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1 Úvod 

 Tato diplomová práce se zabývá rozvojem cestovního ruchu na území Novojičínska. 

Cestovní ruch je v dnešní době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví u nás, má 

značný vliv na zaměstnanost, platební bilanci, socioekonomický rozvoj regionů, podílí se  

na tvorbě hrubého domácího produktu a má dopad na příjmy místních rozpočtů. Novojičínsko 

se nachází v podhůří Beskyd a je součástí Moravskoslezského kraje. Samotné město Nový 

Jičín a jeho okolí má velmi výhodné strategické umístění nabízející spoustu možností pro 

rozvoj cestovního ruchu.  

 Hlavním cílem práce je vyhodnocení dosavadního vývoje území v oblasti cestovního 

ruchu a možné návrhy a doporučení pro rozvoj budoucí. Hodnocení je provedeno z hlediska 

finančního přehledu čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie, návštěvnosti města, 

a také ze strany samotných obyvatel Novojičínska pomocí dotazníkového šetření.  

 Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části, na část teoretickou zahrnující dvě 

kapitoly a část praktickou. 

Úvodní teoretická část diplomové práce se zabývá rozvojem cestovního ruchu a jeho 

financováním. Definuje cestovní ruch, popisuje trh, poptávku, nabídku a služby v turismu, 

vztah mezi cestovním ruchem a regionálním rozvojem a možnosti financování veřejným  

a soukromým sektorem.  

 Druhá teoretická kapitola představuje samotný potenciál cestovního ruchu na 

Novojičínsku. Charakterizuje přírodní potenciál, kulturně-historický potenciál, základní 

turistickou infrastrukturu, doprovodnou turistickou a dopravní infrastrukturu.  

Poslední kapitola, tedy praktická část, obsahuje přehled realizovaných  

a rozpracovaných projektů v oblasti cestovního ruchu spolufinancovaných Evropskou unií  

a zhodnocení jejich přínosu. Další podkapitola zobrazuje vývoj návštěvnosti města Nový Jičín 

a poté následuje marketingový výzkum, jehož data byla získána na základě dotazníkového 

šetření. Závěr kapitoly je věnován návrhům a doporučením pro budoucí rozvoj území 

Novojičínska v oblasti cestovního ruchu.  

 Teoretická část diplomové práce vychází především z odborné literatury. Analytická 

část je zpracována z internetových stránek města, Regionálního informačního servisu, dat 

poskytnutých Informačním centrem a pomocí vlastního dotazníkového šetření. Celá 

diplomová práce byla konzultována s vedoucím živnostenského odboru města Nový Jičín, 

pod který spadá i cestovní ruch.   
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2 Rozvoj cestovního ruchu a jeho financování 

V dnešní době roste cestovní ruch obrovským tempem, a to jak v oblasti ekonomické, 

tak sociální. Je podstatnou součástí moderní společnosti, jelikož umožňuje člověku uspokojit 

některé z jeho potřeb. Úvodní kapitola je zaměřena na obecné vymezení cestovního ruchu a 

jeho definování, dále popisuje poptávku a nabídku na trhu cestovního ruchu, služby a 

následně charakterizuje samotný způsob rozvoje turismu1 a možnosti financování. 

2.1 Obecná formulace cestovního ruchu 

 Cestování existovalo od počátku času, kdy primitivní lidé pátrající po divoké zvěři 

překonávali dlouhé vzdálenosti a vyhledávali zdroj obživy a ošacení nutné pro přežití. Napříč 

historií, lidé cestovali za účelem obchodu, náboženského přesvědčení, války nebo migrace. 

Největší rozmach nastal ve 20. století díky průmyslové revoluci a vzniku letecké dopravy. 

Tento nárůst vedl k rozvoji nového odvětví, turismu. Cestovní ruch se stal, jako významné 

odvětví příjmů, zájmem světových vlád, jelikož poskytuje nejen nové pracovní příležitosti, 

snižování nezaměstnanosti, ale především celkovou prosperitu. „K základním podmínkám 

vzniku a rozvoje cestovního ruchu patří svoboda pohybu, volný čas, volné finanční prostředky 

a existence potenciálu s odpovídající infrastrukturou.“ Palátková, Zichová (2011, s. 17), 

(Theobald, 1994) 

 Cestovní ruch umožňuje každoročně obrovské mase lidí opustit jejich místa trvalého 

bydliště za účelem rekreace, poznání, styku s lidmi a celé řady jiných pozitivních důvodů. 

Hlavním motivem tohoto pohybu je potřeba záměrné změny prostředí, jež napomáhá 

uspokojit například nezbytnost odpočinku, klidu, pohybu, poznání, kulturních a estetických 

zážitků nebo seberealizace. Turismus je výraznou složkou spotřeby obyvatelstva a stále více 

se stává zřetelným ekonomickým fenoménem. Aby účast na cestovním ruchu mohla být 

realizována, je potřeba zabezpečit širokou škálu ekonomických činností jako jsou služby  

a zboží. Cestovní ruch zároveň nabízí příležitosti pro podnikání a napomáhá rozvoji 

regionálních celků, národních ekonomik i ekonomiky světové. Je složitým 

socioekonomickým jevem, který zasahuje do ekonomických i mimoekonomických oblastí 

společnosti. Složitost a mnohostrannost turismu poskytuje různé přístupy k jeho pojetí  

a zkoumání. V teorii a praxi se jedná o: 

                                                 
1 Slovo „turismus“ je anglického, resp. francouzského původu ze slova tour a znamená okružní cesta. Výrazy 
„turismus“ a „cestovní ruch“ se dají považovat za synonyma. 
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• ekonomické hledisko, které zkoumá cestovní ruch z pohledu ekonomických 

procesů potřebných k zajištění zájmu lidí na cestovním ruchu i ze stanoviska 

účinků na ekonomiku státu, regionů a světové ekonomiky, 

• ekologické hledisko, jež hodnotí vzájemný vztah cestovního ruchu a životního 

prostředí (včetně jeho ochrany) a samotný potenciál území, 

• geografické hledisko, které se zaobírá vazbou cestovního ruchu na geografické 

prostředí, významem tohoto prostředí v rámci rozvoje a vztahem mezi místy 

bydliště a místy cestovního ruchu, 

• sociologické a psychologické hledisko, všímající si vztahů člověka k cestovnímu 

ruchu, jeho potřebám, motivům účasti. Charakterizuje jednotlivé vztahy mezi 

účastníky a vztahy mezi účastníky a místním obyvatelstvem.  

 

Mimo tyto vědní disciplíny má cestovní ruch vazby i k celé řadě dalších disciplín jako 

např. klimatologie, hydrologie, demografie, atd. Z toho vyplývá, že turismus je nutno 

zkoumat a vědecky chápat především z hlediska širokého pojetí jeho společenských 

souvislostí, jak tvrdí Indrová a kol. autorů (2004).    

2.1.1 Definice cestovního ruchu 

 Přesná definice cestovního ruchu je poměrně obtížná, jelikož je to jev mnohooborový 

a průřezový. V průběhu vývoje se mění i přístup k definování a vymezení tohoto složitého 

jevu. Za mezník pro zkoumání a definování cestovního ruchu je považována definice 

švýcarských profesorů Hunzikera a Krapfa z roku 1942. Cestovní ruch definují jako 

„souhrnné označení vztahů a jevů vznikajících na základě cesty a pobytu nerezidentů, pokud 

se pobytem nesleduje usídlení a pokud s ním není spojena žádná výdělečná činnost.“ 

Palatková, Zichová (2011, s. 11). 

 Další významné definice vznikly na Mezinárodní konferenci o statistice cestovního 

ruchu v kanadské Otavě, pořádané v červnu roku 1991 Světovou organizací cestovního ruchu 

(WTO). Na této konferenci bylo konstatováno, že cestovní ruch současné doby je kromě 

světového obchodu, významný pro ekonomický, kulturní a sociální rozvoj národních celků.  

 Podle Indrové a kol. autorů (2004, s. 12) je cestovní ruch definován jako „činnost 

osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí, a to na dobu 

kratší než jeden rok, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti 

v navštíveném místě.“ 
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 Pásková a Zelenka (2002, s. 45) ve svém výkladovém slovníku definují turismus jako 

„komplexní společenský jev, jako souhrn aktivit účastníků cestovního ruchu, souhrn procesů 

budování a provozování zařízení se službami pro účastníky cestovního ruchu včetně souhrnu 

aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajišťují, aktivit spojených s využíváním, rozvojem  

a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejně správních aktivit a reakce 

místní komunity a ekosystémů na uvedené aktivity.“ 

2.1.2 Typologie cestovního ruchu 

 Dle Indrové a kol. autorů (2004) se cestovní ruch v odborné literatuře nejčastěji člení 

na formy, v nichž dominuje především hledisko motivů účasti a druhy, které zohledňují 

převážně jevový průběh turismu a způsob realizace. Avšak v samotné praxi dochází 

k prolínání obou těchto hledisek a mezi autory odborných publikací chybí určitá jednota. 

Vzhledem k této nejednotnosti bude dále používán společný pojem „typ cestovního ruchu“.  

 S ohledem na výše uvedené lze cestovní ruch rozdělit podle následujících kritérií (viz 

obrázek 2.1):  

Obr. 2.1: Typy turismu 

 
Zdroj: vlastní zpracování podle Palatková, Zichová (2011) 

 

TYPY 
TURISMU 

DLE:

Místa 
realizace

Vztahu k 
platební 

bilanci státu

Plátce 
nákladů

Způsobu 
zabezpečení 

cesty a 
pobytu

Věku 
účastníků

Délky pobytu

Převažujícího 
prostředí

Převažujícího 
motivu
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• Místo realizace je území, na kterém cestovní ruch probíhá. Člení se na domácí 

cestovní ruch, zahraniční cestovní ruch (může být výjezdový, příjezdový, 

tranzitní), mezinárodní cestovní ruch, cestovní ruch světový (souhrn veškerého 

výjezdového a příjezdového turismu světa) a cestovní ruch světa (souhrn domácího 

a zahraničního cestovního ruchu všech států světa), 

• platební bilance státu se podle vlivu zahraničního turismu rozlišuje na aktivní 

(zahrnuje příjezdy zahraničních návštěvníků, příliv deviz do platební bilance státu 

díky jejich výdajům na produkty) a pasivní (zahrnuje výjezdy obyvatel určitého 

státu do zahraničí, dochází k odlivu devizových prostředků, který záporně 

ovlivňuje platební bilanci), 

• plátce nákladů člení turismus na komerční (veškeré náklady se hradí 

z disponibilního příjmu domácnosti účastníka turismu) a sociální (část nákladu je 

hrazena za přispění nějaké organizace či instituce), 

• zabezpečení cesty a pobytu - dle tohoto kritéria se zohledňuje, který subjekt 

organizuje cestu a pobyt, může to být tedy cestovní ruch organizovaný  

a neorganizovaný, 

• kritérium věk účastníků vychází z předpokladu, že každé věkové skupiny mají 

jiné potřeby, požadavky nebo omezení. Dělí se na cestovní ruch dětí, mládeže, 

rodin s dětmi, osob v produktivním věku bez účasti dětí, seniorů, 

• délka pobytu může být jednodenní, krátkodobá (zpravidla do 3 přenocování) 

nebo dlouhodobá (více než 3 přenocování, v rámci domácího turismu omezen na 

délku 6 měsíců, v rámci mezinárodního na délku 1 roku), 

• s převažujícím prostředím pobytu souvisejí odlišné nároky na služby a cestovní 

ruch se člení na městský, venkovský (agroturismus, ekoagroturismus, chataření, 

chalupaření) a ve střediscích cestovního ruchu (vázán na resorty lázeňské, 

sportovní, přímořské, horské, či zábavní), 

• posledním typem turismu je kritérium převažujícího motivu, důvodu cesty. 

Jedná se o motivy značně subjektivně specifické nebo záměrně skryté. Dle Světové 

organizace turismu (UNWTO) se používá následující členění: osobní (patří sem 

dovolená, volný čas, rekreace, dále potom návštěva příbuzných a známých, 

vzdělání a školení, zdravotní turismus, náboženský a poutní turismus, nákupní 

turismus, tranzitní turismus) a obchodní a profesní turismus (pracovní setkání, 
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motivační pobyty, kongresy a konference, výstavy, veletrhy a uspořádané akce). 

