téţe zemi, odlišného od jejího běţného ţivotního prostředí na 

dobu zahrnující alespoň jedno přenocování, ale ne na dobu delší šesti měsíců. 

Hlavní účel cesty je jiný neţ vykonávání výdělečné činnosti. 

Výletník (Excursionist) 

 v mezinárodním cestovním ruchu se výletníkem rozumí osoba, která cestuje do jiné 

země, neţ ve které má trvalé bydliště na dobu kratší neţ 24 hodin, aniţ by 
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v navštívené zemi přenocovala. Hlavní účel cesty je jiný neţ vykonávání výdělečné 

činnosti, 

 v domácím cestovním ruchu se výletníkem rozumí osoba trvale usídlená v dané 

zemi, která cestuje do místa mimo místo trvalého bydliště na dobu, která je kratší 

neţ 24 hodin, aniţ by v navštíveném místě přenocovala. Hlavní účel cesty není 

vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. 
[6]

 

3.5 Základní předpoklady vývoje cestovního ruchu 

Prvním předpokladem je svoboda pohybu, tedy právo svobodně měnit místo pobytu. 

Dále existence volného času, se kterým můţeme disponovat. Dalším předpokladem je 

dostatečná míra uspokojení základních potřeb, to umoţňuje uspokojovat i méně důleţité 

potřeby. Čtvrtým bodem je existence potenciálu cestovního ruchu, tzn. výskyt atraktivit, buď 

přírodních, nebo člověkem vytvořených. Posledním předpokladem je takový stupeň 

technického rozvoje, který umoţňuje výstavbu zařízení pro cestovní ruch. 
[12] 

3.6 Destinace cestovního ruchu 

Királová (2003, str. 15) definuje destinaci cestovního ruchu jako „místo s atraktivitami 

a s nimi spojenými zařízeními a službami cestovního ruchu, které si účastník cestovního ruchu 

nebo skupina vybírá pro svou návštěvu a které poskytovatelé přinášejí na trh.“  

Podle WTO je turistická destinace místo s atraktivitami a s nimi spojenými sluţbami 

a zařízeními cestovního ruchu, které si účastníci cestovního ruchu vybrali pro návštěvu. 
[8] 

3.7 Management destinace 

Management destinace je soubor nástrojů, technik a opatření, které se pouţívají 

při plánování, komunikaci, organizaci, rozhodování a regulaci cestovního ruchu v destinaci. 

Účelem je dosaţení udrţitelného rozvoje cestovního ruchu v destinaci a zachování 

konkurenceschopnosti na trhu. 

Součástí managementu destinace je návštěvnický management, model limitů přijatelné 

změny a spektrum rekreačních příleţitostí. 

Návštěvnický management je soubor technik a nástrojů, které se pouţívají kvůli 

usměrňování toků návštěvníků a ovlivňování jejich chování. 

Model limitů přijatelné změny znamená stanovení únosného zatíţení území 

a vyuţívání indikátorů udrţitelného rozvoje cestovního ruchu. 
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Spektrum rekreačních příleţitostí zahrnuje realizační předpoklady (např. infrastruktura 

cestovního ruchu), lokalizační předpoklady a selektivní předpoklady (např. ekonomické 

a sociální charakteristiky návštěvníků) rozvoje cestovního ruchu v destinaci. 
[7]

 

3.8 Marketing destinace 

Marketing destinace se dá definovat jako souhrn cílených aktivit, které vyvaţují cíle 

destinace s potřebami klientů. 
[9] 

Cílem marketingu destinace je zjistit zájmy jednotlivých subjektů destinace a zajistit 

potřebný přínos z marketingu turistické destinaci. Marketing destinace umoţňuje poznat 

potřeby a zájmy zákazníka. 
[8] 

3.9 Sluţby cestovního ruchu 

Sluţba je činnost, kterou jedna strana nabízí druhé. Nevytváří ţádné nabyté vlastnictví. 

Pro sluţby jsou charakteristické tyto vlastnosti: nehmotnost, vázanost, pomíjivost, 

neskladovatelnost, nedělitelnost. 

Sluţby dělíme na základní a doplňkové. Mezi základní sluţby patří ubytovací, 

stravovací a dopravní sluţby. Doplňkové jsou zejména obchodní, sportovně-rekreační, 

společensko-kulturní, lázeňsko-léčebné, směnárenské, komunální, zprostředkovatelské 

a horské sluţby. 

Ubytování 

Ubytovací sluţba znamená poskytování ubytování, především ve spojení s cestovním 

ruchem. Umoţňuje dočasné ubytování nebo přenocování mimo místo trvalého bydliště. 

Základní ekonomické ukazatele v případě ubytovacích sluţeb jsou: % vyuţití lůţkové 

kapacity, dosaţená průměrná cena pokoje, počet zaměstnanců na 1 pokoj, obrat docílený 

na 1 zaměstnance, podíl zisku a nákladů k celkovému obratu, podíl obratu za ubytování/ 

stravování na celkovém obratu. 

Stravování 

Jde o uspokojení potřeby výţivy během přepravy a pobytu účastníků cestovního 

ruchu. Stravovací sluţby dělíme na občerstvení a stravování. K občerstvení dochází při krátké 

cestě, stravování je spojeno s dlouhodobější cestou a pobytem. 
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Doprava 

Dopravní sluţby souvisí s přepravou turistů a jejich zavazadel. Kromě samotné 

přepravy zahrnují rezervaci míst, poskytování informací, reklamace nebo prodej dopravních 

cenin. 

Služby cestovních kanceláří 

Předmětem podnikání cestovních kanceláří je organizace a prodej zájezdů. Mimo to 

mohou poskytovat nebo zprostředkovávat dopravní, stravovací, ubytovací, průvodcovské 

a jiné sluţby. Dalšími sluţbami je prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní akce, prodej 

dopravních cenin a rezervace nebo směnárenská činnost. 
[4] 

Lázeňské služby 

Lázeňské sluţby jsou zaměřeny na klienty, kteří vyţadují lázeňskou léčbu. Dále jsou 

tyto sluţby spojeny s kondičními, regeneračními, relaxačními a preventivně zdravotními 

pobyty. V oblasti relaxačních a regeneračních pobytů jde především o wellness a fitness 

pobyty nebo o antistresové pobyty. K procedurám a terapiím jsou vyuţívány přírodní léčebné 

zdroje. 

Informační služby 

Mezi informace, kterých se návštěvník doţaduje nejčastěji, patří informace o destinaci 

(počasí, vegetace), o atraktivitách destinace, o okolí destinace, o volnočasových zařízeních, 

o způsobu dopravy do destinace, o cenách sluţeb a další. 

Rezervační služby 

V rezervačních sluţbách jde především o předběţné zajištění místa v ubytovacích 

zařízeních nebo v dopravních prostředcích, rezervace vstupenek na sportovní, kulturní nebo 

společenské události. 

Pojišťovací služby 

Pojišťovací sluţby zajišťují pojišťovny. V případě pojistné situace v destinaci se 

pojištění uplatňuje aţ po návratu z destinace. 
[13] 
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3.10 Organizace cestovního ruchu v České republice 

Poslanecká sněmovna parlamentu 

Podvýbor pro prezentaci ČR v zahraničí, který je zřízen při Zahraničním výboru, 

Podvýbor pro cestovní ruch a krizové regiony, který je zřízen při hospodářském výboru. 

Podvýbory představují pracovní, poradní a konzultační orgány. Nemají řídící kompetence. 

Senát 

Vzhledem ke značné šíři problematiky cestovního ruchu se mohou otázky této oblasti 

probírat i v Ústavně-právním výboru nebo Výboru pro evropskou integraci. 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MMR ČR je centrem řízení cestovního ruchu, které řeší otázky mezinárodní 

spolupráce v oblasti cestovního ruchu, vede agendu spojenou s členstvím ČR v UNWTO, 

podporuje rozvoj cestovního ruchu v regionech, podílí se na tvorbě legislativy a připravuje 

materiály koncepčního charakteru. 

Česká centrála cestovního ruchu 

CzechTourism je řízena MMR ČR a hlavním posláním je propagace České republiky 

na mezinárodních trzích cestovního ruchu. 

Krajské úřady 

Krajské úřady ovlivňují rozvoj cestovního ruchu pomocí odborů, které mají ve své 

kompetenci problematiku cestovního ruchu. Většinou jde o odbor regionálního rozvoje 

a cestovního ruchu, nebo odbor cestovního ruchu a kultury. 

Profesní organizace a zájmová sdružení 

Profesní organizace dbají o zvyšování kvality poskytovaných sluţeb v oboru 

a pomáhají prosazovat zájmy svých členů. Příkladem profesní organizace je např. Asociace 

cestovních kanceláří, Asociace hotelů a restaurací ČR, Sdruţení podnikatelů ve venkovské 

turistice a další. Zájmové organizace a sdruţení pomáhají při uchování kulturního dědictví 

a zachování nenahraditelných hodnot spojených s tradicemi, zvyklostmi, obyčeji a folklórem. 

Příkladem zájmové organizace je např. Klub českých turistů, Folklórní sdruţení ČR, Sdruţení 

historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 
[6] 
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3.11 Česká republika a cestovní ruch 

V České republice se cestovní ruch rozvíjel ve třech etapách. První etapa byla mezi 

dvěma světovými válkami, další po II. světové válce do roku 1989 a poslední po roce 1989. 

