
 

1 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 
 

 
 

 
KATEDRA MANAGEMENTU 

 
 
 

 
 

 
 
 

Venkovská turistika v Jeseníkách 

 

 
The Rural Tourism in the Jeseníky Mountains 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Student: Veronika Grygarová 
Vedoucí bakalářské práce: 
 

 

doc. Ing. Václav Lednický, CSc.  

Uherské Hradiště 2012



 

2 
 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Venkovská turistika v Jeseníkách 

vypracovala samostatně pod vedením doc. Ing. Václava Lednického, CSc. a uvedla v ní 

všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje.  

 

V Uherském Hradišti dne 11.5.2012              
                                                                                         

              ………………….……………….
           

      Veronika Grygarová 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 
Děkuji panu doc. Ing. Václavu Lednickému, CSc. za vedení mé bakalářské práce, 

za jeho ochotnou spolupráci, cenné rady a připomínky, které pro mě byly velmi důleţité 

při zpracování tohoto tématu.  

    Veronika Grygarová



 

3 
 

 

OBSAH 
 

1. ÚVOD..................................................................................................................................... 6 

2. METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE ....................................................................... 7 

2.1 Metodika zpracování ............................................................................................................ 7 

2.2 Cíl práce................................................................................................................................ 7 

3. TEORETICKÉ ZÁKLADY CESTOVNÍHO RUCHU A VENKOVSKÉ TURISTIKY  ...... 8 

3.1 Cestovní ruch ........................................................................................................................ 8 

3.2 Objekt a subjekt cestovního ruchu ....................................................................................... 9 

3.2.1 Objekt cestovního ruchu ................................................................................................ 9 

3.2.2 Subjekt cestovního ruchu .............................................................................................. 9 

3.3 Typy účastníků cestovního ruchu ....................................................................................... 10 

3.3.1 Návštěvník ................................................................................................................... 10 

3.3.2 Turista .......................................................................................................................... 10 

3.3.3 Výletník ....................................................................................................................... 10 

3.3.4 Stálý obyvatel .............................................................................................................. 10 

3.4 Druhy a formy cestovního ruchu ........................................................................................ 11 

3.4.1 Druhy cestovního ruchu .............................................................................................. 11 

3.4.2 Formy cestovního ruchu .............................................................................................. 11 

3.5 Předpoklady cestovního ruchu ........................................................................................... 11 

3.5.1 Lokalizační předpoklady ............................................................................................. 11 

3.5.2 Selektivní předpoklady ................................................................................................ 12 

3.5.3 Realizační předpoklady ............................................................................................... 12 

3.6 Řízení a organizace cestovního ruchu ................................................................................ 12 

3.7 Cestovní ruch a území ........................................................................................................ 13 

3.7.1 Turistický region ......................................................................................................... 13 

3.7.2 Turistická oblast .......................................................................................................... 13 

3.7.3 Turistická lokalita ........................................................................................................ 14 



 

4 
 

3.8 Venkovský cestovní ruch ................................................................................................... 14 

3.8.1 Sluţby ve venkovském cestovním ruchu .................................................................... 14 

3.8.2 Marketing cestovního ruchu a trvale udrţitelné venkovské oblasti v Evropě ............. 16 

3.8.3 Svaz venkovské turistiky ............................................................................................. 16 

3.8.4 Státní podpora ve venkovském cestovním ruchu ........................................................ 16 

3.9 Venkovská turistika ............................................................................................................ 17 

3.9.1 Chataření a chalupaření ............................................................................................... 18 

3.9.2 Agroturismus ............................................................................................................... 19 

3.9.3 Ekoagroturismus .......................................................................................................... 19 

3.9.4 Ekoturismus ................................................................................................................. 19 

3.9.5 Horský a vysokohorský cestovní ruch......................................................................... 20 

3.9.6 Cykloturistika .............................................................................................................. 20 

3.9.7 Lázeňský cestovní ruch ............................................................................................... 20 

3.10 Rysy venkovské a městské společnosti ............................................................................ 21 

4. JESENÍKY ........................................................................................................................... 22 

4.1 Chráněná krajinná oblast Jeseníky ..................................................................................... 22 

4.2 Region Jeseníky .................................................................................................................. 23 

4.3 Turistické atraktivity Jeseníků............................................................................................ 24 

4.3.1 Lázeňská místa ............................................................................................................ 24 

4.3.2 Technické památky...................................................................................................... 27 

4.3.3 Turistická centra .......................................................................................................... 29 

4.3.4 Lyţařská střediska ....................................................................................................... 30 

4.3.5 Běţkařské trasy............................................................................................................ 32 

4.3.6 Naučné stezky.............................................................................................................. 32 

4.3.7 Cyklotrasy.................................................................................................................... 33 

4.3.8 Myslivost ..................................................................................................................... 33 

4.3.9 Přírodní zajímavosti..................................................................................................... 34 



 

5 
 

5. UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ A ANALÝZA POSKYTOVATELŮ VENKOVSKÉ 

TURISTIKY V JESENÍKÁCH ................................................................................................ 38 

5.1 Ubytovací zařízení .............................................................................................................. 38 

5.2 Analýza poskytovatelů venkovské turistiky ....................................................................... 38 

6. VÝSLEDKY PRŮZKUMŮ, ZHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ  ...................................... 43 

6.1 Průzkum poskytovatelů venkovské turistiky v Jeseníkách ................................................ 43 

6.2 Výsledky dotazníkového šetření veřejnosti ........................................................................ 44 

6.3 SWOT analýza Jeseníků ..................................................................................................... 45 

6.4 Zhodnocení dotazníkových šetření a doporučení ............................................................... 47 

7. ZÁVĚR ................................................................................................................................. 49 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY ...................................................................................... 50 

SEZNAM ZKRATEK .............................................................................................................. 54 

 



 

6 
 

1. ÚVOD 

Cestovní ruch se stal od poslední čtvrtiny dvacátého století nejvýraznějším 

společenským, kulturním a ekonomickým jevem. Na cestování a aktivitách spojených 

s cestovním ruchem se kaţdoročně podílí velký podíl světové populace. Cestování lidí 

za poznáním, sportováním, za rekreací, za kulturou nebo z důvodů náboţenských, obchodních 

či pracovních, se stalo významnou součástí lidského ţivota a ţivotního stylu. Cestovní ruch 

je největším tvůrcem pracovních míst, jedním z největších exportních odvětví zajišťujícím 

devizové příjmy a významným stimulátorem podnikatelských a investičních aktivit.[2] 

Česká republika má svou dobrou geografickou polohou ve středu Evropy, snadnou 

dostupností, přírodními krásami, historickými pamětihodnostmi, existencí léčebných zdrojů 

důleţitých pro rozvoj lázeňství a mnoha dalšími atraktivitami příznivé podmínky pro rozvoj 

cestovního ruchu. Nachází se zde velké mnoţství ubytovacích, stravovacích a zábavních 

zařízení poskytujících sluţby různého druhu. Počet zahraničních návštěvníků v naší republice 

se kaţdým rokem zvyšuje. Pozitivní je, ţe se zvyšuje i počet domácích rezidentů. 

Podle Českého statistického úřadu se za celý rok 2011 oproti předchozímu roku zvýšil 

celkový počet ubytovaných hostů o 5,7% a počet přenocování v hromadných ubytovacích 

zařízeních o 3,5%. Zahraničních návštěvníků přijelo o 7,9% více a jejich počet přenocování 

se zvýšil o 8,1%. Také domácích hostů přijelo do hromadných ubytovacích zařízení více 

o 3,4%, ale sníţil se jejich počet přenocování o 1,1%. Hosté strávili ve sledovaných 

ubytovacích zařízeních v průměru tři noci. Regionálně se nejvíce zvýšil počet ubytovaných 

hostů v Praze a ve Středočeském kraji. Pokles zájmu hostů o ubytování se projevil pouze 

v kraji Pardubickém. Nejvíce zahraničních hostů přijelo jiţ tradičně z Německa, dále pak 

z Ruska a významně vzrostl počet návštěvníků ze Španělska, Slovenska a Francie. 

 

Téma mé bakalářské práce, Venkovská turistika v Jeseníkách, jsem si vybrala proto, 

ţe mi jsou Jeseníky velmi blízké a mají návštěvníkům opravdu co nabídnout. Jsou to naše 

druhé nejvyšší hory a nachází se zde velké mnoţství přírodních i kulturních zajímavostí.  

Aktivity venkovské turistiky jsou spojeny s přírodou, krajinou a venkovským 

prostředím, coţ ocení zejména obyvatelé větších měst a lidé, kteří jsou v práci vystaveni 

trvalému stresu. Ve venkovské turistice je zahrnuta pěší turistika, cykloturistika, běţkování, 

lyţování, projíţďky na koních, lázeňské pobyty, agroturistika jako aktivní dovolená 

na venkovských zařízeních a mnoho dalších aktivit. Jeseníky jsou ideálním místem pro výběr 

této formy cestovního ruchu.  
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2. METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

2.1 Metodika zpracování 

Základem tvorby bakalářské práce je zvolení si vhodného způsobu získání, zpracování 

a vyhodnocení dat tím způsobem, abychom došli k výsledku odpovídajícímu cíli práce.     

Prvním metodickým krokem kaţdé studijní činnosti v rámci přípravy je vytvoření si 

názoru na danou problematiku, coţ můţeme nejlépe prokázat shromáţděním různých zdrojů 

k dané problematice a studiem odborné literatury. Takto získáme nejen přehled o daném 

problému, ale vytvoříme si i zásobu zásadních informací, co bylo v daném směru vykonáno.  

Studovala jsem odbornou literaturu týkající se cestovního ruchu, s hlavním zaměřením 

na venkovskou turistiku a dále různé odborné zdroje zaměřené na oblast Jeseníků. Zdrojem 

těchto materiálů pro mne byla Vědecká knihovna Olomouc a Městská knihovna Mohelnice.  

Pak následuje zpracování poznatků a informací z literárních a jiných odborných zdrojů 

do vyuţitelné podoby v řešeném konkrétním případě a doplnění potřebnou základní analýzou.   

Je to výzkumný směr označovaný jako sekundární výzkum, protoţe vyuţívá poznatků a dat 

shromaţďovaných k jinému účelu, neţli je potřebujeme. Na něj navazuje výzkum primární, 

ve kterém jsou data shromaţďována přesně na míru řešeného problému.  

Při výzkumu musíme pouţít řadu metod, a to zejména techniky sběru dat, kam patří 

pozorování, dotazování (osobní, telefonické, písemné), ale i vyuţití dotazníkového průzkumu. 

Vytvořila jsem dva dotazníky. První byl určen pro poskytovatele venkovské turistiky a druhý 

pro veřejnost. Po shromáţdění důleţitých dat a získání informací z dotazníkového šetření 

následuje analýza, která nám umoţní hlubší pochopení zkoumaného jevu.   

2.2 Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce je pomocí dotazníkového šetření analyzovat moţnosti 

venkovské turistiky v Jeseníkách jak z hlediska veřejnosti, tak i z hlediska poskytovatelů této 

formy turistiky. Získaná data jsem zpracovala a vyvodila z nich závěry uvedené na konci této 

bakalářské práce.  

Teoretická část práce čtenáře seznámí se základy cestovního ruchu a především pak 

s venkovskou turistikou, kterou jsem aplikovala konkrétně na oblast Jeseníků. Dále je v této 

části popsána Chráněná krajinná oblast Jeseníky a jesenický region.  

V praktické části najdeme seznam nejznámějších turistických atraktivit této oblasti, 

a to lázeňská místa, technické památky, lyţařská střediska, běţkařské trasy, naučné stezky, 

cyklotrasy a další přírodní zajímavosti. Součástí bakalářské práce jsou také fotografie, mapy, 

analýza vybraných poskytovatelů venkovské turistiky, SWOT analýza Jeseníků a doporučení.
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3. TEORETICKÉ ZÁKLADY CESTOVNÍHO RUCHU A VENKOVSKÉ 

TURISTIKY 

 

3.1 Cestovní ruch 

„Cestovní ruch patří mezi významné ekonomické a sociální jevy současné moderní 

společnosti. Světovou organizací cestovního ruchu (WTO) je pojem cestovní ruch definován 

jako činnost osoby, cestující ve volném čase na přechodnou dobu do místa mimo její trvalé 

bydliště, a to za jiným účelem, neţ je vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě“ 

(Drobná, Morávková, 2004, s. 12). 

 

Cestovní ruch je mnohostranným odvětvím, ve kterém působí soukromý i veřejný 

sektor. Cestovní ruch je zařazen do terciárního sektoru, do sektoru sluţeb. Sluţby cestovního 

ruchu zahrnují aktivity bezprostředně s ním související, tj. sluţby ubytovací, stravovací, 

dopravní, průvodcovské, informační, poradenské, sluţby cestovních kanceláří a další sluţby 

spojené s doprovodnými programy. Tyto sluţby cestovního ruchu slouţí k uspokojování 

základních lidských potřeb, přispívají ke zvyšování ţivotní úrovně obyvatelstva a také 

k moţnostem vyuţívání volného času. Cestovní ruch přináší také vhodný odpočinek, který 

má velký význam pro uchování zdraví a pro obnovu lidské pracovní síly. [11]  

„Odvětví cestovního ruchu patří mezi nejvýznamnější součásti národních i světového 

trhu. Podle údajů Světové organizace cestovního ruchu (WTO) a Světové rady cestování 

a cestovního ruchu (WTTC) je cestovní ruch největším zaměstnavatelem a jedním 

z nejvýnosnějších odvětví světové ekonomiky“(Pourová, 2010, s. 8).  

Jevovou náplní cestovního ruchu jsou zejména souhrnné aktivity návštěvníků cílových 

oblastí, procesy spojené s provozováním a budováním související infrastruktury, aktivity 

spojené s vyuţíváním, údrţbou a ochranou přírodního i kulturního dědictví cílových oblastí, 

veřejně-správní a politické aktivity, ale i reakce místních komunit a ekosystémů na uvedené 

aktivity. [10] 

Za současný vývojový trend můţeme označit výrazný růst významu a podílu 

kontaktních forem cestovního ruchu, do kterých jsou zahrnuty návštěvy veletrhů, seminářů, 

kongresů, konferencí, kulturně zábavních a sportovních akcí,  ale také návštěvy příbuzných 

a známých. Dále sem patří i účast na sluţebních cestách, vzdělávacích kurzech, školeních 

a incentivním cestovním ruchu. Z hlediska kvality návštěvníkova záţitku daného především 

mírou jedinečnosti a autenticity navštíveného místa je významným kritériem hromadnost 
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produkce i spotřeby. Podle tohoto kritéria můţeme rozlišit dva druhy cestovního ruchu – 

masový a individuální. [10] 

Pro masový cestovní ruch jsou typické hromadné přesuny lidí do významnějších 

destinací, především jejich pobyt v nich, často doprovázen „vývozem“ prvků „domácího“ 

nebo standardizovaného socio-kulturního a materiálně technického prostředí, stereotypní 

výstavbou, univerzální nabídkou, vytvářením umělých atrakcí, pásovou výrobou suvenýrů aj. 