(Palatková, Zichová, 2011) 

2.2 Trh, poptávka a nabídka cestovního ruchu 

2.2.1 Trh cestovního ruchu 

 Palatková, Zichová (2011) tvrdí, že trh turismu má plnou řadu specifik, převážně je 

trhem služeb, i přes poměrně vysoký procentuální podíl spotřebních výdajů za zboží  

ve vztahu k celkovým spotřebním výdajům v rámci turismu. Turismus je závislý  

na přírodních a kulturně-historických atraktivitách, jež jsou místně vázány. Z tohoto faktu 

vyplývá, že přesouvání podnikatelské aktivity do jakékoli jiné destinace a možnost 

přizpůsobení nabídky koncovému spotřebiteli jsou značně omezeny. Distribuční cesty jsou 

zde opačné, protože poptávka se musí kvůli uspokojení svých potřeb přesunout do místa 

nabídky. Trh je dále ovlivněn sezónností, která je dána změnami klimatických podmínek, ale 

také fondem volného času během roku i týdne. Cestovní ruch, oproti jiným hmotným statkům 

a některým službám, je realizován a spotřebováván ve shodném čase a prostoru. Prodej je více 

či méně časově oddělen od spotřeby. Účastník cestovního ruchu požaduje na trhu 

komplexnost zážitků nad vyhledáváním jednotlivých služeb.  

 Trh cestovního ruchu je velmi citlivý na faktory vnějšího prostředí. Následující faktory 

svým působením ovlivňují trh:  

• politické a bezpečnostní faktory (volný pohyb osob, mírové uspořádání světa, 

válečné konflikty, terorismus, epidemie, přírodní katastrofy, podpora rozvoje 

turismu), 

• ekonomické faktory (ekonomický růst, disponibilní důchod jednotlivce, 

rozdílná ekonomická úroveň zdrojové a cílové země, měnový kurz, fond 

volného času), 

• demografické faktory (nárůst populace, stárnutí populace, změny tradiční 

struktury rodiny, měnící se role žen), 

• technicko-technologické faktory (pokrok v oblasti letecké dopravy, 

informačních technologií jako internet, mobilní komunikační prostředky), 

• sociální faktory (daňová politika dané země, vládní transfery), 

• ekologické faktory (přirozená atraktivita prostředí). (Palatková, Zichová, 2011) 
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2.2.2 Poptávka v cestovním ruchu 

 Poptávku v turismu je dle Malé (1999, s. 64) možné chápat jako „projev potřeb 

účastníka turismu podložený koupěschopností neboli ochotu účastníků turismu směnit určité 

množství peněz za statky turismu.“ Potřeba je jedním ze základních článků motivačního 

procesu a z hlediska psychologie se dá rozdělit do dvou základních skupin. Potřeby jsou 

vrozené, neboli biologické a získané. Poptávka je vyvolána na základě snahy uspokojit 

některou z potřeb.  

 Z pohledu turismu lze rozdělit potřeby do dvou základních skupin: potřeby motivační 

nebo primární – regenerace fyzických a psychických sil, poznání v širším slova smyslu, 

sociální kontakty, profesní motivy. Tyto potřeby jsou považovány za rozhodující, jelikož 

motivují k účasti na cestovním ruchu. Za druhé jde o potřeby, jejichž uspokojení podmiňuje 

předchozí realizace potřeby a samy o sobě nejsou cílem účasti na turismu. Jedná se o tzv. 

realizační nebo sekundární potřeby – potřeba stravování, přechodného ubytování apod. 

 V oblasti poptávky existují určité trendy, jež ji formují. Jako první trend se velmi často 

zmiňuje globalizace a v souvislosti s turismem jsou uváděny dva základní prvky: teritoriální 

expanze turismu v globálním měřítku a standardizace a homogenizace trhu. První zmiňovaný 

prvek souvisí s rozvojem technologií. Vedle rozvoje dopravy, který přispěl k časové  

a prostorové dosažitelnosti destinací, je podstatný především rozvoj informačních technologií. 

Poskytují snadnou dostupnost informací a výrazně napomáhají k efektivní komunikaci. 

Druhým uvedeným prvkem je vzrůstající standardizace a homogenizace trhu jako důsledek 

celosvětového sjednocování vkusu, životního stylu a vyhledávaných produktů. Je to ovšem 

prvek diskutabilní, jelikož požadavek je diferencovaná a individuální záležitost. Další trend 

v oblasti poptávky v cestovním ruchu je fragmentace. Díky kvantitativním výzkumům bylo 

zjištěno, že mnoho účastníků cestovního ruchu realizuje během jednoho roku více cest, ovšem 

počet dní v rámci jedné cesty se snižuje. Tento trend se dá vysvětlit tak, že na jedné straně 

roste životní úroveň, ale na straně druhé je určitá část populace vystavena nadměrnému 

psychickému stresu, což vyžaduje častější regeneraci. Životní prostředí je jedním  

ze základních podmínek k uskutečnění cestovního ruchu. V současné době je pozorovatelné 

odklonění se od masového turismu k individuálnímu. Ohleduplnost k životnímu prostředí 

je tedy dalším trendem a v souvislosti s touto tendencí se hovoří o udržitelném rozvoji 

cestovního ruchu. Následující trend v oblasti poptávky se týká rychlých změn životních 

stylů. Účastnící turismu se více zaměřují na tzv. růstové potřeby, kdy kromě návštěvy 

zahraniční destinace touží po možnosti naučit se něco nového, rozšířit si obzory, 
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experimentovat, podporovat kreativitu nebo objevovat věci v přírodě. Významně se zde 

promítá péče o fyzické a psychické zdraví jedince. Změna poměru masových turistů 

k turistům individuálním je další trend v oblasti poptávky po cestovním ruchu. Příčinou je 

rozvoj dopravních a komunikačních technologií, ale také velice individuální požadavky 

návštěvníků. Tento fakt klade velký důraz na důkladnou znalost trhu a následné zacílení všech 

složek marketingového mixu. V souvislosti s velkou rozdílností poptávky se objevují 

požadavky na nové typy dovolených. Tyto dovolené by měly být tematicky zaměřeny a měly 

by reflektovat široké spektrum zájmů. Poslední z trendů pojednává o zvýšených požadavcích 

na kvalitu. Neznamená to přímo luxus, ale jde spíše o hloubku prožitku, naplnění míry 

očekávání. Tyto požadavky jsou dány vyšší vzdělaností a zkušenostmi účastníků cestovního 

ruchu. (Palatková, Zichová, 2011) 

2.2.3 Nabídka v cestovním ruchu 

 Podle Malé (1999, s. 45) „jsou předmětem nabídky v turismu objekty představované 

souhrnem atraktivit, služeb, hmotných statků a užitečných efektů, které jsou v určitém místě  

a čase k dispozici pro uspokojení potřeb účastníků turismu a které prodávající chtějí na trhu 

turismu realizovat.“  

Atraktivita cílových míst a vybavenost cílových míst jsou dvě podstatné součásti 

nabídky v turismu. První zmiňovaná bývá nazývána primární, a to proto, že je cílem účasti  

na turismu a uspokojuje primární potřeby. Atraktivity se zpravidla dělí do 3 následujících 

skupin: primární přírodní atraktivity, primární atraktivity vybudované/organizované, které 

jsou výsledkem činnosti člověka, účelově vybudované/organizované atraktivity. Přírodní 

atraktivity mají schopnost přilákat návštěvníky do destinací na delší cesty, jež mají obvykle 

pobytový charakter. Jedná se např. o destinace horské nebo pobřežní. Další skupinou jsou 

atraktivity vybudované (organizované), které nebyly primárně vybudovány pro účely 

cestovního ruchu, ale v současné době jsou takto využívány. Typickým příkladem mohou být 

památky UNESCO. Atraktivity vybudované k jiným účelům než realizaci turismu se člení na 

architektonické a technické atraktivity (hrady, zámky, moderní a lidová architektura, 

technické památky, archeologická naleziště, památníky apod.), vybudované přírodní 

atraktivity (přírodní parky, zahrady, botanické a zoologické zahrady), kulturní a sportovní 

atraktivity (muzea, galerie, kulturní a historická místa, hudební, divadelní a filmové festivaly, 

sportovní události, folklór, řemesla apod.) a sociální atraktivity (způsob života lidí, tradice  

a obyčeje, regionální gastronomie apod.). Poslední skupinou jsou atraktivity vybudované  
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či navržené zejména pro účely turismu. Tato skupina motivuje návštěvníky jak k delšímu, 

tak kratšímu pobytu. Jedná se o tematické parky (Disneyland, Legoland, atd.), lázeňská 

střediska, sportovní areály (lyžařské, golfové, atd.) a kongresové nebo incentivní akce. 

Druhou součástí nabídky je vybavenost cílové destinace. Vybavenost a služby destinace 

poskytují servis při uspokojení sekundárních potřeb. Právě z tohoto důvodu bývá tato nabídka 

označována jako sekundární. Vybavenost cílové destinace lze rozdělit na: suprastrukturu  

a infrastrukturu. Nejdůležitější součásti suprastruktury je sektor ubytovacích a stravovacích 

služeb, jež budou podrobně popsány později. Vedle těchto dvou nejdůležitějších součástí sem 

patří i neméně důležité jako sportovně-rekreační, kulturně-společenské, bankovní, 

směnárenské, pojišťovací, informační, zdravotnické služby. Infrastruktura je většinou 

členěna na dopravní a veřejnou. Pod dopravní infrastrukturu spadají silniční a železniční sítě, 

letecké koridory, veřejná doprava, přilehlé parkovací plochy a odpočívadla. Pod veřejnou 

infrastrukturu patří vodovody, kanalizace, osvětlení, telekomunikace, odvozy odpadu apod. 

(Palatková, Zichová, 2011). 

 Současné trendy na straně nabídky jsou všeobecně známy a uváděny celou řadou 

odborníků, následující výčet uvádí Vanhove (2005, s. 93), jedná se o: „neustále rostoucí 

konkurenci, právní, majetkové a marketingové propojování firem, rostoucí význam zejména 

informačních technologií, rostoucí význam brandingu, větší pozornost frekventovaným 

turistům – řízení ve vztahu se zákazníky a nově vznikajícím produktům.“ Každoročně 

vstupují na trh cestovního ruchu nové destinace. Je to dáno zvyšující se ekonomickou úrovní a 

vhodným potenciálem, na základě čehož dochází k prudkému rozvoji turismu dané destinace. 

Stávají se dopravně dostupné v důsledku technologického rozvoje a svůj podíl mají i 

informační technologie, jež přinášejí snadnou přístupnost informací o daném místě. Současné 

století je charakterizováno stále ostřejšími konkurenčními boji destinací. Koncentrace je 

pravděpodobně hlavním současným trendem v oblasti cestovního ruchu, nejzřetelněji se tato 

skutečnost projevuje v oblasti letecké dopravy. Podobné procesy probíhají i například 

v hotelovém průmyslu. Právní, majetkové a marketingové sdružování je jednak reakcí na 

konkurenci, ale také je výsledkem globalizace. Jejím cílem je zvýšit přidanou hodnotu 

zákazníkovi, snížit náklady a také kontrolovat určitou část trhu a samotnou profitabilitu. 

Rozvoj informačních technologií má obrovský dopad na cestovní ruch. Nejvýznamnější 

prvky v oblasti informačně-komunikačních technologií jsou internetové informačně-

rezervační systémy. S brandingem (tvorbou/politikou značky) souvisí úzce umisťování na 

trhu. Pozice, kterou destinace na trhu zaujme, je ovlivněna tím, jaké stanovisko k ní zaujmou 

návštěvníci. Obecně značky šetří zákazníkův čas, jelikož mu napomáhají snáze se orientovat 
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na trhu a snižují riziko koupě. V řízení ve vtahu se zákazníky je potřeba znát co nejpřesněji 

preference, potřeby a chování a využívat stále dokonalejší technologie, díky nimž lze 

provádět tzv. segmentaci a následně poskytovat konkrétní produkty a personalizované služby. 

Ve snaze uspokojit co největší spektrum zákazníků vznikají stále nové produkty na trhu. 

Obecně se dá říci, že produkty se v posledních letech zaměřují především na zdravý životní 

styl, ekologii a zážitkové formy turismu. Vedle produktů určených co největší mase 

spotřebitelů jsou vyvíjeny i specifické produkty (Palatková, Zichová, 2011).  