Během první etapy, tj. mezi světovými válkami, se rozvíjel hromadný cestovní ruch. 

Začaly se zakládat podniky cestovního ruchu, např. ČEDOK, který se řadil k největším 

cestovním kancelářím na světě. V této době byl dominantním trendem tramping a další formy 

venkovského cestovního ruchu, jako vodní turistika, horolezectví, vysokohorská turistika 

nebo jeskyňářství. 

Po II. světové válce se hranice směrem na západ uzavřely, coţ vedlo k posílení 

domácího cestovního ruchu. Začalo se rozvíjet chataření a chalupaření, dále se organizovaly 

hromadné zájezdy a závodní rekreace. 

Po roce 1989 vzniklo velké mnoţství společností působících v oblasti cestovního 

ruchu. Zároveň rostla kvalita poskytovaných sluţeb. 
[12] 

3.12 Rozvoj cestovního ruchu v regionech České republiky 

Rozvojem regionů se zabývá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a agentura 

CzechTourism. V roce 2001 se začaly vypracovávat regionální a krajské programy rozvoje 

cestovního ruchu. Zároveň byly definovány turistické regiony. Cílem bylo sdruţovat 

prostředky na řešení zvolených priorit, podpořit spolupráci v regionu a celkově podpořit 

rozvoj cestovního ruchu. Rozdělení území České republiky na turistické regiony je vyuţíváno 

pro propagaci v zahraničí a pro potřeby organizace cestovního ruchu. 
[6]

 

3.13 SWOT analýza 

SWOT analýza zahrnuje široký okruh problémů. Jejich jádrem je marketingové 

prostředí. To můţeme rozdělit na mikroprostředí a makroprostředí. 

Mikroprostředí se skládá ze sedmi prvků, kterými je atraktivity podnikatelského 

subjektu ovlivňována. Jsou to: fyzické a přírodní prostředí místa; sloţení obyvatelstva, hustota 

osídlení atd.; ekonomika sledovaného místa; trh práce, nezaměstnanost, volná pracovní místa 

apod.; technická infrastruktura a vybavenost, doprava, voda, elektřina, školství, kultura, 

zdravotnictví, sluţby apod.; podpora podnikání, podnikatelské prostředí apod.; státní správa 

a samospráva. V těchto oblastech se vymezují silné a slabé stránky.  

Na mikroúrovni je analýza příleţitostí a hrozeb. Jde o analýzu trendů, které místo nebo 

podnik ovlivňují zvenčí, např. inovace, nové surovinové zdroje, změny klimatu nebo 

legislativa. 
[3]
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4. Analýza cestovního ruchu v regionu Střední Morava 

4.1 Charakteristika regionu Střední Morava 

Region Střední Morava se rozkládá podél řeky Moravy. Od 16. století se tento kraj 

nazývá Haná. Na východě regionu najdeme Oderské a Hostýnské vrchy, na jihu Chřiby 

a v západní části Drahanskou vrchovinu. V regionu je velké mnoţství architektonických 

památek, od hradů a zámků aţ po památku UNESCO. Můţeme zde vidět i přírodní 

atraktivity, jako jsou jeskyně, nebo několik lázeňských měst. Na většině území regionu 

Střední Morava jsou turistické trasy, naučné stezky nebo cyklostezky. 
[29] 

Střední Morava zahrnuje tři okresy. Jsou to okresy Olomouc, Prostějov a Přerov. Dále 

zahrnuje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice. Okresy se dělí 

na turistické lokality. Jsou to Hranicko, Konicko, Lipensko, Litovelsko, Mohelnicko, 

Olomouc, Olomoucko, Prostějovsko, Přerovsko, Střední Haná, Šternbersko a Uničovsko. 
[18] 

 

Obrázek 4.1 Logo a mapa regionu Střední Morava 

 

Dostupné z: http://www.strednimorava-tourism.cz/ [cit. 2012-12-16] 

4.2 Přírodní atraktivity 

Mezi nejvýznamnější přírodní atraktivity patří chráněná krajinná oblast Litovelské 

Pomoraví. Byla zřízena v roce 1990 a její rozloha je 96 km
2
, tzn., ţe je to nejmenší chráněná 

krajinná oblast v České republice. Nalezneme zde vzácné rostliny, jako kosatec sibiřský nebo 

kosatec ţlutý a několik vzácných ţivočichů. CHKO je známá výskytem bobra evropského. 

Dále jsou v oblasti původní luţní lesy, podmáčené louky a mokřady. 
[19]

 CHKO protéká řeka 

Morava, která je oblíbeným cílem vodáků.
 [11]

 Kromě CHKO je v regionu i několik přírodních 

parků. Jsou to Údolí Bystřice, Kladecko, Velký Kosíř a Terezské údolí. 
[1] 
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V regionu je i nejhlubší propast v České republice, Hranická propast. Je hluboká 

274, 5 m. 

Ve Střední Moravě najdeme i dvě arboreta, arboretum v Bílé Lhotě a arboretum 

Přírodní Ráj Horizont Bystrovany.
 [11]

 Historie Arboreta Bílá Lhota sahá aţ do 15. století, 

pro veřejnost byl zpřístupněn aţ v roce 1968. V té době byl pod správou Vlastivědného muzea 

v Olomouci. Arboretum se rozkládá na ploše tří hektarů a je zde zhruba 300 druhů dřevin. 
[2] 

Arboretum v Bystrovanech zabírá plochu čtyř hektarů a nalezneme v něm aţ 200 

druhů cizokrajných rostlin a dřevin, např. blahočet čilský nebo cykas. Hned u vchodu 

do arboreta se nachází jezírko se sedmimetrovým vodopádem, v jezírku můţeme vidět 

jedinečné Koa kapry. 
[20]

 

Turisty oblíbené jsou i jeskyně. V regionu najdeme celkem tři, a to Javoříčské, 

Mladečské a Zbrašovské aragonitové jeskyně. V Javoříčských jeskyních je podzemní labyrint 

ve dvou výškových úrovních v celkové délce 4 km. K dispozici jsou v jeskyni dvě trasy, 

kratší je dlouhá 360 m a delší 790 m. Jeskyně je součástí přírodní rezervace Špraněk. 

V Mladečských jeskyních je labyrint o délce 1 080 m. Návštěvní trasa je dlouhá 

380 m. Mladečské jeskyně jsou známé i archeologickými a paleontologickými nálezy. 

Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou příkladem termálních lázní, to znamená, 

ţe dutiny jsou vyplněny teplými vodami. Pro veřejnost je zpřístupněná trasa o délce 300 m. 
[1] 

V Olomouci jsou vyhledávané olomoucké parky, např. Smetanovy sady nebo 

Bezručovy sady.
 [11]

 

4.3 Kulturně-historické památky 

Kulturním i historickým centrem regionu je město Olomouc. Nejvýznamnějšími 

památkami ve městě jsou katedrála sv. Václava, palác biskupa Jindřicha Zdíka, kostel 

sv. Mořice, soubor kašen, např. Neptunova kašna, Herkulova kašna, kašna Tritonů, Caesarova 

kašna, Merkurova kašna nebo Jupiterova kašna, dále areál bývalého premonstrátského 

kláštera Hradisko a v neposlední řadě Sloup nejsvětější trojice, který je zapsán na Seznamu 

světového dědictví UNESCO. 
[14]

 Další oblíbené památky jsou např. Chrám Panny Marie 

Sněţné, radnice s orlojem nebo olomoucký pevnostní systém.
 [11]

 

V regionu můţeme vidět poměrně velké mnoţství zámků a hradů. K nejzajímavějším 

a nejnavštěvovanějším patří zámek Tovačov se sítí rybníků, hrad Helfštýn, který je jedním 

z nejrozsáhlejších hradních komplexů Evropy; hrad Bouzov, jeden z nejnavštěvovanějších 

v republice; zámek Úsov, kde se v současnosti provozuje lovecko-lesnické muzeum, v Úsově 
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je také zachovalá ţidovská čtvrť; hrad Mírov, který slouţí jako věznice; dále hrad Šternberk 

[14]
; zámek Prostějov, zámek Plumlov nebo zámek Čechy pod Kosířem. 

Historicky významný je i Památník obětí II. světové války v Javoříčku, které bylo 

v roce 1945 vypáleno.  

Další památky jsou např. Šternberská madona ve Šternberku, která představuje 

tzv. „krásný sloh“, nebo Hanácký skanzen Příkazy s expozicí starých hanáckých řemesel. 
[11] 

4.4 Kulturní a společenské akce 

V regionu se koná velké mnoţství uměleckých akcí. Z oblasti hudby můţeme 

jmenovat festival klasické hudby Dvořákova Olomouc, rockový festival Šternberský kopec, 

hudební festival Moravské hrady na Bouzově; multiţánrový festival hudby, divadla a filmu 

PlumLOVE na Plumlově, Olomoucké kulturní léto – multiţánrová přehlídka nebo 

Československý jazzový festival v Přerově. V Olomouci se koná mezinárodní soutěţní 

festival dokumentárních filmů a multimediálních vzdělávacích pořadů Academia Film 

Olomouc. 

Oblíbené jsou i sportovní akce, např. ECCE HOMO, coţ je mistrovství Evropy 

v závodech automobilů ve Šternberku; MAMUT TOUR BIKE, silniční cyklomaraton 

v Přerově nebo Bobr Cup, mistrovství ČR v extrémním závodě tříčlenných štafet v Litovli. 

