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Úvod 

Cestovní ruch a lázeňství jsou dvě odvětví, která se vyvíjí velmi dynamickým 

způsobem. Tato dvě odvětví vytvářejí pracovní příležitosti pro obyvatele měst, vesnic a krajů. 

Lázeňství pomáhá kraji rozvíjet turistický potenciál oblasti.  

Hlavním důvodem pro volbu tohoto tématu byl můj zájem o zhodnocení aktuálního 

stavu lázní Leopoldov. O tento historický objekt dlouhá léta nikdo nejevil zájem. Až nynější 

majitelé se pustili do rekonstrukce. Dalším důvodem byla lokace lázní Leopoldov, které leží 

v malebné krajině Chřibů. Oblast má sama o sobě velký turistický potenciál, a to nejen díky 

hradu Buchlov, zámeckému městu Buchlovice, krásnému okolí, ale také díky velkému 

množství dalších turisticky zajímavých lokalit.  

  Vzhledem k neustálému růstu nároků turistů, je potřeba nabídku lázní Leopoldov 

neustále obměňovat a vymýšlet nové věci. Turisté chtějí zažívat nová dobrodružství, zážitky 

a adrenalinové novinky. Během svého volna si zároveň chtějí odpočinout, relaxovat a nabírat 

novou energii.  Za relaxací nejčastěji lidé jezdí právě do lázeňských a wellness středisek.   

Díky věkové diverzifikaci turistů se dělí jejich přání a očekávání od podniknuté cesty. 

Mladší věková skupina vyhledává spíše dobrodružství a adrenalinové zážitky. Starší věková 

skupina očekává od dovolené spíše relaxaci, odpočinek a také nové poznatky z navštívené 

oblasti, například, že se naučí zvykům a tradicím navštívené oblasti.  

Aby si lázně Leopoldov vytvořily nebo udržely svůj turistický potenciál, je důležité 

sledovat moderní trendy, které se neustále mění a vyvíjí. Je důležité všímat si, po čem turisté 

touží a po čem je nejvyšší poptávka. Toto musí každá destinace sledovat, aby se udržela 

v dnešním konkurenčním prostředí tržní ekonomiky.  

 Úzce spjato s turistickým potenciálem a cestovním ruchem je také životní prostředí. 

Na životní prostředí by se mělo dbát, zejména proto, že se objekt nachází v krásné krajině 

Chřibů. Velký příval turistů je sice ekonomickým přínosem pro danou oblast, ale také 

znamená negativní dopad na životní prostředí. Může dojít k ohrožení přírodních krás a 

narušení tradic a zvyklostí, především v krajinách vzdálených od civilizace. Má-li oblast 

turistický potenciál je životní prostředí automaticky ohroženo. 

Destinace, které mají turistický potenciál, se vyznačují především vlastnostmi, které 

jsou odlišné od běžných oblastí. Jedná se především o kulturně-historické objekty a významné 

přírodní úkazy. Tyto objekty a úkazy jsou zatím zachovalé především díky nízké koncentraci 

hospodářských odvětví a průmyslu.  
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1 METODICKÝ POSTUP A CÍLE 

Cílem této práce je zhodnocení turistického potenciálu lázní Leopoldov a jeho využití. 

Na základě těchto zjištění pak v závěru práce doporučím změny, které by měly být přínosem 

pro celou oblast lázní Leopoldov. Také bych ráda upoutala pozornost k oblasti lázní 

Leopodov, protože zde mohou turisté strávit aktivní dovolenou a zároveň v klidu přírody 

relaxovat. 

V úvodu předkládané bakalářské práce se věnuji popisu lokality, kde se lázně 

nacházejí, částečně historii lázní Leopoldov, vymezení cestovního ruchu, popisu lázeňství 

a wellness a turistickému potenciálu .    

V druhé části práce, v části praktické se věnuji využitelnosti webových stránek 

a online propagaci lázní Leopoldov. Do praktické části jsem také zahrnula dotazník. Ten  

jsem vložila na webový portál www.vyplnto.cz. Dále jsem dotazník rozeslala mezi známé.  

Bakalářskou práci ukončím závěrem, kde se budu snažit doporučit změny, které 

by vedly ke zvýšení viditelnosti a návštěvnosti lázní Leopoldov.  

Postup získávání informací k dané problematice jsem chtěla volit především 

komunikací s majitelem lázní Leopoldov, ovšem díky neochotě se mnou jednat, jsem musela 

použít jiné zdroje pro získání základních informací o lázních Leopoldov. Nejvíce jsem využila 

knihovnu Bedřich Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a její regionální oddělení, také 

jsem navštívila informační centrum v Buchlovicích a knihovnu ve Slováckém muzeu. 

Pro získání informací ohledně zvýšení viditelnosti lázní na internetu jsem navštívila 

společnost eBRÁNA, zabývající se internetovým marketingem, abych se o dané problematice 

dozvěděla z úst profesionálů. 
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2 POPIS LOKALITY 

Lázně Leopoldov leží v okresu Uherské Hradiště, v malebné krajině Chřibů. 

V navazujících podkapitolách lehce přiblížím okres Uherskohradišťsko, jeho historii a také se 

zmíním o oblasti Chřibů, ve které se nacházejí lázně Leopoldov.  

2.1 Uherskohradišťsko 

Okres Uherské Hradiště leží v jihovýchodní části České republiky. Sousedí s okresy 

Kroměříž, Zlín, Hodonín a Trenčín. S okresem Trenčín tvoří hranici mezi ČR a SR. Rozlohou 

se řadí na 40. místo ze 76 okresů ČR. Počtem obyvatel je okres na 18. místě. 

Nejvyšším bodem okresu je Velká Javořina ležící v Bílých Karpatech. Nachází se 

ve výšce 970 m n. m. Naopak nejnižším bodem je hladina řeky Moravy v Uherském Ostrohu - 

leží ve výšce 173 m n. m. [11] 

2.1.1 Historie okresu 

Bohatá historie sahá až do doby kamenné, kdy se na území zdržovali pravěcí lidé. 

Dokládají to archeologické nálezy v Ostrožské Nové Vsi, Bánově nebo v Bojkovicích. 

V období slovanského osídlení se okres Uherské Hradiště zapsal do dějin zejména existencí 

jednoho z největších center Velké Moravy, které se nachází na území Starého Města. Nálezy 

tavících pecí, nářadí, keramiky a šperků z druhé poloviny 9. století svědčí o tehdejší vyspělé 

úrovni obyvatel. Nálezy byly díky historickému významu vyhlášeny jako národní kulturní 

památka a v nejvýznamnější archeologické lokalitě, ve Starém Městě, byl vybudován 

Památník Velké Moravy.  

Pro území okresu je důležité období 13. století. V tomto období byla založena města 

Uherské Hradiště a Uherský Brod.  

V roce 1257 založil Přemysl Otakar II. město v blízkosti řeky Moravy. Jednalo se 

o město a pevnost zároveň, jehož cílem bylo ubránit se vpádům do vnitrozemí. Město časem 

získalo název Hradiště s přívlastkem Uherské.  

Dalším místem vhodným k založení města (dnešní Uherský Brod) bylo místo přes 

řeku Olšavu, kudy vedla obchodní cesta. V místě nazývaném Brod se od pradávna vybíralo 

clo.  
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 Území okresu se od 14. století stalo cílem mnoha nájezdů a většinu 15.století byl kraj 

sužován boji a válkami. Město však statečně odolávalo nájezdům všech nepřátel. Období 

16.století bylo pro kraj klidnější. Lidé měli dostatek prostoru k rozvoji obchodu a výrobní 

činnosti.  

 V době nastupujícího kapitalismu se Uherské Hradiště stalo významným centrem 

se sídlem krajských úřadů. Na jihovýchodní Moravě byla první česká škola zřízena právě 

v Uherském Hradišti.  

 V 19. století se zde začíná budovat drobný průmysl zaměřený na zpracovávání 

zemědělských produktů. V druhé polovině 20.století dochází k vybudování významnějších 

průmyslových závodů.  

 Historie se promítá v kulturně-historických památkách okresu, za kterými do kraje 

přijíždí turisté. [11]  

 

2.2 Chřiby 

Chřiby jsou vesměs zalesněná vrchovina o ploše 335 km2. Táhnou se středem Moravy 

a oddělují od sebe roviny Slovácka a Hané. Chřiby tvoří dvě základní vrchoviny - Stupavská 

a Halenkovská. Stupavská vrchovina je podcelek, který tvoří Chřibské hřbety a Janovská 

vrchovina. Zaujímá střední a jihozápadní část Chřibů. Jsou zde značně rozšířeny skalní 

útvary. Nejvyšším bodem je Brdo (587 m). Halenkovická vrchovina je podcelek tvořený 

z Kostelanské a Slaměňácké vrchoviny. Rozprostírá se v severovýchodní části Chřibů. 

Halenkovická vrchovina je tvořena plošinami zarovnaného povrchu a širokými hřbety. 

Nejvyšším  bodem je Slaměňák (431 m).  

Název Chřiby nebyl dosud objasněn. Lze jej však vyložit dvěma způsoby: 

• Staročeské slovo chřib má kořeny ve staroslověnském slově chrib, 

což znamená vrch, kopec. 

• Z evropských jazyků, ve kterých jsou jména vyvýšenin odvozena 

od stejného základů, který zněl hrib–, grib–, v překladu pahorek, skála. [11] 

 

 „Geologicky patří Chřiby do flyšového pásma Karpatské soustavy, jehož základem 

jsou usazeniny na dně druhohorního a třetihorního moře. Ty byly na rozhraní třetihor 
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a čtvrtohor působením velkého tlaku nasunuty směrem přes okrajovou část Českého masívu, 

čímž vznikly dva příkrovy mohutné až 1000 m. Střídají se v nich odolnější vrstvy pískovců 

a slepenců s měkčími jíly a slíny; toto střídání vrstev se označuje jako flyš.“ (David, 

Dobrovolná a Soukup, 2005, s. 8, 9) 

V Chřibech nalezneme i vodní nádrž Buchlovice, zvanou také Nad Sovínem. Obsah 

nádrže je 10 hektarů a využívá se zejména k zavlažování a k rekreaci. [11]  

 

Obrázek 2.1., mapa Chřibů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.chriby.cz/mapa.php 

 

Fauna a flóra Chřibů je velmi rozmanitá. Dobré ekologické podmínky zajišťují 

pestrost živočišných druhů a bohatost lesů. V oblasti Chřibů bylo zjištěno přes 150 druhů 

ptáků, velké množství obojživelníků, plazů, bezobratlých a několik desítek druhů savců. 

Velkou část území Chřibů pokrývají lesy. Ty jsou ve vyšších polohách bukové a dubové, 

v nižších polohách habrové. Flóra Chřibů je také bohatá na keře. [5] 
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„Z obojživelníků se můžeme setkat s mlokem skvrnitým, čolkem horským a obecným, 

ropuchou obecnou, kuňkou žlutobřichou.“ (David, Dobrovolná a Soukup, 2005, s. 10) 

„Z plazů s ještěrkou obecnou, slepýšem křehkým, vcelku vzácně také se zmijí obecnou.“ 

(David, Dobrovolná a Soukup, 2005, s. 10) 

2.2.1 Přírodní rezervace v Chřibech 

Holý kopec  

Nachází se v okrese Uherské Hradiště. Jsou zde vzácné druhy fauny a flóry, lesní 

komplex s bohatou škálou doubrav a bučin. 

Moravanské louky 

Pyšní se řadou chráněných druhů rostlin a vlhkomilné vegetace. Leží v okrese 

Hodonín.  