2.3 Služby v cestovním ruchu 

 Služby se v posledních několika letech staly významnou součástí národního 

hospodářství i mezinárodního obchodu a podíl služeb na tvorbě hrubého domácího produktu  

a celkové zaměstnanosti je jedním z důležitých ukazatelů vyspělosti ekonomiky. Trh 

cestovního ruchu je zejména trhem služeb. Jednou ze základních vlastností služeb je 

nehmotnost (pokud nemají materializovanou podobu). Další vlastností je pomíjivost, jež 

souvisí právě s nemateriální povahou služeb. Pomíjivost znamená nemožnost jejich 

skladování, služba je produkována až v momentě poptávky po ní a spotřebovává se v určitém 

čase na určitém místě. Neoddělitelnost je dalším rysem služeb a platí u tzv. služeb osobních. 

Poslední obecnou vlastností je jejich heterogenita (Palatková, Zichová, 2011). Podle Malé 

(1999, s. 55) „mají služby v turismu některé další charakteristické rysy, jako například: 

produkce a spotřeba jsou časově vázány, jsou vázány na místa s výskytem atraktivit, jsou 

poskytovány obvykle jako komplex, z pohledu spotřebitele jsou zastupitelné, mají výrazný 

sezonní charakter“.  

 Z funkčního hlediska dělíme služby: 

• dopravní služby, 

• ubytovací služby,  

• stravovací služby, 

• lázeňské služby, 

• zprostředkovatelské služby, 

• společensko-kulturní služby, 

• sportovně-rekreační služby, 

• animační služby, 

• směnárenské služby, 

• obchodní služby, 
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• komunální služby,  

• průvodcovské služby, 

• pojistné služby, 

• bezpečnostní služby,  

• další veřejné služby (Orieška, 1999). 

 

V následujících podkapitolách budou obsáhleji popsány ubytovací, stravovací  

a dopravní služby, jelikož představují základní podmínku pro rozvoj cestovního ruchu.  

2.3.1 Ubytovací služby 

 Ubytovací služby se dají charakterizovat jako přechodné ubytování mimo místo 

trvalého bydliště. Rozvoj ubytovacích zařízení je spojen s politickými, hospodářskými  

a sociálními změnami ve společnosti, jež působí na pohyb obyvatelstva mimo místo jejich 

trvalého bydliště.  

 S rozvojem cestovního ruchu dochází postupně ke členění ubytovacích zařízení podle 

jejich úrovně a rozsahu. Dělí se podle mnoha kritérií:  

• podle velikosti 

- malá, od 5 – 100 pokojů 

- střední, od 101 – 250 pokojů 

- velká, od 251 pokoje výše, 

• podle doby provozu 

- celoroční  

- sezónní, 

• podle umístění 

- městská zařízení 

- lázeňská zařízení 

- horská zařízení, 

- apod., 

• podle převažující klientely 

- pro obchodníky 

- rodiny s dětmi 

- sportovce 

- zařízení specializující se na kongresovou turistiku 
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- apod., 

• podle druhu zařízení a jeho funkce při uspokojování potřeb cestující veřejnosti 

- hotel (zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty) 

- hotel garni (omezený rozsah služeb, pouze ubytování a stravování) 

- motel (ubytování většinou na 1 noc pro motoristy, velká parkovací plocha) 

- botel (ubytování v trvale zakotvené lodi) 

- penzión (nejméně 5 pokojů, klidné ubytování, omezené služby) 

- turistická ubytovna (větší počet lůžek v pokoji) 

- chatová osada (ubytování výhradně v objektech provozovatele) 

- kemp (ubytovací zařízení v objektech provozovatele nebo ve vlastním  

zařízení hostů) 

- ubytování v soukromí.  

 

 Dále se rozlišují kategorie, jež určují druh ubytovacího zařízení (hotel, motel, botel 

atd.) a třídy, které vyjadřují úroveň a druh služeb (označení pomocí hvězdiček, od 1* až 5*). 

Ubytovací zařízení musí být označeno kategorií a třídou, názvem a adresou provozovatele, 

jménem vedoucího a obdobím provozu.  

 Služby v ubytovacím středisku se dají dělit na placené a neplacené. Placené si 

financuje host sám a řadí se zde např. základní ubytovací a stravovací služby, směnárenské 

služby, žehlení a čištění prádla, půjčovna sportovních potřeb, exkurze, atd. Mezi neplacené 

patří např. podávání informací, buzení hostů, úschovna zavazadel, odnesení zavazadel, 

odeslání pošty, atd. (Indrová a kol., 2004).  

Tabulka 2.1 a graf 2.1 zobrazují přehled hromadných ubytovacích zařízení podle 

kategorie ubytovacího zařízení v České republice za posledních 10 let. Jak je z tabulky a grafu 

patrné, nejvíce jsou zastoupeny penziony a to za celé 10ti leté období, dále ostatní jinde 

neuvedená ubytovací zařízení a následují ostatní hotely. Nejmenší počet ubytovacích zařízení 

zastupují hotely pětihvězdičkové.   
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Tab. 2.1: Přehled hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR 
v období 2001-2011 

Rok celkem 
hotely 
***** 

hotely 
**** 

ostatní 
hotely 

pensiony kempy 
chatové osady 

a turistické 
ubytovny 

ostatní 
jinde 

neuvedená 

2001 7 703 13 158 1 732 2 209 480 1 112 1 999 

2002 7 869 18 199 1 674 2 444 481 1 086 1 967 

2003 7 926 21 219 1 639 2 498 475 1 069 2 005 

2004 7 640 28 241 1 601 2 441 476 984 1 869 

2005 7 605 34 252 1 596 2 396 499 968 1 860 

2006 7 616 35 274 1 631 2 374 512 946 1 844 

2007 7 845 39 321 1 659 2 540 516 959 1 811 

2008 7 705 41 360 1 622 2 459 509 941 1 773 

2009 7 557 46 425 1 627 2 371 485 892 1 711 

2010 7 235 47 442 1 579 2 232 480 843 1 612 

2011 7 657 50 467 1 618 2 477 487 918 1 640 

Zdroj: vlastní zpracování, Český statistický úřad 

 

Graf 2.1: Přehled hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR 
v období 2001-2011 

 
Zdroj: vlastní zpracování, Český statistický úřad 

2.3.2 Stravovací služby 

 Další ze základních služeb, jež účastník cestovního ruchu využívá během 

přemísťování, tak i během pobytu v cílové destinaci, je stravovací služba. Formy stravování 
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mohou být individuální nebo společenské. V individuálním případě si účastník připravuje 

veškeré potřebné náležitosti sám. Jinou možnost nabízí společné stravování. Jedná se  

o hromadnou přípravu pokrmů a nápojů pro velké skupiny osob. Tato forma stravování má 

svůj společensko-ekonomický význam, jelikož přispívá k vytváření fondu volného času  

a zvyšování životní úrovně, vytváří pracovní příležitosti, dává svou spotřebou podnět 

k činnosti dalších odvětví jako potravinářství, spotřební průmysl, atd. Společné stravování lze 

realizovat jako veřejné nebo uzavřené.  

 Stravovací služby se dle systému zemí Evropské unie člení na kategorie restaurace  

a bary. Do kategorie restaurace patří provozovny typu restaurace, pohostinství, jídelní 

železniční vozy, motorest, samoobslužná restaurace, bufet, bistro, občerstvení a kiosek. 

V kategorii bary se rozlišují denní bary jako grill bar, snack bar, pizzerie, lobby bar, dále 

potom noční bary jako noční klub, varieté, diskotéka a provozovny specializované  

na podávání nápojů – vinárny, kavárny, hostince, pivnice. Na rozdíl od ubytovacích služeb se 

neprovádí žádná kategorizace podle kvality poskytnutých služeb.  

 Současný trend v oblasti stravovacích služeb je tzv. rychlé stravování. Je dáno 

především změnou životního stylu, jelikož se zvyšuje podíl osaměle žijících osob  

a bezdětných domácností, roste vzdálenost mezi místem bydliště a pracovištěm, zvyšuje se 

podíl zaměstnaných žen a celkově se zvyšuje životní tempo. Po roce 1990 se rychle rozšířila 

do České republiky síť zahraničních firem poskytující tento typ stravování a poskytující 

služby byly kvalitně odlišné. Výhodou rychlého stravování je snadná dosažitelnost, standardní 

kvalita jídla a rychlost služeb. Naopak nevýhodou může být stereotyp nabízeného sortimentu, 

působení na životní prostředí ve smyslu docházení ke zvýšené produkci plastů, přepálených 

tuků, atd.  (Indrová a kol. autorů, 2004). 

2.3.3 Dopravní služby 

 Další nezbytnou službou pro realizaci cestovního ruchu je služba dopravní a samotná 

infrastruktura má zásadní význam pro rozvoj turismu. Účastníci cestovního ruchu požadují 

zpravidla bezpečnost a pohodlí, rychlost, schopnost dosáhnout míst realizace cestovního 

ruchu, dostatečnou kapacitu dopravních prostředků a cenu odpovídající kvalitě služeb. Kvalita 

dopravních služeb je do určité míry závislá na vědeckotechnickém pokroku, jež umožňuje 

reagovat i na specifické potřeby účastníků.  

 Druhy dopravy: 

• letecká, 
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• silniční, 

• vodní, 

• železniční, 

• zvláštní druhy dopravy.  

 

Nejmladším druhem dopravy je letecká doprava. Jedná se o neodmyslitelnou součást 

mezinárodního cestovního ruchu. Mohutný rozvoj letecké dopravy napomohl zvýšit 

bezpečnost a pohodlí cestujících a postupně se začala i zvyšovat kapacita a frekvence letů. 

V současnosti jsou populární především nízkonákladové společnosti. Nejrozšířenějším 

druhem přepravy osob v cestovním ruchu je silniční doprava. Často se spojuje s leteckou, 

železniční či vodní dopravou. Frekvence a kapacita provozu se dá přizpůsobit podle aktuální 

poptávky na trhu, na kterou reagují i ceny. Vodní doprava se podle druhu používané vodní 

cesty rozlišuje na státní a vnitrozemskou a obecně se dělí na osobní a nákladní. Železniční 

doprava se řadí mezi druhy dopravy a její předností je schopnost přepravit větší počet lidí, 

zajistit pohodlí, bezpečnost i rychlost. Existují 3 druhy železniční dopravy: pravidelná 

doprava, doprava rekreačními vlaky a doprava zvláštními vlaky (např. vyhlídkové, 

nostalgické vlaky). Do skupiny zvláštní druhy dopravy patří především lanovky (pozemní, 

kabinkové, sedačkové), ozubené dráhy nebo lyžařské vleky. Všechny tyto druhy dopravy 

mohou být i vlastním cílem cestovního ruchu.  

Dalším hlediskem členění služeb je dle teritoria a to na vnitrostátní dopravu  

a mezinárodní dopravu. Z hlediska periodicity se jedná o služby v pravidelné dopravě a 

služby v nepravidelné dopravě. (Indrová a kol. autorů, 2004)  

2.4 Cestovní ruch a regionální rozvoj 

2.4.1 Územní rozvoj a cestovní ruch 

 Po mnoho let se v Evropě odehrávají snahy o koordinaci politiky územního rozvoje 

mezi jednotlivými evropskými státy. Rozvoj území totiž souvisí se všemi globálními 

problémy a Evropská unie se snaží záměrně dosáhnout vyváženého a trvale udržitelného 

rozvoje, především v posilování hospodářské a společenské soudržnosti. 