V regionu najdeme i dobově laděné slavnosti, jako Hanácké Benátky v Litovli nebo 

Hanácké slavnosti v Náměšti na Hané. 

Oblíbenou akcí je také Putování za loštickým tvarůţkem. Jedná se o tradiční turistický 

pochod. 

Další akce jsou např. Přerovský festival dračích lodí, Balóny nad hradem na Bouzově, 

mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston na hradě Helfštýn, pivní slavnosti 

Litovelský otvírák, zahradnické výstavy a veletrhy Flora Olomouc nebo olomoucké vánoční 

trhy. 
[17]

 

4.5 Sportovní vyţití 

Kromě velkého mnoţství plaveckých stadionů jsou v regionu i tři aquaparky, 

v Olomouci, Prostějově a Hranicích. Vyuţívaná je i Plumlovská přehrada.
 [11] 

V regionu je několik lyţařských areálů. Mezi nejnavštěvovanější patří Hlubočky 

a Potštát. Výčet všech středisek a jejich stručný popis je v příloze č. 2. 
[31]

 

Pro cyklisty je v regionu vybudováno několik cyklostezek, oblíbená cyklostezka je 

Po zámcích a parcích Střední Moravy, která má 34 km a na její trase můţeme vidět 
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např. zámek v Náměšti na Hané, přírodní park Velký Kosíř, zámek Čechy pod Kosířem nebo 

přírodní park Terezské údolí. Další je Cyklostezka Bečva, která vede přes Teplice 

nad Bečvou, hrad Helfštýn nebo Lipník nad Bečvou aţ do Přerova. Cyklostezka Litovelským 

Pomoravím je dlouhá 61 km a vede z Olomouce aţ do Litovelského Pomoraví. Moravská 

stezka vede aţ do Jeseníků, je dlouhá 148 km a směřuje z Mikulovic, přes Jeseník, Mohelnici, 

Litovel a Olomouc aţ do Tovačova. Do Jeseníků vede i stezka Kolem řeky Bystřice 

do podhůří Jeseníků. Další cyklostezky jsou Drahanskou vrchovinou v pohodě nebo 

Cyklostezka po stopách vyuţití vodní a větrné elektrárny, která propojuje bývalé i existující 

větrné a vodní mlýny. 
[30] 

Vyuţívané je i lanové centrum Proud v Olomouci nebo devítijamkové golfové hřiště 

v Olomouci. 
[11]

 

4.6 Lázně a wellness 

Lázně Teplice nad Bečvou – léčba je zaměřena na rehabilitaci klientů se srdečně- 

cévními potíţemi a klientů po kardiochirurgických a invazivních výkonech.  Dále se lázně 

specializují na léčbu pohybového aparátu a nemocí z poruch výměny látkové a ţláz s vnitřní 

sekrecí (cukrovka). Lázně nabízí mnoţství lázeňských programů, např. Zdravé srdce, coţ je 

pobyt zaměřený na léčbu srdečně-cévních onemocnění, dále program Manager Individual 

nebo Zadáno ţenám. 

Lázně Slatinice – v těchto lázních se léčí zejména chronické nemoci pohybového 

ústrojí, bolesti zad, páteře a kloubů, dále pooperační stavy, tělesná nadváha a nemoci 

z povolání. V lázních můţeme vyuţít procedury, jako elektroléčba, oxygenoterapie, bahenní 

nebo parafínové zábaly, kryoterapie a další. 

Lázně Bochoř – lázně jsou zaměřené na lidi s onemocněním kloubů a pohybového 

ústrojí, dále se zde léčí revmatické onemocnění, ţaludeční a gynekologické nemoci. 

Lázně Skalka – v lázních se vyuţívají čtyři minerální prameny, první se vyuţívá 

při léčbě vysokého krevního tlaku, při zánětlivých onemocněních. Druhý pramen pomáhá 

při překyselení ţaludečních šťáv, při zánětech a vředové chorobě ţaludku a dvanácterníku. 

Další pramen se vyuţívá při onemocnění tlustého střeva. Poslední je vhodný při zánětech 

ledvin a zlepšuje látkovou výměnu. Lázně nabízí několik lázeňských procedur, např. ruční 

masáţ zad a šíje, podvodní masáţ, bodová vířivá masáţ, masáţ lávovými kameny nebo 

aromaterapeutická holistická masáţ. 
[32] 
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Wellness sluţby na území regionu Střední Morava poskytuje např. Balneocentrum 

Flora v Olomouci, Relax centrum Adam v Přerově nebo Dům aktivního odpočinku 

Svatojánská zahrada v Náměšti na Hané. 
[15] 

4.7 Další atraktivity v regionu 

K nejnavštěvovanějším objektům patří Zoologická zahrada na Svatém Kopečku. Byla 

vybudovaná v letech 1952 – 56. V areálu stojí také vyhlídková věţ, vysoká 32 m. 
[1] 

Další zajímavostí je Muzeum výroby tvarůţků v Lošticích, to bylo otevřeno v roce 

1994 v místě původní výrobny tvarůţků. Kromě výroby tvarůţků můţeme v muzeu vidět 

i videozáznam o výrobě tvarůţků ve 20. letech minulého století. 
[21] 

Další atraktivitou je Předmostí u Přerova, kde je největší naleziště kostí mamutů 

na světě. 
[1]

 

Ve Střední Moravě nalezneme i několik technických památek, jako Přemyslovský 

větrný mlýn, Ferdinandovu severní dráhu a hranické viadukty 
[11] 

nebo vodní elektrárnu v Háji 

u Třeštiny, která je dodnes funkční 
[14]

. Zajímavý je soubor opevnění v Olomouci, tzv. forty 

nebo jediná dochovaná parní vodárna v republice v Olomouci-Chválkovicích.
 [1]

 

V regionu najdeme velké mnoţství naučných stezek. Jejich výčet je v příloze 2.
 

4.8 Sluţby cestovního ruchu 

Stravování 

V regionu se nachází velké mnoţství všech typů stravovacích objektů. Největší 

koncentrace je ve větších městech, jako Olomouc, Přerov a Prostějov, kde se setkáme 

i s luxusnějšími restauracemi, ale také s vyššími cenami neţ v menších městech. 

Region nabízí několik gastronomických specialit. Mezi nejvýznamnější patří Pravé 

olomoucké tvarůţky, vyráběné v Lošticích, Hanácké koláče nebo tovačovský kapr. Co se týče 

pití, jsou známé pivovary Litovel nebo Holba, z tvrdého alkoholu produkty Palírny 

u Zeleného stromu Staroreţná v Prostějově nebo kyselky Hanácká, která se vyrábí v Horních 

Moštěnicích a Ondrášovka vyráběná v Moravském Berouně.
 [15] 

V rámci projektu Czech Specials je v regionu registrováno 5 restaurací, konkrétně 

v Olomouci a Přerově. 
[22]

 

Ubytování 

V regionu najdeme téměř všechny typy ubytování, nejčastěji se vyuţívají hotely 

a penziony. V rámci hotelů se setkáme maximálně s 4hvězdičkovými hotely, a to převáţně 
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v Olomouci. V regionu najdeme i 4hvězdičkové penziony. Ke konci roku 2009 bylo v regionu 

Střední Morava 16 certifikovaných ubytovacích zařízení. 

V rámci ubytovacích kapacit převaţuje nad regionem Střední Morava region 

Jeseníky. 
[15] 

Doprava 

Dopravní dostupnost regionu je uspokojivá, prochází jím dálnice D1, přes region 

vedou rychlostní silnice R35, R46 a R55. V tabulce 4.3 je uvedena délka silnic a dálnic za rok 

2011. 
[15] 

Tab. 4.1 Délka silnic a dálnic v regionu Střední Morava k 1. 7. 2011 

Okres/region/kraj Silnice a dálnice (v km) 

Dálnice 

v provozu 

Silnice Celkem 

Rychlostní 

silnice 
I. 

třídy 

II. 

třídy 

III. 

třídy 

Olomouc - 50,4 71,7 286,1 664,6 1072,7 

Prostějov 7,6 25,0 8,4 165,6 468,0 674,6 

Přerov 28,6 9,7 85,3 164,7 419,7 708,0 

Střední Morava 36,2 85,1 165,4 616,4 1552,3 2445,3 

Olomoucký kraj 36,2 90,5 342,9 923,7 2175,1 3568,3 

Zdroj: [16] 

 

Na území regionu se nachází neveřejné mezinárodní vojenské letiště v Bochoři 

u Přerova. Další veřejná letiště jsou v Olomouci a v Harnicích, neveřejná jsou v Prostějově, 

Stichovicích a Bohuňovicích. 