Stará hráz 

Je typická květnatými bučinami a výskytem vzácných druhů rostlin. Spadá pod okres 

Kroměříž.  

Záskalí 

Oblast známá výskytem vzácných druhů rostlin a bohatými dubovými bučinami. Leží 

v okrese Kroměříž. [11] 

 

2.2.2 Přírodní památky v Chřibech 

Barborka – pískovcové bradla s dubovou bučinou, pohřební kaple pánů z Buchlova 

Drážov – teplomilné květiny 

Kamenec – travnatá stráň s jalovci 

Kazatelna – skaliska z pískovce připomínající kazatelnu s vytesanými schůdky 

Komínky – vysoký výskyt bylin, skály z magurského pískovce 

Kozel – je to osamělé skalisko z magurského pískovce 

Obora – výskyt vzácných chráněných druhů rostlin 

Pískovcové skály a jeskyně Budačina – mohutné pískovcové skály s jeskyní [11]  
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2.2.3 Smraďavka 

„Smaraďatka, Smráďátka, Svatá studánka či později Leopoldov – tak se původně 

jmenovaly lázně po jednom ze svých posledních majitelů, lidumilovi Leopoldu 

Berchtoldovi.“ (Holečková, 2005, s. 54) 

Název Smraďavka vznikl díky vůni typické pro sirný pramen, který se zde nachází. 

A právě díky jeho nezaměnitelné vůni je takto nazýváno celé údolí.  

„Minerální prameny na východním okraji Chřibů patří mezi sirné vody typické pro 

oblast flyšového pásma Západních Karpat. Vystupují po puklinách a při průchodu původně 

mořskými flyšovými vrstvami vápnitých pískovců a jílovců se obohacují o sodík, 

hydrogenuhličitany a sírany. Sirovodík vytvářejí rozkladem síranů desulfurikační bakterie. 

Voda obíhá v nepříliš velkých hloubkách o čemž svědčí slabá mineralizace, nedosahující 

hodnoty 1g/l.“ (Janoška, 2011, s. 60-62) 

Na východním okraji Chřibů jsou v současnosti na tři minerální prameny. Názvy, které 

nesou, prozrazují, že jde o sirné prameny, pro které je typická nevábná vůně. Léčivé účinky 

sirnatých pramenů jsou nesporné. Svědčí o tom historické zmínky v literatuře i dlouhodobé 

využívání v lázeňství.  

Nejznámějším pramenem je Smraďavka, která vyvěrá v údolí Dlouhé řeky. Jeho 

existence včetně přilehlých malých lázní připomíná roku 1580 učenec Tomáš Jordán 

z Klausenburku. Lázně byly zaměřené především na léčbu nemocí pohybového ústrojí. 

Střídavě prožívaly období prosperity a úpadku. Nejstaršími budovami jsou lovecký zámeček 

z let 1670 – 1680 a kaple sv. Kříže, v níž je umístněna studna se sirnou vodou. Počátkem 

19. století ovlivnil podobu lázní známý lidumil hrabě Leopold Berchtold I., který nechal 

postavit budovu nynější Lovecké restaurace a roku 1809 zde i zemřel. V roce 1997 byly lázně 

zrekonstruovány a v roce 2000 byl opět zahájen provoz, který byl přerušen roku 1990. Lázně 

dnes fungují bez využití sirného pramene a poskytují tedy nikoli léčebné, ale spíše rekreační 

a relaxační služby.  

Uvnitř kaple sv. Kříže, kde je výtok sirné vody, jsou charakteristické bílé povlaky 

sirných bakterií, které jsou důkazem přítomnosti sirovodíku. Výtok  vody nevypadá příliš 

vábně a spíše než zdroj léčivé minerální vody připomíná výtok odpadu. [15] 
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3 VYMEZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU 

„Cestovní ruch je aktivita založená na přemisťování osob, trvá jenom omezený čas (ne 

více než rok) a cílem cestovatele není výdělek. Z toho vyplývá, že se nejedná o cesty za prací, 

o dlouhodobou migraci (stěhování) nebo všechny cesty v rámci bydliště.“ (Ryglová, Burian 

a Vajčnerová, 2011, s. 18) 

3.1 Význam cestovního ruchu 

V následujících bodech je v krátkosti shrnuta důležitost a význam cestovního ruchu 

pro společnost i pro jedince: 

• CR se podílí se na rozvoji osobnosti, 

• účelně slouží k využití volného času, 

• utváří životní styl lidí, 

• slouží k získání jazykových znalostí a k poznání,  

• je prostředkem k výchově lidí a vzdělávání, 

• působí relaxačním a regeneračním účinkem, 

• v neposlední řadě je CR ekonomickým přínosem. [7] 

3.2 Nevýhody cestovního ruchu 

S cestovním ruchem nesouvisí jen příjemné věci. Spolu s ním jsou přinášena 

i negativa, které jsou sociálně nežádoucí. Díky cestování dochází ke snadnějšímu přístupu 

k drogám a alkoholu. Cestovní ruch může také negativně ovlivňovat rozvoj prostituce 

či hazardních her. Další negativní dopady se odráží v čistotě přírody.  Místa se zvýšeným CR 

se často potýkají se znečištěným životním prostředím a se změnou charakteru přírody 

v důsledku výstavby. [7]  

3.3 Druhy cestovního ruchu 

O druzích cestovního ruchu lze hovořit tehdy, je-li základem pro jeho posuzování 

motivace účastníků, tj. účel za kterým se rozhodli účastníci vycestovat a pobývat přechodně 

na cizím místě.  
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3.3.1 Rekreační cestovní ruch 

Takto označujeme CR, pro který je charakteristický aktivní i pasivní odpočinek 

v přírodě. Rekreační cestovní ruch má za cíl obnovení fyzických a psychických sil. 

Na organismus a duševní pohodu má velký vliv pobyt na čerstvém vzduchu v čisté přírodě 

spolu s kombinací procházek, chalupařením a jinými pohybově nenáročnými aktivitami.  

3.3.2 Sportovní cestovní ruch 

I pro tento typ CR je charakteristický  pobyt v přírodě, ale s aktivnějším vykonáváním 

různých sportovních aktivit, pro které je již třeba určitá fyzická kondice. Jedná se například 

o turistiku, která může být horská, vodní, pěší, nebo turistika spojená  s kempováním.  

3.3.3 Dobrodružný cestovní ruch 

Je výsledkem touhy po nových zážitcích, po objevování s cílem prožít dobrodružství 

s určitou mírou kontrolovatelného rizika. Dobrodružný CR je součástí sportovního CR. 

Hlavním podnětem k dobrodružnému CR je touha účastníka změnit zaběhlý každodenní 

způsob života. Do tohoto CR se řadí především cestování do odlehlých končin světa, noční 

putování, zdolávání vysoko položených míst a v neposlední řadě i adrenalinové sporty, jako je 

bungee jumping, rafting nebo kaňoning.  

3.3.4 Myslivecký cestovní ruch  

Má charakter sportovního a částečně rekreačního CR. Hlavní motivací jeho účastníků 

je lov zvěře a ptáků. Do mysliveckého CR patří i rybářský CR, který je spojen s chytáním ryb 

nebo s potápěním. K provozování těchto dvou druhů CR je zapotřebí, aby organizátoři 

respektovali platnou legislativu týkající se ochrany přírody a země. Odstřel zvěře podléhá 

kontrole a poplatkům.  

3.3.5 Kulturní cestovní ruch 

U tohoto typu CR jde o uspokojování duchovních potřeb lidí. Jedná se zejména 

o návštěvy galerií, muzeí, výstav, archeologických nalezišť, nebo návštěvy festivalů. Kulturní 

CR je kombinací vzdělání a účelného trávení volného času. Má za úkol zvyšovat 

společenskou, kulturní a odbornou úroveň lidí. [8] 
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3.3.6 Náboženský, poutní cestovní ruch 

Spadá pod kulturní CR a je spojen s tradicemi náboženství ve světě. Pro náboženský 

CR jsou typické poutě na poutnická místa. Poutním místem může být obec či krajinný prvek 

(Fatima, Jeruzalém, ...). Náboženský CR se od toho kulturního liší náboženskými motivy. [7] 

Akce si vyžadují zvláštní pozornost od organizátorů, nesmí být opomenuty náboženské 

a kulturní zvyklosti. Účastníci náboženského CR jsou většinou starší lidé. [8] 

3.3.7 Lázeňský cestovní ruch 

Jde o zdravotní a léčebné činnosti spojené s odborným zdravotnickým dohledem 

ve volném čase. Pro rozvoj je důležitá existence přírodních léčivých zdrojů, které ovlivňují 

zaměření lázní. Lázeňský CR má za úkol prevenci chorob, zkvalitnění zdravotního stavu. [8] 

3.3.8 Zdravotní cestovní ruch 

Vznikl díky zdravotnímu uvědomění lidí a díky snaze lidí preventivně pečovat o své 

zdraví před negativními vlivy rychlého životního tempa. Hlavními požadavky zdravotního 

CR jsou pohoda a péče o tělo a krásu, tzv. wellness, fitness, beauty [7]. 

„Megatrend wellness pokračuje“ 

„Koncem 20. století se stala pohoda, péče o tělo a krása (tzv. wellness, fitness 

a beauty) trendem. Wellness představuje pro hotelové a restaurační podniky ekonomicky 

zajímavý koncept. Mnoho lidí ho považovalo za módní výstřelek, ale ukázalo se, že jde 

o dlouhodobý trend, dokonce způsob života. I proto mnozí hoteliéři zvažují možnost 

vybudovat zóny wellness ve svých hotelích.“ (Hesková, 2006, s. 25) 

Wellness je zdraví v nejpřirozenější podobě. Procedurami uspokojuje tělo, využívá 

různé léčivé byliny a vonné oleje, uvolňuje psychiku mentálními cvičeními, jógou, případně 

individuální meditací, taichi. [7]  

3.3.9 Kongresový cestovní ruch 

Zabývá se organizováním kongresů, sympózií, výstav, veletrhů, konferencí 

a seminářů. Zahrnuje činnosti spojené s cestováním a pobytem v kongresovém místě. 

Koncentruje se obyčejně do velkých měst. Jeho součástí jsou služební cesty a stimulační CR.  



16 

 

• Služební cesty jsou provozovány s cílem navázání obchodních kontaktů. Představují 

největší podíl kongresového CR. Aktivity spojené s profesí se také nazývají jako 

obchodní CR.  

• Stimulační CR je cestování zaměstnanců firmy s cílem stimulovat je k vyšší pracovní 

aktivitě a podnítit jejich zájem o úspěch podniku spolu se zvyšováním ekonomických 

úspěchů firmy. Slouží k posílení vazeb mezi zaměstnanci. [8] 

 

3.4 Formy cestovního ruchu 

O formách CR lze hovořit, jsou-li základem pro jeho posuzování příčiny a důsledky, 

které ho ovlivňují. Formy CR blíže určují jeho podstatu z pohledu potřeb a cílů účastníků.  

3.4.1 Geografické hledisko 

3.4.1.1 Domácí cestovní ruch 

Jde o cestování a pobyty domácích obyvatel ve vlastní zemi 

3.4.1.2 Zahraniční cestovní ruch 

Jedná se o cestování a pobyty obyvatel daného státu v zahraničních státech.  

Zahraniční CR rozlišujeme na aktivní a pasivní. 

• Aktivní zahraniční CR – nazývá se také příjezdový CR a jde o příliv zahraničních 

návštěvníků do dané země. Výdaje návštěvníků se projeví v bilanci CR jako aktiva. 