Masové čerpání sluţeb cestovního ruchu zahrnuje minimálně jeden zprostředkovatelský 

článek (cestovní agenturu či touroperátora). [10] 

Individuální cestovní ruch je do značné míry realizován bez zprostředkování, sluţby 

jsou nakupovány přímo v místě jejich provozování a vlastní transakce často tvoří součást více 

či méně autentického záţitku. Individuální cestovní ruch je  tedy ve větší míře zaloţen 

na poznávání a respektování místního prostředí a má i podstatně menší vliv na místní 

komunitu a přírodu. [10] 

Přímý vliv na cestovní ruch mají ubytovací a stravovací zařízení, cestovní kanceláře 

a agentury, informační centra, letecká, silniční a ţelezniční doprava, bankovní instituce, 

pojišťovny, muzea, divadla, kulturní památky, přírodní a stavební zajímavosti, lázeňství, 

upomínkové předměty, propagační materiály, sportovní zařízení, zábavní parky aj. [2 ] 

 

3.2 Objekt a subjekt cestovního ruchu 

3.2.1 Objekt cestovního ruchu 

„Objektem cestovního ruchu je všechno, co se můţe stát cílem změny místa pobytu 

účastníka cestovního ruchu. Jde o přírodu, kulturu, hospodářství apod. Objekt cestovního 

ruchu je tak nositelem nabídky. Tvoří ho cílové místo, podniky a instituce cestovního ruchu“ 

(Hesková, 2011, s. 15).  

3.2.2 Subjekt cestovního ruchu 

„Subjekt cestovního ruchu reprezentuje účastník cestovního ruchu. Z ekonomického 

hlediska je jím kaţdý, kdo uspokojuje svoje potřeby spotřebou statků cestovního ruchu v době 

cestování a pobytu mimo místo trvalého bydliště a obvykle ve volném čase. Je nositelem 

poptávky a spotřebitelem produktu cestovního ruchu. Z hlediska statistiky je účastníkem 

cestovního ruchu cestující označený jako návštěvník, turista nebo výletník. Ve struktuře 

cestujících má své místo i stálý obyvatel jako potenciální účastník cestovního ruchu“ 

(Hesková, 2011, s. 13).  
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3.3 Typy účastníků cestovního ruchu 

3.3.1 Návštěvník 

a) v mezinárodním CR je to osoba, která cestuje do jiné země, v níţ nemá trvalé bydliště 

na dobu kratší neţ jeden rok a kdy hlavní účel její cesty je jiný neţ vykonávání výdělečné 

činnosti v navštívené zemi 

b) v domácím CR je to osoba, která má trvalé bydliště v dané zemi a která cestuje na jiné 

místo v zemi mimo své bydliště na dobu kratší neţ šest měsíců, přičemţ hlavní účel její cesty 

je jiný neţ vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě [11] 

3.3.2 Turista 

a) v mezinárodním CR je to osoba, která cestuje do jiné země neţ ve které má své trvalé 

bydliště, na dobu zahrnující nejméně jedno přenocování, ale ne delší neţ jeden rok a kdy 

hlavní účel její cesty je jiný neţ vykonávání výdělečné činnosti v navštívené zemi 

b) v domácím CR je to osoba s trvalým pobytem v dané zemi, která cestuje do jiného místa 

odlišného od jejího běţného ţivotního prostředí, na dobu zahrnující nejméně jedno 

přenocování, ale ne na dobu delší šesti měsíců a kdy hlavní účel její cesty je jiný neţ 

vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě [11] 

3.3.3 Výletník 

a) v mezinárodním CR je výletníkem osoba, která cestuje do jiné země neţ ve které má své 

trvalé bydliště a běţné ţivotní prostředí na dobu kratší neţ jeden den, aniţ by v navštívené 

zemi přenocovala a kdy hlavní účel její cesty je jiný neţ vykonávání výdělečné činnosti 

v navštívené zemi  

b) v domácím CR je to osoba trvale usídlená v dané zemi, která cestuje do místa odlišného 

od místa jejího trvalého bydliště a běţného ţivotního prostředí na dobu kratší neţ jeden den, 

aniţ by v navštíveném místě přenocovala a kdy hlavní účel její cesty je jiný neţ vykonávání 

výdělečné činnosti v navštíveném místě [11] 

3.3.4 Stálý obyvatel  

a) v mezinárodním CR je za stálého obyvatele povaţována osoba, která ţije v zemi alespoň 

jeden rok před příjezdem do jiné země na dobu kratší jednoho roku 

b) v domácím CR je za stálého obyvatele povaţována osoba, která v tomto místě ţije alespoň 

šest po sobě jdoucích měsíců před příjezdem do jiného místa na dobu kratší šesti měsíců [11] 
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3.4 Druhy a formy cestovního ruchu 

3.4.1 Druhy cestovního ruchu 

Druhy CR vyjadřují motivy, které vedou obyvatele k účasti na cestovním ruchu. [11] 

                              

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

3.4.2 Formy cestovního ruchu 

Cestovní ruch lze rozlišovat i podle celé řady jiných hledisek neţ je motiv k cestě. [11] 

                              

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

 

3.5 Předpoklady cestovního ruchu 

3.5.1 Lokalizační předpoklady 

Lokalizační předpoklady představují umístění aktivit cestovního ruchu do určité 

oblasti. Dělí se na předpoklady přírodní, které souvisejí s rozmanitostí přírodního prostředí 

na Zemi a předpoklady kulturní, které souvisejí s historickým vývojem daného území. [11] 

Z hlediska organizačních podmínek  

(volný a vázaný CR) 

Podle místa původu účastníků  

(domácí, zahraniční a tranzitní CR) 

Podle způsobu cestování a počtu účastníků 

(individuální a skupinový CR) 

Podle délky pobytu 

(krátkodobý a dlouhodobý CR) 

Podle sezónnosti 

(celoroční a sezónní CR – letní a zimní)  

ruchu 

Formy cestovního ruchu 

Profesionálně zaměřený CR 

ruchu 

Společensky zaměřený CR 

Cruchu 

Sportovní cestovní ruch 

ruchu 

Kulturní cestovní ruch  

Rekreační cestovní ruch 

např 

ruchu 

Druhy cestovního ruchu 
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3.5.2 Selektivní předpoklady 

„Selektivní (stimulační) předpoklady mají primární postavení v rozvoji cestovního 

ruchu. Znamenají způsobilost dané země podílet se aktivně i pasivně na cestovním ruchu. Dělí 

se na předpoklady objektivní a subjektivní. Objektivní předpoklady zahrnují politické 

podmínky (vnitropolitická a bezpečnostní situace), ekonomické předpoklady (dosaţená 

ţivotní úroveň, fond volného času, kvalita ţivotního prostředí) a demografické předpoklady 

(věková struktura obyvatelstva, hustota zalidnění aj.). Subjektivní předpoklady, zejména 

psychologické pohnutky ovlivněné módností, reklamou, propagací cestovních kanceláří 

nebo středisek cestovního ruchu, znalostí jazyků a mnohé další motivy ovlivňující 

rozhodování lidí k účasti na cestovním ruchu a jeho směrování“(Pourová, 2010, s. 15).  

3.5.3 Realizační předpoklady 

„Realizační předpoklady zaujímají rozhodující postavení v konečné fázi uskutečnění 

určitého CR. Umoţňují dosáhnout a vyuţít dané oblasti (střediska) k pobytu, rekreaci a dalším 

aktivitám. Zahrnují dopravu a materiálně technické předpoklady“(Pourová, 2010, s. 15).  

Mezi dopravní předpoklady patří zejména hustota, kvalita a bezpečnost dopravní sítě 

(silnic, ţeleznic, vodních toků, leteckých spojů) a dopravních zařízení (mosty, tunely, 

lanovky, vleky aj.). Materiálně technické předpoklady tvoří ubytovací, stravovací, sportovní, 

zábavní a další zařízení. Důleţitými faktory jsou kapacita a úroveň těchto zařízení, kvalita 

poskytovaných sluţeb, poskytování dalších doplňkových sluţeb, rezervace, propagace aj. [11] 

 

3.6 Řízení a organizace cestovního ruchu  

                              

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Řízení a organizace cestovního ruchu [2] 

 

v České republice 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Česká centrála cestovního ruchu 

Regionální orgány státní správy 

Orgány samosprávy v oblasti CR 

Regionální, občanská sdruţení CR 

Informační centra  

Profesní sdruţení CR (v oblasti 

sluţeb ubytovacích, stravovacích, 

dopravních, informačních a CK) 

 

 

 

ve světě 

Světová organizace cestovního ruchu (WTO)  

Světová rada cestování a cestovního ruchu (WTTC)  

Evropská komise cestovního ruchu (ETC) 

Evropská skupina pro cestovní ruch (ETAG)  

Evropský svaz odborníků cestovního ruchu (EUTO) 
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3.7 Cestovní ruch a území  

„Cestovní ruch představuje činitele, který svými aktivitami ovlivňuje lokality, 

ve kterých působí. Toto působení se můţe projevit ve dvou směrech: 

 pozitivně v podobě přínosů pro dané území,  

 negativně v podobě ztrát pro dané území“(Lednický, Pyka, 2011, s. 39). 

Cestovní ruch musí být v území správně řízen, aby mohl maximalizovat přínosy 

a minimalizovat případné negativní dopady, které cestovní ruch vyvolává. Významnou úlohu 

v řízení cestovního ruchu ve vztahu k území sehrává územní plánování. Územní plánování 

soustavně a komplexně řeší vyuţití území, stanoví zásady jeho organizace a koordinuje 

výstavbu a další činnosti, které ovlivňují rozvoj území.  

           Musíme si uvědomit, ţe přínosy a škodlivé účinky CR jsou ovlivňovány typem 

prostorové organizační jednotky cestovního ruchu. [6] 

 

Lze rozeznávat následující prostorové jednotky turismu:  

 turistický region,  

 turistická oblast,  

 turistická lokalita (středisko cestovního ruchu). [6] 

3.7.1 Turistický region 

           „Turistický region je určitý, předem vymezený územní celek, jehoţ nabídka svým 

mnoţstvím, kvalitou, rozmanitostí a atraktivitou vyvolává návštěvnost. Jeho území by mělo 

být řízeno profesní organizací a za toto území by měly být shromaţďovány statistické 

informace. Předpokládá se, ţe by se zde mělo uskutečnit za rok minimálně jeden milion 

přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Můţe se členit na turistické oblasti“ 

(Lednický, Pyka, 2011, s. 39). 

 

3.7.2 Turistická oblast 

           „Turistická oblast je územní celek specifický potenciálem převáţně stejných přírodních 

respektive kulturně-historických podmínek a vlastností vhodných pro rozvoj cestovního 

ruchu. Opět by zde měla v oblasti turismu řídit a koordinovat profesní organizace a současně 

by měla vytvářet i databázi statistických údajů. Na území by mělo být k dispozici minimálně 

3000 lůţek v hromadných ubytovacích zařízeních“(Lednický, Pyka, 2011, s. 39). 
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3.7.3 Turistická lokalita 

           „Turistická lokalita je nejniţší jednotkou prostorové organizace CR. Je to místo o malé 

rozloze, které většinou zahrnuje určitou obec nebo mikroregion vybavené potřebnou 

turistickou infrastrukturou. Koordinace aktivit by měla být realizována prostřednictvím 

větších organizačních jednotek“(Lednický, Pyka, 2011, s. 39). 

 

3.8 Venkovský cestovní ruch 

Venkovský cestovní ruch je takový cestovní ruch, který se rozvíjí mimo oblasti 

turistických a rekreačních center i mimo oblast městského osídlení. Jsou v něm zahrnuty 

rekreační pobyty ve vesnickém osídlení i mimo něj (např. v chatových lokalitách, samotách 

i malých městečkách). Zejména je však vázán na venkovské osídlení spjaté s ţivotem 

na venkově a zemědělstvím. Jsou v něm zahrnuty všechny činnosti účastníka cestovního 

ruchu v prostředí venkova. [11] 

„Ve výsledné nabídce produktu venkovské turistiky se prolíná ekonomický, sociální 

a ekologický rozměr. Na produktu venkovské turistiky je nejlépe vidět souvztaţnost 

jednotlivých prvků udrţitelného rozvoje CR. Náplní ekonomického rozměru je udrţitelný 

hospodářský rozvoj spojený s rostoucími příjmy obyvatel. Sociální rozměr obsahuje potřebu 

důstojného ţivota a rozvoje lidské společnosti, zdraví, vzdělání, sociálního uznání, 

spravedlnosti, soudrţnosti a rozvoje kultury. Ekologický rozměr představuje nutnost zachovat 

dlouhodobě na přijatelné úrovni statky a sluţby, které jsou lidské společnosti poskytovány 

přírodou“(Pourová, 2010, s. 22).  

 

3.8.1 Sluţby ve venkovském cestovním ruchu  

Sluţby ve venkovském cestovním ruchu jsou samostatný soubor sluţeb 

poskytovaných účastníkům venkovského cestovního ruchu. Venkovský cestovní ruch 

zahrnuje vícedenní pobyt ve venkovském prostředí a rekreační aktivity zde realizované. 