 Vzájemnou závislost mezi prostředím a rozvojem území vymezuje termín trvale 

udržitelný rozvoj. Jedná se o snahu dosáhnout kvalitnějšího života pro každého a je 

vyžadováno, aby současná generace zanechala životní prostředí ve stejně dobrých, či lepších 
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podmínkách pro generaci budoucí. Organizace World Commission of Environment and 

Developmenst (WCED) definuje „trvale udržitelný rozvoj jako takový, který uspokojuje 

potřeby současné generace, aniž by omezoval schopnost budoucích generací uspokojovat 

jejich vlastní potřeby.“ (Vaško, 2002, s. 4) 

 V oblasti cestovního ruchu se jednoznačně projevuje tendence aplikovat principy 

trvale udržitelného rozvoje v rámci regionálního rozvoje. Produkty udržitelného turismu jsou 

takové, jež fungují v harmonii s místním životním prostředím, společností a kulturou tak, aby 

z nich životní prostředí, společnost a kultura měly požitek a aby se nestaly obětí rozvoje 

cestovního ruchu. Udržitelný rozvoj turismu se nejčastěji spojuje s alternativním cestovním 

ruchem, ale lze zde zařadit většinu forem cestovního ruchu. Mezi základní charakteristické 

rysy trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu se zařazuje: 

• cestovní ruch zaměřený na kvalitu zážitků,  

• cestovní ruch, který je založen na aktivitách, které respektují charakter 

místního regionu, 

• cestovní ruch respektující a zohledňující potřeby místní komunity, 

• cestovní ruch příležitostně využívající místních zdrojů (recyklace, minimální 

spotřeba energie, řízení odpadového hospodářství), 

• cestovní ruch neomezující ostatní odvětví při uplatňování zásad udržitelnosti. 

(Vaško, 2002) 

2.4.2 Legislativa cestovního ruchu České republiky 

 Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního 

ruchu vešel v platnost 1. října 2000 a následně byl novelizován s účinností od 1. ledna 2010. 

V zákoně jsou popsány podmínky pro vydání koncesní listiny, povinné pojištění záruky, 

povinnosti cestovní kanceláře, právní úprava cestovní smlouvy, a také změna zákona  

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Novelizace zákona č. 159/1999 Sb. se týkala Obsahu činnosti horské služby a jejího 

výkonu. V letošním roce vrcholí přípravy novely tohoto zákona a v roce 2013 by měl nabýt 

platnosti. Hlavním cílem novely je zvýšení ochrany spotřebitele, jeho lepší informovanost a 

zpřesnění podmínek podnikání pro cestovní kanceláře a cestovní agentury. (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, Právo a legislativa, 2010, [online]) 

 „Ke dni 18. listopadu 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 526/1990 Sb.,  

o cenách, v platném znění. Zcela nový § 13 a) ukládá cestovním kancelářím specifické 
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povinnosti při zveřejňování nabídky a při prodeji zájezdů, a to zejména v oblasti 

informovanosti spotřebitele o konečné ceně zájezdu. Novela zákona o cenách byla uveřejněna 

pod číslem zákona 403/2009 Sb., ve Sbírce zákonů částka č. 130.“ (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Nový způsob zveřejnění konečné ceny zájezdu, 2009, [online]). 

 „Ke dni 3. prosince 2009 nabyl účinnosti zákon č. 377/2009 Sb., kterým se mění  

a novelizuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela 

vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) a měla by výrazně posílit práva osob 

se zdravotním handicapem. Osoby postižené, stejně jako kdokoliv jiný, mají nárok na rovné 

zacházení, rovné podmínky v cestování, dopravě apod.“ (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Zákon posilující postavení osob se zdravotním postižením, 2009, [online]). 

2.4.3 Politika rozvoje cestovního ruchu České republiky 

 Politika rozvoje cestovního ruchu je významný prvek národního, regionálního  

a místního plánování a dává základ pro rozvoj a řízení cestovního ruchu. Takováto politika se 

provádí na základě analýz a šetření prováděných na stávající situaci v cestovním ruchu. 

Výhody plánování:  

• vytváření a stanovení dílčích cílů a prostředků, jejich dosažení pro rozvoj 

v dané zemi, regionu, 

• rozvoj a využití přírodních a kulturních zdrojů s ohledem na zachování pro 

příští generace, 

• integrace rozvoje cestovního ruchu do ostatních státních, či regionálních 

rozvojových plánů, 

• vytváření jednotného národního základu pro rozhodování o rozvoji cestovního 

ruchu z pohledu státních či regionálních zástupců, tak i zástupců ziskových  

a neziskových organizací, 

• umožnění koordinování všech prvků turismu, 

• optimalizace a vyváženost ekonomického, sociálního i kulturního přínosu, 

• poskytnutí podpory pro efektivní koordinaci plánů mezi státem a ziskovým  

a neziskovým sektorem pro rozvoj cestovního ruchu, 

• poskytování nástrojů pro pravidelné monitorování rozvoje turismu. 

 

Účinný rozvoj a řízení cestovního ruchu vyžaduje určitá institucionální opatření. Patří 

zde organizační struktury jako např. národní marketingové organizace, regionální sdružení, 
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profesní svazy a asociace. Podstatná je také legislativa a regulační mechanismy spojené 

s turismem, jako je standardizace, licencování služeb apod. Další opatření se týká 

vzdělávacích, výchovných a tréninkových programů. Významná je dostatečná dostupnost 

kapitálu k rozvoji turistických atraktivit, služeb, zařízení a infrastruktury, aby došlo 

k přilákání finančního kapitálu. Neméně důležité jsou marketingové strategie a jednotné 

informační systémy pro turisty. (Vaško, 2002) 

 Politika turismu se člení na tzv. přímou politiku, kdy se jedná o opatření, jež byla 

zmíněna a tzv. nepřímou politiku, jež se cestovního ruchu přímo netýká, má však pro turismus 

určité důsledky (např. kulturní politika, měnová politika, politika ochrany životního prostředí 

apod.). V rámci uplatňování nástrojů politiky turismu lze vymezit nástroje na podporu 

poptávky či nabídky. Jiné členění nástrojů může být na ekonomické (finanční)  

a mimoekonomické (nefinanční), či nástroje technicko-právní a nástroje organizační. 

V národní ekonomice je třeba chápat politiku cestovního ruchu ve dvou rovinách – jako 

součást hospodářské politiky a konkrétní koncept podpory rozvoje turismu.  

a) Hospodářská politika je o přístupu administrativy k ekonomice. Součástí této 

politiky jsou pak činnosti, kdy vláda, centrální banka a další instituce využívají rozdílných 

nástrojů a kompetencí k ovlivnění ekonomického a sociálního vývoje při snaze dosažení cílů. 

Uplatňují se řídící a regulační úlohy státu. Politika turismu je potom schopna vytvářet 

podmínky pro nepřetržitý rozvoj turismu při propojení s dalšími sektory národní ekonomiky 

(průmysl a obchod, kultura, školství, atd.). 

b) Časově omezený koncept rozvoje a podpory turismu je strategický dokument se 

stanovenými cíli. Vyskytuje se na národní, regionální či lokální úrovni (např. Koncepce státní 

politiky cestovního ruchu 2007-2013). Současná politika turismu je ve vyspělých zemích i na 

úrovni EU postavena na konkurenceschopnosti destinace a udržitelném rozvoji turismu 

v destinaci.  

  

Dle Palátkové a Zichové (2011, s. 180) „je systém organizace a řízení turismu 

v České republice třístupňový, tvořený národní, regionální a místní úrovní a odvíjející se 

zejména od struktury a jednotlivých úrovní veřejné správy a legislativního rámce.“  Pro 

současné volební období (2010-2014) byl vytvořen Podvýbor pro cestovní ruch v rámci 

Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.  

 

Kromě ministerstev fungují na národní úrovni další orgány ústřední státní správy či 

příspěvkové organizace. Patří sem CzechTourism, CzechInvest, Centrum pro regionální 
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rozvoj, atd. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je výkonný ústřední orgán státní správy, 

který má kompetence v oblasti turismu. MMR bylo zřízeno 1. listopadu 1996 a ve své správě 

má finanční zdroje určené k realizaci politiky bydlení a regionální politiky, má koordinační 

funkci ve vztahu k ostatním ministerstvům a dalším ústředním orgánům, které zajišťují 

stejnou politiku. Zabezpečuje také informační a metodickou pomoc a činnost spjatou se 

zapojováním územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur. Ve vztahu 

k cestovnímu ruchu poskytuje MMR prostřednictvím oboru cestovního ruchu následující:  

• „tvorba legislativních, koncepčních a metodických podmínek pro rozvoj 

turismu včetně využívání strukturálních fondů, 

• vyhlašování programů podpory turismu, 

• sestavování (střednědobých) koncepcí rozvoje turismu na národní úrovni na 

stanové období, 

• sestavování ad hoc programů podpory, 

• příprava a aplikace správních a legislativních aktů souvisejících s cestovním 

ruchem na národní a mezinárodní úrovni, 

• využívání legislativních nástrojů při vytváření podmínek pro rozvoj turismu, 

• stanovení pravidel pro provozování cestovních kanceláří a agentur a vydávání 

stanoviska k vydání koncese pro provozování cestovní kanceláře,  

• zřízení a vykonávání kompetencí vůči národní turistické organizace Česká 

centrála cestovního ruchu – CzechTourism, 

• součinnost při dosažení lepší ochrany spotřebitele, 

• řízení kvality a struktury služeb v destinaci,  

• zajišťování a analýza statistických informací, 

• posuzování územních plánů velkých územních celků z hlediska zájmů rozvoje 

turismu, 

• výkon agendy spojené s členstvím České republiky v UNWTO a dalších 

organizacích a koordinace mezinárodních aktivit spojených s rozvojem 

turismu,  

• spolupráce s profesními a regionálními sdruženími.“ (Palatková, Zichová, 

2011, s. 182, 183) 

 

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism je příspěvkovou organizací 

MMR a svou činnost zahájila 1. dubna 1993. Hlavním cílem této organizace je obsáhlá 
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marketingová propagace destinace Česká republika na zahraničním, ale i domácím trhu 

cestovního ruchu. CzechTourism nedisponuje kompetencemi ve vztahu ke krajům či obcím, 

jeho funkce je koordinační a metodická. Spolupracuje s profesními organizacemi a je členem 

řady mezinárodních organizací a po celém světě je zastoupen v 31 zemích. Z hlediska 

marketingového provádí řadu průzkumů a analýz zaměřených na zahraniční a domácí klienty. 

CzechTourism je odpovědný za strategii značky destinace Česká republika. K propagaci na 

trhu využívá tyto druhy komunikačních nástrojů: reklama tištěná, reklama televizní  

či rozhlasová, reklama billboardová a reklama na internetu. Velice důležitým nástrojem je 

public relations v podobě konferencí, vydávání tiskových zpráv, podpora prodeje jako 

výstavy, veletrhy, workshopy, osobní prodej i přímý marketing. Zaměřuje se jak  

na komunikaci s koncovými klienty, tak na domácí a zahraniční zprostředkovatele  

a poskytovatele služeb. Agentura CzechTourism představila novou marketingovou koncepci 

cestovního ruchu na rok 2012-2015, kde hlavním cílem má být pozice Česka jako excelentní 

poznávací destinace, která patří v Evropě mezi první zvažované země pro dovolenou. 

(Palatková, Zichová, 2011, CzechTourism, Informace o CzechTourism, 2012, [online]). Další 

orgán působící na nadnárodní úrovni se nazývá Mezirezortní koordinační komise pro 

cestovní ruch. Cílem komise je integrace řízení turismu v regionech, spolupráce krajů  

i samotné zakládání poradních výborů. Tento orgán vznikl z iniciativy MMR. Celostátní 

kolegium vzniklo v roce 2009 z podnětu CzechTourism a v současné době se soustředí na 

plnění Konsolidovaného plánu podpory cestovního ruchu a řešení závažných témat brzdících 

rozvoj turismu.  

 

Na regionální úrovni se jedná o administrativně určené jednotky – kraje, které jsou 

reprezentovány krajskými úřady. Jsou to instituce, jež disponují kompetencemi vůči turismu 

na regionální úrovni na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích nebo zákona č. 131/2000 

Sb., o hlavním městě Praze. Kraje představují dle zákona č. 1/1993 Sb. vyšší stupeň územní 

samosprávy, řídí se zákonem o krajích, které ovšem neukládají povinnost rozvíjet turismus na 

daném území. Jde zde stanoven zákon o povinnosti pečovat o všestranný rozvoj daného území 

a starat se o potřeby místních občanů. Dalším druhem institucí jsou tzv. turistické regiony 

(viz obr. 2.2), které představují destinaci turismu, nejsou vymezeny administrativními 

hranicemi, ale vymezují se na základě strany poptávky (vzdálenost zdrojového trhu, vnímání, 

realizované aktivity a typy turismu) i strany nabídky (primární a sekundární nabídka). 