Rozvinutá je v regionu také ţelezniční doprava, Přerov je významný ţelezniční uzel, 

přes region vede SC Pendolino. 
[15] 

Informační centra 

V regionu Střední Morava se nachází 16 informačních center. Z toho 3 najdeme 

v Olomouci. Další jsou v Horce nad Moravou, Hranicích, Kojetíně, Konicích, Lipníku nad 

Bečvou, Litovli, Mohelnici, Moravském Berouně, Náměšti na Hané, Prostějově, Přerově, 

Šternberku a Uničově. 
[31] 

4.9 SWOT analýza 

Silné stránky 

 dobrá image regionu, jako destinace pro poznávací turistiku, 

 významné lázně, především Teplice nad Bečvou, 
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 existence originálních gastronomických produktů, např. Olomoucké tvarůţky, pivo 

Litovel, 

 na území regionu je CHKO Litovelské Pomoraví, 7 národních přírodních památek 

(Hrdibořické rybníky, Na skále, Park v Bílé Lhotě, Růţičkův lom, Státní lom, Třesín 

a Zbrašovské aragonitové jeskyně) a 6 národních přírodních rezervací (Hůrka 

u Hranic, Ramena řeky Moravy, Špraněk, Vrapač, Zástudánčí a Ţebračka), 

 velké mnoţství naučných stezek, 

 moţnost kongresového cestovního ruchu, kromě několika lokalit v Olomouci, nabízí 

moţnosti pro konání konferencí a kongresů i Přerov, Teplice nad Bečvou, Hrubá 

Voda, Hranice nebo Prostějov, 

 dobrá dopravní dostupnost regionu, Přerov je významný ţelezniční uzel, 

 velký počet muzeí, divadel atd., 

 velký počet historických památek, památka UNESCO – Sloup Nejsvětější Trojice, 

 velké mnoţství kulturních akcí, 

 ubytování téměř všech kategorií, kromě 5hvězdičkových hotelů, převládá ubytování 

s niţší úrovní, 

 vyuţívání řeky Moravy k vodní turistice, 

 dobré podmínky pro doplňkové produkty cestovního ruchu, např. incentivní 

cestovní ruch, 

 prezentace na veletrzích. 

Slabé stránky 

 nízký podíl sluţeb na tvorbě HDP, nízký podíl zaměstnanosti v sektoru sluţeb, 

 vyšší míra nezaměstnanosti, nízká průměrná měsíční mzda ve srovnání s celostátním 

průměrem, podprůměrná měsíční výše důchodu, 

 klesající návštěvnost regionu, 

 málo vyuţívané městské parky v Olomouci, málo vyuţívané výstaviště Flora 

v Olomouci, 

 niţší počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, především v okresech 

Prostějov a Přerov, 

 nízká propagace regionálních produktů, 

 malá propagace některých historických památek, 

 špatná propojenost cyklostezek a pěších stezek, 
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 niţší kvalita sluţeb mimo město Olomouc, špatná jazyková vybavenost, 

nedostatečná kvalifikace personálu, 

 chybí 5hvězdičkový hotel, 4hvězdičkové jsou především v Olomouci, jeden je 

v Přerově, 

 nedostatek parkovacích míst, 

 malá nabídka rekreačních sluţeb, např. ploch ke koupání. 

Příležitosti 

 růst kupní síly obyvatel, rostoucí útraty v oblasti sluţeb, 

 růst poptávky po pracovní síle, 

 lepší vyuţití regionálních letišť, 

 moţnost vyuţití dotací z Evropské Unie na zkvalitnění cestovního ruchu v regionu, 

 zřízení nových informačních center, 

 zlepšení ţivotního prostředí, např. budováním kanalizací, 

 rozvoj kvality a modernizace sluţeb, 

 rozvoj cyklostezek, 

 rozvoj agroturistiky a hipoturistiky, 

 vyuţití moderních informačních médií, především internetu. 

Hrozby 

 legislativní překáţky pro rozvoj podnikání, sloţitá administrativa, 

 záplavy, 

 malý zájem občanů o podnikání ve sluţbách, 

 konkurence destinací v okolí, jako Kroměříţsko, Moravský kras nebo Brno a okolí, 

 nevyuţití dotací z Evropské Unie, 

 špatné vyuţití finančních prostředků od investorů, 

 neschopnost zvýšit kvalitu sluţeb, 

 nárůst cen bez zvyšování kvality, 

 odchod kvalifikované pracovní síly nebo absolventů studijních oborů v oblasti 

cestovního ruchu. 
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Tab. 4.2 Shrnutí nejdůleţitějších bodů SWOT analýzy 

Silné stránky Slabé stránky 

Existence originálních 

gastronomických produktů 

Niţší kvalita sluţeb mimo město 

Olomouc 

Dobrá image destinace, jako destinace 

pro poznávací turistiku 

Špatná propagace regionálních produktů 

Velké mnoţství historických památek Niţší počet hostů v ubytovacích 

zařízeních, hlavně v okresech Prostějov 

a Přerov 

Příleţitosti Hrozby 

Zřízení nových informačních center Konkurence okolních destinací 

Vyuţití dotací z Evropské Unie Neschopnost zvýšit kvalitu sluţeb 

Rozvoj venkovské turistiky Nárůst cen bez zvyšování kvality 

Zdroj: vlastní zpracování 

Mezi významné silné stránky jsem zařadila existenci originálních gastronomických 

produktů, protoţe tento faktor můţe být jedním z kritérií, díky kterým si turista vybere pro 

návštěvu zrovna tento region. Další silnou stránkou je dobrá image destinace pro poznávací 

turistiku, s čímţ souvisí i další bod, a to je velké mnoţství historických památek. Slabou 

stránkou je niţší kvalita sluţeb mimo Olomouc a špatná propagace regionálních produktů. 

Niţší počet hostů v ubytovacích zařízeních můţe souviset právě s faktem, ţe většina turistů 

jezdí do regionu za poznávací turistikou, tedy spíše na krátkodobější cesty a nevyhledávají 

tedy sluţby ubytovacích zařízení.  
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Tab. 4.3 Návštěvnost vybraných objektů v regionu Střední Morava 

Objekt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hrad Bouzov 102 260 110 493 110 904 100 401 107415 98 863 93 589 

Hrad Helfštýn 96 357 94 203 107 702 100 722 94 684 73 549 90 317 

Hrad Šternberk 20 583 36 310 36 674 38 076 57 984 41 001 45 854 

Zámek Čechy pod 

Kosířem 

 5 169 5 541 5 091 5 857 4 665  

Zámek Náměšť na 

Hané 

26 067 24 063 29 215 29 109 29 102 29 365  

Zámek Plumlov 5 990 5 500 11 000 20 000 5 600   

Zámek Tovačov 23 187 20 750 20 170 28 860 27 365 17 188 21 697 

Zámek Úsov 91 135 32 907 35 165 36 256 43 781 25 266  

Muzeum tvarůţků, 

Loštice 

6 150 5 758 7 166 5 817 7 543 10 534 13 363 

Lidová hvězdárna, 

Prostějov 

15 524 13 952 17 991 15 647 17 353 16 590  

Javoříčské jeskyně 45 703 45 391 49 799 43 476 43 868 40 737 38 128 

Mladečské jeskyně 20 070 20 429 21 721 19 239 18 739 15 307 14 914 

Zbrašovské 

aragonitové jeskyně 

55 595 63 340 62 812 49 005 48 997 42 845 46 286 

Zoologická zahrada 

Olomouc 

397 052 360 333 390 054 356 311 376 005 368 536  

Přírodní ráj Horizont 

Bystrovany 

120 000 139 681 150 175 162 820 127 433 90 905  

Arboretum Bílá 

Lhota 

10 454 9 871 12 584 9 757 10 464 9 638 9 589 

Aquapark Olomouc     147 916 191 763  

Výstaviště Flora 189 994 222 550 200 506 250 156 244 058 225 228  

Zdroje: vlastní šetření, [28] 

Z tabulky návštěvnosti vyplývá, ţe nejvíce navštěvovanými objekty jsou zoologická 

zahrada, aquapark v Olomouci a výstaviště Flora, tedy ne památky ale zařízení pro zábavu a 

volný čas. Z historických památek jsou turisty oblíbené hrady Bouzov a Helfštýn, z přírodních 

atraktivit Přírodní ráj Horizont v Bystrovanech. Z jeskyní jsou potom nejnavštěvovanější 

Zbrašovské aragonitové jeskyně.  
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5. Analýza cestovního ruchu v regionu Jeseníky 

5.1 Charakteristika regionu Jeseníky 

Region Jeseníky je horská oblast. Typické jsou pro tento region lesy a hory 

s mechovými jezírky, skalisky, jeskyněmi a vodopády. V zimním období se do regionu 

sjíţdějí především lyţaři. Jeseníky spojujeme s turistikou jiţ od 19. století. V té době zde 

působily různé turistické spolky, které v Jeseníkách stavěly chaty a rozhledny. Oblast je 

vyhledávána nejen kvůli čistému prostředí, ale je i významnou lázeňskou lokalitou. Dále zde 

můţeme obdivovat historické objekty, např. zámky. Návštěvníky přitahují i čarodějnické 

procesy, které probíhaly v okolí Šumperska.
[29] 

V regionu Jeseníky jsou dva okresy, okres Šumperk a okres Jeseníky, region 

nezahrnuje území správního obvodu s rozšířenou působností Mohelnice. Okres Jeseníky 

v sobě zahrnuje další turistické lokality, jsou to Javornicko a Ţulovsko, Zlatohorsko, 

Ramzovské sedlo a Jesenicko. Turistické lokality v okresu Šumperk jsou Staroměstsko 

a Hanušovicko, Šumpersko, Zábřeţsko. 
[23]

 

Obrázek 5.1 Logo a mapa regionu Jeseníky 

 

Zdroj: http://www.jesenikytourism.cz/ [cit. 2012-12-16] 

5.2 Přírodní atraktivity 

Jeseníky jsou druhým největším pohořím v České republice. Nejvyšší horou je Praděd, 

který měří 1492 m. Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla zřízena v roce 1969. Rozloha 

CHKO je 737 km
2
. Hlavní hřeben Hrubého Jeseníku má čtyřicet kilometrů. Hřebenovka 

začíná v sedle Skřítek, dál pokračuje na vrch Břidličná, Jelení studánku. Další zastávkou je 

chata Ovčárna a za ní Švýcárna. Z této chaty se pokračuje na horu Praděd a potom se 
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sestupuje na Červenohorské sedlo. Dál pokračujeme přes Vřesovou studánku, Červenou horu, 

Keprník a Jiřího chatu na Šeráku. Konec hřebenovky je v Ramzové. 
[24]

 

Další atraktivitou v CHKO Jeseníky je Vysoký vodopád v Bělé pod Pradědem. 