• Pasivní zahraniční CR – nazývá se také jako výjezdový CR. Jsou to cesty obyvatel 

daného státu do zahraničních zemí, kdy se jejich výdaje v mateřském státě v bilanci 

CR projeví jako pasiva. [8]  

3.4.1.3 Mezinárodní cestovní ruch 

Jedná se o CR, při kterém došlo k překročení hranic státu, ať už se jedná o aktivní 

nebo pasivní CR.   

3.4.1.4 Vnitřní cestovní ruch 

 Spadá do něj domácí CR a aktivní zahraniční CR. 
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3.4.1.5 Národní cestovní ruch 

 Řadí se do něj domácí CR a pasivní zahraniční CR. [21] 

 

3.4.2 Podle počtu účastníků 

3.4.2.1 Individuální cestovní ruch 

Charakteristickým je pro něj samostatné organizování pobytů jednotlivci nebo 

menšími skupinkami. Typický příklad této formy CR je chatová rekreace.  

3.4.2.2 Skupinový cestovní ruch 

Jedná se o CR ve skupinách. Skupiny využívají výhody, které vyplývají 

ze skupinového CR, např. skupinové slevy, slevy při přepravě. Může být organizovaný nebo 

neorganizovaný CR. [8] 

 

3.4.3 Cestovní ruch podle způsobu organizování 

3.4.3.1 Individuální cestovní ruch 

Viz bod 3.4.2.1.  

3.4.3.2 Organizovaný cestovní ruch 

Organizované cestování je hlavním předmětem profesionálních organizátorů cest, 

kterými jsou cestovní kanceláře. Výsledkem činnosti organizátorů je zájezd, který má pevné 

body programu. Rozhodovací volnost účastníků je značně omezena. [8] 

3.4.4 Cestovní ruch podle věku účastníků 

3.4.4.1 Cestovní ruch dětí 

Je určen dětem do 15 let, které se účastní pobytů bez rodičů, avšak s jejich souhlasem. 

Příkladem může být dětský tábor, školní výlet apod. 
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3.4.4.2 Mládežnický cestovní ruch 

Cestování mladých lidí ve věku 15 až 25 let. Účast mládeže na CR je podmíněna 

množstvím volného času a sociálně-ekonomickou situací. Tato věková skupina upřednostňuje 

kolektivní zábavu společně se sociálním kontaktem a zároveň vyžaduje přístupné ceny a 

jednoduché služby.  

3.4.4.3 Rodinný cestovní ruch 

CR typický pro mladé rodiny. Mladou rodinou se rozumí lidé žijící jako manželé 

s dětmi ve věku 25 až 44 let. Hledají místo, kde by mohli strávit volný čas pohromadě mimo 

své trvalé bydliště. 

3.4.4.4 Seniorský cestovní ruch 

Pro tuto skupinu je typické velké množství volného času, proto mohou cestovat 

dlouhodoběji. Senioři vyžadují určité potřeby, jsou méně pohyblivý. [8] 

 

3.4.5 Cestovní ruch dle délky účasti 

3.4.5.1 Výletní cestovní ruch 

Typ CR s pobytem kratším než jeden den bez přenocování. Motivace jsou různé, 

např. příroda, město. Využívají se různé typy dopravních prostředků, často je to kolo, vlak, 

loď, apod. 

3.4.5.2 Krátkodobý cestovní ruch 

Tento cestovní ruch nepřesahuje tři přenocování. Jeho hlavním účelem je odpočinek, 

načerpání nových sil, sportovní vyžití, rozptýlení a zábava. Nejčastěji je krátkodobý CR 

provozován na konci týdne, což lze označit také víkendovým CR. 

3.4.5.3 Dlouhodobý cestovní ruch  

Dlouhodobý CR přesahuje délku tří přenocování. Jedná se o pobyt většinou 

na vzdálenějším místě od trvalého bydliště. [8] 
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„Kritéria hodnotenia vhodnosti územia pre cestovný ruch: 

• Prírodné krásy, flóra a fauna, vodné plochy a toky 

• Charakter a vzhľad krajiny 

• Klimatické podmienky – podnebie, počasie, teplota ovzdušia, veterné podmienky, 

zrážky, dľžka slečného žiarenia 

• Čistota ovzdušia, príp. stupeň znečistenia, jeho vedľajšie účinky 

• Hluk (priemysel, doprava, hustota obyvatelstva) 

• Terapeutická hodnota prostredia (termálne, minerálne pramene, bahenné, klimatické 

kúpele) 

• Dopravná prístupnosť (geografické hladisko, infraštruktúra) 

• Infra a supraštruktúra cestovného ruchu 

• Kultúrné a historické danosti – umenie, archeológia, historické centrá, folklór apod. 

• Demografické podmienky – stav a struktura (aj veková) pracovných síl 

• Sociálno-komunikačné predpoklady u domácého obyvateľstva 

• Smery finančních zaujmou a možnosti finančných zdrojov 

• Záujem o rozvoj obce/regionu, o skvalitňovanie života obyvateľstva, schopnosť 

prichádzať s inováciami 

• Zásobovanie územia a odvoz odpadu 

• Hygiena a hygienické podmienky, čistota prostredia 

• Príp. politická klíma“ (Sniščák, 1997, s. 124) 
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4 LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS 

4.1 Lázeňství 

Již od starověku sledujeme zájem lidí o místa, kde vyvěrají termální nebo minerální 

prameny. Vody hojily bolesti a rány. Časem byly vody zkoumány a jejich složení bylo 

využíváno cíleně k zlepšení zdravotního stavu.  

Lázeňský cestovní ruch je historicky první oblíbená forma CR, jelikož je významným 

motivem pro zahraniční cestovatele díky dlouhodobé tradici a kráse lázeňských měst 

s bohatým kulturním a společenským programem. Je využíváno i materiálně technické zázemí 

(ubytovací, stravovací, kulturní zařízení…). 

4.1.1 Shodné rysy lázeňství a CR 

Obě odvětví vznikala společně. Cíleně jsou zaměřena na člověka, jeho potřeby 

a regeneraci duše i těla. Jde o aktivitu, která je realizována místně a časově mimo trvalé 

bydliště. Obě odvětví mají příznivý ekonomický vliv pro daný region i pro stát. 

4.1.2 Odlišnosti lázeňství a CR 

Rozvoj lázeňství je omezen pouze na místa, kde se vyskytují přírodní léčivé zdroje. 

Účastníci jsou rozdílní dle lázeňského místa a zdravotního stavu. Základní služby jsou 

rozšířeny o léčebné procedury. Je za potřebí personální i materiální vybavení. Účastníci 

lázeňské služby čerpají služby jako hrazené sociální dávky. 

4.1.3 Materiální předpoklady pro vznik lázní 

Lázeňský CR vzniká tam, kde jsou splněny materiální předpoklady: 

• Přítomnost léčivých zdrojů, 

• lázeňsko-léčebné zařízení, 

• ubytovací a stravovací služby, 

• dostupnost místa – rozvinutá infrastruktura,  

• přípustné prostředí - jak estetické, tak přírodní, 

• možnosti společenského a kulturního vyžití. [13] 
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4.1.4 Základní požadavky vybavenosti léčebných lázní 

Vybavenost léčebných lázní je důležitým základem pro jejich provoz a fungování. 

Vybavení a možnosti trávení volného času by mělo především myslet na potřeby pacientů, 

kteří se zde léčí. V níže uvedených bodech jsou uvedeny alespoň základní požadavky 

vybavení. 

• Prostorná hala k popíjení vod z minerálních pramenů, 

• udržované lázeňské parky, 

• budovy k provádění léčebných procedur – koupele v léčebných vodách (ve vanách, 

terapeutických bazéncích a rehabilitačních bazénech) nebo peloidních procedur, 

plynových lázní a přídavných procedur, 

• cesty pro terénní túry – vhodné jsou především trasy v přírodě, 

• zelené louky a zatravněné plochy pro sport a hry v přírodě. [18]  

4.1.5 Služby v lázeňských zařízení 

Základní služby jsou: 

• zdravotní, 

• ubytovací, 

• stravovací, 

• kulturní a společenské. 

Zdravotní služby zahrnují prohlídku od lázeňského lékaře, který stanoví potřebné 

procedury. Léčba pak spočívá v navštěvování procedur a úpravy životosprávy.  

Ubytovací služby jsou poskytovány dvojím způsobem. Buď lázeňskými objekty, 

což jsou léčebny, sanatoria, lázeňské domy a hotely. Nebo ubytováním v soukromí, 

v kempech.  

Poskytování ubytování je v lázeňským místech častým zdrojem příjmů jejich obyvatel. 

Na ubytování jsou kladeny vyšší nároky, neboť slouží hostům na delší dobu (obvykle více než 

20 dnů). Prostory ubytování neslouží jen k přenocování, ale i k odpočinku přes den. 

Stravovací služby zajišťují celodenní stravu pacientů. Může být uplatňován dietní 

systém, o kterém rozhodne lékař nebo aktuální stav pacienta. Celodenní stravování je 



22 

 

zajištěno restaurační formou s obsluhou a s možností výběru z několika jídel. Ve většině míst 

jsou k dispozici kavárny či cukrárny.  

Kulturní a společenské služby jsou neopomenutelnou součástí. Jde o zlepšení 

psychické pohody, relaxaci a zábavu. Lázně jsou většinou vybaveny sálem pro pořádání akcí, 

koncertů, promítání filmů či dokonce vlastní knihovnou. Kulturně-společenské vyžití 

k lázeňským místům neoddělitelně patří. [13] 

4.2 Wellness 

Pojem „wellness“ se k nám dostává ze Spojených států amerických. Wellness je 

v doslovném překladu zdraví. Pozitivně ovlivňuje zdraví člověka, zlepšuje činnost mozku, 

navazuje příjemnou rovnováhu duše a těla a také jde o zodpovědný přístup k životu. [17] 

  „Výraz wellness byl poprvé použit v roce 1654 v monografii sira A. Johnsona jako 

„wealnesse“ a byl definován v oxfordském slovníku slovem „dobré zdraví“. Dr. Albert L. 

Dunn, americký lékař, zavádí v šedesátých letech minulého století nové slovo wellness 

složené z well-being (dobré bytí) a fitness či happiness. Popsal ho jako disciplinovanou 

oddanost snaze o osobní dokonalost a jako životní styl orientovaný na dosažení povzneseného 

stavu fyzické a psychické pohody.“ (Cathala, 2007, s. 14) 

 „Wellness product and services represent perhaps the only sector of consumer 

spending that does not take time to enjoy. Money spent to make a person feel stronger, smile 

better, look younger, or feel healthier yields rewards that are enjoyed every moment of  very 

day – on the job, at home, and at every moment in between.“ (Pilzer, 2007, s. 14) 

Zdravý životní styl je v dnešní době neoddělitelnou součástí života snad každého 

člověka. Každý z nás se snaží stravovat alespoň trochu zdravě. Avšak zdravý životní styl by 

měl být neměnný stav a člověk by se měl snažit žít a jíst zdravě stále. Není možné určit, 

že jsme v rovnováze a pohodě jak duševní, tak psychické, protože vždy se najde něco, čím 

můžeme svůj životní styl ještě vylepšit. [3]  

„Wellness neboli směsici blaha lze charakterizovat jako směsici fyzické, duševní, 

intelektuální, emoční, sociální a psychické vyrovnanosti. Je li tento pocit důsledkem 

fyzických aktivit, jde o tzv. aktivní wellness, pokud k němu dojde prostřednictvím jiných 

činností, lze wellness označit jako pasivní.“ (Müllerová, 2008, s. 25)  
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4.2.1 Pasivní wellness 

Do skupiny pasivní wellness patří například saunování, koupelové procedury, 

ochlazovací procedury, vodní svět (bazény,y whirpool, vodní atrakce), beauty procedury 

(kosmetika, pedikúra, masáže), respirační procedury (inhalace, solné jeskyně) 

a fyzioterapeutické procedury (lymfodrenáž). [19] 

Sauna  

Saunování má příznivý vliv na zdravotní stav a je stále více oblíbenější. Základní 

saunovou jednotku tvoří technické zařízení, které zahrnuje potírnu a ochlazovnu, dále sprchy, 

relaxační místnost, šatny a WC. Další doplňkové provozovny, které nejsou nutností pro 

využití sauny, tvoří masérny, čekárny, bary, solárium apod.  