V současné době se v České republice nachází 17 turistických regionů.  
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Obr. 2.2: Turistické regiony v České republice 2012 

 
Zdroj: http://www.czechtourism.cz/didakticke-podklady/2-turisticky-potencial-regionu/ 

 

Dalším typem organizace jsou turistické oblasti, které jsou obdobou turistických regionů,  

a jedná se o menší celky stanovené především pro rozvoj domácího cestovního ruchu. V roce 

2012 se v České republice vyskytuje 40 turistických oblastí (viz obr. 2.3).  

 

Obr. 2.3: Turistické oblasti České republiky 2012 

 
Zdroj: http://www.czechtourism.cz/didakticke-podklady/2-turisticky-potencial-regionu/  
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 Místní úroveň je prezentována obcemi a sdruženími obcí. Obec je základní jednotka 

územní samosprávy, avšak není zde vztah nadřízenosti a podřízenosti vůči krajům jako 

vyššímu stupni územní samosprávy. Zákon o obcích také neukládá povinnost rozvíjet  

a podporovat cestovní ruch, pouze rozvíjet dané území a pečovat o občany (Palatková, 

Zichová, 2011). 

2.5 Možnosti financování cestovního ruchu v České republice 

 V České republice se dá cestovní ruch a jeho rozvoj financovat ze soukromého  

a veřejného sektoru. Z veřejného sektoru mohou plynout finance ze státního rozpočtu, 

strukturálních fondů Evropské unie nebo financí krajů a obcí. Ze soukromého sektoru se jedná 

především o investice soukromých subjektů.  

2.5.1 Podpůrné programy a dotační tituly v rámci cestovního ruchu 

Programovací období 2007-2013 slouží k realizaci cílů regionální a strukturální 

politiky Evropské unie. Jednotlivé členské země zpracovávají dokumenty, v nichž jsou 

definovány cíle a priority, které se snaží tyto státy dotáhnout a naplnit ve shodě se základními 

strategickými dokumenty EU. Jednotlivým prioritám jsou přiděleny návrhy opatření na jejich 

plnění spolu s rozpočtem.  

a) Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013  je 

střednědobý strategický dokument, který vychází z možností cestovního ruchu v České 

republice a účinnými nástroji podněcuje k jeho dalšímu rozvoji. „Základním 

charakteristickým rysem koncepce je rozvoj odvětví cestovního ruchu, který vychází  

z mobilizace soukromých zdrojů zaměřených na cestovní ruch, systémového a koncepčního 

přístupu veřejné správy na všech úrovních jako zdroje konkurenceschopnosti, zaměstnanosti  

a hospodářského růstu zejména v územích s vhodným potenciálem pro efektivní rozvoj tohoto 

odvětví.“ Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (2007, s. 3). Klíčovým úkolem 

koncepce je souhra a návaznost strategických doporučení sektorových politik za účelem 

vytvoření vztahů a vazeb mezi klíčovými aktéry jednajících v oblasti turismu. Hlavním cílem 

je podpořit kvalitu a konkurenceschopnost produktů cestovního ruchu na všech úrovních 

řízení, a to především efektivním rozvojem a partnerstvím mezi veřejným a soukromým 

sektorem. Koncepce obsahuje podrobnou SWOT analýzu, stanovení vizí a cílů spolu se 

základními prioritami. Jedná se celkem o 4 priority: Konkurenceschopnost národních  

a regionálních produktů CR, Rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury služeb CR, Marketing 
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cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů a Vytváření organizační struktury cestovního 

ruchu. V poslední části dokumentu je uvedena implementace koncepce. (Ministerstvo pro 

místní rozvoj České republiky, 2007) 

Pro cestovní ruch v programovacím období 2007-2013 jsou významné tyto 

dokumenty: Regionální operační programy (ROP), Integrovaný operační program (IOP), 

Programy přeshraniční spolupráce a Program rozvoje venkova (PRV).  

 

• Regionální operační program (ROP) 

Hlavním finančním zdrojem v oblasti cestovního ruchu se v tomto programovacím období 

stalo celkem 7 Regionálních operačních programů, jedná se o: ROP NUTS II2 Severozápad, 

ROP NUTS II Severovýchod, ROP NUTS II Střední Čechy, ROP NUTS II Jihozápad, ROP 

NUTS II Jihovýchod, ROP NUTS II Moravskoslezsko a ROP NUTS II Střední Morava. 

Regionální operační programy zabezpečují několik tematických oblastí s cílem zvýšení 

konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro 

investory. Na regionální operační programy cíle Konvergence je z fondů EU vyčleněno 4,6 

mld. EUR. Každý ROP je řízen příslušnou Regionální radou soudržnosti daného regionu. 

Všechny podporované aktivity jsou financovány z ERDF – Evropského fondu pro regionální 

rozvoj a jedná se o investiční projekty. (Strukturální fondy EU, Regionální operační 

programy, 2007, [online]) 

Pro programovací období 2007 – 2013 bylo alokováno na cestovní ruch z národních  

a soukromých zdrojů cca 981,9 mil. EUR. Každý ROP má většinou vytyčenu jednu prioritní 

osu, v níž je popsána široká škála oblastí podpory. V oblasti ROPů mohou být financovány 

aktivity jako vybudování nebo rekonstrukce ubytovacích zařízení, turistických cest, technické 

zajímavosti pro využití v cestovním ruchu, rekonstrukce kulturních památek, rozvoj a obnova 

sportovních areálů využitelných především pro turismus, modernizace a rozvoj v oblasti 

lázeňství. Další oblasti podpory náleží marketingu cestovního ruchu, jedná se o různé 

marketingové kampaně, informační a komunikační technologie v oblastí řízení a propagace 

turismu apod. (Ministerstvo pro místní rozvoj, Regionální operační programy (ROP), 2007, 

[online]) 

 

 

                                                 
2 NUTS II je uzemní statistická jednotka, která slouží pro monitorování a analýzu ekonomické a sociální situace 
v regionech.  Je definována dle počtu obyvatel, pro NUTS II je minimální 800 000 obyvatel a doporučený 
maximální počet 3 000 000 obyvatel. (Strukturální Fondy, Regionální politika EU, 2007, [online]) 



 
 

30 
 

• Integrovaný operační program (IOP) 

 

Integrovaný operační program je všeobecně zaměřen na zefektivnění fungování 

veřejné správy a lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních systémových 

intervencí, a právě cestovní ruch je zde považován za jednu z těchto intervencí. Hlavním 

řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. IOP obsahuje  

6 prioritních oblastí, které rozdělují operační program na logické celky. Tyto celky jsou 

následně specifikovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které stanovují, jaké typy 

projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. „Celková alokace IOP činí  

1 582,4 mil. EUR, z toho pro cíl Konvergence je vyčleněna rozhodující část - 1 553,0 mil. 

EUR, pro cíl RKaZ pak částka 29,4 mil. EUR (nižší částka na tento cíl je odůvodněna výrazně 

lepší situací v rámci regionu NUTS 2 Praha a dále tím, že podpora pro tento region se týká 

pouze vybraných úseků, které řeší IOP (prioritní osy 1b, 4b a 6b).“ (Strukturální fondy EU, 

Integrovaný operační program, 2007, [online]) 

Cestovní ruch je zde podporován v rámci prioritní oblasti č. 4 – Národní podpora 

cestovního ruchu. Tato prioritní oblast je navržena jako vícecílová, všechny aktivity mohou 

být realizovány na celém území ČR včetně hlavního města Prahy jako národní a systémové 

intervence, jejichž realizace by např. na regionální úrovni ztratila význam. Celkem je IOP 

přiděleno pro programovací období 2007-2013 včetně národních zdrojů cca 77,5 mil. EUR.   

„Aktivity prioritní oblasti č. 4 jsou tyto: 

a) zavedení národního informačního a rezervačního systému,  

b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve 

službách cestovního ruchu, 

c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází, 

d) prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního 

průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni,  

e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu“. (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, Integrovaný operační program (IOP), 2007, [online]) 

 

• Programy přeshraniční spolupráce 

 

 Jedná se o operační programy Evropské územní spolupráce (EUS) a týkají se vždy 

hraničních regionů NUTS III sousedících s regiony jiného členského státu. V České republice 

existuje operační program pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, 
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Rakouskem a Slovenskem. Dokumenty jsou spravovány samotnými řídícími orgány  

a zaměřují se např. na následující: „společný rozvoj a zlepšení přístupu k informačním  

a komunikačním technologiím, výstavba a rozvoj hraniční infrastruktury a napojení pohraničí 

na důležité přeshraniční dopravní osy, spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, 

inovací, kooperace při integraci postižených osob do společnosti, podpora efektivního 

systému přeshraniční protipožární a protipovodňové ochrany a ochrany před katastrofami, 

budování čistíren odpadních vod, posílení environmentálního vzdělávání, ochrana a obnova 

památek, rozvoj cyklistických tras a stezek, hippostezek, turistických a lyžařských stezek  

a tras, zřizování a činnost turistických informačních center, podpora přeshraniční spolupráce  

v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských, kulturních a volnočasových aktivit 

apod.“ (Strukturální fondy EU, Evropská územní spolupráce, 2007, [online]). Všechny 

aktivity v rámci OP přeshraniční spolupráce jsou spolufinancovány z ERDF.  

 Pro období 2007-2013 s 85% finanční podporou Evropské unie jsou programy na 

podporu přeshraniční spolupráce určeny pro neziskový sektor. Na každé státní hranici se 

finanční prostředky sdružují do jedné společné částky, které jsou pro účely programu sloučené 

do společně vymezené oboustranné pohraniční oblasti. Na podporu cestovního ruchu jsou zde 

specifikována jednotlivá pohraniční území a bude pro ně vyčleněno cca 190 mil. EUR.   

„V tomto programovacím období jsou k dispozici tyto operační programy přeshraniční 

spolupráce: 

• OP Bavorsko – Česká republika (prioritní osa 1 - Hospodářský rozvoj, lidské 

zdroje a sítě; Oblast podpory - Cestovní ruch, volný čas a rekreace), 

• OP Sasko – Česká republika (prioritní osa 2 - Rozvoj hospodářství  

a cestovního ruchu), 

• OP Rakousko – Česká republika (prioritní osa 1 - Socioekonomický rozvoj, 

cestovní ruch a transfer knowhow), 

• OP Slovensko – Česká republika (prioritní osa 1 - Podpora sociokulturního  

a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce), 

• OP Česká republika – Polsko (prioritní osa 2 - Zlepšení podmínek pro rozvoj 

podnikatelského prostředí a cestovního ruchu).“ (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Programy přeshraniční spolupráce, 2007, [online]) 
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• Program rozvoje venkova (PRV) 

 

Program rozvoje venkova zabezpečuje působení Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova a přispívá k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem 

rozvoje venkova České republiky. Jedná se především o trvale udržitelný rozvoj venkova, 

zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského 

hospodaření. Program by měl také vytvářet prostor pro konkurenceschopnost České republiky 

v základních potravinářských komoditách a rozvíjet podnikání. Z ekonomického hlediska se 

jedná o vytváření nových pracovních míst, snížení nezaměstnanosti na venkově a posílení 

sounáležitosti obyvatel na venkově. Základní struktura programu je tvořena 4 osami. Řídícím 

orgánem programu je Ministerstvo zemědělství a rozpočet byl stanoven na 3 666,2 mil. EUR. 

(eAgri, Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, 2007, [online]) 

„Cestovní ruch je v tomto programu chápán jako příležitost pro diverzifikaci 

ekonomických aktivit na venkově, čímž významně přispívá k rozvoji nezemědělské produkce. 