Vodopád měří 45 metrů. 
[25]

 

V Jeseníkách se nachází několik jeskyní, např. jeskyně Na Špičáku, která je národní 

přírodní rezervací. Jeskyně se nachází u vesnice Písečná. Další je jeskyně Na Pomezí, která 

vznikla erozí mramoru, z 1 km chodeb je přístupných 530 m. 

V regionu je i největší moravské rašeliniště, národní přírodní rezervace Mechová 

jezírka.
 

Další přírodní zajímavostí v Jeseníkách je sbírka bludných balvanů v Malé Kraši.
 [11]

 

5.3 Kulturně-historické památky 

Nejzajímavějším městem v regionu jsou Velké Losiny. Kromě zámku, který je národní 

kulturní památkou, se zde nachází i významná technická památka, a to ruční papírna.
 [14]

 Je to 

jedna z nejstarších ručních papíren v Evropě a je stále v provozu. Provoz papírny byl zahájen 

uţ v 16. století. V roce 2002 byla papírna vyhlášena národní kulturní památkou. 
[26]

 

Ve Velkých Losinách najdeme i termální lázně, kde se vyuţívají minerální sirné termální 

prameny. V provozu je i jediné venkovní termální koupaliště v republice. 
[1]

 

Mezi další historické památky patří zámek Jánský Vrch, hrad Edelštejn nebo doly 

pod Zlatým Chlumem, kde se ve 12. století rýţovalo zlato.  

Zajímavá je i vesnice Rejvíz, která je nejvýše poloţenou vesnicí ve Slezsku. Osada je 

navrţena jako vesnická památková zóna. 

Další památkou je Hornický skanzen v údolí Ztracených štol. Jde o repliku úpravny 

zlatých rud, která byla vybudována na historických rýţovištích. 
[11]

 

5.4 Kulturní a společenské akce 

V regionu se koná několik hudebních festivalů. Největší tradici má Mohelnický 

dostavník, coţ je hudební festival trampských, country a folkových kapel. Oblíbené jsou 

i festivaly 7 a ½ fest, který se koná v Zábřehu nebo Dţemfest v Šumperku. Dále můţeme 

zmínit např. Mezinárodní folklorní festival v Šumperku. 

Ve Štítech se koná největší letní závod ve snowboardingu a freeski, Snowboard 

& Freeski Contest. 
[17]
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5.5 Sportovní vyţití 

V regionu je velké mnoţství ski areálu a skiparků. Mezi nejvýznamnější střediska patří 

Praděd-Ovčárna nebo středisko Ramzová. Jedno z nejznámějších středisek je Červenohorské 

sedlo. Lyţařské sjezdovky mají výšku od 862 aţ 1164 m. Seznam všech středisek je uveden 

v příloze 2. 
[27]

 

Dále v regionu najdeme Acrobat park Aleše Valenty. Jde o areál se skokanskými 

můstky a trampolínami. Tento park se nachází ve Štítech. 

Můţeme navštívit i Aquacentrum v České Vsi, Plavecký areál v Zábřehu nebo 

Sportovně-rekreační areál Bohema ve Zlatých Horách. 
[11] 

V regionu najdeme několik cyklostezek. Cyklostezky Kolem řeky Bystřice do podhůří 

Jeseníků a Moravská stezka vedou i přes region Střední Morava. Zajímavá je Čarodějnická 

cyklotrasa, která vede po místech, která jsou spjata s čarodějnickými procesy ze 17. století, je 

dlouhá 138 km a vede z Červenohorského sedla, přes Mohelnici, Velké Losiny, Šumperk 

a Jeseník aţ do Zlatých Hor. Další stezka má název Kolem polské hranice, má 27 km a vede 

z Bílé Vody do Vidnavy. Cyklostezka Rychlebské stezky je určena pro terénní cyklisty a je 

dlouhá 40 km. Cyklostezka Nad údolím Desné začíná a končí v Loučné nad Desnou a vede 

přes Dlouhé Stráně, celková délka je 35 km. Poslední cyklostezka, kterou zmíním je 

Za jesenickým Skřítkem i do lázní, je dlouhá 44 km a vede z Šumperka přes Skřítka, Velké 

Losiny zpět do Šumperka. 
[30] 

5.6 Lázně a wellness 

Lázně Bludov – v lázních se léčí nemoci z oboru balneologie a obezitologie. Dále se 

u dospělých klientů léčí pohybový aparát. U dětských pacientů lázně nabízí léčbu 

při nemocech dýchacích cest, ledvin, močového ústrojí nebo pohybového aparátu. Lázně dále 

nabízí Wellness a Relax program, detoxikační programy, redukční programy a další. 

Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník – v těchto lázních se léčí problémy spojené 

s oběhovým a dýchacím ústrojím, koţní a duševní nemoci, poruchy látkové výměny a ţláz 

s vnitřní sekrecí. V lázních můţeme vyuţít řadu programů, např. Pobyt pro dámy, Relaxačně 

rehabilitační pobyt nebo program Zdravý ţivot bez nadváhy. 

Lázně Dolní Lipová – lázně jsou zaměřeny na léčbu chronických koţních nemocí, 

onemocnění ţláz s vnitřní sekrecí, metabolických poruch, pohybového aparátu a obezity. 

Lázně Dolní Lipová nabízí taktéţ mnoţství programů, jako Ani se nehnu nebo Začnu se 

hýbat, Formuji si postavu, Jeseníky letem světem nebo Věnuji se své kůţi. 
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Termální lázně Velké Losiny – lázně se specializují na léčbu nervových a pohybových 

nemocí a na nemoci dýchacího ústrojí. I tyto lázně nabízí různé lázeňské programy, jako 

Týden pro zdraví, pobyt pro seniory, Lázeňský relax nebo Komplexní kúra. 
[32] 

Wellness sluţby nabízí např. Relaxcentrum Domašov v Bělé pod Pradědem, Relax 

centrum Kolštejn v Branné, Relax centrum v Libině nebo Wellness hotel Diana ve Velkých 

Losinách.
[15]

 

5.7 Další atraktivity v regionu 

Určitě nejzajímavější je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně v Koutech nad 

Desnou. Areál elektrárny pochází z let 1978 – 96 a v roce 2005 byl vyhlášen největším divem 

České republiky. Elektrárna má největší rezervní vodní turbínu v Evropě, je to elektrárna 

s největším spádem v České republice a má největší instalovaný výkon v ČR. Areál se skládá 

ze tří částí, horní nádrţe, dolní nádrţe a provozních a výrobních zařízení.
 [1] 

Zajímavá jsou i muzea, především Muzeum veteránů a zoo park U Havlíčků Rapotín, 

kde se nachází např. hračky, motocykly, auta nebo vojenská technika, v zoo parku je 

arboretum a minisafari zaměřené na domácí zvířata; další atraktivitou je Muzeum Slezského 

Semmeringu v Horní Lipové, kde je ţelezniční trať s nejvyšší zastávkou v ČR. 

Za zmínku stojí i farma a výrobna sýrů v Bělé pod Pradědem, která se zabývá chovem 

ovcí a koz a produkcí sýrů 
[11]

; nebo Staré Město pod Sněţníkem, kde byla otevřena první 

chata Klubu českých turistů, na Farmě ProBio zde pořádají bioslavnosti a v okolí města jsou 

lyţařské sjezdovky. 
[14] 

V regionu najdeme 13 naučných stezek, jejich výčet je v příloze č. 2.
 

5.8  Sluţby cestovního ruchu 

Stravování 

Region Jeseníky má také své gastronomické speciality, jako biopotraviny z firmy 

PRO-BIO Staré Město nebo staroměstské trubičky. Z alkoholických nápojů potom pivo 

Holba, které se vyrábí v Hanušovicích, nebo likéry Praděd a Priessnitz liqueur. 
[15] 

Logem „Czech Specials“ jsou v regionu Jeseníky označeny tři restaurace, ty najdeme 

v Branné, Velkých Losinách a Javorníku. 
[22]
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Ubytování 

V regionu převládá ubytování niţší úrovně. V regionu najdeme nejvýše 4hvězdičkový 

hotel a několik 4hvězdičkových penzionů. V rámci kapacity ubytovacích zařízení převaţuje 

region Jeseníky nad regionem Střední Morava.  

Doprava 

Region Jeseníky je méně dostupný neţ jiné regiony. Přes region nevede ţádná dálnice, 

pouze část rychlostní silnice R35 a není zde ani ţádný významný silniční nebo ţelezniční 

uzel.
 [15] 

V tabulce 5.1 vidíme délku silnic a dálnic v regionu v roce 2011. 

Tab. 5.1 Délka silnic a dálnic v regionu Jeseníky k 1. 7. 2011. 