Rozeznáváme různé formy venkovského cestovního ruchu, jako je např. venkovská turistika, 

agroturismus, ekoagroturismus a ekoturismus. [9] 

Významným motivem pobytu na venkově je lepší kvalita ţivotního prostředí, čistější 

ovzduší, méně hluku neţ ve městech, rozsáhlá krajina, zvyky, folklór, tradice, rozmanitá flóra 

a fauna. Proto sluţby poskytované účastníkům venkovského cestovního ruchu umoţňují 

provádět činnosti spojené s návratem k přírodě, ubytovat se ve venkovských staveních 

a ubytovacích zařízeních na venkově, kde je také součástí nabídky i moţnost stravování, 
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moţnost vyuţívat suroviny vypěstované přímo na statku či zapojit se do různých aktivit 

spojených s pobytem na venkově. Smyslem rozvoje tohoto cestovního ruchu je i zapojení 

místního obyvatelstva do poskytování sluţeb, otevřenost a pohostinnost venkovské rodiny 

či ochota podílet se na uspokojování potřeb návštěvníků. [9] 

Mezi sdruţení podporující venkovskou turistiku patří Svaz podnikatelů ČR 

ve venkovské turistice a agroturistice, Evropské centrum pro eko agro turistiku (ECEAT CZ), 

Česká centrála cestovního ruchu (Czech Tourism) a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. [7] 

 

a) Ubytovací sluţby venkovského cestovního ruchu 

Ubytovací sluţby jsou poskytovány obvykle majiteli nebo pronajímateli venkovských 

zařízení. Jsou to občané s trvalým bydlištěm na venkově nebo občané, kteří sice trvale ţijí 

v jiném prostředí, ale na venkově mají dobře vybavené zemědělské usedlosti, rodinné domy, 

chalupy, chaty apod. Ubytovací zařízení venkovského cestovního ruchu jsou charakteristická 

menší ubytovací kapacitou a nachází se většinou v obci nebo jsou rozptýlena v jejím okolí, 

takţe nedochází ke zvýšené koncentraci hostů na jednom místě. [9] 

 

b) Stravovací sluţby venkovského cestovního ruchu 

Stravovací sluţby dále navazují na sluţby ubytovací. Kaţdý účastník venkovského 

cestovního ruchu ubytovaný v soukromí očekává, ţe mu provozovatel zařízení tyto sluţby 

poskytne, nebo ţe mu dá k dispozici samostatnou kuchyňku, kde si bude moci kdykoli jídlo 

připravit. Kuchyňka by měla být patřičně vybavená. Stravovací sluţby mohou být také 

poskytovány i v jiném veřejně přístupném stravovacím zařízení v okolí, patřícím jinému 

provozovateli. [9] 

 

c) Doplňkové sluţby venkovského cestovního ruchu 

K dokonalému uspokojení potřeb účastníků venkovského cestovního ruchu nestačí 

pouze poskytovat stravovací a ubytovací sluţby, ale je potřeba nabídnout i mnoho dalších 

sluţeb, které jsou označovány jako sluţby doplňkové. Ty mají účastníkům zpříjemnit 

a zatraktivnit pobyt na venkově a pomoci jim k dosaţení očekávaných cílů. K doplňkovým 

sluţbám venkovského cestovního ruchu patří různé doprovodné programy určené k lepšímu 

vyuţití volného času hostů. Jejich součástí jsou také aktivity místního obyvatelstva, místních 

spolků, svazů, sdruţení a důleţitá je přitom i jejich vzájemná spolupráce. Poskytování těchto 

doplňkových sluţeb je předmětem zájmu mnoha podnikatelských subjektů. [9] 
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3.8.2 Marketing cestovního ruchu a trvale udrţitelné venkovské oblasti v Evropě  

„Swarbrooke (1995) a další uvádějí, ţe marketing cestovního ruchu můţe přispět nejen 

k rozvoji trvale udrţitelného cestovního ruchu, ale také sehrát ţivotně důleţitou roli pro trvale 

udrţitelnou budoucnost venkovských oblastí v Evropě. Swarbrooke uvádí, ţe s vyuţitím 

trendů trhu a marketingových technik by se mohl vytvořit typ venkovského cestovního ruchu, 

který uspokojí turisty a zároveň přinese co největší výhody místním obyvatelům  

a minimalizuje negativní dopady. Tak pomůţe zajistit ţivotaschopnost evropských 

venkovských oblastí, z nichţ mnohé jsou dnes v krizi. Mezi trendy, které lze vyuţít, patří 

touha po nových zajímavých záţitcích, přání cítit se dočasně členem nové komunity, seznámit 

se s místními lidmi a odpočinout si v příjemném prostředí venkova. Aby to mohl být trvale 

udrţitelný cestovní ruch, musí být v lokálním měřítku kontrolován, jeho základem musí být 

autentické produkty a ceny musí být takové, aby byly co největším ekonomickým přínosem 

pro hostitelskou komunitu“(Horner, Swarbrooke, 2003, s. 403). 

3.8.3 Svaz venkovské turistiky 

         Je dobrovolné, nepolitické profesní sdruţení podnikatelů, provozujících venkovskou 

turistiku a jejích příznivců. Svaz byl zaloţen roku 1997 a je součástí Hospodářské komory 

České republiky a také je členem mezinárodní organizace svazů venkovské turistiky 

Eurogites. Svou činností přispívá ke kulturnímu, ekonomickému a společenskému oţivení 

venkova, obnově jeho tradic, údrţbě krajiny, ale i ke stabilizaci jeho osídlení. [17] 

V České Republice je cestovní ruch provozován zejména drobnými podnikateli. 

Aby se dokázali kvalitně prezentovat a oslovit řadu turistů, snaţí se domluvit a vystupovat 

společně. Výsledkem této snahy je národní program Prázdniny na venkově, jehoţ obsahem 

je nabídka ubytovacích moţností na venkově. Svaz venkovské turistiky zavedl systém 

hodnocení kvality ubytování na venkově. Kapacity, zařazené do tohoto systému, jsou 

označeny tabulkou s logem a v provozovně mají vyvěšen certifikát o dosaţené úrovni – třídě. 

Třída je definována počtem hvězdiček. U malých kempů a ubytování s vlastním vařením 

(apartmánů) je značení do tří hvězdiček a u ubytování se stravováním do čtyř hvězdiček. [8] 

3.8.4 Státní podpora ve venkovském cestovním ruchu 

           V České republice byl zaveden program na podporu agroturismu v rámci koncepce 

agrární politiky Ministerstva zemědělství České republiky. Na řešení důleţitých otázek 

se podílí i Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky v rámci Programu obnovy venkova. 

Týká se obnovy vesnice, péče o krajinu a také rozvoje podnikání ve venkovských regionech.             
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Z fondu evropské unie SAPARD je moţno čerpat finanční prostředky na oblast 

rozvoje venkovské turistiky, tvorby turistických stezek a cyklostezek, dále i na obnovu 

tradičních výrob, krajových specialit, spolkové činnosti na venkově a na opravu a obnovu 

památek, které souvisejí s historií venkova. [2] 

 

3.9 Venkovská turistika 

Venkovská turistika je forma venkovského cestovního ruchu bezprostředně spjatá 

s krajinou venkova, přírodou a konkrétním vesnickým osídlením. Její náplní jsou individuální 

rekreační aktivity vyuţívající atraktivity konkrétního venkovského prostředí v navštíveném 

místě (lesy, louky, rybníky, řeky, místní řemesla či folklór apod.). K  ubytování jsou 

vyuţívána komerční ubytovací zařízení, rekreační chaty a chalupy, ale i ubytování 

v soukromí. Její zvláštnost spočívá v decentralizaci ubytovacích zařízení, coţ umoţňuje 

rozmělnit četnost turistů, a tím eliminovat negativní dopady, které s sebou nese velké 

soustředění lidí v turistických lokalitách.  

Sluţby venkovské turistiky poskytují různí provozovatelé ubytovacích a stravovacích 

sluţeb, ale i podnikatelé v oblasti kulturních, sportovních, společenských a jiných zařízeních. 

Doprovodné programy zvýrazňují atraktivnost nabízených sluţeb a podnikatelům umoţňují 

určitou specializaci a výjimečnost v jejich nabídce.  

Venkovská turistika dále napomáhá k řešení některých problémů venkovských oblastí. 

Především sniţuje nezaměstnanost a také vytváří pracovní příleţitosti. Tímto se daří sníţit 

migraci a stabilizuje se osídlení venkova. Oţivuje tradiční řemeslnou výrobu, udrţuje 

folklórní a jiné tradice, přispívá k vyuţívání přírodního, kulturního a historického potenciálu 

obce i okolí, přičemţ zachovává původní ráz krajiny. Venkovská turistika je šetrná vůči 

cílovým místům pobytu a ohleduplná vůči ţivotnímu prostředí. Nepřináší skoro ţádná 

ekologická rizika, přispívá k tvorbě krajiny a zprostředkovává návrat člověka k přírodě. [7] 

 

Venkovská turistika: 

 je umístěna do venkovských oblastí a je vázána na malé budovy a malá sídla,  

 je postavena na zvláštních rysech venkovského prostoru, coţ je zejména malovýroba, 

otevřený prostor a kontakt s přírodou, historické a kulturní dědictví, tradiční zvyky aj.,   

 roste pomalu a organicky ve spojení s místními rodinami a obyvateli,  

 bývá řízena na místní úrovni a rozvíjena s cílem zajistit dlouhodobý rozvoj oblasti,  
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 je udrţitelná, nelikviduje místní zdroje a napomáhá udrţovat zvláštní venkovský 

charakter dané oblasti,  

 má různé podoby, které umoţňují komplexní obraz venkovského prostředí, historie 

a ekonomiky. [7] 

Cílem venkovské turistiky je: 

 „stimulovat rozvoj dalších podnikatelských aktivit na venkově, 

 odlehčit přetíţené infrastruktuře měst,  

 omezit migraci venkovského obyvatelstva do měst,  

 stabilizovat venkovský prostor,  

 respektovat přirozené přírodní prostředí, udrţovat ho a rozvíjet,  

 popularizovat místní krásy, zvláštnosti a tradice a přispívat k jejich udrţení a rozvoji,  

 vrátit člověka do přírody“(Drobná, Morávková, 2004, s. 139).  

 

Mezi produkty venkovské turistiky patří: 

 ubytování (v soukromí, které se uskutečňuje v dobře vybavených zemědělských 

usedlostech s kapacitou deset aţ dvanáct lůţek, chalupách, chatách, srubech, 

rodinných domech a v hromadných zařízeních, coţ jsou malé hotely a penziony 

s kapacitou do padesáti lůţek),  

 stravování (poskytuje provozovatel nebo stravovací zařízení v blízkém okolí, 

případně je k dispozici kuchyňka určená pro vlastní vaření),  

 doprovodné programy ve formě nabídky letních a zimních sportů (ale také i různé 

rekondiční akce jako např. jezdectví, lov, rybaření a speciální zdravotní programy),  

 ostatní doprovodné programy (poznávání pamětihodností, hradů, zámků, zřícenin, 

muzeí, tradičních řemesel, historických průmyslových objektů apod.). [2] 

3.9.1 Chataření a chalupaření  

Jedná se o chatové osady, které se nachází mimo vesnické osídlení, případně 

o rekreační objekty na samotě (chalupy) nebo o kempy umístěné ve vo lné přírodě aj. Tento 

cestovní ruch vyuţívá soukromých rekreačních zařízení místo veřejných a podnikových 

zařízení. Tato ubytovací zařízení plní rekreační funkci a umoţňují účastníkům účelné vyuţití 

jejich volného času. Vzhledem k tomu, ţe chaty a chalupy nejsou jejich vlastníky vyuţívány 

po celý rok, je účelné podporovat formu pronájmu těchto objektů domácím i zahraničním 

návštěvníkům. [11] 



 

19 
 

3.9.2 Agroturismus 

Agroturismus je forma CR, která je vázána na zemědělskou farmu. Je ideálním typem 

dovolené pro rodiny s dětmi. Umoţňuje poskytnout návštěvníkům ubytování a stravování 

na venkovských statcích a moţnost účastnit se prací souvisejících se zemědělskou výrobou 

a chovem zvířat (především koní). Agroturismus je provozován podnikateli v zemědělské 

výrobě a slouţí jim jako dodatečný či další finanční zdroj k udrţení nebo rozšíření hlavního 

podnikatelského programu, kterým je výroba zemědělských produktů. [2 ] 

 

Mezi doprovodné programy agroturistiky patří:  

 stravování (nabídka by měla být soustředěna na stravu nebo obyčeje spjaté s vesnicí 

a zemědělstvím, krajově pak na místní zvláštnosti a speciality),  

 zemědělské činnosti (např. pasení hospodářských zvířat, sečení sena, úklid stájí apod.), 

 projíţďky na koních a jezdecké školy,  

 lov zvěře a rybaření,  

 letní a zimní sporty (pěší turistika, cykloturistika, koupání, lyţování, bruslení aj.),  

 řemesla (ukázky tradičních řemesel, prohlídky zprovozněných historických objektů 

včetně výroby suvenýrů aj.),  

 ostatní doprovodné programy (např. poznávání místních pamětihodností a přírodních 

zajímavostí). [11] 

3.9.3 Ekoagroturismus 

 Má shodné prvky jako agroturismus a je provozován na ekologicky zaměřených 

farmách. Tyto farmy nepouţívají při pěstování rostlin a chovu zvířat ţádné syntetické 

chemikálie, hnojiva, hormonální přípravky, umělá barviva nebo konzervační látky. Zvířata 

jsou krmena bez uţití masokostních mouček a jsou chována přirozeným způsobem. [2] 

3.9.4 Ekoturismus 

 Ekoturismus je forma CR, která zahrnuje cestování přírodou a její pozorování, 

s ohledem na zachování přírodních zdrojů a kulturních zajímavostí pro příští generace. [2]  

Je provozován tak, aby nepoškozoval přírodu a krajinu a naopak, aby vedl 

k posilování porozumění a vztahu člověka k přírodě a krajině. Pro ekoturismus jsou typické 

ekoturistické aktivity, jako je např. pěší turistika, cykloturistika, fotografování, pozorování 

volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin, jízda na kajaku, účast na kulturních akcích, 

pozorování ptactva aj. [10] 
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3.9.5 Horský a vysokohorský cestovní ruch  

Jedná se o soubor činností spojených s pobytem ve vhodném přírodním prostředí 

horských a vysokohorských středisek. Jeho účastníci se věnují pěší horské a vysokohorské 

turistice, horolezectví, v zimě lyţování, běţkování, snowbordingu apod. Některá ubytovací 

zařízení se nacházejí v hůře dostupném terénu (např. horský hotel nebo horská chata). 

V neznámém či náročném terénu, který vyţaduje i vyšší fyzickou připravenost, je dobré 

vyuţívat sluţeb horských průvodců nebo horských vůdců. [3] 

3.9.6 Cykloturistika 

 Jedná se o cestování, které je zaměřené na poznávání přírodních a společenských 

zajímavostí v určité oblasti na kole. Podle průzkumů bývá motivem pro výběr cykloturistiky 

většinou touha po pobytu v přírodě, pohyb, sportování a snaha trávit dovolenou bez auta. 

V poslední době se zvyšuje kvalita sluţeb pro cykloturistiku, budují se cyklostezky 

a cyklotrasy. Cestovní kanceláře, které pořádají cykloturistické zájezdy, musí mít dokonale  

připravenou trasu zájezdu jak chronologicky, tak i topograficky. V průběhu zájezdu musí 

poskytnout účastníkům materiální zabezpečení, včetně doprovodného vozidla. Samozřejmostí 

je především také zdravotní vybavení doprovodu. Všichni účastníci musí být poj ištění. 

Cestovní kancelář musí zajistit klientům stravování a ubytování, zpravidla se jedná 

o jednoduché ubytování ve stanech, chatkách, penzionech a jiných zařízeních. [2] 

3.9.7 Lázeňský cestovní ruch 

Účast na lázeňském cestovním ruchu je charakteristická pobytem v lázních za účelem 

regenerace, poznání či sociálních kontaktů. Hosté přijíţdějí do lázní především za účelem 

léčení, rehabilitace nebo prevence. Návštěvníci lázní vzhledem k dlouhodobějším pobytům 

upřednostňují kvalitní stravovací a ubytovací sluţby, pestrou nabídku doprovodných akcí 

a programů. V lázeňských zařízeních je sezona podstatně delší neţ v jiných ubytovacích 

zařízeních a léčebné pobyty mohou být realizovány během celého roku. Cílem lázeňství 

je prevence a léčení lidských nemocí, regenarace sil a relaxace, které jsou spojeny 

s vyuţíváním síly přírodních léčivých zdrojů, krásy přírodního prostředí i kompozice 

kulturního prostředí. Kombinace přírodních léčivých zdrojů, klimatu a lázeňského reţimu 

přinášejí při rehabilitaci či rekonvalescenci skvělé výsledky a nesmí být podceňován 

ani význam prevence. Lázeňství zasahuje jak do zdravotnictví, tak do cestovního ruchu. 