Základním prvkem sauny je potírna. Potírna je místnost obložená smrkovým, dobře 

vysušeným, dřevem. Součástí potírny je saunové topidlo, které má hlavní úkol, a to vyhřívat 

místnost. Teplota se zde pohybuje od 80 do 100 oC.  

Ochlazovna je dalším nezbytným prvkem sauny. K vybavení obvykle patří 

ochlazovací bazének nebo sprcha se studenou vodou. [18]  

4.2.2 Aktivní wellness 

Do skupiny aktivní wellness patří nejrůznější druhy sportů jak kolektivních, 

tak individuálních, například pilates, jóga či aerobní pohybové aktivity. [19] 

4.2.3 Rozdíl mezi lázeňstvím a wellness 

Lázeňství slouží k léčení zdravotních komplikací a je chápáno jako pevná součást 

zdravotního systému. Zatímco wellness má spíše charakter prevence a je určeno zdravým 

jedincům. Lázeňství je téměř vždy spojeno s výskytem přírodních léčivých zdrojů. Wellness 

zařízení mohou fungovat i bez přítomnosti přírodních zdrojů. Základní rozdíl je také 

ve způsobu financování. Pobyt v lázních může být zcela nebo částečně financován zdravotní 

pojišťovnou. Wellness pobyt si hradí uživatel sám. Další z rozdílů se týká samotného 

fungování provozu. Pro lázeňské hosty platí určitý řád procedur a dietní zásady, které je nutno 

dodržovat. Pro uživatele wellness aktivit není nic stanoveno a je pouze na jeho potřebách 

a touhách, jak prožije den. [19]  
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4.3 Lázeňství, wellness a volný čas 

Aby turisté mohli navštěvovat lázně a wellness centra, je neoddělitelným faktorem 

k uskutečnění těchto aktivit množství volného času. Cestovní ruch a volný čas k sobě logicky 

patří, neboť díky volnému času lidé mohou vycestovat mimo svůj domov a užívat si krás, 

které nabízí mnohá wellness centra a lázně.  

4.3.1 Cestovní ruch a volný čas 

Volný čas může být např. veškerý čas, který zbývá z 24 hodin dne po odečtení 

odpracovaných hodin, době spánku a provádění domácích prací. Volný čas je asi jedna třetina 

dne průměrného člověka.  

Cestovní ruch a volný čas mají hodně společného. Cestovní ruch je převážně 

uskutečňován ve volném čase. V důsledku volného času vznikl turismus a volný čas je jeho 

nezbytnou součástí. [13]  

  „Volný čas je část mimopracovní doby, v níž člen společnosti nevykonává žádnou 

nutnou činnost a kterou podle vlastního rozhodnutá využívá pro oddech, rozvoj osobnosti 

a pro různé formy zájmové činnosti.“ (Jakubíková, 2009, s. 16)  

4.3.2 Hranice volného času 

Hranici volného času můžeme určit vyčleněním času potřebného na: 

• Přepravu do zaměstnání a na nákupy, 

• domácí práce,  

• uspokojení potřeb, jako je spánek, jídlo apod. [14] 
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5 TURISTICKÝ POTENCIÁL  

Turistický potenciál je tvořen třemi faktory: 

• Lokalizačním, 

• selektivním, 

• realizačním.  

5.1 Lokalizační faktory 

Jsou to faktory, které rozhodují o lokaci a využití oblasti z pohledu přírodních 

možností nebo z pohledu kvality společenských atraktivit a podmínek. 

Lokalizační faktory se dělí na společenské a přírodní faktory. Mezi přírodní faktory 

se řadí podnebí, reliéf, flóra, fauna a hydrologické poměry. Do společenských faktorů se řadí 

stálé objekty, jako jsou divadla, hrady a zámky nebo akce, které mají jednorázový charakter, 

což mohou být koncerty a festivaly. 

5.2 Selektivní faktory 

Selektivní faktory se dělí na objektivní a subjektivní.  

• Mezi objektivní faktory patří zejména 

o demografické skutečnosti – řadí se sem faktory týkající se obyvatelstva 

(mentalita, zvyky, věkové složení, úmrtnost, vzdělanost..), 

o ekonomické předpoklady,  

o vnitropolitická situace – politická situace uvnitř země a charakter politického 

systému, 

o kvalita životního prostředí – osoby žijící v oblastech s nekvalitním životním 

prostředí vyhledávají často venkovský CR nebo lázeňský CR, 

o životní úroveň a množství volného času – osoby s lepším finančním 

ohodnocením vyhledávají především dražší destinace. 

• Do subjektivních faktorů patří  

o psychologické pohnutky – jsou to např. zkušenosti a vlastní zážitky, které 

ovlivňují rozhodnutí na účasti na CR, 

o módnost – aktuální módnost destinace, 

o reklama a propagace – hraje velkou roli v rozhodování účastníka CR.  
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5.3 Realizační faktory 

Realizační faktory umožňují zrealizovat cestu. Jde o dopravu dopravními prostředky 

do dané lokality. Realizační faktory  jsou samozřejmostí a ovlivňují konečnou fázi 

pro uskutečnění CR. [24] 

 

5.4 Potenciál atraktivit cestovního ruchu 

Reálné vyjádření cílů návštěvníků jsou atraktivity CR, např.  hrady, zámky, lázeňská 

místa, golfová hřiště, ale i přírodní pozoruhodnosti, jako jsou jeskyně, skalní města atd. 

Atraktivity jsou buď bodové, nebo územně komplexní. Bodové atraktivity jsou například 

zámky, hrady, jeskyně či botanická zahrada. Komplexní atraktivitou jsou například historická 

jádra měst, skalní místa, lázeňská místa. Existují také atraktivity, které spočívají ve věhlasu 

(např. vinařské oblasti, pivovarské oblasti). Pro účastníky CR je významné i přiznání vyššího 

statutu lokality. Pokud je lokalita zařazená do světového dědictví UNESCO, stává se mnohem 

frekventovanější. [25] 

 

5.4.1 Celkový potenciál cestovního ruchu za obvody obcí s rozšířenou působností 

v bodovém vyjádření 

Na níže vložené mapě (Obrázek 5.1.) je vykreslen celkový potenciál cestovního ruchu 

(PCR) za obvody obcí s rozšířenou působností (ORP). 

Jednotlivé velikosti potenciálu jsou uváděny v bodech. Na prvním místě je hlavní 

město Praha s celkovým počtem 6120 bodů. Je to logické, protože je to hlavní město ČR, 

které má na svém území nejvíce pamětihodností, zajímavostí a atraktivit. ORP Uherské 

Hradiště, ve které jsou lokalizovány lázně Leopoldov, je na sedmém místě. Sedmé místo má 

rozsah 750 – 995 bodů.  
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Součet bodů představuje konečný PCR. PCR může být chápán v užším a širším pojetí 

záběru. Do úzkého pojetí se řadí aktivity, které přímo ovlivňují CR, např. existence 

významného zámku v regionu. Široké pojetí zahrnuje i aktivity, které nesouvisí přímo 

s významným objektem, např. služby a atrakce v zámeckém parku.  

V dubnu 2010 byla vytvořena aktualizace potenciálu cestovního ruchu ústavem 

územního rozvoje (ÚÚR). Vůbec první vyhodnocení potenciálu cestovního ruchu vypracoval 

ÚÚR roku 2001.  

Dubnová aktualizace z roku 2010 je zaměřena na aspekty, které ovlivňují rozvoj CR 

v území. Vykreslená mapa zobrazuje obce s rozšířenou působností (ORP). Do posouzení PCR 

jsou zahrnovány tzv. „vněsystémové“ faktory (dostupnost území jak individuální, tak 

veřejnou dopravou).  

Předpoklady pro rozvoj CR vytvářejí různé aspekty. Nejčastěji je to přírodní prostředí, 

činnost lidské společnosti či kulturně-historické dědictví. Podmínkou pro zkoumání PCR je 

rozčlenění území na segmenty. [25] 

Zdroj: http://www.uur.cz/images/uzemnirozvoj/cestovniruch/potencialCR/Potencial CR -

text.pdf 

Obrázek 5.1., vyjádření potenciálu CR za obvody ORP 
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6 LÁZNĚ LEOPOLDOV 

Lázně Leopoldov, známé také pod názvem Smraďavka, existují již od r. 1861. Leží asi 

1,5 km jihozápadně od města Buchlovice. Obytná budova je bývalý lovecký zámeček z let 

1670 – 1680, která vznikla za Hanuše Zikmunda Petřvaldského z Petřvaldu. Lázeňská budova 

vznikla za Leopolda Berchtolda, lázně jsou pojmenovány po něm. Lázeňská budova pochází 

z 19. století. [9] 

Dříve byly lázně tvořeny deseti samostatnými kabinami, v každé z nich byly dvě vany 

a v zámečku bylo čtrnáct pokojů. Nedaleko lázní stojí nad sirnatým pramenem kaple 

zasvěcená sv. Kříži. Kaple byla založena ve stejné době jako Lovecký zámeček. Když 

se vydáme proti proudu potoka, nalezneme pískovcovou desku, která je umístěna pod starou 

košatou lípou. Deska nese název Kamenný kříž a je na ní německý nápis, který oznamuje, 

že zde byl 15. července 1582 zavražděn buchlovský pán Prakšický ze Zástřizlí. V polovině 

roku 1945 byly lázně Berchtoldům vyvlastněny. Lázně chátraly, až se veškerý provoz 

zastavil. V roce 1997 nastal zlom, když historické budovy odkoupila rodina Krystýnkova. 

Rozhodli se vnést život téměř zapomenutému údolí Chřibů. Krystýnkovi se pustili 

do rekonstrukce budov a vložily nemalé finanční prostředky do rozkvětu lázní, restaurace 

i zámečku. [26] 

Největší rozkvět zažily lázně v polovině 19. století, kdy sem přijíždělo velké množství 

hostů. Hosté přijížděly na taneční zábavy a na výlety do okolní přírody. Od budovy lázní 

vedla vyjížďková trasa pro hosty s kočárem. Cesta byla vysypána medlovickým porcelanitem, 

podle barvy porcelanitu byl odvozen název „Červená cesta“. Cesta vedla od lázní přes lesy 

nad Dlouhou řekou k místu, kde se konávaly pikniky, místo U Zabitého.  