Okres/region/ 

kraj 

Silnice a dálnice (v km) 

Dálnice v 

provozu 

Silnice celkem 

Rychlostní 

silnice 

I. třídy II. třídy III. třídy 

Jeseník - - 66,2 124,0 101,3 291,6 

Šumperk - 5,4 111,3 183,2 521,5 821,4 

Jeseníky - 5,4 177,5 307,2 622,8 1113,0 

Olomoucký kraj 36,2 90,5 342,9 923,7 2 175,1 3 568,3 

Zdroj: [16] 

Na území regionu je jedno veřejné vnitrostátní letiště v Šumperku. 

V Jeseníkách jezdí i několik cyklobusů a skibusů, které jsou provozovány jako běţné 

autobusové linky. 
[15] 

Informační centra 

V Jeseníkách najdeme 18 informačních center. Dvě jsou v Jeseníku, další jsou v Bělé 

pod Pradědem, Bludově, Hanušovicích, Javorníku, Koutech nad Desnou, kde je informační 

centrum Dlouhé Stráně. Další IC jsou v Lipové, Mikulovicích, Rapotíně, Starém Městě 

pod Sněţníkem, Štítech, Šumperku, Velkých Losinách, Vidnavě, Zábřehu, Zlatých Horách 

a Ţulové. 
[31] 

5.9 SWOT analýza 

Silné stránky 

 dobrá image regionu pro horskou turistiku, jak zimní tak i letní, dobrá nabídka 

lyţařských areálů, 

 známé lázně, především Velké Losiny a Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku, 

 destinace je cenově dostupná, 
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 udrţovaná krajina a zachovalé kulturní dědictví, velký potenciál pro rozvoj 

cestovního ruchu, 

 rozsáhlá síť turistických a naučných stezek, 

 prezentace na veletrzích cestovního ruchu, prezentace na internetu 

(www.jeseniky.net, www.jesenikytourism.cz), 

 na území regionu se nachází Chráněná krajinná oblast Jeseníky, 4 národní přírodní 

památky (Borový, Jeskyně na Pomezí, Na Špičáku a Venušiny misky) a 5 národních 

přírodních rezervací (Králický Sněţník, Praděd, Rašeliniště Skřítek, Rejvíz, 

Šerák-Keprník), 

 vysoký počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, hlavně v okrese Jeseník. 

Slabé stránky 

 vysoká míra nezaměstnanosti v regionu, 

 nedostatek kvalitní infrastruktury pro cestovní ruch, 

 odchod obyvatelstva, především niţších věkových kategorií, tj. 25 – 35 let, 

 podprůměrná návštěvnost kraje, 

 špatná dopravní dostupnost celého regionu, špatný stav silnic, 

 špatný technický stav některých lyţařských středisek, 

 málo sportovních středisek celoročním vyuţitím, 

 nedostatek zařízení pro wellness a relaxaci, 

 klesající podíl zahraničních turistů, 

 na území regionu není ţádná dálnice, pouze 5 rychlostních silnic 1. třídy, z toho 

všechny v okrese Šumperk, 

 zastaralá webová prezentace, 

 bariéry ve spolupráci jednotlivých subjektů (veřejná správa, podnikatelský sektor), 

 nízká kvalita sluţeb, špatná jazyková vybavenost, nedostatečná kvalifikace 

personálu. 

Příležitosti 

 zjednodušení podnikání a zahájení podnikání, 

 zvýšení atraktivity regionu pro kvalifikované pracovníky, 

 příchod investic, 

 finanční prostředky z fondů EU, např. Program rozvoje venkova, 

 rostoucí zájem společnosti o rozvoj venkova a ochranu přírody, 
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 zlepšení dopravní dostupnosti, 

 vyuţití dalších forem cestovního ruchu, např. agroturistiky, ekoturistiky, 

 zřízení nových informačních center, 

 vyuţití rostoucího zájmu o domácí cestovní ruch, 

 vznik nových kulturních akcí, 

 vyuţití moderních informačních médií, především internetu, 

 spolupráce s Polskem v rámci cestovního ruchu. 

Hrozby 

 odchod zahraničních investorů, 

 prodlouţení období ekonomické recese, 

 legislativní překáţky pro rozvoj podnikání, sloţitá administrativa, 

 malý zájem občanů o podnikání ve sluţbách, 

 nárůst cen, 

 konkurence jiných destinací, jako Moravskoslezské Beskydy, Polsko, 

 neodborný přístup, 

 neschopnost zvýšit kvalitu sluţeb, 

 odchod kvalifikovaných pracovníků. 

Tab. 5.2 Shrnutí nejdůleţitějších bodů SWOT analýzy 

Silné stránky Slabé stránky 

Dobrá image regionu pro turistiku Podprůměrná návštěvnost kraje 

Destinace je cenově dostupná Špatná dopravní dostupnost 

Rozsáhlá síť turistických a naučných 

stezek 

Nedostatek kvalitní infrastruktury 

Příleţitosti Hrozby 

Rostoucí zájem turistů o venkovskou 

turistiku 

Konkurence jiných destinací 

vyuţití nových forem cestovního 

ruchu, např. ekoturistika 

Malý zájem občanů o podnikání ve 

sluţbách 

Finanční prostředky z fondů 

Evropské Unie 

Neschopnost zvýšit kvalitu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Mezi silné stránky jsem zařadila cenovou dostupnost, protoţe tento faktor můţe 

návštěvníky významně ovlivnit. O dobré image regionu pro turistiku svědčí fakt, ţe region 

většina turistů navštěvuje tento region právě kvůli pěší nebo cykloturistice nebo přírodě. 
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K tomu přispívá i rozsáhlá síť turistických a naučných stezek. Problémem je podprůměrná 

návštěvnost regionu, částečně na tom mohou mít vinu dva další zmíněné slabé stránky, a to 

špatná dopravní dostupnost a nedostatek kvalitní infrastruktury pro cestovní ruch. 

 

Tab. 5.3 Návštěvnost vybraných atraktivit v regionu 

Objekt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Zámek Jánský Vrch 31 012 33 953 30 672 33 312 27 109 31 770 30 046 

Zámek Velké Losiny 39 124 35 841 35 639 31 072 30 645 30 763  

Ruční papírna a Muzeum 

papíru Velké Losiny 

47 654 49 259 51 450 50 203 49 000 50 000 49 000 

Přečerpávací vodní 

elektrárna Dlouhé Stráně 

54 275 60 976 17 862 46 221 54 064 48 633  

Jeskyně Na Pomezí 41 280 59 525 60 461 55 925 48 333 46 550  

Jeskyně Na Špičáku 23 907 17 230 16 323 17 809 15 712 13 557 13 146 

Ski areál Petříkov    18 166 7 779 12 000  

Zdroj: vlastní šetření, [28] 

V tabulky návštěvnosti můţeme vidět, ţe nejnavštěvovanějším místem v regionu je 

město Velké Losiny, díky zámku a především ruční papírně. Turisty oblíbená je i 

přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně nebo jeskyně Na Pomezí.  
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5. Srovnání regionu Střední Morava a regionu Jeseníky 

Dotazníku s názvem Analýza cestovního ruchu v Olomouckém kraji se zúčastnilo 

61 respondentů. V dotazníku je 23 otázek. Šetření probíhalo od 8. do 31. března 2012. 

Dotazník byl určen pro všechny mimo obyvatele Olomouckého kraje, šetření bylo totiţ 

zaměřeno na turisty, kteří do tohoto kraje cestují, nikoli na obyvatele tohoto kraje. 

Na otázku „Z jakého jste kraje“ uvedlo téměř 30 % respondentů Zlínský kraj, více neţ 

16 % respondentů bylo ze Středočeského a Moravskoslezského kraje, necelých 10 % 

z Jihomoravského kraje, přes 8 % respondentů bylo z Prahy nebo Královehradeckého kraje, 

přes 3 % respondentů bylo z Jihočeského, Ústeckého a Pardubického kraje, z kraje Vysočina 

byl jeden respondent, coţ odpovídá 3,28 %. Dotazníkového šetření se nezúčastnil nikdo 

z Karlovarského, Libereckého, Plzeňského a Olomouckého kraje.  

Graf 5.1 

 

Zdroj: vlastní šetření 

Další otázky byly „Jak často navštěvujete region Střední Morava“ a „Jak často 

navštěvujete region Jeseníky“. U regionu Střední Morava byla nejčastější odpověď „Méně 

často“ (62,3 %), další odpovědi byly „Často“ (21,31 %) a „Nikdy“ (16,39 %). U regionu 

Jeseníky byla nejčastější odpověď „Nikdy“ (45,9 %), odpověď „Méně často“ byla u regionu 

Jeseníky druhou nejčastější odpovědí (40,96 %), odpověď „Často“ zvolilo pouze 13,11 % 

respondentů. 

Z tohoto dotazu vyplývá, ţe region Střední Morava navštívilo 83,31 % respondentů, 

zatímco region Jeseníky pouze něco málo přes polovinu, tedy 55,07 %. Podle šetření by tedy 

region Střední Morava měl být navštěvovanější neţ region Jeseníky. 
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Zdroj: vlastní šetření             Zdroj: vlastní šetření 

Další dotazy byly „Jakým způsobem cestujete do regionu Střední Morava“ a „Jakým 

způsobem cestujete do regionu Jeseníky“. V této otázce bylo moţné vybrat více odpovědí, 

vzhledem k tomu, ţe někteří respondenti byli v regionech víckrát neţ jednou, tudíţ mohli 

pouţít pokaţdé jiný způsob dopravy.  