Česká republika má díky vysokému výskytu přírodních léčivých zdrojů velmi vhodné 

podmínky pro rozvoj lázeňského cestovního ruchu. [2] 



 

21 
 

3.10 Rysy venkovské a městské společnosti 

Tab. 3.1 Rysy venkovské a městské společnosti 

 
Rysy venkovské společnosti Rysy městské společnosti 

Komunita  Společnost lidí 

Vztahy lidí s málo rolemi, ale rozmanitými Vztahy lidí s mnoha překrývajícími se rolemi 

Různé společenské role plní jedna osoba Různé společenské role plní různí lidé  

Jednoduchá ekonomika Rozmanitá ekonomika 

Malá dělba práce Velká specializovanost pracovních sil 

Připisované postavení Dosaţené postavení 

Vzdělání podle dosaţeného postavení Postavení odvozené od vzdělání 

Přijetí role ve společnosti Angaţování pro dosaţení role ve společnosti 

Kompaktní síť vztahů Volná síť vztahů 

Lidé, kteří se zde narodili a vyrůstali  Kosmopolité  

Ekonomická třída je jednou z několika tříd Ekonomická třída je hlavní kategorií 

Stmelování společnosti Segregace 

Integrace do pracovního prostředí Odloučení od pracovního prostředí 

Sídla s méně neţ 10 tisíci obyvateli Sídla s více neţ 10 tisíci obyvateli 

Řídké osídlení Husté osídlení 

Přírodní prostředí Prostředí tvořené stavbami 

Mnoho aktivit v plenéru Mnoho aktivit pod střechou 

Slabá infrastruktura Hustá infrastruktura 

Malé podniky Velké podniky 

Firmy vlastněné místními podnikateli Firmy celostátních i nadnárodních vlastníků 

Silná základna pro individuální činnosti Silná základna zábavních podniků a obchodů 

Mnoho lidí pracujících na částečný úvazek Do CR je zapojeno více lidí na plný úvazek 

Určité zapojení zemědělství a lesnictví Ţádné zapojení zemědělství a lesnictví 

Hodně otevřeného prostoru Málo otevřeného prostoru 

Turistika podporuje jiné zájmy Soběstačné turistické zájmy 

Pracovníci bydlí často blízko pracoviště  Pracovníci mohou bydlet daleko od pracoviště  

Vliv sezónních činitelů je častý Vliv sezónních činitelů je vzácný 

Méně návštěvníků a turistů Velký počet návštěvníků a turistů 

Neprofesionální řízení Profesionální řízení 

Lokální atmosféra Kosmopolitní atmosféra 

Mnoho starších budov Mnoho moderních budov 

Etika konzervatismu a limitování růstu Etika rozvoje nebo růstu 

Specializovaný dopad Obecný dopad 

Zúţený marketing Rozsáhlý marketing 

Zdroj: [12] 
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4. JESENÍKY 

4.1 Chráněná krajinná oblast Jeseníky 

 Chráněná krajinná oblast Jeseníky se nachází na severu Moravy a české části Slezska 

na pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje na území okresů Bruntál, Šumperk 

a Jeseník. Oblast tvoří Hrubý Jeseník a přilehlé části Hanušovické a Zlatohorské vrchoviny. 

Krajina odpovídá členité hornatině s hluboce zaříznutými údolími a táhlými zaoblenými 

hřbety. Geologicky je území tvořeno zejména kyselými horninami s nízkým obsahem ţivin 

(ruly, svory, fylity). Potenciální vegetaci Chráněné krajinné oblasti Jeseníky představují 

květnaté a kyselé horské bučiny, ve vyšších polohách přirozené smrčiny, alpínská 

společenstva a vrchoviště. Nepřítomnost kosodřeviny v původní vegetaci je jedním z důvodů 

velkého druhového bohatství některých lokalit v alpínském pásmu. Např. ve Velké kotlině, 

která je nejbohatší botanickou lokalitou u nás, se vyskytuje několik set druhů vyšších rostlin. 

Klimaticky je převáţná část území řazena do chladné oblasti. Hřebeny patří k nejchladnějším 

oblastem v České republice. [1] 

 Pro Chráněnou krajinnou oblast Jeseníky jsou typické velké klimatické rozdíly 

na poměrně krátké vzdálenosti, coţ také úzce souvisí s velkými rozdíly v nadmořské výšce. 

Většinou bývá počasí na obou stranách hlavního hřebene Hrubého Jeseníku úplně odlišné. 

Kaţdým rokem se v Hrubém Jeseníku vyskytují inverze, kdy ve vyšších polohách je slunečno 

a teplo, zatímco v kotlinách a údolích jsou mlhy. [1] 

Ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku bývá moţnost mrazů po celý rok a také 

jsou pro něj charakteristické sněhové laviny (např. Velká a Malá kotlina). Vrchol Pradědu 

patří k největrnějším a nejchladnějším místům České republiky. V Jeseníkách pramení řada 

toků a k nejvýznamnějším z nich patří Opava, Desná a Bělá. Díky vysokým sráţkovým 

úhrnům patří Jeseníky k vodohospodářsky významným územím ČR. [1] 

 Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena roku 1969 na rozloze 740 km2  

a nejvyšším bodem oblasti je vrchol Pradědu (1492 m n. m.). Území je z 80% pokryto lesy, 

převáţně druhotnými smrčinami nebo bučinami. Nejcennější území CHKO jsou zahrnuta 

do čtyř národních přírodních rezervací, osmnácti přírodních rezervací a šesti přírodních 

památek. Mezi národní přírodní rezervace patří Praděd, Šerák-Keprník, Rašeliniště Skřítek 

a Rejvíz. V působnosti Správy CHKO Jeseníky jsou také národní přírodní rezervace Králický 

Sněţník a národní přírodní památky Na Špičáku, Ptačí hora, Velký Roudný, Venušiny misky, 

Rešovské vodopády, Jeskyně Na Pomezí a Borový. Posláním CHKO Jeseníky je předat 

krajinu a přírodní dědictví v co nejzachovalejším stavu dalším generacím. [1] 
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4.2 Region Jeseníky 

Region Jeseníky se nachází v nejsevernější části Moravy, hraničí s Polskem, na jihu 

navazuje na zvlněnou krajinu Hanácka a na západě pohořím Rychlebských hor vytváří 

přirozenou hranici mezi Moravou a Čechami. Oblast je tvořena pohořím Hrubý Jeseník, 

Nízký Jeseník, Králický Sněţník, Rychlebské hory a podhůřím mnohotvárných údolí 

a pahorkatin přecházejících do níţin. Nadmořské výšky těchto pohoří se nedostávají 

pod 1000 m (jen Nízký Jeseník) a pohoří Hrubý Jeseník, které je druhé nejvyšší v ČR, 

má dokonce 79 vrcholů nad 1000 m. Nadmořská výška Nízkého Jeseníku se pohybuje 

mezi 400 aţ 600 m n. m. Hrubý Jeseník je tedy vyšší částí pohoří a Nízký Jeseník je zase 

rozlehlejší. [18] 

Region Jeseníky je velmi rázovitý kraj s krajinou plnou luk a lesů, kde můţeme 

v přírodě zahlédnout jelena, srnce, lišku, jezevce, kunu, lasičku a vzácně i kamzíka, vlka 

a rysa. Máme také moţnost vidět na obloze káně, jestřába, krahujce, poštolku nebo sovu. [18] 

Jeseníky jsou místem, kam v kaţdou roční dobu vyráţí turisté na výlety za poznáním. 

Jsou povaţovány za  „střechu Moravy“ a sníh se zde drţí často od listopadu aţ do poloviny 

května. V zimě míří především do oblasti Hrubého Jeseníku desítky tisíc lyţařů. V létě 

se Jeseníky stávají rájem pro cyklisty a pěší turisty. Desítky kilometrů stezek jsou v obleţení 

těch, kteří chtějí poznat krásy a zajímavosti jednoho z nejstarších pohoří na našem území. [19] 

 

Obr. 4.1 Mapa oblasti   

              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostupné z: http://www.ceskehory.cz/ubytovani-mapy/jeseniky.html [cit. 2012-02-17], [20]  

http://www.ceskehory.cz/ubytovani-mapy/jeseniky.html
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4.3 Turistické atraktivity Jeseníků 

4.3.1 Lázeňská místa 

Priessnitzovy lázně Jeseník 

 Priessnitzovy léčebné lázně jsou zejména klimatickými lázněmi, kde se léčí dýchací 

potíţe, alergie a lehčí formy nervových poruch. Často sem jezdí relaxovat lidé, kteří 

jsou v práci vystaveni stresu. Priessnitzova naučná stezka nás obeznámí s léčebnými 

procedurami. Z lázeňské kolonády je vidět na hřebeny Jeseníků i do polské roviny. Můţeme 

zde nahlédnout do foyeru sanatoria Priessnitz, zajezdit si na umělé ledové ploše s půjčovnou 

bruslí, uţít si pobyt v sauně, soláriu, solné jeskyni, vykoupat se v krytém bazénu 

s vodopádem, zahrát si minigolf a v zimě i lyţovat. V lázních se nachází Priessnitzovo 

muzeum, spravované Vlastivědným muzeem Jesenicka v Jeseníku, do kterého se můţeme 

zajet podívat nebo se projít pěšky. Po procházce Jeseníkem můţeme projít Smetanovými sady 

a lesem na Kříţový vrch či se vydat k rozhledně na Zlatém Chlumu, kde najdeme i malou 

chatu s občerstvením. [16] 

 Pár slov k historii lázní a Vincenzi Priessnitzovi. Kaţdý z nás určitě zná slavné 

Priessnitzovy obklady – studený vlhký zábal překrytý suchou látkou, který mírní bolesti 

a sniţuje teplotu. V 2. polovině 13. století vznikla v jesenickém podhůří malá ves Frývaldov, 

dnešní Jeseník. Hlavním zdrojem obţivy obyvatel této vsi byla v té době těţba rud, které 

se zpracovávaly ve zdejších hamrech poháněných vodou. V 16. století byly ale přírodní zdroje 

vyčerpány a obyvatelé si museli začít vydělávat méně výnosným plátenictvím. Nové slávy 

se Frývaldov dočkal aţ v 1. polovině 19. století právě díky Vincenzi Priessnitzovi, který 

v blízkém Gräfenbergu vybudoval své lázně. Vincenz Priessnitz se narodil roku 1799 jako 

šesté dítě chudého chalupníka a uţ roku 1822 nechal na místě svého dřevěného domu vystavět 

kamennou budovu určenou pro léčení, a tak vznikl první vodoléčebný ústav na světě. Kromě 

studených obkladů, mokrých zábalů, sprch a lázní k Priessnitzovým metodám patřila 

i pracovní terapie, procházky na čerstvém vzduchu, dostatek spánku, pravidelná ţivotospráva 

a potní kúra, po které se pacient ponořil do studené vody, která měla pouhých 8 aţ 15 °C. 

Vincenz Priessnitz dostal oficiální povolení k provozu lázní aţ roku 1838 a poté zahájil 

výstavbu nového léčebného domu. Po jeho smrti roku 1851 lázně vedl lékař Josef Schindler. 

Původní Priessnitzovy metody byly postupně doplňovány poznatky moderní medicíny. 

Vincenz Priessnitz je pochován v lázeňském parku. Při dvoustém výročí narození  Vincenze 

Priessnitze byla v jeho rodném domě otevřena stálá expozice věnovaná jeho ţivotu a dílu. 

Hlavní lázeňská budova byla postavena roku 1910 a nyní lázně patří pod město Jeseník. [13] 
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Lipová-lázně, Lázně Dolní Lipová  

 Rozvoj Lipové je spojen se vznikem lázní, které roku 1829 zaloţil Johann Schroth. 

Johann Schroth byl známý svými drastickými metodami v podobě mnohahodinových zábalů 

a přísných diet. V obci se nachází i jeho muzeum. Kromě lázeňského areálu zde můţeme 

vidět také klasicistní budovu rychty, kostel sv. Václava a pomník obětem frývaldovské 

stávky, který je dílem sochaře Rudolfa Doleţala z roku 1961. [13]  

Klimatické lázně v Lipové se nachází v tichém a příjemném prostředí a léčí se zde 

obezita, ale také alergie a poruchy štítné ţlázy. Lázeňské budovy nabízejí také ubytování 

hotelového typu. Kolem lázní se rozprostírá krásný park, kde můţeme klidně relaxovat. 

V Lipové- lázních se nachází i lyţařské vleky, které jsou vzdálené od lázní zhruba 1 km 

a 3 km odtud je lyţařské středisko Miroslav. [16]  

  

Lázně Karlova Studánka  

 Tato malebná lázeňská obec je poloţena v nadmořské výšce 800 m. Lázně Karlova 

Studánka vznikly díky politické situaci, která panovala v Evropě v 17. a 18. století. Z dosud 

stojících staveb tu byl jako první vybudován v letech 1782 – 1785 Správní dům (dnes Odra), 

poté byly roku 1800 dokončeny Panský dům (Praděd) a Věţový dům a roku 1803 Koupelový 

dům (Pošta). Roku 1812 byl objeven další pramen a o dvanáct let později zde přibyly Pruský 

dům (dnes obecní úřad se školou) a Hostinský dům (Bezruč). Roku 1833 vznikl Kníţecí dům, 

který nyní slouţí jako Vyšetřovací lékařský ústav. Lázně se postupně rozšiřovaly, původní 

stavby procházely modernizací a vznikaly i nové budovy. Mezi zajímavosti patří Letní lázně, 

Pitný pavilon s nově objeveným Vilémovým pramenem, vily Eugen, Wilhelm a Paula, 

Lotrinský dům a v letech1928 – 1932 vybudovaný Lázeňský hotel (dnes Libuše). Minerální 

voda se vyuţívá k pitné léčbě, léčbě minerálními koupelemi a léčí se zde také i rašelinou. [14] 

V lázních se léčí nemoci srdce, cév, krve, dýchacích cest a silikóz. Nachází se zde 

geologická expozice jesenických hornin, umělý vodopád, Karlův a Norbertův pramen, 

hudební altán, zastřešený pramen Vladimír a lázeňský park, který je zdoben fontánkami. [16] 

 

Lázně Velké Losiny 

 V lázních Velké Losiny se léčí pohybové a neurologické nemoci, ale také nemoci 

dýchacího a pohybového ústrojí. V okolí se nachází velké mnoţství značených lázeňských 

okruhů, s moţností si projít například čarodějnickou stezku. Kolem lázní se rozprostírá krásný 

park určený k relaxaci. [16] 
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Lázně Bludov 

 Lázně Bludov s teplou síro-ţelezitou vodou s mírným obsahem radonu byly zaloţeny 

aţ v roce 1925. V těchto lázních se léčí revmatismus, srdeční choroby, astma, laryngitida, 

urologické potíţe a obezita dětí a mládeţe. Lázně nabízejí také relaxační a rekondiční pobyty 

a ubytování hotelového typu. Je tu opravdu velká nabídka sluţeb a lázeňských programů. [16] 

 

  Obr. 4.2 Priessnitzovy lázně Jeseník a Lázně Karlova Studánka  

  

Dostupné z: http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php [cit. 2012-02-26], [21] 

  

Obr. 4.3 Lázně Dolní Lipová a Lázně Velké Losiny  

 

Dostupné z: http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php [cit. 2012-02-26], [21] 

http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php
http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php


 

27 
 

4.3.2 Technické památky 

Muzeum veteránů a ZOO park Rapotín 

 Ve Vikýřovicích mezi Šumperkem a Rapotínem se nachází muzeum, kde se dá najít 

vše, co má podobu starých časů, od hraček a panenek přes domácí přístroje aţ po stará jízdní 

kola, motocykly, auta a vyslouţilou, ale dosud funkční vojenskou techniku. Dále zde najdeme 

ZOO park. V první části ZOO parku se nachází malé arboretum a ve druhé je mini safari. [16] 

 

Zámek a ruční papírna Velké Losiny  

Renesanční zámek ve Velkých Losinách postavili Ţerotínové. V zámku jsou dva 

prohlídkové okruhy, a to expozice tzv. Vysokého renesančního a Nízkého barokního zámku.  