Celkově je na podporu rozvoje cestovního ruchu v tomto programu alokováno v opatření 1.3 

Podpora cestovního ruchu včetně veřejných a soukromých zdrojů cca 144,8 mil EUR,  

ze kterých budou podporovány projekty zaměřené zejména na budování rekreační 

infrastruktury a zajištění služeb pro pěší a vodní turistiku, lyžování, budování vinařských 

stezek a hippostezek.“ (Ministerstvo pro místní rozvoj, Program rozvoje venkova (PRV), 

2007, [online]) 

  

• Národní program podpory cestovního ruchu 2010-2013 

 

Národní program podpory cestovního ruchu je jedním z nástrojů implementace 

Koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky na období 2007 - 2013, která byla 

odsouhlasena usnesením vlády č. 1239 ze dne 7. 11. 2007 a Prováděcího dokumentu ke 

koncepci, který byl schválen rozhodnutím vlády č. 913 ze dne 23. 7. 2008. Hlavním cílem 

programu je vytvoření takového nástroje, který účinným způsobem přispěje k rozvoji 

cestovního ruchu pro všechny. Národní program podpory cestovního ruchu v letech 2010-

2013 byl odsouhlasen v roce 2010. V rámci tohoto programu jsou realizovány podprogramy, 

v roce 2010 se jednalo o podprogram Cestovní ruch pro všechny se zaměřením na tvorbu 

nových produktů v turismu včetně vytvoření podmínek pro jejich realizaci a vhodný 

marketing těchto produktů. V roce 2011 byl implementován podprogram Cestování dostupné 

všem.     
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I v letošním roce se realizuje podprogram Cestování dostupné všem. Období pro 

předkládání žádostí bylo ukončeno a zároveň byl vydán seznam schválených a navržených 

akcí k financování ze státního rozpočtu. 

 „Podprogram je zaměřen na 3 oblasti podpory: 

1) Rekonstrukci/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty  

a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších 

tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových tras pro zvýšení návštěvnosti 

včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu. 

2) Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity 

nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti 

pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). 

Projekty vztahující se k dopravě musí být zaměřené na ochranu životního 

prostředí a podporu ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (rozvoj 

ekologicky šetrné dopravy v místě atraktivity, doprava do místa atraktivity  

a doprava v rámci atraktivity) včetně marketingu vytvořených produktů 

cestovního ruchu.  

3) Zavedení /zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro 

sluchově a zrakové postižené účastníky cestovního ruchu a návštěvníky 

atraktivit cestovního ruchu včetně marketingu vytvořených produktů 

cestovního ruchu. 

 

Podpora je poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50 % 

celkových uznatelných výdajů akce a je určena podnikatelským subjektům. Maximální možná 

výše celkových výdajů akce 5 mil. Kč.“ (Ministerstvo pro místní rozvoj, Podprogram 

cestování dostupné všem, 2012, [online]) 

2.5.2 Soukromé investice 

 Veřejný a soukromý sektor jsou úzce propojené subjekty zainteresované v oblasti 

cestovního ruchu a tyto subjekty cíleně spolupracují na základě partnerství. Bez tohoto 

partnerství by nebylo možno podporovat rozvoj cestovního ruchu.  

V rámci soukromého sektoru investují do cestovního ruchu poskytovatelé služeb 

cestovního ruchu. Jedná se o ubytovatele, majitelé restaurací, provozovatele kulturních 

památek, rekreačních středisek, sportovních areálů a dalších atraktivit cestovního ruchu. Dále 
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se zde řadí cestovní kanceláře a jejich smluvní partneři, provozovatelé infocenter. Dalšími 

investory soukromého sektoru jsou poskytovatelé přímo souvisejících služeb s cestovním 

ruchem – směnárny, dopravci apod. V určitém omezeném rozsahu toto odvětví podporují 

nepodnikatelské subjekty např. při správě rodinného majetku (restituce – šlechta) nebo 

soukromá muzea sběratelů. 
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3 Potenciál cestovního ruchu na Novojičínsku 

 Město Nový Jičín a jeho okolí se dá považovat za oblast se skrytým potenciálem pro 

rozvoj cestovního ruchu. Nachází se v blízkosti rozvinutých nebo rozvíjejících se destinací 

cestovního ruchu (Beskydy-Valašsko, Region Poodří, Příbor, Štramberk, Starý Jičín, Kunín). 

Hlavní předpoklad v rozvoji cestovního ruchu na Novojičínsku lze vidět v rozšíření 

tematicky-atraktivních forem cestovního ruchu a s ním spojené zkvalitnění nebo vytvoření 

odpovídajících služeb. Následující kapitola popisuje přírodní a kulturně-historický potenciál 

cestovního ruchu na Novojičínsku a dále turistickou a doprovodnou infrastrukturu na 

zmíněném území. 

3.1 Přírodní potenciál cestovního ruchu na Novojičínsku  

 Rozvoj cestovního ruchu na daném území je primárně dán přírodními předpoklady, jež 

se v něm nacházejí. Charakter přírodních předpokladů území je časově neměnný a relativně 

trvalý, a do značné míry historicky nezávislý na člověku. Přírodní atraktivita území je určena 

geomorfologickými, klimatickými, hydrologickými a biogeografickými podmínkami.  

3.1.1 Reliéf 

 Z hlediska geomorfologického spadá území Novojičínska pod dvě horopisné jednotky: 

Česká Vysočina, zabíhající na území okresu pod výběžky Nízkého Jeseníku s Vítkovskou 

vrchovinou a Karpaty s Podbeskydskou pahorkatinou a Moravskoslezskými Beskydami. Tyto 

horopisné jednotky odděluje tok řeky Odry, podél níž se rozkládá Moravská brána. Většina 

území má pahorkatinný ráz s nejvyšším bodem Radhošť 1 129 m. n. m. a nejnižším bodem 

Jistebnické rybníky 200 m. n. m.. Nový Jičín leží v nadmořské výšce 285 m. n. m.. Oblast 

Nízkého Jeseníku je složena především z mořských sedimentů, zbroušených vnějšími 

biotickými a abiotickými činiteli v parovinu se zalesněnými vyvýšeninami, která je 

rozčleněna vodními toky na menší celky. Mladší karpatské oblasti dominují ostré hřbety hor, 

které tvoří převážně písčité horniny a usazeniny. Ve východní části jsou nahromaděny 

kamenouhelné sloje, které byly zasunuty do větších hloubek díky horotvorným tlakům.  

 Na území okresu jsou umístěny bohaté zásoby pro výrobu stavebních hmot – vápenec, 

štěrkopísky, stavební kámen, cihlářské hlíny, horniny pro výrobu cementu, atd. Důležité 

kamenné zásoby se nacházejí u Jakubčovic nad Odrou a významná ložiska vápence u města 
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Štramberk v lokalitě hory Kotouč. V obci Trojanovice u Frenštátu pod Radhoštěm se 

vyskytují černouhelné pánve. (Kramoliš a kol. autorů, 1996) 

3.1.2 Chráněná území 

 Na území Novojičínska se rozkládají dvě velkoplošná chráněná území v kategorii 

chráněných krajinných oblastí. Jedná se o CHKO Beskydy a CHKO Poodří. Důvodem 

vyhlášení CHKO Beskydy byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména zbytky původních 

pralesovitých lesů s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin. Mimořádné jsou také 

druhově pestré louky a pastviny, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. CHKO 

Poodří je v národním měřítku významné charakterem meandrujícího toku Odry s navazujícími 

systémy mrtvých ramen a tůní, značným podílem trvalých travních porostů s hojnou 

rozptýlenou zelení, lužními lesy a v neposlední řadě rozlehlými rybničními soustavami.  

 Podbeskydí a Oderské vrchy jsou dva přírodní parky, jejichž posláním je zachování 

krajinného rázu, který je typický pro tuto oblast se zvláště významný biotopy a lokalitami, 

které mají neobyčejný význam pro zachování druhové pestrosti a přirozenou migraci živých 

organismů.  

 Oblasti s menší rozlohou se zastoupením charakteristických ekosystémů a přírodních 

hodnot jsou vyhlašovány jako přírodní památky a přírodní rezervace. V okrese Nový Jičín se 

nachází na ploše 289 ha 18 přírodních památek a rezervací. Na území Novojičínska se 

vyskytují tyto: Přírodní památka „Domorazské louky“ situovaná nedaleko obce Hostašovice, 

cílem ochrany je uchování podmínek jedinečného naleziště chráněných druhů rostlin (např. 

prstnatec májový). Přírodní památka „Prameny Zrzávky“, která je unikátním hydrologickým 

úkazem. Jedná se o přírodní památku na území obce Hostašovice, na níž jsou chráněny  

2 prameny obsahující příměsi síranu železa a sirovodíky. Další významná přírodní oblast se 

nazývá Přírodní rezervace „Svinec“. Leží v trojúhelníku mezi obcemi Nový Jičín-Starý Jičín-

Kojetín. Je zde zaznamenáno velké množství vzácných a chráněných druhů rostlin  

a živočichů. Zajímavostí je fakt, že zde byl zjištěn výskyt 42 druhů měkkýšů na území 34 ha. 

Geologicky významná lokalita s odkryvy polštářovitých láv těšinitové vulkanické asociace 

nese název přírodní památka „Polštářové lávy u Straníka“.  Poslední přírodní památkou 

spadající do území Novojičínska jsou „Pikritové mandlovce u Kojetína“. Oblast lomu je 

významná na základě odkrytých těšinitových láv, které jsou mandlovcovitého typu z období 

spodní křídy. (Kramoliš a kol. autorů, 1996)  
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Záchranná stanice Bartošovice je organizace, která na území Novojičínska zajišťuje 

ochranu přírody a ekologickou výchovu. Organizace vznikla v roce 1980 a nachází se v obci 

Bartošovice. Hlavní náplní je záchrana zraněných či jinak hendikepovaných volně žijících 

živočichů. Organizace poskytuje léčebné procedury a zabezpečuje následný návrat do přírody. 

Oblast působnosti je především Moravskoslezský kraj, také část Zlínského a Olomouckého 

kraje. Samostatně řeší nebo se podílí na odborných projektech, jejichž cílem je záchrana 

kriticky a silně ohrožených druhů fauny. Od roku 2006 je organizace zapojena do projektu Síť 

vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR. Tento projekt je 

sponzorován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. (CSOPNJ, Základní 

informace o organizaci, 2010, [online]) 

3.1.3 Klimatické podmínky  

 Území Novojičínska se převážně nachází v mírně teplé klimatické oblasti, jen 

jihovýchod zasahuje do oblasti mírně chladné. Převládají severozápadní a v důsledku 

orientace Moravské brány také severovýchodní větry. Celý okres je obecně pod vlivem 

podnebí přímořského a vnitrozemského. 

3.1.4 Vodní plochy 

 Hlavním povodím okresu Nový Jičín je řeka Odra ústící do Baltického moře. Druhým 

nejvýznamnějším vodním tokem je Jičínka, pramenící v horském údolí pod Velkým 

Javorníkem a Kamenárkou. Na svém toku je posílena mj. Zrzávkou a Grasmankou, které 

protékají na území Novojičínska. Kromě těchto řek se na území vyskytují další, jedná se např. 

o vodní tok Stranický potok, Rakovec, Baranec, Bartošovický potok. Celková délka sítě 

vodních toků na území města Nový Jičín včetně integrovaných částí je cca 100 km a z toho 

upravených koryt vodních toků je asi 14 km. 

 Vodní nádrže jsou stavby, které slouží k regulaci a ochraně vody. Na území 

Novojičínska jsou vybudovány vodní nádrže, mezi které se řadí i rybníky. Vodní nádrž 

Kacabaj se nachází na území obce Hodslavice a slouží k regulaci vody, ale také rekreaci 

občanů nebo sportovnímu rybaření. Další významné vodní nádrže na území jsou rybník 

Čeťák, rybník Lamberk a rybník Bocheta. Zmíněné vodní plochy slouží především 

k rybolovu. (Profil města Nový Jičín, 2007) 
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3.2 Kulturně-historický potenciál cestovního ruchu na Novojičínsku   

 Kulturně-historický potenciál cestovního ruchu na rozdíl od přírodního vznikl díky 

činnosti člověka. Jedná se o takové atraktivity, které přitahují návštěvníky a samy o sobě jsou 

součástí potenciálu krajiny. Mezi kulturní a historické objekty se řadí hrady, zámky, městské 

památkové rezervace, národní památky, kostely, chrámy, lidová architektura, ale i např. 

technické památky.    

3.2.1 Kulturně-historické památky  

 Historické jádro Nového Jičína bylo roku 1967 prohlášeno městskou památkovou 

rezervací. V roce 2001 získalo ocenění Historické město roku cenu vyhlašovanou 

Ministerstvem kultury za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městské 

památkové rezervace spojenou s finanční odměnou 1 mil. korun. Mezi hlavní atraktivity na 

území Novojičínska patří následující (fotodokumentace viz příloha č. 5):  

• Masarykovo náměstí, jež je fenomén města a součástí městské památkové rezervace. 