Mezi dvě nejčastější odpovědi u obou regionů patřily auto a vlak. U regionu Střední 

Morava nebyl rozdíl mezi těmito dvěma odpověďmi tak velký, moţnost „Vlak“ zvolilo 

66,07 % dotazovaných a moţnost „Auto“ zvolilo 58,93 % dotazovaných. Další moţnosti byly 

„Autobus“ (23,21 %), „ Kombinace“ (10,71 %) a „Kolo“ (5,36 %).  

V regionu Jeseníky byl nejčastější způsob dopravy „Auto“, tuto moţnost zvolilo 

83,33 % respondentů. Důvodem je dle mého názoru špatná dopravní dostupnost vlakem a také 

ten důvod, ţe do Jeseníků se cestuje na více dnů, jak vyplyne z další otázky. Další moţnosti 

byly „Vlak“ (36,67 %), „Autobus“ (20 %), „Kombinace“ (6,67 %) a „Kolo“ (3,33 %). 

Graf 5.4 

 

Zdroj: vlastní šetření 
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Zdroj: vlastní šetření 

Další otázky zněly „Jaká byla délka Vašeho pobyt v regionu Střední Morava“ a „Jaká 

byla délka Vašeho pobytu v regionu Jeseníky“. Nejčastější odpovědi byly u obou regionů 2 –

 5 dní. Zatímco u regionu Střední Morava odpovědělo tuto moţnost téměř 50 % (konkrétně 

48,98 %), u regionu Jeseníky to bylo skoro 60 % (konkrétně 59,26 %). Další odpovědi 

u regionu Střední Morava byly „1 den“ (28,57 %), „Týden“ (12,24 %) a „Déle“ (10,2 %).  

V regionu Jeseníky byly druhé nejčastější moţnosti dvě, odpověď „Týden“ i odpověď 

„1 den“ zvolilo shodně 14,81 %. Odpověď „Déle“ potom odpovědělo 11,11 %. 

Graf 5.6            Graf 5.7 

 

Zdroj: vlastní šetření           Zdroj: vlastní šetření 

Další dotazy se týkaly ubytování, otázky zněly „Kde jste byli ubytovaní po dobu Vaší 

návštěvy regionu Střední Morava“ a „Kde jste byli ubytovaní po dobu Vaší návštěvy regionu 

Střední Morava“. V těchto otázkách bylo moţné zvolit více moţností, a to převáţně z důvodu 

opakovaných návštěv regionů některých respondentů. 
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Ve Střední Moravě se dotazovaní nejčastěji ubytovali u známých, tuto moţnost zvolilo 

57,45 %. Moţnost „Penzion“ zvolilo 21,28 %, „Kemp“ odpovědělo 8,51 % a moţnosti 

„Hotel“ a „Chata nebo chalupa“ odpovědělo shodně 6,38 % respondentů. Odpověď „Motel“ 

nezvolil nikdo, moţnost „Jinde“ potom odpovědělo 19,15 %. 

V otázce zaměřené na region Jeseníky byl nejčastější typ ubytování „Chata nebo 

chalupa“, tuto moţnost zvolilo 37,93 %. Moţnosti „Penzion“ a „U známých“ odpovědělo 

shodně 27,59 % respondentů. Ostatní odpovědi uţ byly méně časté. Moţnost „Kemp“ zvolilo 

6,9 %, moţnosti „Motel“ a „Hotel“ zvolilo 3,45 % a moţnost „Jinde“ odpovědělo 10,34 %. 

Graf 5.8 

 

Zdroj: vlastní šetření 
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Dále mě zajímalo, proč turisté region navštívili. Otázky zněly: „Jaký byl důvod Vaší 

návštěvy regionu Střední Morava“ a „Jaký byl důvod Vaší návštěvy regionu Jeseníky“. 

Na tyto otázky bylo opět moţné zvolit několik moţností. 

V regionu Střední Morava byly časté odpovědi „Památky“ (52,83 %) a „Turistika“ 

(39,62 %). Častá byla i odpověď „Příroda“, kterou zvolilo 33,96 % respondentů. Méně časté 

byly odpovědi „Zimní sporty“ (7,55 %) a „ Lázně“ (3,77 %). Nejčastější odpovědí byla 

moţnost „Jiné“, tak odpovědělo 52,83 % respondentů. Dá se předpokládat, ţe šlo např. 

o návštěvu rodiny nebo známých. Usuzuji tak podle předchozí otázky ne téma ubytování, kdy 

více neţ polovina dotázaných uvedla, ţe byli ubytování u známých. 

V regionu Jeseníky byly nejčastější odpovědi „Příroda“ (58,62 %), „Turistika“ 

(55,17 %) a „Zimní sporty“ (48,28 %). Další moţnosti uţ byly méně časté, moţnost 

„Památky“ zvolilo pouze 13,79 % a moţnost „Lázně“ 6,9 % odpovídajících. Odpověď „Jiné“ 

zvolilo 24,14 % respondentů. 

Graf 5.10 

 

Zdroj: vlastní šetření 
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Další otázky se týkaly konkrétních památek, lázní a zimních středisek, které 

dotazovaní navštívili. Zde je výčet nejčastějších odpovědí. 

„Jaké památky v regionu Střední Morava jste navštívil/a“: 

 Olomouc – konkrétně šlo o Sloup Nejsvětější Trojice, Arcibiskupský palác, Svatý 

Kopeček a zoologická zahrada, olomoucké kašny. Nějakou památku v Olomouci 

nebo celé město Olomouc uvedlo 56 % respondentů, 

 hrad Bouzov uvedlo 24 % dotazovaných, 

 hrad Helfštýn uvedlo 12 %, 

 Javoříčské i Mladečské jeskyně odpovědělo shodně 12 % respondentů, 

 další méně časté odpovědi (méně neţ 10 %) byly města Přerov, Prostějov, Litovel, 

Mohelnice, Loštice, Šternberk, Náměšť na Hané a Radnická propast. 

 

„Jaká zimní střediska jste v region Střední Morava navštívil/a“: 

 nejčastější moţností bylo „Ţádná“, tuto odpověď napsalo téměř 78 % respondentů, 

 necelých 6 % navštívilo středisko Hlubočky, 

 další zmíněná střediska se nenacházejí v regionu Střední Morava, šlo např. 

o střediska Kouty, Ovčárna nebo Stupava. 

 

„Jaké lázně jste v region Střední Morava navštívil/a“: 

 nejčastější odpověď byla opět „Ţádné“, takto odpovědělo 89 % tázaných, 

 další odpovědi byly lázně Jeseník nebo Karlova Studánka, které se ovšem nacházejí 

v regionu Jeseník, nikoli v regionu Střední Morava, 

 lázně v regionu Střední Morava tedy nenavštívil ani jeden respondent. 

 

„Jaké památky jste v regionu Jeseníky navštívil/a“: 

 nejčastější odpovědí byl Praděd, ten navštívilo 27 % odpovídajících, 

 18 % odpovídajících navštívilo jeskyni Na Pomezí, 

 další odpovědi (méně neţ 10 %) byly Kralický Sněţník s pramenem Moravy, 

papírna ve Velkých Losinách, Mechová jezírka, Rejvíz a mlýny ve Zlatých Horách, 

 18 % respondentů odpovědělo, ţe nenavštívilo ţádné památky. 
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„Jaká zimní střediska jste v regionu Jeseníky navštívil/a“: 

 nejnavštěvovanějšími středisky byly Praděd a Ramzová, ty navštívilo shodně 21 %, 

 střediska Filipovice a Karlov navštívilo 14 % odpovídajících, 

 další odpovědi (méně neţ 10 %) byly Petříkov, Ostruţná, Branná, Červenohorské 

sedlo, Ovčárna, Klepáčov a Zlaté Hory, 

 14 % respondentů odpovědělo, ţe dosud nenavštívilo ţádné zimní středisko 

v regionu Jeseníky. 

 

„Jaké lázně jste v regionu Jeseníky navštívil/a“: 

 nejčastější odpovědí byly lázně Jeseník, ty navštívilo téměř 42 % odpovídajících, 

 necelých 17 % odpovědí bylo Karlova Studánka, coţ jsou sice lázně, ale nejsou 

v Olomouckém kraji, tedy ani v regionu Jeseníky podle vymezení v rámci této 

práce, 

 méně neţ 10 % odpovědí byly lázně Velké Losiny a lázně Lipová, ty se ovšem 

nacházejí v regionu Střední Morava, 

 50 % odpovědí bylo, ţe ţádné. 

 

Dále mě zajímalo, co se turistům v regionech nelíbilo, otázky tedy zněly „Jaké máte 

návrhy na zlepšení služeb v regionu Střední Morava“ a „Jaké máte návrhy na zlepšení služeb 

v regionu Jeseníky“. Respondenti mohli zvolit více moţností. 

Největším problémem v obou regionech byly informační sluţby. Ty by v regionu 

Střední Morava zlepšilo 43,24 % a v regionu Jeseníky 34,78 %. Další pořadí uţ se u obou 

regionů lišilo. V regionu Střední Morava by návštěvníci chtěli více zařízení pro zábavu 

(32,43 %), více parkovacích míst (29,73 %), lepší dopravní dostupnost regionu (21,26 %), 

zlepšení stravovacích sluţeb a více sportovních zařízení by chtělo 16,22 % respondentů 

a 10,81 % by zlepšilo ubytovací sluţby. Relativně spokojení byli dotázaní s dostupností 

památek, zlepšilo by ji pouze 5,41 % respondentů. Odpověď „Jiné“ zvolilo 2,7 % 

respondentů. 