V 70. a 80. letech 20. století zde bylo vybudováno mnoho rekreačních chat, zejména 

díky možnosti koupání v přehradní nádrži Sovín. [11]  

6.1 Leopold Berchtold 

Leopold Berchtold se narodil ve Stráži nad Nežárkou 19.července 1759. Hrabě 

studoval ve Vídni práva a filozofii. Během svého života podnikal mnoho cest a hovořil osmi 

jazyky. Při cestování po Asii se staral o obyvatele, kteří se nakazili morem. Díky cestám 

a starání se o nemocné se mnohokrát ocitl on sám v ohrožení života. Po návratu z cest se vrhl 

na dobročinné akce. [1] V roce 1797 nechal Berchtold zřídit svou první nemocnici 
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v Buchlovicích. Ze staré olejové dílny vytvořil místnost pro 12 nemocných, kteří se zde léčili 

bezplatně. Brzy zjistil, že nemocnice nedostačuje, proto byla zřízena nová v obytných 

prostorách buchlovického zámku. [2] Ve Smraďavce, která byla proslulá léčivou vodou dal 

vystavět novou lázeňskou budovu a sám i se svou rodinou se přestěhoval do zámečku 

na Smraďavku. Díky jeho ochotě a zájmu o nemocné se při návštěvě nemocnice ve Velehradě 

nakazil tyfem a v roce 1809 zemřel. [1] 

 

6.2 Možnosti výletů v okolí lázní Leopoldov 

Z hlediska možnosti využití volného času v okolí jsou lázně Leopoldov vybaveny 

velmi dobře. Možností k výletování je více než dost. Dle mého názoru se návštěvník lázní 

Leopoldov z hlediska využití volného času nebude nudit. Nejen krásná příroda okolních 

Chřibů láká k dlouhým procházkám a v podzimních časech k houbaření, ale také okolní 

možnosti jsou atraktivní a vybízející se k návštěvě. V podkapitolách níže uvádím 

nejnavštěvovanější a nejlákavější místa, které jsou pro turisty zajímavé a rádi se tam podívají. 

 

6.2.1 Hrad Buchlov 

Je nejspíš nejzajímavější a nejnavštěvovanější objekt v okolí. Hrad Buchlov byl 

založen v první polovině 13.století jako strategická a obranná pevnost. Prohlídka hradu je 

rozdělena na velký okruh, malý okruh a vyhlídkovou věž.  

Velký okruh trvá 90 minut a jeho cena je 130 Kč pro dospělé, 70 Kč pro studenty 

a 30  Kč pro děti předškolního věku.  

Malý okruh trvá 45 minut a jeho cena je 90 Kč pro dospělé, 50 Kč pro studenty 

a 30  Kč pro děti předškolního věku.  

Okruh vyhlídková věž trvá 20 minut a jeho cena je 40 Kč pro dospělé a 30 Kč pro 

studenty a děti předškolního věku. [27]  
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6.2.2 Barborka 

Pokud už se návštěvníci vydají na hrad Buchlov, neměli by si nechat ujít příjemnou 

procházku lesem ke kapli svaté Barbory. Kaple Barborka je rodinná hrobka pánů z rodu 

Petřvaldu a Berchtoldů a je vzdálena asi 1 km od hradu, což je asi 20 minut pěší chůzí od 

hradu Buchlov. [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: http://www.zamek-buchlovice.cz/pamatky-v-regionu/hrad-buchlov/ 

Obrázek 6.1., hrad Buchlov 

Zdroj: http://www.zamky-hrady.cz/2/buchlov.htm 

 Obrázek 6.2., kaple svaté Barbory 
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6.2.3 Zámek Buchlovice 

Barokní zámek z přelomu 17. a 18.století s rozsáhlým a krásně udržovaným 

zámeckým parkem. V areálu zámeckého parku se často konají kulturní akce a různé výstavy.  

Samotné vstupné se platí hned při vchodu do zámecké zahrady. V období duben – 

říjen je to 20 Kč plné vstupné a 10 Kč snížené vstupné. V období květen – září 40 Kč plné 

vstupné a 20 Kč snížené vstupné.  

Vstupné do zámecké expozice (včetně areálu) je plné vstupné 120 Kč, senioři od 65 let 

100 Kč a studenti 70 Kč. [29] 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

6.2.4 Rozhledna na Brdu 

Rozhledna stojí na nejvyšším místě Chřibů, na kopci 

Brdo, a je vysoká 24 metrů. Rozhledna je kamenná a je 

otevřena od roku 2004. Provozní doba je od dubna do konce 

října a vstupné je 20 Kč. [30] 

 

 

Zdroj: http://www.moravsko-slovenske-pomezi.eu/zaj%C3%ADmavosti-na-
morav%C4%9B 

Zdroj: 
http://www.treking.cz/regiony/b

rdo-rozhledna.htm 

Obrázek 6.3., zámek Buchlovice 

   Obrázek 6.4., rozhledna na Brdu 
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6.2.5 Hrad Cimburk 

Ideální místo na procházku v přírodě. Hrad Cimburk byl vybudován na vrchu 

vysokém 421 metrů v letech 1320-1330. Každá část hradu měla svou obrannou věž. I přes 

všechna opatření byl Cimburk dobyt a dnes je z něj dochovaná zřícenina. [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6.2.6 Projížďka na koni 

Pro milovníky koňů je v blízkosti Leopoldova možnost navštívit ranč. Na ranči 

se návštěvníci mohou nejen podívat na klisny a hřebce, ale také mají možnost vyjet si s nimi 

na vyjížďku.  

Vyjížďka do přírody na jednu hodinu vyjde návštěvníka na 250 Kč. Je zde také 

možnost výcvikové hodiny v ceně 350 Kč za 45 minut. [32] 

6.2.7 Město Uherské Hradiště 

Město je vzdáleno asi 11 km od Leopoldova. Uherské Hradiště se stalo historickým 

městem roku 2011. Láká bohatou historií, možností nákupu suvenýrů, návštěvy muzea, 

divadla či kina nebo posezením v některé z příjemných kaváren či restaurací.  

 Zdroj: http://www.portalkromeriz.cz/zricenina-hradu-

cimburk-u-korycan/ 

Obrázek 6.5., zřícenina hradu Cimburk 
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6.2.8 Lyžování 

V zimním období je v blízkosti Leopoldova možnost zimních radovánek. Jednou 

z možností je lyžařská sjezdovka na Stupavě, která je vzdálena asi 11 km od lázní Leopoldov. 

Délka sjezdovky je 500 metrů a cena 11 jízd je 110 Kč. [33] Druhou variantou je sjezdovka 

na Břestku, která je vzdálena asi 5 km od Leopoldova. Svah je dlouhý 450 metrů a cena 

10 jízd je 100 Kč. [34] 

 

 

Zdroj: http://www.stupava.cz/fotogalerie/ 

Obrázek 6.6., lyžařský svah Stupava 
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7 ONLINE PROPAGACE LÁZNÍ LEOPOLDOV A OPTIMALIZACE 

PRO VYHLEDÁVAČE 

7.1 Wellness centra a webové stránky  

Webové stránky jsou v dnešní době samozřejmostí. Díky webovým stránkám má 

podnik možnost navázat kontakty po celém světě, proto je důležité, aby webové stránky byly 

účelové, přehledné a vypadaly profesionálně. Mezi základní atributy webových stránek patří 

především: 

Přehlednost  

Přehlednost znamená jednoduchost, ale účelovost zároveň. Nejdůležitější je možnost 

rychlé orientace v základní nabídce hned při první návštěvě stránek, designe stránek 

a jednoduchost hledání.  

Přívětivost  

Stránky by měly být pěkné, neagresivní a především přístupné všem 

uživatelům internetu. Webové stránky wellness center by měly vyvolávat souvislosti 

se zdravím životním stylem a relaxací. 

Profesionalita  

Nejen co do designu, ale i z hlediska správných výrazů, odborných informací i jazyka. 

Nepůsobí profesionálně chyby v textu a stylistice. Webové stránky by měly být provedeny 

pečlivě a text, který obsahují by měl být několikrát zkontrolován, než se stránky spustí pro 

užívání uživatelů internetu. 

Pestrost  

Informace na webu je nutné neustále aktualizovat a doplňovat. Velmi dobře působí 

na klienty například nabídky speciálních sezónních balíčků, akcí, slev a zvláštních bonusů. 

Pokud má provozovatel či majitel zájem i o zákazníky, kteří nemluví česky, lze doporučit 

cizojazyčnou verzi stránek. [19]  

 



35 

 

7.2 Optimalizace pro vyhledavače 

Optimalizace pro vyhledavače neboli Search Engine Optamalization (SEO) se zabývá 

možnostmi, jak umístnit webové stránky na co nejlepší pozici ve vyhledávání. Hlavním 

úkolem SEO je uzpůsobovat stránky tak, aby byly vyhledavači nalezitelné. SEO neznamená 

zviditelnění stánek na Internetu za pomocí placených služeb vyhledavačů. Pokud ovšem 

stránky chce správce zviditelnit ihned a je ochoten do reklamy investovat může využít placené 

odkazy. Cílem každého provozovatele webových stránek je přilákat co nejvíce uživatelů, tedy 

potenciálních zákazníků. [16]  

 

7.3 Úloha propagace 

Největší možnosti propagace pro společnosti v dnešní moderní době nabízí bezesporu 

internet. Hlavním úkolem propagace je přilákat potenciální zákazníky a přesvědčit je o tom, 

že používání výrobků nebo služeb určité organizace je nejvýhodnější. Komunikace 

s potenciálními zákazníky má řadu fází. Jsou to: 

• Povědomí – potenciální zákazník by měl získávat povědomí o existenci nového 

výrobku, služby nebo podniku. Povědomí se většinou získává pomocí masových 

komunikačních prostředků. 

• Zájem – další fází je, aby zákazník měl zájem o nabízený výrobek nebo službu. Zájem 

zákazníka se nejlépe získává pomocí dobře známé obchodní značky a kvalitou, která 

je potvrzena ostatními uživateli. 

• Hodnocení – po vzbuzení zájmu potenciální zákazník začíná hodnotit nabízený 

produkt. K hodnocení vychází z poznatků dalších lidí. 

• Zkouška – potenciální zákazník by měl být naveden a povzbuzen ke zkoušce produktu 

pomocí propagace prodeje nebo osobním prodejem. 

• Přijetí – potenciální zákazník si uvědomuje, že daný produkt je pro něj vhodný. Při 

přijetí hraje hlavní roli kvalita, kterou zákazník považuje za důležitý fakt. [10]  

 



36 

 

7.4 Posílení turistického potenciálu lázní Leopoldov pomocí optimalizace 

pro vyhledávače 

„In the last four decades, information and communication technologies have become 

an essentials support for tourism.“ (Edger, Buhalis, s. XLI) Rozvoj internetu a jeho vlivu 

na turismus je očividný. Lidé vyhledávají přes internet nejen informace, ale také svou 

plánovanou dovolenou. Mnoho lidí zadává do vyhledávačů obecná klíčové slova, jako 

wellness pobyty, víkendový pobyt, nebo pobyt v lázních. Dle aktuálních výsledků 

ze seznam.cz či Gogole.cz si mohou zvolit svou konečnou destinaci. Při použití správných 

klíčových slov na oficiálním webu lázní Leopoldov, může vzrůst zájem o jejich wellness 

pobyty a další společenské akce o mnoho procent.  

Dalším aspektem pro zvolení této destinace k dovolené či wellness pobytu je nejenom 

správná optimalizace, díky které se lázně Leopoldov umístí na předních pozicích 

vyhledávačů, ale také správná skladba informací na stránce konkrétní služby.   