 Ruční papírnu zde také vystavěli Ţerotínové jiţ v roce 1596. Je to dnes jediná ruční 

papírna ve střední Evropě, která je ještě v provozu. Při prohlídce muzea můţeme zhlédnout 

celý výrobní proces, poznat historii výroby papíru a zakoupit si také pěkné suvenýry. [16] 

 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně na říčce Divoká Desná je technickou 

zajímavostí. Horní nádrţ ve vrcholové oblasti Mravenečníku (1 350 m n. m.) je propojena 

s dolní nádrţí (800 m n. m.) dvěma štolami, které mají průměr tři metry. K  elektrárně 

se dostaneme pěšky nebo na horském kole po turistické značené cestě z Koutů nad Desnou. 

V rámci prohlídky můţeme vyjet autem aţ k horní nádrţi na masiv Mravenečníku. [16] 

 

Pradědova galerie U Halouzků 

Řezbář Jiří Halouzka v Jiříkově u Rýmařova vytvořil řezbářskou „Pradědovu galerii“, 

která je evropským unikátem. Galerie se rozkládá na rozloze osmi hektarů, kde můţeme 

shlédnout 450 vyřezaných plastik zvířat a betlém v ţivotní velikosti, který váţí 20 tun a má 

236 soch. Na světovém kongresu betlémářů v Hradci Králové byl betlém oceněn titulem 

„Největší betlém na světě, vyřezaný v ţivotní velikosti“ a také byl oceněn i Asociací 

betlémářů v Římě. Dominantou galerie je socha vládce jesenických hor - Děda Praděda, která 

je vysoká 10,4 m a váţí okolo 15 tun. Sochy jsou převáţně v krytých prostorách a v zahradách 

jsou také atrakce pro děti a chov daňků. Dominanty jsou zapsány v České knize rekordů. [22] 

 

Hrad Sovinec 

 Hrad Sovinec se nachází na skalnatém výběţku v horském údolí Nízkého Jeseníku 

v okrese Bruntál. Zpřístupněna jsou 1. - 5. nádvoří a tzv. Horní hrad s vyhlídkovou věţí. [23] 
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Muzeum Slezského Semmeringu 

Muzeum se nachází v budově vlakové zastávky v Horní Lipové, ve kterém je popsána 

historie úseku Branná - Ostruţná - Ramzová - Horní Lipová – Lipová- lázně na ţelezniční trati 

Hanušovice – Jeseník, zprovozněné v roce 1888. Ţeleznice převáţně v Horní Lipové prochází 

několika údolími, kde nad nimi tvoří úchvatné zákruty. Údolí ţeleznice zdolává pomocí 

viaduktů. Trasa mezi Brannou a Lipovou překonává velké převýšení a nejvyšším bodem trati 

je Ramzová (760 m n. m.), která je nejvýše poloţenou rychlíkovou stanicí v ČR. [24] 

 Trasa je nazývána Slezským Semmeringem pro svoji trasu a značné převýšení 

po první rakouské horské ţeleznici vedoucí přes Semmering, která byla natolik významnou 

stavbou, ţe dala název i jiným, později budovaným horským ţeleznicím. Slezský Semmering 

je součástí horské tratě vedoucí z Hanušovic přes polské Glucholazy aţ do Krnova. [25] 

 

 Obr. 4.4 Zámek a Ruční papírna Velké Losiny   

   

Dostupné z: http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php [cit. 2012-02-26], [21] 

Obr. 4.5 Hrad Sovinec a Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně 

   

Dostupné z: http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php [cit. 2012-02-26], [21] 

Dostupné z: http://www.dlouhe-strane.cz/cs/fotogalerie [cit. 2012-02-26], [26] 

http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php
http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php
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4.3.3 Turistická centra  

Město Jeseník 

 V Jeseníku uprostřed Masarykova náměstí je vybudována původně renesanční budova 

radnice se středovou věţí, v dnešní podobě z roku 1710. V 2. polovině 19. století byl kousek 

od náměstí zaloţen klášter Voršilek, který ve dvacátých letech 20. století patřil k významným 

výchovným a vzdělávacím institucím u nás. V jeho prostorách se dnes nachází škola a bývalá 

klášterní kaple je nyní vyuţívána k pořádání kulturních akcí. Roku 1417 byl v Jeseníku 

postaven kostel Nanebevzetí Panny Marie, který po několika poţárech získal v 19. století 

novorenesanční vzhled. Budova Vodní tvrze je dnes sídlem Vlastivědného muzea Jesenicka. 

V parčíku před Vodní tvrzí se nachází sloup Nejsvětější Trojice, který pochází z roku 1721. 

Mezi moderní památky patří např. vila Erwina Weisse, která vznikla v letech 1901- 1903. 

Lázně se nacházejí severozápadně od města a jsou dostupné i pěšky zhruba 2 km po modré 

a červené turistické značce. Město Jeseník má dobré autobusové i ţelezniční spojení. [13] 

 

Malá Morávka 

Obec je úzce spjata s těţbou ţelezných rud a doly na ţelezo pod Javorovým vrchem 

jsou přísně chráněnou netopýří rezervací. Jsou také navrhovány na Národní přírodní památku. 

Okolím Malé Morávky vede plno stezek a cyklostezek a prochází tudy i naučná stezka. Mezi 

nejdůleţitější památky zde patří kostel Nanebevzetí Panny Marie, barokní fara z druhé 

poloviny 18. století, Schindlerova stodola a barokní kaple na Kapličkovém vrchu. [16] 

 

Obr. 4.6 Vodní tvrz v Jeseníku a Agroturistika Ljuba Kielarová - Malá Morávka  

  

Dostupné z: http://www.castles.cz/tvrz-jesenik/galerie-obrazky.html [cit. 2012-02-26], [27] 

Dostupné z: http://kielarova.ecn.cz/ [cit. 2012-02-26], [28] 

http://kielarova.ecn.cz/
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4.3.4 Lyţařská střediska 

 V Jeseníkách se nachází mnoho lyţařských středisek, která nabízejí vyţití pro všechny 

typy lyţařů – od úplných začátečníků aţ po ty nejpokročilejší. Sluţby v těchto areálech 

se neustále zlepšují, staví se nové vleky, lanovky, hotely a dokonce i celá lyţařská střediska. 

Mnoho lyţařských areálů je uměle zasněţováno, osvětlováno pro večerní a noční lyţování, 

jsou zde k dispozici servisy a půjčovny lyţařského vybavení, bufety s občerstvením, lyţařské 

a snowboardové školy pro děti i dospělé a řada dalších sluţeb.  

Mezi nejznámější lyţařské areály patří např. Malá Morávka, Přemyslov, Branná, 

Ostruţná, Ramzová, středisko na Červenohorském sedle, ,,Moravský ledovec‘‘ – Praděd 

nebo nově vybudované středisko v Koutech nad Desnou. Přehled nejznámějších lyţařských 

středisek v Jeseníkách – viz příloha č. 1. 

 

Obr. 4.7 Skiareál Praděd – Ovčárna a Červenohorské sedlo  

   

Dostupné z: http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php [cit. 2012-02-26], [21] 

 

Obr. 4.8 Skiareál PROskil Branná  a Skiareál Ostruţná  

   

Dostupné z: http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php [cit. 2012-02-26], [21] 

http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php
http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php
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Obr. 4.9 Ramzovské sedlo a Petříkov 

    

Dostupné z: http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php [cit. 2012-02-26], [21] 

 

Obr. 4.10 Skiareál Miroslav - Lipová-lázně a Lázeňský vrch - Lipová-lázně 

   

Dostupné z: http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php [cit. 2012-02-26], [21] 

 

Obr. 4.11 Skiareál Přemyslov a Skiareál Klepáčov 

    

Dostupné z: http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php [cit. 2012-02-26], [21] 

http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php
http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php
http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php
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Obr. 4.12 Avalanche - Dolní Moravice a Skiareál Karlov - Malá Morávka 

   

Dostupné z: http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php [cit. 2012-02-26], [21] 

4.3.5 Běţkařské trasy 

 Pro ty, co se v zimě rádi vydávají do hor na běţky, jsou Jeseníky ideálním místem. 

Nachází se zde řada upravovaných i neupravovaných běţkařských tras. Nejznámější trasou je 

tzv. ,,Jesenická magistrála‘‘ vedoucí z Ramzové přes Šerák, Keprník na Červenohorské sedlo 

a dále pak na Ovčárnu a po hlavním hřebeni aţ na sedlo Skřítek. Přehled devíti sektorů 

upravovaných běţkařských tras – viz příloha č. 2. 

 

4.3.6 Naučné stezky 

Jeseníky mají velké mnoţství přírodních i kulturních zajímavostí, které jsou často 

návštěvníkům přiblíţeny pomocí naučných stezek. Na informačních panelech najdeme mnoho 

informací o tom, co se v daném území nachází. [5] Přehled naučných stezek – viz příloha č. 3. 

 

Obr. 4.13 Běţkařská magistrála vedoucí kolem Ovčárny a Naučná stezka Bílá Opava  

  

Dostupné z: http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php [cit. 2012-02-26], [21] 

http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php
http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php
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4.3.7 Cyklotrasy 

V Jeseníkách se nachází celá řada cyklotras. Zatím ale není celé území pokryto 

celistvou sítí. Mnoho cyklotras je vedeno po vedlejších silnicích. Někde je však nutné vést  

cyklotrasy i po silnicích II. třídy. Prochází tudy i jedna z nejstarších cyklotras – tzv. Moravská 

stezka, která vede podél řeky Moravy dále na jih (Mikulovice – Kroměříţ, 148 km). V CHKO 

Jeseníky je volný pohyb cyklistů omezen a na hřebenech Jeseníků dokonce zcela vyloučen.  

Silniční cyklotrasy jsou značeny pomocí speciálních cykloznaček na ţlutých 

směrových tabulkách, které obsahují piktogram kola, číslo cyklotrasy a jednotlivé vzdálenosti.  

Terénní cyklotrasy vedou zejména po horských komunikacích – po polních a lesních 

cestách. Jsou značeny tzv. pásovým značením se ţlutými upozorňovacími pruhy. Cyklistické 

značení zde není tak hustě rozmístěno jako značení turistické. [29] 

Nachází se zde např. tyto cyklotrasy:  

Cyklotrasa Okolím Pradědu (délka trasy je 45 km, náročná obtíţnost, trasa: Ovčárna – Praděd 

rozcestí – Praděd – Praděd rozcestí – Švýcárna – Petrovka – Červenohorské sedlo – Pekárna – 

Pod skalami Jeřábu – Sedlovidelský kříţ – Vidly – Karlova Studánka – Hvězda – Ovčárna) 

Cyklotrasa Ostružná – Kouty nad Desnou (délka trasy je 28 km, středně náročná obtíţnost, 

trasa vede lokalitami Ostruţná – Františkov – Pod slunečnou strání – Kouty nad Desnou) 

Cyklotrasa Okruh Jeseníkem (35 km, středně náročná trasa: Jeseník – Priessnitzovy lázně – 

Bukovice – Domašov – chaty Výrovka a Šerák – Ramzová – Lipová- lázně – Jeseník) [29] 

Cyklotrasa Nad údolím Desné (délka trasy je 51 km, velmi náročná obtíţnost, lokality trasy: 

Loučná nad Desnou– Přemyslov – Kouty nad Desnou – Dlouhé Stráně – Loučná nad Desnou) 

Cyklotrasa Za jesenickým Skřítkem i do lázní (délka 44 km, velmi náročná trasa: Šumperk – 

Hraběšice – Skřítek – Vernířovice – Maršíkov – Velké Losiny – Vikýřovice – Šumperk) [57] 

4.3.8 Myslivost  

Myslivost je souborem činností konaných v přírodě ve vztahu k volně ţijící zvěři jako 

součásti ekosystému a spolková činnost vedoucí k udrţení a rozvíjení mysliveckých tradic 

a zvyků jako součásti českého národního kulturního bohatství. Myslivost plní i hospodářskou 

úlohu tím, ţe vytváří rovnováhu mezi potřebami ochrany ţivočišných druhů, jejich četností 

a omezením nepříznivých vlivů, které některé druhy zvěře svými ţivotními projevy způsobují.  

Základní podmínkou pro uznání honitby je dosaţení minimální výměry 500 ha  

souvislých honebních ploch. Obora je druhem honitby. Území okresu Jeseník je rozděleno 

na 53 honiteb, z toho je 7 obor a právo myslivosti je vykonáváno na celkové ploše 63 371 ha. 

Nachází se zde zvěř daňčí, černá, srnčí, jelení, mufloní, kamzičí, baţantí a zaječí. [30] 
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4.3.9 Přírodní zajímavosti 

Obří kameny 

 Obří kameny jsou nápadná skalní skupina asi ve dvou třetinách cesty z Vraţedného 

údolí na Šerák, kde okolí skal je zajímavé výskytem minerálů andaluzitu a staurolitu. [16] 

 

Národní přírodní rezervace Šerák – Keprník  

 Ve vrcholové oblasti Šeráku a Keprníku se nachází nejstarší přírodní rezervace u nás. 

Nyní má rezervace rozlohu 1170 ha. Porost horských smrků v okolí má pralesní ráz a stromy 

jsou porostlé lišejníky. Vzácné rostliny rostou na mnoha vrchovištích a v okolí skalních 

skupin. Přírodní rezervací nás provede devítikilometrová naučná stezka Koprníček, která 

je nazvaná podle rostlinky, jeţ zde kdysi hojně rostla a vyuţívala se jako koření. Neustálým 

sběrem jí ale značně ubylo a dnes se vyskytuje uţ jen místy ve vrcholových místech Jeseníků. 