Náměstí má čtvercový tvar a je obklopeno měšťanskými domy s podloubím, které 

mají pozdě gotické nebo renesanční jádro. Uprostřed náměstí se tyčí morový sloup 

s kašnou, opodál nově vybudována Fontána času. Symbolem města je budova radnice 

z roku 1501. Dalším památným a jedním z nejkrásnějších objektů na náměstí je 

renesanční budova Stará pošta, která nabízí výstavy a jiné kulturní vyžití. Za zmínku 

také stojí Dům u Zeleného stromu nebo Dům U Bílého anděla. 

• Žerotínský zámek, který vznikl přestavbou panského sídla na počátku 16. století. Dnes 

v zámku sídlí vlastivědné Muzeum Novojičínska, p. o., kde se návštěvník setká 

s historií města, ale také s dějinami kloboučnictví. 

• Farní chrám Nanebevzetí Panny Marie, který je barokního původu a dodnes je 

považován za centrum duchovní kultury města. 

• Španělská kaple barokního stylu. 

• Filiální kostel Nejsvětější Trojice. 

• Zřícenina hradu Starý Jičín byla vybudovaná v 13. století na místě staršího hradiště.  

Ve zrekonstruované části se nachází expozice věnovaná historii hradu a kavárna. 

Zřícenina nabízí krásný výhled do okolí. 

• Zámek Kunín, který byl postaven v barokním slohu v 18. století a v současnosti nabízí 

2 prohlídkové okruhy. Součástí zámku je i překrásná zahrada. 
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• Zámek Bartošovice, jež se začal budovat v roce 1583 a tato stavba má dnes 

pseudorenesanční a pseudogotické prvky a návštěvníkům nabízí 4 expozice. Zámek je 

kulturní památkou a sídlí zde informačního centrum Regionu Poodří. 

• Rodný dům Františka Palacké v Hodslavicích, který byl vyhlášen národní kulturní 

památkou. Je zde otevřeno muzeum o životě a dílu Františka Palackého, a také 

expozice o samotné obci. 

• Rodný dům Johanna Gregora Mendela v Hynčicích, obci Vražné, který dnes funguje 

jako multifunkční kulturně vzdělávací centrum. Promítá Mendelovo dětství, dílo 

v oblasti genetiky jak historické, tak současné. (Chobot a kol. autorů, 2010), 

(Podhorský a kol. autorů, 2005) 

 

V okolí Novojičínska se nachází další kulturně-historické památky, mezi nejatraktivnější 

patří město Štramberk s hradem Štramberk a věží Trúbou ze 13. století, botanická zahrada  

a arboretum ve starém vápencovém lomu, jeskyně Šipka, muzeum Zdeňka Buriana, dále 

město Příbor, rodiště Sigmunda Freuda a muzeum jemu věnované nebo město Hukvaldy, 

rodiště Leoše Janáčka a hrad Hukvaldy.  

3.2.2 Kulturní zařízení 

 Kulturní zařízení plní funkci poznávací a společenskou. Jsou spíše považována za 

místa doplňkových aktivit, kulturně-historické památky mají hodnotu vyšší. Mezi kulturní 

zařízení patří galerie, muzea, divadla, hudební sály, kina a ostatní zařízení, jejichž 

prostřednictvím se konají kulturní akce. (CzechTourism, Turistický potenciál regionů, 2012, 

[online]) 

 Na území Novojičínska se nachází mnoho typů kulturních zařízení:  

• Beskydské divadlo Nový Jičín, 

• kino Květen Nový Jičín,  

• biograf Artefakt,  

• letní kino,  

• městská knihovna,  

• středisko volného času Fokus, 

• muzeum Novojičínska,  

• Městské kulturní středisko, které se věnuje pořádání různých akcí. Sídlo střediska se 

nachází v budově Stará pošta na Masarykově náměstí, kde se dále také vyskytuje 
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Výstavní síň, klub Galerka a kavárna Stara pošta pořádající občasné výstavy  

a koncerty, 

• čajovna „Archa“,  

• amfiteátr Skalky a kamenné divadlo, 

• Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků. 

3.2.3 Společenské akce 

 Společenské akce zahrnují hudební, taneční, filmové nebo divadelní festivaly, 

karnevaly, poutě, sportovní akce. Na Novojičínsku patří mezi nejznámější a nejvíce 

navštěvované městské slavnosti, které jsou vrcholem Novojičínského léta. Každoročně tuto 

událost navštíví více jak 20 000 lidí. Samotné Novojičínské léto začíná v polovině července  

a končí na začátku září a nabízí velice pestrý program – od divadelní přehlídky, přes 

Streetball, Skate Cup, Evropský svátek hudby, pravidelné koncerty na Masarykově náměstí 

nebo JičínFest. Pravidelně se také každý říjen koná 3 denní filmový festival Filmale. V okolí 

města Nový Jičín je populární Šenovský škrpál, zámecké slavnosti v Kuníně, den obce 

Hodslavice a další.  

3.3 Základní turistická infrastruktura na Novojičínsku 

 Mezi základní turistickou infrastrukturu se řadí především ubytovací a stravovací 

zařízení a jejich kapacity.  

3.3.1 Ubytovací zařízení 

 Město Nový Jičín nabízím svým návštěvníkům ubytovací zařízení typu hotel, penzion, 

ubytovna nebo ubytování v soukromí. Následující tabulka 3.1 zobrazuje počet těchto zařízení 

a kapacitu lůžek. 

 

Tab. 3.1: Typy ubytovacího zařízení v Novém Jičíně a kapacita lůžek v roce 2012 
Typ ubytovacího zařízení Počet zařízení Počet lůžek 

Hotel 4 304 

Penzion 8 153 

Turistická ubytovna 4 156 

Ubytování v soukromí 1 6 

Celkem 17 619 

 Zdroj: vlastní zpracování, Informační centrum Nový Jičín 
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 Jediný čtyřhvězdičkový hotel ve městě Nový Jičín je Wellness hotel Abácie. Jedná se 

o novostavbu, která nabízí 48 lůžek ve 23 pokojích. Další jmenované hotely jsou 

tříhvězdičkové kategorie: hotel Kalač s kapacitou 150 lůžek, dále hotel Rusty´s s kapacitou 46 

lůžek a hotel Praha s 60 místy. Z penzionů nejvíce ubytovacích míst (34) nabízí penzion Na 

Skalkách. Kromě penzionu také provozuje pronájem 8 chatek s počtem 40 lůžek. Další 

penziony ve městě jsou tyto: penzion U Dubu (19 lůžek), penzion Bocheta (15 lůžek), 

penzion Šatlava (6 lůžek), penzion Lamberk (11 lůžek), penzion Seba (6 lůžek), penzion  

U Holubů (6 lůžek) a penzion U Zvonu (16 lůžek). Ve městě se nachází tyto ubytovny: 

lyžařská chata Svinec, která poskytuje 40 ubytovacích míst, ubytovna Gól poskytuje stejný 

počet lůžek, turistická ubytovna Na Lesní s 46 lůžky a ubytovna SŠ přírodovědné  

a zemědělské s kapacitou 30 míst. Pronájem pokojů u Hrušky je jediný soukromý 

pronajímatel, který nabízí 6 lůžek.  

 Tabulka 3.2 znázorňuje možnosti ubytování v obcích a městech v okolí Nového Jičína.  

 

Tab. 3.2: Typy ubytovacího zařízení v okolí Nového Jičína a kapacita lůžek v roce 2012 

Typ ubytovacího zařízení Počet zařízení Počet lůžek 

Hotel 4 120 

Penzion 12 259 

Turistická ubytovna 6 155 

Celkem 22 534 

Zdroj: vlastní zpracování, Informační centrum Nový Jičín 

 

 V okolí Novojičínska v obci Starý Jičín se vyskytuje čtyřhvězdičkový hotel Zámeček. 

K ubytování nabízí celkem 44 lůžek. Další hotely (všechny tříhvězdičkové kategorie) se 

nacházejí v obci Šenov u Nového Jičína: hotel Salaš (27 lůžek) a hotel Mc Limon (30 lůžek). 

V obci Suchdol nad Odrou stojí hotel Zlatý Důl Barton City s kapacitou 19 lůžek. Nejvyšší 

počet typu ubytovacího zařízení v okolí Novojičínska zastupují penziony. V obci Starý Jičín 

se jedná o: penzion Starojická Pizza (35 lůžek), restaurace a penzion U Horáků (9 lůžek), 

Motorest Starý Jičín (18 lůžek). Obec Hodslavice poskytuje ubytování v penzionu Kuželna 

Hodslavice (14 lůžek) a penzionu Staré Fojství (6 lůžek). Penzion U Haitlů s počtem 15 míst 

se nachází v obci Bernartice nad Odrou.  Penzion Poodří v Suchdolu nad Odrou nabízí 48 

míst k ubytování. Také Zámek Bartošovice v obci Bartošovice poskytuje ubytování a to 

s celkovým počtem lůžek 41. V obci Veřovice se nachází penzion Dolní Dvůr (5 lůžek), 

penzion Danka (14 lůžek). Obec Vražná nabízí 45 lůžek v penzionu Rodný dům J. G. 
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Mendela. Z turistických ubytoven poskytuje nejvyšší počet volných lůžek ubytovna TJ Slavoj 

v obci Jeseníky nad Odrou. V obci Starý Jičín je ubytovna Janovice (16 lůžek), v obci 

Sedlnice Sněženka (15 lůžek), v obci Blahutovice Komunitní centrum Klášter (25 lůžek), 

v obci Veřovice lyžařská chata Veřovice (9 lůžek) a v obci Mořkov Autocamp Mořkov 

s kapacitou 42 míst. (Informační centrum města Nový Jičín, Ubytování, 2012, [online])  

3.3.2 Stravovací zařízení 

 Město Nový Jičín disponuje poměrně dostačující nabídkou restaurací, barů, cukráren, 

pizzerií a ostatních zařízení. V následující tabulce 3.3 je uvedena kategorizace a počet těchto 

zařízení v Novém Jičíně.  

 

Tab. 3.3: Typy stravovacího zařízení v Novém Jičíně v roce 2012 

Typ stravovacího zařízení Počet zařízení 

Restaurace 13 

Rychlé občerstvení 3 

Ubytování s restaurací 8 

Pizzerie 5 

Cukrárna 6 

Čajovna 1 

Vinárna 3 

Bary 12 

Celkem 51 

Zdroj: vlastní zpracování, Informační centrum Nový Jičín 

 

3.4 Doprovodná turistická infrastruktura na Novojičínsku 

 Za doprovodnou turistickou infrastrukturu jsou považovány cyklostezky, turistické 

stezky, naučné stezky, lyžařské trasy, ale také sportovní zařízení nebo zábavní komplexy.  

Na území Novojičínska je hned několik takovýchto typů doprovodné infrastruktury. 

3.4.1 Pěší turistické trasy 

Nový Jičín nabízí svým turistům průvodce po městské památkové rezervaci Nového 

Jičína. Trasa začíná v historickém jádru města, na Masarykově náměstí, kde jsou představeny 

nejzajímavější památky, pokračuje k Žerotínskému zámku se stálou expozicí klobouků, a také 
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vybízí k návštěvě památek a přírodních zajímavostí mimo památkou rezervaci. Informační 

centrum poskytuje záznamník s popisem trasy. (Informační centrum Nový Jičín, Pěší 

turistické trasy, 2011, [online]) 

 Novojičínská kopretina je projekt města Nový Jičín k seznámení s krajinou a přiblížení 

zajímavých míst na tomto území. Principem tohoto putování po okolí je okruh začínající  

a končící ve městě.  Zároveň se turista stále pohybuje po nové trase a pro absolventy celé 

trasy je navíc připravena odměna. Aby měli turisté možnost poznat podrobněji tuto oblast, 

vznikla Pěší trasa okruhu IVV RWW Lašskem, Valašskem a Kravařskem. Trasa má délku 

80,5 km, ale je vytvořena tak, aby si turista mohl vybrat z více úseků a náročnost nebyla příliš 

vysoká. Pokud je počasí příznivé, dá se trasa projet na kole a v zimním období je vhodná i pro 

běžkaře. Soubor tras zavádí např. ke břehům vodní nádrže Čerťák, na kopec Svinec, na hrad 

Starý Jičín nebo na zámek Kunín. Dále je možno navštívit kopec Puntík v obci Rybí, město 

Štramberk, obec Hodslavice, které je rodištěm Františka Palackého, či zajímavou přírodní 

památku prameny Zrzávky. Celou trasu znázorňuje obrázek č. 3.1. (Toulky Novojičínském, 

Novojičínská kopretina, 2011, [online])  

 

Obr. 3.1: Mapa trasy Novojičínské kopretiny 

 
Zdroj: Výletník, Dostupné z: http://www.vyletnik.cz/turisticke-trasy/severni-morava/ostravsko-a-poodri/2164-

novojicinska-kopretina 
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 V okolí Nového Jičína je poměrné oblíbená trasa s názvem Za pohledy Rybí. Jedná se 

o okruh dlouhý 12,5 km s výhledem na panorama Beskyd a podhůří. Trasa vede přes 

Libhošťskou hůrku, Rybský potok, Libotín a kopec Kocmínek.  