Pokud návštěvníci webu neuvidí na prvním místě jasnou nabídku a informace, které 

hledají, můžou stránky lázní po pár vteřinách opustit. Webové stránky mají na upoutání 

pozornosti čtenáře zhruba 4 vteřiny. Za tuto poměrně krátkou dobu stihnou uživatelé internetu 

stránku „proskenovat“ a zjistit, zda jsou zde uvedeny informace, které je zajímají. [35] 

Pro potenciální zákazníky je důležité, aby text na stránkách webové prezentace byl 

logicky členěný a smysluplný. Musí také obsahovat všechny potřebné informace a musí 

inspirovat k objednání dané služby. K sestavení poutavého textu může majitel webu užít 

jednoduchých otázek kdo, co, kdy, kde, jak a proč bude službu potřebovat. Po jejich 

zodpovězení mu vyplynou základní informace, které jsou pro návštěvníka stránky 

nejdůležitější. [16]  

 Ke zvýraznění důležitých informací se v psaní textu na internetu používá vytučnění, 

různé grafické prvky, případně odrážky či videozáznamy. Informace se řadí 

od nejdůležitějších sestupně. Jestliže chceme upozornit například na cenu, využijeme 

grafického prvku – například postranního boxu, obrázku s popiskem a podobně. [35] 

Vhodným doplněním klíčových slov na web a vytvořením nově optimalizovaných 

stránek webu můžou lázně Leopoldov dosáhnout několikanásobného vylepšení pozic. 

Na Obrázku 7.2. můžeme vidět, jaká základní klíčová slova obsahující slovo „wellness“ 

mohou lázně Leopoldov využít pro svou optimalizaci.  
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Zdroj: http://search.seznam.cz/stats?collocation=wellness 

                               

Na obrázcích výše (Obrázek 7.1. a 7.2.) vidíme základní graf a statistiku hledanosti 

klíčových slov, kterou si může zjistit každý uživatel internetu sám. Stačí do vyhledávače 

Seznam.cz zadat a vyhledat požadovanou klíčovou frázi a ve spodní části výsledků 

vyhledávání rozkliknout odkaz „Statistika dotazu wellness“.  

Graf hledanosti klíčového slova přehledně znázorňuje četnost hledání klíčového slova 

wellness v rozšířené shodě za jednotlivé období (tzn. s dalšími slovy – wellness víkend, 

Zdroj: http://search.seznam.cz/stats?collocation=wellness 

Obrázek 7.1., statistika hledanosti dotazu „wellness“ 

Obrázek 7.2., nejhledanější dotazy obsahující wellness 
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wellness pobyt apod.). U slova wellness tak můžeme předpokládat i sezónní výkyvy, které 

se nejčastěji projevují v letních, ale i v zimních měsících. Pokles hledanosti nastává 

především 24.12. a 31.12., kdy lidé tráví na internetu méně času. Tabulka s jednotlivými 

klíčovými slovy již dává konkrétní návrhy pro doplnění slov na webovou prezentaci. 

Pomocí veřejně dostupného portálu seo-servis.cz jsem webovou prezentaci 

www.lazneleopoldov.eu podrobila jednoduchému testu. Jeho výsledkem bylo zjištění, 

že webová prezentace nesplňuje základní požadavky optimalizace pro vyhledávače, tzn., 

že nejsou vyplněny základní atributy SEO – klíčová slova (meta keywords), popis (meta 

description) a zejména titulek stránky (title), viz. Obrázek 7.3. Tyto základní atributy jsou 

alfou a omegou každé optimalizace, díky níž se webové prezentace zobrazují na předních 

pozicích vyhledávačů.  
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Obrázek 7.3., analýza zdrojového kódu 

 

Zdroj: http://seo-servis.cz/source-zdrojovy-kod/7372658 

 

Dále jsem na stránkách seo-servis.cz zjistila, že stránky neobsahují daná klíčová slova. 

Vytvořením nových stránek optimalizovaných na klíčová slova Wellness víkendy pro dva, 

Wellness pro dva, Wellness pobyty, Wellness víkend, a Wellness hotel se můžou lázně 

Leopoldov pustit do konkurenčního boje. Často se stává, že lidé neví, jak se správně píše 

slovo ‚wellness‘, proto se může do důležitých SEO polí zakomponovat i gramaticky 

nesprávná varianta tohoto slova, například velnes či welnes. 
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7.4.1 Doporučené úpravy webových stránek  

V současnosti se internet využívá stále více pro volbu pobytů, jak turistických, 

tak i wellness. Struktura webových stránek wellness subjektů by měla využívat všech výhod, 

které internet nabízí. Využití internetových prezentací pro komunikace je v praxi v současné 

době širší než korespondence pomocí e-mailů. 

Prostřednictvím elektrokomunikačních prostředků je možnost realizovat komunikaci 

od oslovení přes poskytnutí informací až po samotné potvrzení objednávky. Aby komunikace 

byla efektivní je potřeba zpětné vazby a aktualizace webových stránek. 

Největší výhodou webové prezentace společnosti je 24 hodinová dosažitelnost 

z kamkoliv na světě a v kteroukoliv dobu. [22] 

Webová prezentace je v dnešní moderní době samozřejmostí a také velmi důležitým 

aspektem pro provoz. Proto se nyní chci věnovat webovým stránkám lázní Leopoldov. 

Navrhované změny, které bych doporučila pro webové stránky jsou určeny především 

uživatelům a jsou zaměřeny na jejich pohodlí a potřeby. Změny by ale také znamenaly jistý 

příliv zákazníků pro lázně Leopoldov. 

Záložky, které tvoří hlavní nabídku a prezentaci lázní jsou v tomto pořadí: Procedury, 

Ubytování, Lovecká restaurace, Svatby, Firemní akce a Zábava. V textu níže postupně 

od první záložky rozeberu doporučované změny, které by zlepšily kvalitu a použitelnost 

stránek.  

 

Procedury 

První záložkou v nabídkové liště jsou procedury. Po jejím rozkliknutí se nám objeví 

nabídka masáží (Obrázek 7.4.). U jednotlivých masáží není vysvětleno, o co se jedná. Když 

člověk neví, co se při ní děje, čím je masírován, ztratí o masáž zájem. Jistým přínosem by byl 

popis jednotlivé procedury, nebo proklik do další stránky, kde by si zákazník mohl přečíst 

bližší informace. Např. u klasické ruční masáže, jestli budou masírována jen záda, nebo jen 

šíje, nebo jestli jsou do masáže zahrnuta i chodidla. Stejně tak u havajské masáže je nutné 

vysvětlit průběh procedury. Málokdo si umí představit co to vůbec je ta havajská masáž. 

Zákazník si může představit, že nás bude masírovat žena z Havaje, nebo že k masáži 
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dostaneme ananas s nějakým havajským drinkem, nebo že masáž bude nějak zvláštně 

obohacena.  

Pro získání zákazníků by bylo vhodné zavést možnost objednání masáže online – např. 

vložením kontaktního formuláře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytování  

U této stránky bych kladně hodnotila zejména obrázky na levé straně. Tyto mohou 

sloužit jako jistý motivátor k objednání ubytování. Vizuální představa je zejména u stránek 

ubytování velmi důležitá. Chybou je, že jednotlivé obrázky nejsou dobře popsány. To nejen, 

že je proti uživatelské přístupnosti (návštěvník neví, co obrázek představuje), ale také proti 

SEO. Správně popsané obrázky by opět přispěly ke zviditelnění stránek ve výsledcích 

vyhledávání.  

Chybné je také naplnění tabulky ceníku. Špatně napsané ceny (značka ,- má být 

za cenou, ne za slovem „noc“) a chyby v textech obecně mohou některé zákazníky odradit 

od objednání služby. U uvedené ceny je nutno uvést měnu. I na této stránce bych doporučila 

možnost online objednávky.  

Obrázek 7.4., ukázka z webových stránek lázní Leopoldov 

Zdroj: http://www.lazneleopoldov.eu/procedury/ 
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Lovecká restaurace 

 Na této záložce je vše v pořádku. Celý jídelní lístek je přehledně rozepsán v tabulce. 

Jeho aktuálnost však nemohu posoudit. Pokrmy jsou zde uvedeny včetně gramáže a ceny.  

 

Svatby  

 Svatby na Leopoldově se jeví jako největší přínos pro provozovatele komplexu. 

V letních měsících je okolí plné zeleně, příjemnou atmosféru dotváří rybník před budovou 

restaurace a zámečku. Salonek působí noblesně, nikoliv však přeplácaně. Jelikož jsem 

se účastnila svatby v lázních Leopoldov, mohu prostředí z vlastní zkušenosti ohodnotit 

kladně.   

Zdroj: Zdroj: http://www.lazneleopoldov.eu/ubytovani/ 

Obrázek 7.5., ukázka z webových stránek lázní Leopoldov 
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 Záložka svatby nabízí zájemcům o hostinu přehled jídel, ze kterých je možno sestavit 

svatební menu. Jednotlivé položky jídelního lístku obsahují gramáže a ceny. Ve spodní části 

stránky jsou však opět chyby – značka ceny (,-) zůstává v prázdných řádcích tabulky, 

viz. Obrázek 7.6. Dále nepůsobí dobře ani chyby v textu o storno poplatku – „v případě 

odřeknutí svatby se storno poplatek“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firemní akce 

Při prvním pohledu na tuto stránku se zdá být vše v pořádku. V textu nejsou žádné 

velké chyby bijící do očí, snad až na malé písmenko na začátku první věty. Vzhled stránky je 

ucházející. Ovšem při bližším prozkoumání stránky a zároveň vžití se do role zákazníka 

zjišťuji, že dobrý první dojem rychle mizí. 

Tato stránka opět vůbec nemyslí na potřeby klientů. Na obrázku níže (Obrázek 7.7.) 

vidíme vzhled stránky tak, jak vypadá teď. Je na ní krátký text, který je však uživatelsky 

nepřístupný. To znamená, že návštěvníci webu nemohou učinit žádnou přímou objednávku, 

zaslat dotaz nebo plynule přejít na nabídku služeb relaxací, ačkoliv je k tomu text připraven.  

 

Obrázek 7.6., ukázka z webových stránek lázní Leopoldov 

Zdroj: http://www.lazneleopoldov.eu/restaurace/ 
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Na dalším obrázku (Obrázek 7.8.) už je předvedena názorná ukázka, jak by šly stránky 

vylepšit. Jedná se především o připojení kontaktního formuláře, který umožní návštěvníkům 

okamžitou komunikaci s personálem lázní Leopoldov, čímž stoupá pravděpodobnost zvýšení 

počtu objednávek firemních akcí. Doplnění kontaktního formuláře jsem také doporučila 

v záložkách Svatby, Ubytování a Procedury. Jako potenciální klient, který má zájem si 

pronajmout prostory pro uspořádání firemní akce, bych kontaktní formulář na této stránce 

uvítala. Pro zákazníky je jednodušší poslat přímo dotaz z kontaktního formuláře, než 

na stránkách vyhledávat e-mail pro komunikaci a objednání a následně se přihlašovat 

do svého mailu, aby mohli vůbec navázat kontakt.  

Červeně zvýrazněný text v obrázku znázorňuje doplnění interního linku, neboli 

aktivního odkazu, do stávajícího textu. Tak si návštěvníci této stránky budou moci ihned 

prohlédnout nabídku relaxačních služeb, které jsou v textu propagovány. Bez těchto 

 Zdroj: http://www.lazneleopoldov.eu/akce/ 

Obrázek 7. 7., ukázka z webových stránek lázní Leopoldov 
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minimálních úprav je stránka pro návštěvníky pouze jakýmsi textem bez možnosti aktivního 

kontaktu. Správně vedené interní linky zvyšují pravděpodobnost objednání dané služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zábava 

Když jsem se dostala na záložku Zábava, byla jsem překvapena. Ač byl konec března 

2012, stále byl na webových stránkách program na léto roku 2011. Tyto údaje mohou odradit 

i návštěvníky, kteří se rozhodují o destinaci své dovolené na základě zábav, koncertů nebo 

akcí, které se zde konají. Pro potenciální turisty může být zajímavý například maratón 

na kole. Mnoho lidí totiž jezdí na aktivní dovolenou na kolech. Ale pokud je v záložce Zábava 

starý program, tak se těžce rozhodují, jaký termín zvolit pro svou dovolenou, nebo v jakém 

termínu si nejlépe rezervovat ubytování. 