Stezka Koprníček byla otevřena sdruţením Pradědova země. [16] 

 

Skalní okno na Červené hoře  

 Ke skalnímu útvaru tvořenému staurolitickým svorem se dá jít po ţluté značce 

od Bílého sloupu nebo ze sedla Vřesovka. Tmavohnědé krystaly staurolitu jsou tvrdší neţ 

okolní svor a vyčnívají nad jeho plochu v podobě lesklých sloupců nebo typických kříţových 

srůstů. Skalní okno se nachází na okraji přírodní rezervace Sněţná kotlina, která je jediným 

karovým údolím na severní straně Jeseníků. Tato rezervace není přístupná. Můţeme dále 

pokračovat na Červenohorské sedlo nebo sejít po zelené značce do Bělé pod Pradědem. [16] 

 

Sedlo Skřítek 

 Sedlo Skřítek je známým výchozím bodem pro turistiku, cykloturist iku a běţkařské 

tůry do oblasti Jeseníků. Najdeme tu největší jesenické rašeliniště tundrového rázu s řídkým 

porostem břízy karpatské, vzácnými rostlinami a obojţivelníky, ale i kamennou sošku skřítka. 

Sedlo Skřítek je zhruba 2,5 km dlouhá a několik desítek metrů široká plošina. [16] 

 

Ztracené kameny  

Je to zajímavý kvarcitový skalní útvar s balvanovými proudy v jihozápadním úbočí 

hory Pecný. Skála je tvořena devonským kvarcitem, který je pokryt šupinkami chloritoidu. 

Skalní útvar je přístupný po zelené turistické značce od sedla Skřítek. Z vrcholu Ztracených 

kamenů je nádherný výhled na Hraběšickou vrchovinu, Šumpersko a Králický Sněţník. [31] 
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Velká kotlina 

 Od Petrových kamenů vede modře značená cesta do Velké kotliny, která je botanicky 

nejcennější oblastí Jeseníků. V létě její údolí rozkvétá neuvěřitelnou pestrostí různých druhů 

rostlin a v zimě zde bývá aţ dvacetimetrová vrstva sněhu. Pasou se zde také kamzíci horští, 

kterým hrozilo vyhubení, protoţe pojídají ohroţené druhy rostlin. Nakonec tu mohou zůstat, 

ale musí se hlídat jejich počet. Velká kotlina je nazývána botanickou zahradou Jeseníků. [16] 

 

Vřesová studánka  

 Nachází se asi 3,5 km severozápadně od Červenohorského sedla. Nad značenou 

turistickou cestou jsou základy s litinovým kříţem a pod cestou stojí kamenná kaplička. [16] 

 

Čertovy kameny 

 Tato skalní skupina vznikla vyvětráním pegmatitové ţíly z okolních měkkých svorů. 

Ve vrcholové části skály, zajištěné ţeleznými stupy a řetězy, se nacházejí skalní mísy, malé 

skalní okno a dvě skalní křesla. Na chatě Čertovy kameny, která je vyuţívána především 

horolezci, se jednou ročně koná horolezecká akce s muzikou tzv. Čerťákovský Satan. [16] 

 

Petrovy kameny 

 Tyto skály jsou chráněnou přírodní rezervací a vyskytují se zde vzácné druhy rostlin. 

Pod Petrovými kameny se nachází sjezdovky, kde se nejdéle na Moravě drţí přírodní sníh. 

Délka lyţařské sezóny zde však většinou není určována sněhovými podmínkami, ale ochránci 

přírody. V této oblasti se dříve kutaly kovy. Prý se zde údajně scházely na sabaty čarodějnice, 

které měly milostné pletky s čerty. [16] 

 

Praděd 

 Je nejvyšší horou Moravy (1492 m n. m.) a je mnohem snadněji dosaţitelný neţ hora 

Sněţka. Praděd tvoří střed Jeseníků a vybíhají z něj tři mohutné horské hřbety. Na Praděd 

můţeme šplhat soutěskou Bílé Opavy nebo se můţeme nahoru nechat vyvézt kyvad lovou 

dopravou z Karlovy Studánky či ze sedla Hvězda. Od Ovčárny pěšky nebo na běţkách to 

jsou nahoru jen 2 km po pěkné cestě a stejně daleko je to i ze Švýcárny. Na vrcholu Pradědu 

nahradil někdejší kamennou rozhlednu televizní vysílač se širokým ochozem, kam se dá vyjet 

i výtahem. Při dobré viditelnosti je moţné zahlédnout také Tatry, hory v Polsku a Krkonoše. 

Součástí 162 m vysokého televizního vysílače je tedy rozhledna (75 m), ale i restaurace 

a hotel.  Pod vrcholem se zachovaly dva hraničníky - biskupský a lichtenštejnský. [16] 
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Jeskyně Na Špičáku 

 Tato skalní skupina je národní přírodní rezervací s původním porostem tisu. Ve svých 

útrobách ukrývá jeskynní systém téměř bez krápníkové výzdoby, s chodbami neobvyklého 

srdčitého tvaru, které vznikly koncem doby ledové erozí mramoru tavnými vodami. 

V podzemí se zachovaly nápisy rudkou z husitských dob. Je zde i bezbariérový přístup. [16] 

 

Jeskyně Na Pomezí 

Jeskyně vznikly erozí mramoru a byly objeveny při těţbě kamene v roce 1933. Mají 

bohatou krápníkovou výzdobu z mohutných krápníků a kaskád a z celkových 1000 m chodeb 

je dnes přístupných 530 m. Nejzajímavějším útvarem je velký stalaktit ve tvaru srdce. [16] 

 

Rešovské vodopády  

 Jsou údajně nejkrásnější vodopády v Jeseníkách a nachází se 10 km od Rýmařova 

na říčce Huntavě v přírodním parku Sovinecko. Vodopády jsou tvořeny kaskádovitými stupni, 

z nichţ nejvyšší má 10 m. Po červené značce můţeme dále pokračovat na hrad Sovinec. [16] 

 

Národní přírodní rezervace Rejvíz - Mechové jezírko a horská osada Rejvíz 

 Asi v půlce cesty mezi Jeseníkem a Zlatými Horami se nachází v nadmořské výšce 

780 m horská osada Rejvíz. Obec byla zaloţena roku 1768, ale ještě o dvacet pět let později tu 

byly postaveny jen tři domy. Aţ koncem 18. století se objevily důvody k osídlení této obce, 

zejména tedy těţba dřeva a hornictví. V okolí se dobývala ţelezná ruda. Roku 1808 

byl poloţen základní kámen kostela Jména Panny Marie, který byl uţ o rok později vysvěcen.  

 Hned za hranicemi osady je moţno se vydat po naučné stezce do Národní přírodní 

rezervace Rejvíz, která chrání největší moravské rašeliniště, které vzniklo v prameništi Černé 

Opavy. Haťový chodník nás zavede k Velkému mechovému jezírku. Jeho okolí je porostlé 

borovicí blatkou s podrostem rašeliníku a vyskytují se zde i vzácné druhy rostlin. Ţije zde 

na 200 druhů ţivočichů, především hmyzu. Trasa vede od penzionu Rejvíz a je dlouhá 3 km.  

 Penzion Rejvíz je nejzajímavější stavbou v osadě. Jeho nejstarší částí z doby kolem 

roku 1795 je výčep s vinárnou, který si také uchoval svoji původní podobu. Roku 1890 zde 

bydlel jesenický truhlář Josef Brauner se svojí ţenou Annou. Jejich syn Alfréd jako amatérský 

řezbář později vyzdobil penzion různými soškami, vyřezávanými dřevěnými tapetami 

a mnoha dalšími doplňky. Mezi nejzajímavější díla patří ţidle, které mají místo klasického 

opěradla podobu některého ze stálých hostů. Vyrobil jich asi osmdesát, ale zachovalo se jich 

jen několik. Před pár lety byla tradice obnovena a tak se zde začaly objevovat nové ţidle. [14] 
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 Obr. 4.14 Rejvíz - Mechové jezírko a Rešovské vodopády  

  

Dostupné z: http://stezky.unas.cz/index2ns.htm [cit. 2012-02-26], [32] 

Dostupné z: http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php [cit. 2012-02-26], [21] 

 

 Obr. 4.15 Praděd a Keprník  

  

Dostupné z: http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php [cit. 2012-02-26], [21] 

 

 Obr. 4.16 Šerák a Vřesová studánka  

  

Dostupné z: http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php [cit. 2012-02-26], [21] 

http://stezky.unas.cz/index2ns.htm
http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php
http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php
http://www.jeseniky.net/fotogalerie.php
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5. UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ A ANALÝZA POSKYTOVATELŮ 

VENKOVSKÉ TURISTIKY V JESENÍKÁCH  

5.1 Ubytovací zařízení 

 Pro všechny, co chtějí v Jeseníkách strávit svoji dovolenou či proţít pěkný víkend, 

je k dispozici mnoho ubytovacích zařízení poskytujících různé sluţby. Máme na výběr z celé 

řady ubytovacích středisek, jako jsou hotely, penziony, horské chaty a chalupy, priváty, 

apartmány, lázeňské domy nebo i ranče, farmy a venkovské statky nabízející sluţby 

venkovského rázu. Přehled ubytovacích zařízení – viz příloha č. 5.  

 

5.2 Analýza poskytovatelů venkovské turistiky 

 Pro svůj výzkum, týkající se poskytovatelů venkovské turistiky v Jeseníkách, jsem si 

vybrala těchto dvanáct zařízení:   

 

Apartmán Pod Koberštejnem 

Apartmán s koňskou stájí se nachází na samotě pod zříceninou hradu Koberštejn 

v lokalitě Rejvíz. Apartmán s vlastním vchodem se skládá ze dvou třílůţkových loţnic, 

obytného prostoru s dobře vybavenou kuchyní, jídelním koutem a sociálním zařízením. Je zde 

televize se satelitem a wifi připojení na internet. K dispozici je i místnost pro uloţení kol, lyţí, 

venkovní zahrada s ohništěm a dětskými atrakcemi, moţnost zapůjčení kol, běţek, sáněk, 

dětské postýlky, ţidličky, vozíku za kolo apod. Dále je zde moţnost vyjíţděk na koních, 

vyzkoušet si v keramické dílně vlastnoruční výrobu keramiky a vyuţití sauny pro 3-4 osoby. 

Okolí je ideální pro cykloturistiku, pěší turistiku, běţkování, houbaření, sběr borůvek aj. [33] 

 

Tab. 5.1 Ceny ubytování v Apartmánu Pod Koberštejnem 

   Pronájem na 3 noci a více             Pronájem kratší než 3 noci 

Termín Apartmán/noc Termín Apartmán/noc 

3.1. – 31.3. 1400 Kč 3.1. – 31.3. 1500 Kč 

1.4. – 15.6. 1200 Kč 1.4. – 15.6. 1300 Kč 

16.6. – 15.9. 1300 Kč 16.6. – 15.9. 1400 Kč 

16.9. - 15.12. 1200 Kč 16.9. - 15.12. 1300 Kč  

16.12. - 27.12.  1600 Kč 16.12. - 27.12.  1800 Kč 

28.12. - 2.1. 2200 Kč 28.12. - 2.1.       - 

Zdroj: http://www.podkoberstejnem.cz/ [cit. 2012-03-12], [33] 

http://www.podkoberstejnem.cz/


 

39 
 

Ranč OREL 

Ranč Orel se nachází v katastru obce Česká Ves v CHKO Jeseníky.  Nabídka sluţeb – 

celoroční ubytování v dřevěných chatkách, stravování (snídaně, polopenze, plná penze), 

pořádání dětských táborů (v červenci 2012 se uskuteční 3 turnusy, maximální počet účastníků 

na jeden turnus je 40 dětí, délka pobytu je 10 dní), chov a prodej koní, pořádání různých akcí 

a koňských dostihů, jízdárna a projíţďky na koních po CHKO Jeseníky. V okolí je k dispozici 

asi 30 km koňských stezek. Chaty jsou pro čtyři osoby, jsou zatep lené a vybavené 

elektrickým topením. Maximální ubytovací kapacita je 40 osob. K  dispozici je i venkovní 

bazén a stylová restaurace Steak saloon, zaměřená na steaky, mexická jídla a grilování. [34] 

 

Tab. 5.2 Ceny na Ranči Orel   červen - září      říjen - květen  

Vyjíţďky na koních nocleh/os. se snídaní 250 Kč 350 Kč  

15 min./ 100 Kč nocleh s polopenzí 350 Kč 450 Kč 

30 min./ 180 Kč nocleh s plnou penzí 450 Kč 550 Kč 

1 hod./ 350 Kč cena za psa/den 50 Kč 50 Kč 

půldenní/ 800 Kč  ustájení koně/den 100 Kč 100 Kč 

celý den + oběd/ 1600,- stanování osoba/den 50 Kč 50 Kč 

Zdroj: http://www.ranc-orel.cz/ [cit. 2012-03-12], [34] 

 

Ranč Eden 

Privát s vlastním vchodem je součástí venkovského stavení stojícího na samotě 

nedaleko města Jeseník. Ubytování je umoţněno v jedné větší místnosti s 12 místy pro spaní, 

kde součástí je i stůl s lavicí a ţidlemi, společenská místnost s televizorem, vybavená 

kuchyňka, sociální zařízení a předzahrádka s letním posezením. K dispozici je zde také 

ohniště s posezením, louka pro hry, prostory pro stanování, přírodní nádrţ ke koupání, 

ale i nabídka odborné kondiční a rekondiční péče přímo na ranči. V zimě se tu nachází mnoho 

běţkařských tras a lyţařských vleků ve vzdálenosti 1 - 15 km. [35] 

 

Tab. 5.3 Ceny ubytování na Ranči Eden 

osoby od 12 let - 200 Kč/noc ubytování na 7 a více nocí sleva 20 Kč/noc 

děti od 2 do 12 let - 150 Kč/noc ubytování na 1 - 2 noci přiráţka 50 Kč/noc 

děti do 2 let - zdarma cena za psa 50 Kč/den 

Zdroj: http://www.eden-jeseniky.cz/ [cit. 2012-03-12], [35] 

 

http://www.ranc-orel.cz/
http://www.eden-jeseniky.cz/
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Penzion Josefův dvůr 

Penzion se nachází v krásném prostředí CHKO Jeseníky v obci Ostruţná. Ubytování 

pro hosty je umoţněno ve dvou čtyřlůţkových apartmánech. Apartmány mají samostatný 

vchod. Vybavení apartmánu - obývací pokoj s kuchyní a lednicí, loţnice, televize a sociální 

zařízení. Součástí penzionu je chovná stanice staroanglického ovčáka a stáj s koňmi. Můţeme 

tu strávit krásné chvíle mezi mnoha domácími a hospodářskými zvířaty, podnikat pěší výlety, 

projíţďky na kole, na koních aj. V okolí je řada lyţařských vleků a běţkařských tras.  