V regionu Jeseníky by kromě informačních sluţeb turisté zlepšili i ubytovací sluţby 

(30,43 %), 26,09 % by zlepšilo dopravní potupnost regionu a stejné % respondentů by 

zlepšilo i dopravní dostupnost památek. 21,74 % respondentů by chtělo více zařízení 

pro zábavu a lepší stravovací sluţby a více parkovacích míst by chtělo 17,39 % 

odpovídajících. Více sportovních zařízení zvolilo jen 8,7 %. Moţnost „Jiné“ potom 4,35 %. 
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Graf 5.12 

 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Graf 5.13 

 

Zdroj: vlastní šetření 

Mezi poslední otázky patřily: „Doporučili byste region Střední Morava“ 

a „Doporučili byste region Jeseníky“. 
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0 - 25
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Podle odpovědí byla většina respondentů s návštěvou regionu spokojena. V regionu 

Střední Morava odpovědělo „Ano“ 95,83 %, „Ne“ odpovědělo pouze 4,17 %. 

Obdobný poměr byl i v regionu Jeseníky, moţnost „Ano“ zvolilo 96,97 %, moţnost 

„Ne“ zvolily 3,03 % respondentů. 

Graf 5.14            Graf 5.15 

 

Zdroj: vlastní šetření           Zdroj: vlastní šetření 

Poslední dvě otázky se týkaly pohlaví a věku respondentů. Dotazníkového šetření se 

zúčastnily především ţeny ve věku do 25 let. 83,61% respondentů byly ţeny, 16,39 % muţi. 

Ve věku do 25 let bylo 78,69 % respondentů, ve věku 26 – 40 bylo 13,11 % respondentů 

a ve věku 41 – 60 bylo 8,2 % respondentů. 
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Doporučení pro region Střední Morava 

Podle mého názoru je v regionu několik málo vyuţitých objektů a míst, které v sobě 

skrývají turistický potenciál. Jde například o výstaviště Flora, kde by se mohlo konat mnohem 

více akcí neţ v současnosti. Dále jsou to olomoucké městské parky, které jsou v rámci 

cestovního ruchu víceméně nevyuţité. 

Dalším problémem je propagace. Propagace jak památek, tak i regionálních produktů. 

Kdyţ se řekne Střední Morava, kaţdý si vybaví město Olomouc, moţná ještě hrad Bouzov, 

ale tento region je na historické památky velmi bohatý, ale památky nejsou nikde 

propagovány. Dalším problémem jsou lázně. Do podvědomí turistů se trochu dostávají lázně 

Teplice nad Bečvou, ale v regionu jsou i další lázně, o kterých ví spíše jen obyvatelé z okolí 

těchto lázní. Většina turistů povaţuje region Střední Morava za oblast vhodnou k poznávací 

turistice, ale myslím, ţe region by se mohl propagovat i jako region pro pěší nebo 

cykloturistiku. To by ale muselo být zapracováno na propojenosti cyklostezek. V regionu se 

jich sice buduje čím dál víc, ale pro kvalitní cykloturistiku je zde stále špatná síť stezek, 

i kdyţ jsou v regionu pro tento typ turistiky vynikající podmínky. 

Řešením problému propagace by mohl být krátký spot v televizi, kde by byly 

představeny nejen nejzajímavější památky, ale i příroda regionu, vhodná k pěší 

i cykloturistice a určitě bych zmínila i místní lázně. 

Doporučila bych i zřízení 5hvězdičkového hotelu, který v regionu není. Myslím, 

ţe zrovna v tomto regionu by si našel svoji klientelu. 

Problémem v téměř celém regionu jsou parkovací místa. Pociťují to nejen turisté, kteří 

do regionu přijedou autem, ale i místní obyvatelé. Problém se týká především velkých měst, 

řešením by mohly být vícepatrové budovy parkovišť. 

Z dotazníku vyplynulo, ţe turisté nejsou spokojeni ani s informačními sluţbami 

v regionu. Řešením by mohla být další informační centra nebo zřízení informačních tabulí 

na místech, kde je větší koncentrace turistů. 

 

Doporučení pro region Jeseníky 

Problémem v tomto regionu je nedostatek kvalitní infrastruktury pro cestovní ruch. 

K vyřešení tohoto problému by byly potřebné větší investice. Zlepšila bych úroveň jak 

stravovacích, tak ubytovacích sluţeb, mohlo by být zřízeno více zařízení pro wellness 

a relaxaci, která jsou v dnešní době turisty vyhledávaná. Velkým problémem je dopravní 

dostupnost kraje. Vlaky sem sice jezdí, ale region není na hlavním koridoru, s výjimkou 
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Zábřehu, a vlaky tedy nejezdí moc často. V zimním období bývá s dopravou ještě větší 

problém, všechny vlaky mívají zpoţdění a některé autobusy ani nejezdí.  Špatný je i stav 

silnic, který se kaţdým rokem zhoršuje. Regionem vede pouze 5 rychlostních silnic, ale ţádná 

z nich není v okrese Jeseník. 

Jednoduše by se dal vyřešit problém zastaralé webové prezentace. Velké mnoţství 

turistů shání informace právě na internetu, a proto by bylo uţitečné, aby byly stránky regionu 

vzhledově atraktivnější. 

V regionu Jeseníky klesá podíl zahraničních turistů. To by se dalo vyřešit propagací 

regionu i za hranicemi, hlavně v Polsku, které s regionem sousedí a polští turisté mají tento 

region blízko. Region by mohl turisty lákat nejen na turistiku nebo lyţování, ale i památky, 

především na ojedinělé technické památky, jako jsou Dlouhé Stráně nebo papírna ve Velkých 

Losinách. To bych samozřejmě nepropagovala jen za hranicemi, ale i u nás. 

Cestovní ruch v Jeseníkách je částečně zaloţen na lyţování. Některá lyţařská střediska 

jsou ale zastaralá a nejsou schopná uspokojit náročnější turisty, v celém regionu je například 

pouze jedno středisko, které má sjezdovku vyhrazenou pro snowboardisty, kterých je 

na sjezdovkách čím dál víc. Střediska nenabízejí moderní zimní sporty a trendy, které nabízejí 

ostatní střediska, jako sáňkování, snowtubing nebo snowtools. Dle mého názoru by 

prostřednictvím těchto atrakcí našli velké mnoţství nových zákazníků.   

Málo je i sportovišť, která by se dala vyuţívat i v létě, jde např. o koupaliště nebo 

o víceúčelová hřiště. Na tyto projekty by mohl region získat dotace z Evropské Unie. 

Další problém vidím i v personálu jednotlivých zařízení cestovního ruchu. Většinou 

nejsou dostatečně kvalifikováni a špatně jazykově vybaveni. Tento problém je třeba řešit 

lepším výběrem pracovníků, popřípadě zaměstnance dále vzdělávat. Pokud má do regionu 

jezdit více zahraničních turistů, je potřeba, aby se v regionu domluvili. 

Z dotazníku vyplynulo, ţe stejně jako v regionu Střední Morava, ani v regionu 

Jeseníky nejsou turisté spokojeni s informačními sluţbami v regionu. Řešením by opět mohla 

být nová informační centra nebo informačních tabule. 

 

 

  



46 

 

6. Závěr 

Moje bakalářská práce je zaměřená na analýzu cestovního ruchu v regionech 

v Olomouckém kraji, jde o regiony Střední Morava a Jeseníky. V obou regionech najdeme jak 

historické památky, tak přírodní zajímavosti.  

Pro vypracování bakalářské práce jsem pouţila literární zdroje, strategický plán 

Olomouckého kraje, propagační materiály z informačního centra v Olomouci a mnoţství 

internetových stránek. 

Cílem mé bakalářské práce Analýza cestovního ruchu ve vybraných regionech bylo 

srovnat oba regiony a analyzovat jejich turistický potenciál. Dále jsem chtěla zjistit současný 

stav cestovního ruchu a na základě toho definovat doporučení. Ty najdeme v předchozí 

kapitole. Mezi silné stránky obou regionů patří velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu 

a cenová dostupnost. V obou regionech najdeme i rozsáhlou síť turistických stezek. Odlišnosti 

nacházíme v dostupnosti regionů. Zatímco v regionu Střední Morava je dálnice i významný 

ţelezniční uzel, v regionu Jeseníky najdeme špatné silnice a region je špatně dostupný. 

Region Střední Morava můţe turistům nabídnout také větší mnoţství kulturních institucí, 

historických památek nebo kulturních akcí. Turisté cestující do regionu Jeseníky vyhledávají 

spíše turistiku a sportovní zařízení, především zimní střediska. To vyplývá i z dotazníkového 

šetření, kdy většina respondentů odpověděla, ţe do Jeseníků jezdí za turistikou a zimními 

sporty, zatímco do regionu Střední Morava jezdí spíše za památkami. Jeseníky jsou 

vyhledávané i díky svým lázním. Oba regiony mají i jeden společný problém, a to je nízká 

propagace, ať uţ regionálních produktů, památek nebo lyţařských středisek. Pomocí této 

práce jsem tedy zjistila, ţe potenciál není plně vyuţit ani v jednom regionu. 

Provedenou analýzou, zhodnocením a doporučením byly vytyčené cíle bakalářské 

práce splněny. 
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Seznam zkratek 
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2
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Obr. – obrázek  
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str. – strana  

sv. – svatý 
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