Z hlediska návštěvníků webu je aktuální obsah velice důležitý. Staré informace u nich 

nevzbuzují přílišnou důvěru. Obsah musí evokovat pozitivní pocity a důvěryhodnost, proto je 

jeho aktuálnost prvním krokem k přeměně návštěvníků v zákazníky.   

Obrázek 7.8., ukázka z webových stránek lázní Leopoldov s vlastní úpravou 

Zdroj: vlastní 
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Téměř každý víkend se zde konají diskotéky. Dle mého názoru by nebylo na škodu 

rozšířit program o různorodé akce, které jsou turisty vyhledávány, například ochutnávky vín, 

posezení při cimbále a další. 

 

Novinky a aktuality na webu  

Velkým plusem je aktuálnost novinek, které se nachází v levém sloupci na úvodní 

straně. Nicméně po uživatelské stránce je novinka nepřístupná. Návštěvník webu má tendenci 

rozkliknout danou aktualitu. Tato možnost zde však není. Správci webu umístili všechny 

podstatné informace do úzkého sloupce, což po vzhledové stránce nepůsobí dobře.  Důležité 

informace jsou vidět, ale opět chybí možnost interaktivní komunikace s lázněmi. Doplnění 

interaktivních linků by zde bylo přínosem.  
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53%

47% Ženy

Muži

8 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Od 23. 1. 2012 do 20. 2. 2012 jsem umístnila na portál webu vyplnto.cz dotazník, 

který obsahuje 13 otázek. Za 35 dní mi na internetu odpovědělo na dotazník 70 respondentů. 

Dále jsem rozeslala stejný dotazník mailem všem známým a poprosila je, aby rozeslali 

dotazník dále. Tímto způsobem jsem získala zpět 82 vyplněných dotazníků. Celkem jsem 

získala výsledky od 152 respondentů. U každé otázky jsem vždy napsala vyhodnocení. Pod 

vyhodnocení jsem vložila graf, který slouží pro přehlednější náhled převládající odpovědi.  

 

1. Jste: 

a) Žena 
b) Muž 

 

Tabulka 8.1. 

Žena 81 

Muž 72 

Zdroj: vlastní 

Dotazník jsem zahájila otázkou, která se týkala pohlaví. V odpovědích převládaly 

ženy, kterých bylo 81, což je 53 % z celku 152 respondentů. Mužů bylo 72, což je 

47 % z celku 152 respondentů.   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
           Zdroj: vlastní 

Graf 8.1. 
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54%36%

10%

Do 25 let

26 - 40 let

41 a více let

2. Jaký je Váš věk? 

a) Do 25 let  
b) 26 – 40 let 
c) 41 a více let 

 

Tabulka 8.2. 

Do 25 let 82 

26 – 40 let 55 

41 a více let 15 

Zdroj: vlastní 

 

Ve druhé otázce jsem zjišťovala věk respondentů. Věkovou kategorii jsem rozdělila 

do tří skupin.  

Do první skupiny, což jsou respondenti do věku 25 let se zařadilo 82 respondentů. 

Druhá skupina spadala do věkové kategorie 26 – 40 let a do této skupiny se přiřadilo 

55 respondentů. V poslední věkové skupině 41 let a více bylo 15 respondentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Zdroj: vlastní 

Graf 8.2. 
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   Zdroj: vlastní 

43%

57%

Ano

Ne

3. Znáte lázně Leopoldov?  

a) Ano  
b) Ne  

 

Tabulka 8.3. 

Ne 87 

Ano 65 

Zdroj: vlastní 

 

Následující otázka se týkala už přímo lázní. Snažila jsem se zjistit počet lidí, kteří 

znají lázně Leopoldov.  

U této otázky jsem čekala převažující část odpovědí ANO, ale u odpovědí převládala 

odpověď NE. Celkem 87 dotázaných v dotazníku uvedlo, že lázně neznají. Je to celých 

57 % z celku. Zbylých 65 respondentů odpovědělo že lázně znají, to je 43 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelikož jsem čekala, že v odpovědích na tuto otázku, zda-li znají lázně Leopoldov 

se objeví i odpověď NE zařadila jsme do dotazníků i otázku týkající se kraje, ze kterého 

pocházejí lidé, kteří lázně neznají. 

 

 

 

Graf 8.3.  
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4. Pokud lázně neznáte, z jakého jste kraje?  

a) Hlavní město Praha 
b) Středočeský kraj  
c) Jihočeský kraj  
d) Plzeňský kraj 
e) Karlovarský kraj 
f) Ústecký kraj 
g) Liberecký kraj 
h) Královéhradecký kraj 
i) Pardubický kraj 
j) kraj Vysočina 
k) Jihomoravský kraj 
l) Olomoucký kraj 
m) Moravskoslezský kraj 
n) Zlínský kraj 

 

Tabulka 8.4. 

Zlínský kraj 27 

Jihomoravský kraj 12 

Hlavní město Praha 8 

Pardubický kraj 8 

Středočeský kraj 8 

Olomoucký kraj 6 

Jihočeský kraj 4 

Královéhradecký kraj 4 

Liberecký kraj 4 

Moravskoslezský kraj 3 

Kraj Vysočina 3 

Zdroj: vlastní 

 

Na tuto otázku odpovídalo 87 respondentů, kteří v dotazníku odpověděli na třetí 

otázku, zda-li znají lázně Leopoldov odpovědí NE. 

I přesto, že se lázně nacházejí ve Zlínském kraji, nejvíce odpovědí bylo právě 

ze Zlínského kraje. Na prvním místě se umístnil kraj Zlínský s celkovým počtem respondentů 

27, což představuje celých 31 % z celku. Na druhém místě se umístnil kraj Jihomoravský 

s 12 odpověďmi. Další byly kraj Pardubický, hlavní město Praha a Středočeský kraj 
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Zlínský
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Praha
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Středočeský
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Liberecký

Moravskoslezský

Vysočina

     Zdroj: vlastní 

s 8 odpověďmi. Olomoucký kraj měl 6 respondentů. Jihočeský, Královéhradecký a Liberecký 

kraj 4 odpovědi a nakonec Moravskoslezský kraj a Vysočina 3 respondenty.  

V odpovědích se neobjevil kraj Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf 8.4.  
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38%
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Ano

Ne

5. Pokud jste už někdy lázně navštívili, využili jste služeb, které zde poskytují? 
 
a) Ano 
b) Ne 

 

Tabulka 8.5. 

Ne 40 

Ano 25 

Zdroj: vlastní 

Další otázka se týkala služeb. Chtěla jsem vědět, jestli využívají služeb, které jsou 

k dispozici. Na tuto otázku odpovídalo 65 respondentů, kteří ve třetí otázce zda-li znají lázně 

Leopoldov odpověděli ANO. 

Z 65 respondentů odpovědělo ANO 25 respondentů. Zbylých 40 odpovědělo NE.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: vlastní  

  Graf 8.5.  
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Zdroj: vlastní 

68%

32% Vysoké
ceny

Úměrné
ceny 

6. Přijdou Vám ceny za dané procedury vysoké? 

a) Úměrné k poskytovaným službám  
b) Vysoké  
c) Nízké  

 

Tabulka 8.6. 

Vysoké  17 

Úměrné 8 

Nízké 0 

Zdroj: vlastní 

Následující otázka se týkala také služeb, konkrétně jejich cen. Na výběr měli 

respondenti ze tří odpovědí. Odpovídalo 25 respondentů, kteří odpověděli v otázce č. 5 ANO.  

Nejvíce odpovědí bylo, že ceny za dané procedury jsou vysoké. To odpovědělo 

17 respondentů. Ceny úměrné k poskytovaným službám přijdou 8 respondentům. Z tázaných 

respondentů nikdo neodpověděl, že mu ceny přijdou nízké.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Graf 8.6. 
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Nevyužil/a jsem

Ano

Ne

7. Pokud jste navštívili wellness za účelem procedury, byli jste se službami 

spokojeni? 

a) Ano  
b) Ne – proč?  
c) Nevyužil/a jsem  

 

Tabulka 8.7. 

Nevyužil/a jsem 110 

Ano 37 

Ne 5 

Zdroj: vlastní 

Sedmá otázka se týkala spokojenosti v případě návštěvy nějaké wellness procedury. 

Nejvíce odpovědí bylo u odpovědi „nevyužil/a jsem“ bylo to 110 respondentů. Ze zbylých 

42 respondentů odpovědělo 37 ANO a 5 NE.  

Při odpovědi, že nebyli spokojeni jsem se snažila dopátrat příčiny. Rozepsalo se 5 lidí 

a u čtyřech odpovědí bylo, že se jim nelíbil přístup personálu. Posoudili přístup jako chladný 

a neochotný. Jedna odpověď byla, že v ceně procedury bylo šampaňské, které nedostali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní 

 Graf 8.7.  



55 

 

8. Z jakého kraje jste na Smraďavku přijeli?  

a) Hlavní město Praha 
b) Středočeský kraj  
c) Jihočeský kraj  
d) Plzeňský kraj 
e) Karlovarský kraj 
f) Ústecký kraj 
g) Liberecký kraj 
h) Královéhradecký kraj 
i) Pardubický kraj 
j) kraj Vysočina 
k) Jihomoravský kraj 
l) Olomoucký kraj 
m) Moravskoslezský kraj 
n) Zlínský kraj 
o) Nikdy jsem tam nebyl/a 

 

Tabulka 8.8. 

Zlínský kraj 37 

Jihomoravský kraj 10 

Nikdy jsem nebyl/a 8 

Středočeský kraj 4 

Pardubický kraj  4 

Olomoucký kraj 2 

Zdroj: vlastní 

 

Osmá otázka byla zaměřena na zjištění kraje, ze kterého turisté na Smraďavku přijeli. 

Z 65 respondentů, kteří odpověděli že znají lázně Leopoldov, odpovědělo 57 respondentů. Na 

Smrďavce nikdy nebylo 8 respondentů.  

Na prvním místě se umístnil kraj Zlínský s 37 odpověďmi. Na místě druhém byl kraj  

Jihomoravský s počtem odpovědí 10. Pardubický a Středočeský kraj 4 respondenti a na 

posledním místě byl kraj Olomoucký se 2 respondenty. 
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Zdroj: vlastní 

Graf 8.8. 



57 

 

86%

14%

Automobil

Veřejná doprava

9. Jakým způsobem jste přijeli? 

a) Automobilem  
b) Veřejnou dopravou 

 

Tabulka 8.9. 

Automobil 49 

Veřejná doprava 8 

Zdroj: vlastní 

Na tuto otázku odpovídalo 57 respondentů. V této otázce převažovala odpověď 

automobilem, na kterou odpovědělo 49 respondentů, veřejnou dopravu k dosažení cílového 

místa zvolilo 8 respondentů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Graf 8.9. 
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88%

7% 5%

Doporučení

Propagace

Webová prezentace

10. Na základě čeho jste zvolili wellness Leopoldov? 

a) Doporučení od známých  
b) Propagační materiály a reklama v tisku  
c) Webová prezentace  

 
Tabulka 8.10. 