Ceny ubytování na den: Ţlutý apartmán - 1200 Kč a Modrý apartmán 1400 Kč. [36] 

 

Farma Petr Strnad 

Sportovně-rekreační areál při soukromé farmě v Kociánově se nachází v CHKO 

Jeseníky. Nabídka sluţeb – celoroční provoz, 50 lůţek k ubytování (300 Kč/noc), vlastní 

sociální zařízení, tenisový kurt, squash, bowling, kuţelky, badminton, fitness, hřiště, půjčovna 

kol, raket a lyţí. Farma je zaměřena na chov koní a chov masného skotu, který i prodává. 

V okolí se nachází mnoho turistických a běţkařských tras, cyklotras a lyţařských vleků. [37] 

 

Ekologická farma Morava  

Rodinná farma se nachází v místní části Komňátka a je zaměřena na ekologické 

zemědělství. Poskytované sluţby – celoroční ubytování (k dispozici jsou tři apartmány, kaţdý 

po dvou pokojích, celková kapacita farmy je 14 lůţek + moţnost přidání přistýlek), plně 

vybavená kuchyň s jídelnou - po dohodě lze zajistit snídaně a přípravu ostatních jídel, 

vyjíţďky na koních, výuka jízdy na koních a prodej koní. Farma je zaměřena na chov 

masného skotu a chov koní. V okolí jsou příhodné podmínky pro běţkování a v létě pro pěší 

turistiku a cykloturistiku. V zimě je 100 m od farmy k dispozici také lyţařský vlek. [38] 

 

Tab. 5.4 Ceny na Ekologické farmě Morava  

Termíny/os./noc Pobyt 1 – 3 noci 4 a více nocí Vyjížďky na koni Cena za osobu 

1.6. - 30.9. 280 Kč 250 Kč vyjíţďka kroková 200 Kč/hodina  

1.10. - 30.11. 250 Kč 240 Kč vyjíţďka klusová  250 Kč/hodina  

1.12. - 20.12. 330 Kč 290 Kč vyjíţďka cvalová  300 Kč/hodina  

21.12. - 2.1. ceny dle dohody ceny dle dohody výcvik s trenérem 300 Kč/hodina  

3.1. - 31.3. 330 Kč 290 Kč - - 

1.4. - 30.5. 250 Kč 240 Kč - - 

Zdroj: http://www.farmamorava.cz/ [cit. 2012-03-12], [38] 

http://www.farmamorava.cz/
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Ekofarma Babočka  

Ekofarma Babočka se nachází v Podlesí. Rodina obhospodařuje 150 ha luk, kde 

je pěstováno ekologické seno dodávané pro lesní zvěř, do ZOO a chovatelům koní. Na farmě 

jsou také ekologicky chovány krávy plemena Hereford a ovce. Farma je zakládajícím členem 

svazu ekologických zemědělců PRO-BIO a její doplňkovou činností je agroturistika, 

ekoturistika, sběr léčivých rostlin a vlastní ekologická zahrada. Sluţby – k dispozici je 6 lůţek 

s vybavenou kuchyní a sociálním zařízením, wifi připojení na internet, praní prádla, hřiště 

pro děti, stolní tenis, půjčování kol a sportovních potřeb aj.  V okolí jsou značené turistické 

trasy, běţkařské trasy a lyţařské sjezdovky. Farma spolupracuje se sousedy, kteří umoţňují 

vyjíţďky na koních. Ceny ubytování: dospělý 300 Kč/noc, děti do 10 let 200 Kč/noc a děti 

do 2 let zdarma. Celý apartmán (4+2 lůţka) - 1200 Kč v létě a 1350 Kč v zimě/noc. Jízda 

na koni - 150 Kč/hod. [39] Turisté se mohou podílet na sekání trávy, sklizni sena, sběru bylin 

a pomáhat na  zahrádce. Z domácích produktů je tu moţno ochutnat jablka, med a maso. [40] 

 

Ranch M – Václav Merta 

Ranch M se nachází v obci Vernířovice. Rodina se zabývá pastevním odchovem 

strakatých huculských koní. Poskytované sluţby – celoroční ubytování přímo v budově ranče, 

kapacita 10 lůţek, vlastní sociální zařízení, společná kuchyň, výuka jízdy na koni a turistické 

vyjíţďky na koni do hor (jízdy na 1 hodinu aţ 14 dnů). Ranch M – Václav Merta otevřel dne 

12. 6. 1997 „1. Mezinárodní jezdeckou stezku“ -  „Jeseníky – Beskydy“ (200 km). [41]  

Dále Václav Merta organizuje hipotrasu Vernířovice – Malá Morávka a zpět. Stezka 

je součástí náročnějšího přechodu Jeseníky-Beskydy a vede přes hlavní hřeben Hrubého 

Jeseníku do Malé Morávky. Cílem trasy je zařízení Agroturistika Ljuba Kielarová, kde 

se přes noc načerpají síly před zpáteční cestou. Délka trasy je 21 km a převýšení 632 m. [42]   

Tab. 5.5 Ceny – Ranch M 

dospělý 250 Kč/noc vyjíţďka na koni 250 Kč/hodina  

děti do 10 let 230 Kč/noc jezdecká turistika 1700 Kč/den 

Zdroj: http://www.ranch-m.cz/ [cit. 2012-03-12], [41] 

 

Farma Štědrákova Lhota  

Sluţby - celoroční ubytování, 8 lůţek (150 Kč/noc), jízda na koních, lyţařský areál, 

agroturistika a ekoturistika. Majitelé vybudovali nový lyţařský areál Panorama. Na farmě 

jsou chovány krávy a koně. V okolí je krásná příroda, kde se dají podnikat různé pěší výlety, 

cyklovýlety, běţkařské tůry a můţeme si i zdejší pobyt zpestřit amatérským rybolovem. [43] 

http://www.ranch-m.cz/
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Agroturistika Ljuba Kielarová - Malá Morávka 

Rodinná farma zaměřená na ekologické zemědělství se nachází v Malé Morávce. 

Sluţby – celoroční nabídka ubytování (k dispozici tu jsou čtyři pokoje - dva s vlastním a dva 

se společným sociálním zařízením a v jednom z nich je i kuchyňský kout), společenská 

místnost s televizí, krbem a klavírem, poskytování stravovacích sluţeb, moţnost pomáhání 

s přípravou pokrmů, poznání řady zvířat, o které můţeme při pobytu pečovat, půjčovna kol, 

sauna, stolní tenis, jízda na koních a v zimě moţnost projíţďky na velkých saních taţených 

koněm. Na farmě najdeme koně a dále i ovce, kozy, králíky, slepice a kachny.  V okolí jsou 

lyţařské vleky, běţkařské a turistické trasy, cyklotrasy a nedaleko se dá také rybařit. [44] 

Tab. 5.6 Ceny - Agroturistika Ljuba Kielarová  

ubytování se snídaní 320 Kč/noc děti od 2 do 10 let sleva 50% z ubytování 

s polopenzí 450 Kč/noc děti od 10 do 15 sleva 10% z ubytování 

s polopenzí + balíček  520 Kč/noc jízda na koni 200 Kč/hodina  

s vlastním vařením 250 Kč/noc jízda v saních 400 Kč/hodina  

poplatek za psa 50 Kč/den sauna na 90 min. 100 Kč/osoba 

Zdroj: http://kielarova.ecn.cz/ [cit. 2012-03-12], [44] 

 

Penzion Hamříkova stáj 

Penzion se nachází v obci Dolní Moravice a patří mezi průkopníky agroturistiky. 

Ubytovací kapacita je 35 lůţek. V penzionu se nachází restaurace, letní zahrádka, společenská 

místnost, pivnice, sauna, masáţní vana, kulečníky, šipky, ruské kuţelky, stolní te nis, hřiště 

na volejbal a tenis, minigolfové a badmintonové hříště. Moţnost poznání ţivota koní, jejich 

ustájení, chov, projíţďky na koních a výuka v jezdeckých kurzech. V okolí jsou vybudovány 

zajímavé turistické, běţkařské a cykloturistické trasy. Moţnost pořádání relaxačních 

a firemních pobytů pro podnikatele a také různých sportovních akcí. Pro lyţaře je nedaleko 

penzionu nově postavený lyţařský areál Avalanche. Cena apartmánu je v sezóně 1500 Kč/den 

a mino sezónu 1200 Kč/den. Polopenze: dospělý - 180 Kč/den a děti do 15 let - 140 Kč. [45] 

 

Ranch Viktorie 

Ranch se nachází na okraji Šumperka. Sluţby – moţnost ubytování v nedalekém 

penzionu nebo přenocování ve stanu či karavanu přímo na ranči, nabídka volných prostor 

ve stájích k ustájení koní (70 – 100 Kč/den), pastviny a ohrady pro koně, jezdecký oddíl, 

projíţďky a turistika na koních ve formě westernového stylu, prodej koní, pořádání různých 

akcí a během celého roku jsou koně k dispozici pro zpestření kulturních programů. [46]  
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6. VÝSLEDKY PRŮZKUMŮ, ZHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ 

6.1 Průzkum poskytovatelů venkovské turistiky v Jeseníkách 

Kontakty a informace o dvanácti vybraných zařízeních poskytujících venkovskou 

turistiku jsem získala z jejich internetových stránek a propagačního materiálu s názvem 

Venkovská turistika v Olomouckém kraji, kterou vydal Olomoucký kraj.  

 Můj výzkum započal tím, ţe jsem vytvořila pro tato zařízení dotazník - viz příloha 

č. 6. Po vytvoření dotazníku jsem obvolala zmíněné provozovatele s prosbou, ať odpoví na 

mé otázky, které jsem jim poslala ve formě dotazníku na jejich e-mail. Někteří slíbili, ţe 

dotazník vyplní a někteří zavěsili s odpovědí, ţe je pořád někdo obtěţuje s vyplňováním 

a zodpovídáním otázek a ţe ţádné informace neposkytují.  

 Pět provozovatelů mi zpět poslalo na e-mail vyplněný dotazník, jeden  majitel mi 

otázky zodpověl přes telefon a se dvěma provozovateli jsem vedla osobně řízený rozhovor.  

 Výsledky dotazníku – odpovědi osmi provozovatelů venkovských zařízení:  

 všichni tito provozovatelé zařízení poskytují celoroční ubytování, 50% provozovatelů 

(tj. 4) ubytovává hosty v apartmánech, které jsou součástí venkovského zařízení, 

pátý z provozovatelů ubytovává návštěvníky přímo na ranči, šestý v penzionu, sedmý 

v dřevěných chatkách a osmý v privátu, který je rovněţ součástí venkovského stavení,  

 50% venkovských zařízení má ubytovací kapacitu 6-10 lůţek, 25% 11-20 lůţek 

a dalších 25% má k dispozici pro hosty více neţ 30 lůţek,  

 pouze 25% provozovatelů poskytuje svým návštěvníkům stravování (kde hosté 

preferují polopenzi) a 75% provozovatelů stravování neposkytuje a hosté si vaří sami,  

 100% provozovatelů odpovědělo, ţe nejčastějšími návštěvníky bývají rodiny s dětmi, 

 75% hostů se zde ubytovává na 4-7 dní, 25% návštěvníků přijíţdí na víkendy,  

 do 75% zařízení nejezdí cizinci (jen do jednoho jezdí Holanďané a do dalšího Poláci),  

 75% provozovatelů si nenajímá zaměstnance, vystačí si s rodinou, 

 nejvíce turistů přijíţdí v létě a pak v zimě, nejméně jich přijíţdí na jaře a na podzim,  

 u 75% provozovatelů hosté nejvíce vyţadují jízdy na koních, u 25% pak pěší turistiku,  

 všichni tito provozovatelé se propagují na internetu, 75% z nich také spolupracuje 

s informačními centry a dva spolupracují i s cestovními kancelářemi a agenturami,  

 75% provozovatelů vlastní koně, 50% chová hospodářská zvířata (skot a ovce), 

jeden z majitelů chová různá domácí zvířata a dva provozovatelé pěstují seno,  

 pouze dva provozovatelé prodávají koně a jeden majitel seno a maso (skot),  

 50% provozovatelů plánuje do budoucna nějaký další rozvoj svého objektu a sluţeb. 
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6.2 Výsledky dotazníkového šetření veřejnosti 

 Vytvořila jsem dotazník pro veřejnost – viz. příloha č. 7 a umístila jej na internetové 

stránky dotazníkové sluţby www.vyplnto.cz. Webovou adresu mého dotazníku jsem vyvěsila 

na sociální sítě a zároveň si vytiskla odkazy, které jsem osobně rozdala respondentům 

a poţádala je o vyplnění. Zde byl dotazník vyvěšen od 19.2.2012 do 18.3.2012 a za tuto dobu 

mi jej vyplnilo 185 respondentů. Grafické znázornění výsledků - viz příloha č. 8. 

Ze získaných odpovědí vyplývá, ţe: 

 téměř tři čtvrtiny respondentů ví, co je venkovská turistika, agroturistika, ekoturistika,  

 49% respondentů takovou dovolenou nevyzkoušelo a ani je to neláká, 37% by si to 

rádo vyzkoušelo a jen 14% má uţ nějaké zkušenosti s tímto typem turistiky, 

 na otázku: „Jak často jezdíte do Jeseníků?“, mi 39% respondentů odpovědělo, ţe 

do Jeseníků jezdí alespoň jednou ročně, 37% vícekrát ročně a 24% tam nejezdí vůbec,  

 více jak polovina respondentů jezdí do Jeseníků za pěší turistikou, třetina jezdí lyţovat 

a další místa zaujímá cykloturistika a běţkování, agroturistika zahrnuje pouhých 0,5%,  

 jen 57% návštěvníků se zde ubytovává a zůstává přes noc,  

 nejoblíbenějším typem ubytovacího zařízení jsou horské chaty a penziony,  

 co se týká Jeseníků, téměř polovina odpověděla, ţe zná trochu tuto oblast, čtvrtina 

je zná dobře, další čtvrtina by si je přála poznat lépe a jen 4% Jeseníky vůbec nelákají,  

 při pobytu 44% respondentů preferuje polopenzi, 31% si vaří samo, 13% se stravuje 

v restauračních zařízeních v okolí a 6% vyţaduje plnou penzi nebo pouze snídaně,  

 nejoblíbenějším ročním obdobím pro návštěvu hor je léto a zima,  

 naprosté většině návštěvníků (tj. 93%) připadají Jeseníky atraktivní,  

 více jak polovina respondentů (tj. 58%) odpověděla, ţe tyto hory jsou dobře značené,  

 26% si myslí, ţe jsou Jeseníky dobře propagovány, 29% si myslí, ţe ne a zbylí neví,  

 45% z těch, co mi vyplnili dotazník, jezdí lyţovat do Jeseníků, 20% sem nejezdí 

lyţovat a 35% respondentů odpovědělo, ţe nelyţuje vůbec, 

 64% odpovídajících preferuje na horách pěší turistiku a zbylých 36% zimní sporty,  

 pouze 36% respondentů bylo na pobytu v některých lázních v Jeseníkách, 

 na dotazník mi odpovědělo 72% ţen a 28% muţů, polovina odpovídajících byla 

ve věku 19 – 25 let, odpovědělo mi 45% studentů a 41% zaměstnaných,  

 naprostá většina tj. 64% respondentů bydlí v Olomouckém kraji.  

http://www.vyplnto.cz/
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6.3 SWOT analýza Jeseníků 

Tab. 5.7 SWOT analýza Jeseníků 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Cenově dostupná destinace  

 Vysoký potenciál pro udrţitelný CR 

 Mimořádný potenciál přírody a krajiny 

včetně přírodních zdrojů 

 Významná tradice lázeňství 

 Hustá síť informačních center a odborné 
znalosti jejich zástupců  

 Image regionu - zejména pro zimní 

sporty, horskou turistiku a lázeňství 

 Dobré podmínky pro tvorbu 
produktových balíčků  

 Dobré turistické značení 

 Mnoho ubytovacích a stravovacích 
zařízení 

 Velký počet venkovských zařízení 

vlastnících koně a nabízejících 
projíţďky, výuku a turistiku na koních 

 Dobrá pozice a garance kvality práce 
Sdruţení cestovního ruchu Jeseníky  

 

 Nedostatečná marketingová podpora  

a propagace Jeseníků 

 Okrajovost regionu v rámci ČR 
a nízká hustota osídlení 

 Nízká nabídka sluţeb a produktů 

cestovního ruchu vybízející turisty 
k vícedennímu pobytu v Jeseníkách  

 Nedostatečná spolupráce 
Olomouckého a Moravskoslezského 

kraje při propagaci Jeseníků 

 Nedostatečná tvorba produktových 

balíčků a rozvoj doplňkových sluţeb  

 Nízká podpora rozvoje tradic  

 Nízká kvalita poskytovaných sluţeb  

 Neexistence statistických dat 

cestovního ruchu v Jeseníkách 

 Nedostatečná informovanost turistů 
o cestovním ruchu v Jeseníkách 

 Nedostačující propagace 

poskytovatelů venkovské turistiky 

 

PŘÍLEŢITOSTI OHROŢENÍ 

 Vyuţití rozvoje domácího CR 

 Rostoucí zájem o šetrné formy CR 

 Vyuţití nových forem marketingové 

komunikace 

 Změna preferencí při výběru dovolené  

 Podpora rozvoje tradic, festivalů atd.  

 Podpora regionálních výrobků 

 Omezené finanční prostředky 

 Ztráta konkurenční výhody (rostoucí 

cena bez rostoucí kvality) 

 Rostoucí konkurence okolních destinací 
(např. Beskydy, Slovensko aj.) 

 Nedostatečná ochota spolupráce 
subjektů poskytujících sluţby CR 

 Úbytek turistů a jejich přenocování  
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Zdroj: Osobně získané informace od Sdruţení cestovního ruchu Jeseníky a vlastní šetření 

 Nárůst počtu zahraničních návštěvníků 

 Rozvoj agroturistiky a její propagace  

 Získání finančních prostředků a dotací 
pro rozvoj destinace a na její propagaci 

 Rozšíření nabídky doplňkových sluţeb  

 Vytvoření jednotného informačního 

systému a zvýšení spolupráce Jeseníků 
s Moravskoslezským krajem 

 Slevy pro studenty, seniory aj.  

 Zvýšení propagace v ČR i v zahraničí 

 

 Migrace obyvatelstva 

 Rostoucí vandalismus 

 Zájem obyvatel ČR pouze o zahraniční 
a exotické dovolené 

 Stále rostoucí ceny a ekonomická krize  

 Nedostatečná podpora a propagace CR 

 Nedostačující jazyková vybavenost 
pracujících v oblasti cestovního ruchu 

 Nezájem a neochota pracovníků CR 
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6.4 Zhodnocení dotazníkových šetření a doporučení 

Z mého dotazníkového šetření vyplývá, ţe Jeseníky patří k oblíbeným horám naší 

republiky. Více jak polovina respondentů jezdí do Jeseníků za pěší turistikou a třetina jezdí 

lyţovat, coţ koresponduje s tím, ţe k nejoblíbenějším ročním obdobím patří léto a zima. 

To, ţe více lidí preferuje pěší turistiku před lyţováním, je podle mě způsobeno tím, 

ţe lyţování je poměrně drahý sport a pěší turistika na horách nás nestojí skoro ţádné výdaje. 

I přesto, ţe je lyţování drahé, patří stále k té nejpopulárnější formě zábavy a odpočinku.  

V Jeseníkách se nachází mnoho lyţařských středisek, přičemţ k nejoblíbenějším 

střediskům patří podle odpovídajících nový skiareál v Koutech nad Desnou, skiareál Praděd, 

Ramzová, Červnenohorské sedlo a skiareál Karlov – Malá Morávka. 

Z technických památek patří k nejoblíbenějším Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé 

Stráně, Zámek a Ruční papírna Velké Losiny a hrad Sovinec. Mezi oblíbené přírodní 

zajímavosti patří Jeskyně Na Špičáku, Jeskyně Na Pomezí, Praděd a Naučná stezka Rejvíz.  

Více jak polovině respondentů připadají Jeseníky dobře turisticky značené. Díky 

Klubu českých turistů je zde opravdu dobré značení a mnoho informačních panelů a tabulí.  

26% respondentů si myslí, ţe jsou Jeseníky dobře propagovány, 29% připadá, ţe ne 

a zbylí odpověděli, ţe neví. Podle Sdruţení cestovního ruchu Jeseníky není turistická oblast 

Jeseníky dostatečně propagována. Sice je k dispozici celá řada informačních materiálů, 

ale je nízká informovanost turistů o cestovním ruchu v této oblasti. Informace by se mě ly 

snáze dostat k veřejnosti. Jeseníky by měly být více propagovány na tuzemských 

i zahraničních veletrzích a různých prezentačních akcích cestovního ruchu. Navrhla bych 

vydání nových propagačních materiálů, které by byly k dispozici po celé České republice 

formou nabídky informačních center, cestovních kanceláří a cestovních agentur. Existuje 

mnoho webových stránek o Jeseníkách na internetu, ale na kaţdé z nich najdeme jiné 

informace. Proto bych také navrhla vytvořit jednotný informační webový systém na internetu. 

Jeseníky - Sdruţení cestovního ruchu usiluje o dobré jméno a rozvoj kvality sluţeb CR 

v Jeseníkách a má na starosti také jejich propagaci. Myslím si, ţe problémem nedostatečné 

propagace můţe být i to, ţe se Jeseníky nacházejí na území dvou krajů. Kdyby tyto kraje více 

spolupracovaly a propagovaly Jeseníky společně, přineslo by to určitě řadu zlepšení.  

Jen 57% odpovídajících se v Jeseníkách ubytovává a zůstává přes noc. Podle mého 

názoru je to z toho důvodu, ţe 64% respondentů bydlí v Olomouckém kraji a dojíţdění do hor 

je vyjde levněji, neţ kdyby se tu měla např. celá rodina ubytovat. Nejoblíbenějším typem 

ubytovacího zařízení jsou horské chaty a penziony, coţ také odpovídá velkému počtu těchto 
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zařízení nacházejících se v Jeseníkách. Při pobytu nejvíce odpovídajících preferuje polopenzi 

nebo si vaří samo. Určitě bych doporučila rozšíření sluţeb těchto zařízení. Na hosty by také 

určitě udělalo dobrý dojem, kdyby tato zařízení nabízela nějaké místní speciality.  

Co se týká poskytovatelů venkovské turistiky v Jeseníkách, jejich současnou hlavní 

činností je nabídka ubytovacích sluţeb. Agroturistika je pro návštěvníky spíše jen doplňkovou 

činností. Z mého dotazníkového šetření veřejnosti vyplývá, ţe do Jeseníků jezdí pouhých 

0,5% respondentů za cílem provozovat zde agroturistiku. Ke zmíněným poskytovatelům 

přijíţdí hosté s cílem ubytovat se tu, provozovat pěší turistiku a projíţďky na koních, v zimě 

pak kvůli lyţování. Polovina respondentů odpověděla, ţe je neláká aktivní dovolená na farmě 

a agroturistika. Proto tedy tato zařízení nabízí návštěvníkům agroturistiku jako doplňkovou 

činnost a většina poskytovatelů vlastní koně, protoţe o ty mají hosté největší zájem.  

V ČR není agroturistika tak rozšířena jako v jiných zemích, proto si myslím, ţe řada 

lidí ani neví, co to agroturistika je a ţe jsou nějaké moţnosti proţít takto zaměřenou 

dovolenou. Propagace této formy turistiky by se měla určitě zvýšit, aby o ní lidé měli více 

informací a vyvolalo to v nich případný zájem zkusit si tento typ dovolené. Poskytovatelé 

venkovské turistiky by měli více spolupracovat s informačními centry, cestovními 

kancelářemi a agenturami a nespoléhat se jen na ústní doporučení a reklamu na internetu. 

Venkovská turistika a agroturistika by měla být více propagována jak na internetu,  

tak i na veletrzích cestovního ruchu v České republice i v zahraničí. 

 

Doporučení: 

 zvýšit propagaci a marketingovou podporu Jeseníků,  

 rozšířit nabídku sluţeb – zejména doplňkových, aby zde turisté zůstávali delší dobu,  

 zvýšit kvalitu stravovacích a ubytovacích sluţeb,  

 zlepšit spolupráci Olomouckého a Moravskoslezského kraje při propagaci Jeseníků,  

 více podporovat místní tradice, výrobky a speciality,  

 více informovat české i zahraniční turisty o moţnostech, které Jeseníky nabízí a také 

zvýšit informovanost o moţnostech venkovské turistiky a agroturistiky,  

 zvýšit propagaci a nabídku sluţeb poskytovatelů venkovské turistiky a agroturistiky,  

 zavedení jednotného webového informačního systému,  

 zvýšit spolupráci subjektů poskytujících sluţby cestovního ruchu, 

 rozšířit jazykové znalosti pracujících v oblasti cestovního ruchu,  

 získat finanční prostředky pro rozvoj oblasti a na její propagaci.  
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7. ZÁVĚR 

Z mého dotazníkového šetření vyplývá, ţe Jeseníky patří k oblíbeným horám naší 

republiky. Nachází se zde velké mnoţství přírodních, kulturních a technických zajímavostí, 

která zaujmou kaţdého návštěvníka. Pro milovníky zimních sportů je zde k dispozici celá 

řada lyţařských středisek a běţkařských tras. Pro ty, co jezdí do hor raději v létě, je tu 

nespočet značených turistických pěších tras a také mnoho cyklotras.  V Jeseníkách jsou 

provozovány i cyklobusy, jako např. cyklobus, který jede z Olomouce přes Šternberk, 

přírodní park Sovinecko, Rýmařov, Karlov a Hvězdu na Ovčárnu. Jeseníky jsou také 

významným lázeňským místem. Nachází se zde Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník, 

Lázně Karlova Studánka, Lázně Dolní Lipová, Lázně Velké Losiny a Lázně Bludov.  

Pro všechny, co chtějí v Jeseníkách strávit svoji dovolenou, je k dispozici mnoho 

ubytovacích a stravovacích zařízení poskytujících různé sluţby. Máme na výběr z celé řady 

ubytovacích středisek, jako jsou hotely, penziony, horské chaty a chalupy, priváty, apartmány, 

lázeňské domy nebo i ranče, farmy a venkovské statky nabízející sluţby venkovského rázu.  

Podle Českého statistického úřadu Jeseníky zaznamenaly v loňském roce růst počtu 

návštěvníků o 6,5% a udrţely krok s celorepublikovým průměrem 5,7% nárůstu návštěvníků. 

To znamená přes 11 tisíc nových návštěvníků. Také počet nocí, které turisté v Jeseníkách 

strávili, mírně vzrostl na celkových 813 tisíc nocí. V roce 2011 tedy podle Českého 

statistického úřadu do Jeseníků zavítalo na 182 tisíc turistů, z toho bylo 15 tisíc cizinců. 

Informační centra v Jeseníkách navštěvují nejvíce zahraniční turisté z Polska a Německa. 

Co se týká poskytovatelů venkovské turistiky v Jeseníkách, jejich současnou hlavní 

činností je nabídka ubytovacích sluţeb. Agroturistika je pro návštěvníky spíše jen doplňkovou 

činností. Ke zmíněným poskytovatelům přijíţdí hosté s cílem ubytovat se tu, provozovat zde 

pěší turistiku a projíţďky na koních, v zimě sem pak turisté jezdí kvůli lyţování. Jeseníky 

i venkovská turistika a agroturistika by měly být více propagovány jak na internetu, 

tak na různých prezentačních akcích a veletrzích cestovního ruchu v ČR i v zahraničí.  

V České republice se konají různé veletrhy cestovního ruchu, jako jsou např. 

mezinárodní veletrhy GO a REGIONTOUR v Brně, Holiday World v Praze nebo TOURISM 

EXPO v Olomouci. Česká republika je propagována i na veletrzích v zahraničí, a to např. 

v Německu, Rakousku, Polsku, Rusku a na Slovensku.  

 

Cíl bakalářské práce povaţuji za splněný. Věřím, ţe má práce můţe poslouţit jako zdroj 

informací pro návštěvníky Jeseníků či pro informační centra nacházející se v této oblasti. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

aj. – a jiné 

apod. – a podobně  

atd. – a tak dále 

°C  - stupeň celsia 

cit. – citováno 

CK  - cestovní kancelář  

CR – cestovní ruch 

č. – číslo 

ČR – Česká republika 

ECEAT CZ - Evropské centrum pro eko agro turistiku 

E-mail – elektronická pošta 

ETAG  - Evropská skupina pro cestovní ruch 

ETC  - Evropská komise cestovního ruchu  

EUTO - Evropský svaz odborníků cestovního ruchu 

ha – hektar 

hod. – hodina 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

ISBN - international standard book number (mezinárodní standardní číslo knihy) 

Kč – koruna česká 

km – kilometr 

km
2
 – kilometr čtvereční 

m – metr 

min. – minuta  

m n. m.  - metrů nad mořem 

např. - například 

NS – naučná stezka 

obr. – obrázek 

odst. - odstavec 

os. – osoba 

PL - Polsko 

popř. – popřípadě 

s. - strana 

SAPARD - Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova  

Sb. – sbírka 
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sv. – svatý 

SWOT (ze slova SWOT analýza) – jednotlivá písmena znamenají: strengths – silné stránky, 

weaknesses – slabé stránky, opportunities – příleţitosti, threats – hrozby 

tab. - tabulka 

tj. – to je 

tzv. – takzvaný 

VŠB – TUO - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  

vyd. - vydání 

WTO - Světová organizace cestovního ruchu 

WTTC - Světová rada cestování a cestovního ruchu 
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