Doporučení 50 

Propagace 4 

Webová prezentace 3 

Zdroj: vlastní 

 
Desátou otázkou jsem se chtěla dopátrat tomu, jestli lidé při výběru kam pojedou 

na výlet, dovolenou nebo za relaxací využili webových stránek lázní Leopoldov. Na tuto 

otázku odpovídalo 57 respondentů, kteří v osmé otázce odpověděli, že v lázních byli. Nejvíce 

respondentů zvolilo Leopoldov na základě doporučení od známých a to 50 respondentů, což 

je 88 % z celku 57 respondentů. Pouze 4 respondenti odpověděli, že se pro Leopoldov 

rozhodli na základě propagačních materiálů, popř. reklamy v tisku. Zbylí 3 respondenti zvolili 

wellness na základě webové prezentace. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: vlastní 

 Graf 8.10. 
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11. Za jakým účelem navštěvujete lázně Leopoldov?  

a) Okolní příroda  
b) Wellness  
c) Lovecká restaurace – stravování  
d) Zábava  
 

Tabulka 8.11. 

Okolní příroda 35 

Lovecká restaurace 11 

Zábava 9 

Wellness 4 

Zdroj: vlastní 

 

Na jedenáctou otázku odpovídalo 57 respondentů, kteří se vyjádřili v osmé otázce, 

že lázně navštěvují. 35 respondentů odpovědělo, že přijíždí kvůli okolní přírodě. Není se ani 

čemu divit, vždyť lázně Leopoldov jsou lokalizovány v krásné krajině Chřibů. Celkem 

11 respondentů odpovědělo, že navštěvují lázně především kvůli Lovecké restauraci. 

Za zábavou sem přijíždí 9 dotázaných. Pouze 4 respondenti zvolili odpověď wellness.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Graf 8.11.  
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74%

26%

Ano

Ne

12. Vyhovuje Vám nabídka ubytování (zámeček, chatky)? 

a) Ano  
b) Ne – proč?  
 

 
 
 

 

 

Dvanáctá otázka se týkala možností ubytování a toho, jak jsou s ním lidé spokojeni. 

Možnosti ubytování v lázních Leopoldov jsou: ubytování v Loveckém zámečku, 

v novomanželském apartmá a v chatkách. Ceny jsou odlišné. Nejdražší je noc 

v novomanželském apartmá, cena je 2 500 Kč/noc. Cena pro jednu osobu na jednu noc 

v Loveckém zámečku je 700 Kč. Ubytování v chatkách je nejlevnější varianta. Cena jedné 

noci pro 4 osoby je 1200 Kč/noc. 

Na otázku měli respondenti na výběr ze dvou odpovědí. Odpověď ANO, že jim 

vyhovuje nabídka ubytování zvolilo 42 respondentů. Odpověď NE, že jim nevyhovuje 

nabídka ubytování zvolilo 17 respondentů.  

V dotazníku jsem se snažila zjistit, proč lidé nejsou spokojeni s nabídkou ubytování. 

Proto jsem jim dala možnost se rozepsat. Nejvíce respondentů si stěžovalo na to, že v areálu 

lázní není možnost ubytování v kempu. V areálu jsou jen jíž zmiňované chatky, ale žádná 

možnost kempování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 42 

Ne 15 

Zdroj: vlastní 

 Zdroj: vlastní 

 Tabulka 8.12.  

 Graf 8.12.  
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13. Jak jste byli spokojeni s cenou za ubytování? 

a) Byl/a jsem spokojen/a 
b) Cena byla vysoká 

 
 

 

 

 

Poslední otázka dotazníku se týkala také ubytování. Snažila jsem se zjistit, jestli jsou 

lidé spokojeni s danými cenami. Na tuto otázku odpovídalo 57 respondentů, kteří se vyjádřili 

v osmé otázce, že lázně navštěvují. 

Odpověď, že je cena za ubytování vysoká zvolilo 40 respondentů. Spokojeno s cenami 

je 17 respondentů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysoká cena  40 

Spokojenost  17 

Zdroj: vlastní 

       Zdroj: vlastní 

Tabulka 8.13. 

Graf 8.13.  
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9 DOPORUČENÍ 

Dle shromážděných informací jsem zjistila, že lázně Leopoldov potenciál mají. Jsou 

zde k dispozici ubytovací, stravovací i relaxační služby zároveň na jednom místě. Pořádají se 

zde také akce, které by měly přilákat více návštěvníků. Je zde ale potřeba několika zlepšení, 

které by  vedly ke zvýšení návštěvnosti a vědomosti o lokalitě.  

Pro zviditelnění bych doporučila při pořádání akcí přizvat např. regionální televizi, 

aby se o lázních dozvědělo více lidí a vzrostl zájem o služby, které lázně nabízejí. Regionální 

televize by natočila krátkou reportáž z pořádané akce a tím by se dostaly lázně Leopoldov 

do podvědomí lidí.  

Na základě dotazníkového šetření a získaných informací jsem z dotazníku zjistila, 

že lázně Leopoldov zná málo lidí. Lidé nemají ani ponětí, že je možnost strávit čas v tak 

krásné přírodě a příjemném prostředí. Proto bych doporučovala větší propagaci. Jelikož jsem 

se věnovala nejvíce propagaci pomocí webových stránek, tak bych doporučila zlepšit jejich 

strukturu a optimalizovat stránky, obohatit je o vyhledávaná slova, aby byly jednodušeji 

hledatelé.  

Dále bych doporučila zvýraznit se na sociálních sítích, v dnešní době má už téměř 

každý člověk profil na sociální síti. Jsou to především mladí lidé. Bylo by vhodné vytvořit 

profil lázní např. na facebooku. Díky facebookovému profilu lze šířit vědění o lázních 

po internetu zdarma a rychle, samozřejmostí by bylo aktualizovat na profilu novinky, 

fotogalerii a dávat lidem informace o pořádaných akcích. Lázně by tímto krokem určitě 

získaly nové klienty a příznivce.   

Pro starší kategorie klientů by bylo vhodné volit propagaci formou reklamy v tisku 

nebo v rádiu. Upozornit lidi na to, že lázně existují a že je možnost v krásné přírodě Chřibů 

relaxovat. Je pravděpodobné, že potenciální zákazníci věkové kategorie 50 a více let nemají 

profil na sociálních sítích. Proto by bylo lepší zvolit tuto variantu propagace.  

Propagace by se dala zvýšit ve Zlínském kraji, ale i v ostatních krajích České 

republiky například rozesíláním letáků a plakátů do ostatních informačních center, které by je 

vyvěsili.  

Ke zvýšení turistického ruchu v lázních bych doporučovala majitelům kontaktovat 

místní cestovní kanceláře nebo agentury. S cestovní kanceláří nebo agenturou by bylo vhodné 

domluvit si určité termíny, vytvořit kalkulaci, program a nabízet pobyty na Leopoldově.  
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Jednou z výhod dnešní doby jsou různé slevové portály. V Uherském Hradišti 

a Zlínském kraji funguje nejlépe hafoslevy.cz. Princip fungování portálů je takový, 

že podniky nabízejí své služby s určitou slevou. Kdyby se majitelé domluvili s provozovateli 

portálu a nabízeli např. masáže nebo koupele se slevou zajisté by zvýšili svoji návštěvnost. 

Lidé slyší na slevy. Proto si myslím, že i touto cestou lze dát o sobě vědět širšímu okolí.  

Po kontaktování slevového portálu by bylo přínosné zavést věrnostní karty. Věrnostní 

karty jsou nástrojem jak si udržet zákazníky, aby se zpátky rádi vraceli.  Karty by mohly 

různými formami. Např. k páté koupeli sekt zdarma, nebo po osmi masážích devátá zdarma. 

Zavedení věrnostních karet by vedlo k získání stálé klientely a spokojených zákazníků.  

V letních měsících přivítá každý možnosti koupání. Tato možnost tu je. Přístupná pro 

koupání je přehrada Nad Sovínem. Bohužel přístup do vody není takový, jaký by měl být. 

Přístup do vody je bahnitý, traviny okolo přehrady jsou neudržované a možnosti k ležení jsou 

téměř nulové. Kvalita vody je také špatná. Koupání zakázáno není, ale voda je zelená a plná 

řas. Proto koupání není vhodné pro rodiny s dětmi nebo pro seniory. Dříve zde fungoval 

bazén, který už ale několik let není v provozu. Doporučovala bych zprovoznit bazén a více se 

starat o okolí přehrady. I to patří do potenciálu lázní Leopoldov, který zde je, ale není využit. 

U přehrady je také nově vybudované lanové centrum, které by se dalo využít k trávení 

volných chvilek v letních měsících při koupání.  

Z výsledků dotazníku jsem se dozvěděla, že lidé by přivítali možnosti stanování. Areál 

lázní je dost velký a proto si myslím, že by nebylo na škodu vytvořit zde prostor, kde by bylo 

možné postavit si stan a přenocovat zde alespoň pár nocí. Otázkou je, jak by se řešila hygiena 

pro takto ubytované klienty. Alespoň základní sociální zařízení musí být k dispozici.  

Mé navrhované poslední doporučení se týká webových stránek. Po prozkoumání 

a analýze webových stránek lázní Leopoldov bych doporučovala připojit kontaktní formuláře. 

Zvýšily by návštěvnost a zjednodušily orientaci potenciálním zákazníkům. Pomocí 

kontaktního formuláře se zjednoduší objednání dané služby a kontaktování lázní. Připojení 

kontaktního formuláře bych doporučovala zejména u záložek Procedury, Ubytování, Svatby 

a Firemní akce. 
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Závěr 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje turistickému potenciálu lázní Leopoldov. 

Začátkem se věnuji popisu lokality, ve které leží lázně Leopoldov. Dále jsem do obsahu práce 

uvedla vymezení cestovního ruchu, lázeňství, wellness a turistického potenciálu. V dalších 

kapitolách jsem se věnovala lázním Leopoldov a online propagaci a optimalizaci pro 

vyhledavače, poté jsem se zabývala dotazníkovým šetřením a na konci práce jsem uvedla 

navrhované doporučení. Bakalářskou práci končím závěrem.  

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení turistického potenciálu lázní 

Leopoldov a na základě zhodnocení dát doporučení. Doporučení jsem vytvářela na základě 

dotazníků, mých poznatků a sesbíraných informací.  

Ze získaných informací jsem zjistila, že lázně Leopoldov turistický potenciál mají, 

ovšem není využíván maximálně. V kapitole doporučení jsem uvedla, jaké změny by byly 

přínosné a mohly by zvýšit celkový příliv turistů do této oblasti.  

Lázně Leopoldov jsou lokalizovány v překrásné krajině Chřibů, už jen samotná lokace 

lázní je potenciál. Příroda vybízí k dlouhým procházkám. Možnosti procházek mají i své cíle, 

jako například hrad Buchlov, zámek Buchlovice, zřícenina hradu Cimburk. V lesích jsou 

turistické značky, po kterých se turisté a návštěvníci mohou vydat.  

Možnosti výletů jsou také velké. Především má-li návštěvník k dispozici automobil. 

V krátkých vzdálenostech je velké množství možností kam si vyjet. V letních měsících je zde 

možnost koupání, ale byla by potřeba pár změn, aby byl potenciál využit správně. V zimních 

měsících je zde také možnost lyžování. Nedaleko jsou dva lyžařské svahy.  

V předchozí kapitole jsem uvedla další navrhované doporučení, které by jistě měly 

pozitivní vliv na návštěvnost a větší povědomí o lázních Leopoldov. Výše uvedená 

doporučení povedou k lepší informovanosti o lázních Leopoldov. Jsou zde možnosti 

ubytování, stravování, relaxace a zábavy na jednom místě, tak proč nevyužít lepší propagaci 

a přilákat více návštěvníků. Lázně Leopoldov mají návštěvníkům co nabídnout.   
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