 Mezi nejznámější naučné stezky patří naučná vlastivědná stezka Františka Palackého. 

Je dlouhá 11,5 km a po cestě je umístěno 21 informačních tabulí. Výchozím bodem je Nový 

Jičín, pokračuje se přes Svinec, Kojetín, Straník, Hodslavice a končí v Hostašovicích 

v Domorazském sedle. Z této stezky lze na některých místech odbočit a podrobněji si 

prohlédnout popsané zajímavosti. 

 Další naučné stezky se vyskytují v CHKO Poodří. V obci Bartošovice se nachází 

Zámecká naučná stezka o délce 5 km s 12 zastávkami, která nabízí seznámení s kulturními 

památkami obce, přilehlými mokřady, rybníky, lesy a zástupci rostlinných a živočišných 

druhů na daném území. Blahutovická naučná stezka vede v místní části Jeseníku nad Odrou. 

Měří 3 km a má celkem pět zastavení. Mezi další naučné stezky CHKO Poodří patří naučná 

stezka Kotvice, naučná stezka Proskovické louky a naučná stezka ve Studénce. (Toulky 

Novojičínskem, Tipy na výlet Novojičínském, 2010, [online]) 

Turistické stezky na území města: 

• červená Valašské Meziříčí – Hodslavice – Nový Jičín – Štramberk – Frenštát 

p. R. – Trojanovice – Ráztoka,  

• žlutá Suchdol nad Odrou – Starý Jičín – Jasenice,  

• zelená Nový Jičín Skalky – Čertův mlýn – Bludovice – Žilina – Mořkov - 

Trojačka (Valašské Meziříčí),  

• modrá Kojetín – Čertův mlýn. 

3.4.2 Cyklotrasy 

 Oblast Novojičínska je protkána sítí značených cyklistických tras a skrz Nový Jičín 

vede tzv. Palackého stezka (viz obrázek č. 3.2). Tato trasa má navíc i vzdělávací hodnotu, 

neboť vede souběžně s naučnou vlastivědnou stezkou Františka Palackého. Začíná v obci 

Kunín, vede přes Šenov u Nového Jičína do Nového Jičína, pokračuje přes kopec Svinec  

na Kojetín. Odtud vede do Stráníka, Hostašovic, kde se napojuje na cyklotrasu č. 6016,  

po které je možno se vydat do Frenštátu pod Radhoštěm nebo do Rožnova pod Radhoštěm.  
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Obr. 3.2: Mapa znázorňující převýšení Palackého stezky 

 
Zdroj: Region Poodří, Dostupné z: http://www.regionpoodri.eu/cs/turistika/cyklotrasy/128-cyklotrasa-c-6175-

palackeho-stezka-stredni14-km.html 

 

 Dalšími trasami pro cyklisty na území Novojičínska jsou trasa č. 502 ze Starého Jičína 

směrem do Hukvald, trasa č. 503 směřující na Odersko. Cyklotrasa Jesenická Kyselka vede 

z Nového Jičína přes Loučku a Bernartice nad Odrou do Jeseníka nad Odrou k pramenům 

minerální vody. Další možností pro cykloturistiku je i dříve zmiňovaná Novojičínská 

kopretina.  

3.4.3 Lyžařské trasy 

 Lyžařský areál na Svinci se nachází pouhé 3 km od centra Nového Jičína. Hlavní 

sjezdovka je dlouhá 470 m a má převýšení 120 m, dětská sjezdovka Včelínek se skládá ze tří 

svahů o celkové délce 150 m. Kromě lyžařských sjezdovek je zde i trasa běžkařská.  

Od vrcholu Svince a zpět měří 3,2 km. V těsném okruhu se vyskytuje i 5,6 km dlouhou trasu 

s názvem Magistrála. Běžkařům na Novojičínsku jsou k dispozici i další trasy o celkové délce 

20 km, které se přímo napojují na podbeskydské běžkařské tratě.   

 V blízkosti Nového Jičína v obci Rybí stojí dva vleky s upravovanými a zasněženými 

sjezdovkami. Jeden je na kopci Polďák, jež je dlouhý 220 m a druhý na kopci Kocmínek, 

který má délku 450 m. (Informační centrum Nový Jičín, Lyžařské trasy, 2011, [online]  

3.4.4 Volnočasová infrastruktura  

 Novojičínsko disponuje poměrně širokou nabídkou sportovišť, mezi nejznámější patří 

sportcentrum Tatrovanka s tenisovými, badmintonovými nebo squashovými kurty, 

posilovnou, bowlingovou dráhou a tělocvičnami. Dále se na území Novojičínska nachází 
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zimní stadion, fotbalová hřiště, basketbalová hala, tenisové kurty, skatepark, lezecká stěna, 

minigolfové hřiště a možný je i hippoturismus.  

 Nedaleko od centra města lze navštívit moderní areál s krytým i venkovním bazénem 

včetně tobogánu. Další venkovní koupaliště je v obci Mořkov. 

3.5 Dopravní infrastruktura na Novojičínsku  

3.5.1 Silniční doprava  

 Územím Nového Jičína prochází silnice 1. třídy přivádějící dopravu od Prahy  

a Olomouce a směřující do Ostravy, Frýdku-Místku, Českého Těšína a dále do Polska. 

Opačný směr zajišťuje silnice (1/57) od Opavy do Valašského Meziříčí, Vsetína a Zlína.  

3.5.2 Veřejná doprava 

 Veřejná doprava je na území města zajišťována regionální autobusovou dopravou, 

městskou hromadnou dopravou (dále MHD) a železniční dopravou. Z hlediska regionální 

autobusové dopravy je Nový Jičín významným přestupním místem mezi spojením Ostrava – 

Olomouc a Nový Jičín – Opava, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Odry, Příbor, Valašské 

Meziříčí. V roce 2006 vzrostl význam bezbariérové městské hromadné dopravy pro přepravu 

osob na území města, rozšířením o obce Kunín a Šenov u Nového Jičína a četností spojů.  

 Z pohledu železniční přepravy město leží v blízkosti mezinárodního železničního 

koridoru Německo – Plzeň – Praha – Česká Třebová – Olomouc – Ostrava – Polsko – 

Slovensko, která je v úseku Přerov – Ostrava v souběhu s koridorem Rakousko – Břeclav – 

Brno – Ostrava – Polsko, ale napojení na tento koridor je zajištěno pouze po lokální 

jednokolejové trati č. 278 Nový Jičín – Suchdol nad Odrou.  

Letiště Ostrava Mošnov, které je vzdálené od Nového Jičína 13 km, zajišťuje letecké 

spojení pro celý region. Jedná se o mezinárodní letiště s osobní i nákladní dopravou. 

 Nejbližší možné říční spojení je z polského Kozlí po řece Odře do Baltského moře  

a přístavu Štětín ve vzdálenosti 100 km. Z ČR je možné lodní spojení po řece Labi do 

německého Hamburku. Do Černého moře je spojení zajištěno z Bratislavy (Slovenská 

republika) po Dunaji. (Nový Jičín, Jak do Nového Jičína, 2006, [online]) 

 

 

  



 
 

47 
 

4 Hodnocení vývoje cestovního ruchu na území Novojičínska 

 Poslední kapitola charakterizuje a hodnotí podmínky pro rozvoj cestovního ruchu na 

území Novojičínska, popisuje zpracované a rozpracované projekty na podporu rozvoje 

cestovního ruchu financované zdroji EU, hodnotí jejich vliv na turismus ve zmiňované 

oblasti, seznamuje se strategií města, předkládá vyhodnocené dotazníkové šetření ohledně 

spokojenosti obyvatel Novojičínska a nabízí možná doporučení pro budoucí rozvoj 

cestovního ruchu na Novojičínsku. 

4.1 Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu 

 Hlavním pozitivem z hlediska Novojičínska je: 

• výhodná zeměpisná poloha, blízkost třetího největšího města České republiky 

Ostravy (cca 40 km), Olomouce (cca 64 km), ale také polských hranic (cca 

55km), 

• rozmanitost krajiny – Novojičínsko se rozkládá na dvou velkoplošných 

chráněných územích CHKO Beskydy a CHKO Poodří s panenskou přírodou, 

• dobrá dopravní dostupnost – přes Nový Jičín vede dálnice z Brna do Ostravy, 

leží také na mezinárodní silnici E 462, v blízkosti se nachází mezinárodní 

letiště Ostrava – Mošnov, a dále železniční stanice napojující se  

na mezinárodní železniční síť a autobusové linky, 

• dobré klimatické podmínky – území Novojičínska patří mezi oblasti bez 

výrazných nebo extrémních změn v počasí, 

• nabízí dostatek turistických a cyklistických stezek,  

• zajímavé historické památky - památková rezervace, zámky, zříceniny, 

církevní památky, rodné domy významných osobností, 

• dobře fungující informační centrum a informační středisko Europe Direct,  

• vodní plochy sloužící k rekreaci nebo rybolovu,  

• pravidelné kulturní akce – např. Novojičínské léto, Městské slavnosti,  

• uspokojivá doprovodná turistická infrastruktura – lyžařské trasy, sportovní 

centra,  

• spolupráce se zahraničními městy,  

• projekty Euroregion Silesia a Valašsko-Beskydy. 
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4.2 Realizované rozvojové projekty v oblasti cestovního ruchu 

spolufinancované EU 

a) Programové období 2004-2006 

 

• Rozvoj cestovního ruchu Euroregionu Silesia – toulky Novojičínskem  

 

Toulky Novojičínskem je záměr zpracovaný v programovém období 2004-2006 a to 

v rámci programu Interreg IIIA Česká republika – Polsko. Iniciativy společenství byly řízeny 

Evropskou komisí a jejich záměrem byla spolupráce napříč celou Evropskou unií. Projekty 

realizované v rámci tohoto programu, tedy i rozvoj cestovního ruchu Euroregionu Silesia – 

toulky Novojičínskem, se významnou měrou zasloužily o rozvoj spolupráce mezi lidmi  

a institucemi v příhraničních regionech. (Strukturální fondy EU, Minulé období 2004-2006, 

2007, [online]) 

 Tabulka 4.1 popisuje název priority a opatření. 

 

Tab. 4.1: Interreg IIIA Česká republika - Polsko 

 Název priority, opatření 

Priorita 2 Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti 
Opatření 2.2 Podpora iniciativ místních komunit (mikroprojekty) 
Zdroj: vlastní zpracování, Regionální informační servis 

 

 Město Nový Jičín a jeho okolí je částí Euroregionu Silesia, jelikož se nachází 

v regionu Severní Moravy. Projekt byl založen na principu partnerství měst a obcí a hlavním 

cílem bylo navýšit počet návštěvníku Euroregionu Silesia na základě vhodné propagace  

a přehlednějšího informačního systému regionu. Důležitou součástí projektu byla snaha 

zlepšit kvalitu poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu. Partnerství proběhlo mezi 

municipalitami Severní Moravy (Nový Jičín, Kopřivnice, Kunín, Starý Jičín), Slezska  

a Powiatu Raciborzkego a došlo k vytvoření turistického interaktivního informačního systému 

Novojičínského regionu, webových stránek v českém, anglickém a polském jazyce, 

informačního centra pro návštěvníky regionu a propagační CD-ROM nosiče. Následující 

tabulka 4.2 zobrazuje výdaje projektu. (Nový Jičín, Projekty EU realizované, 2010, [online]) 
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Tab. 4.2: Celkové výdaje projektu toulky Novojičínskem 

Celkové výdaje projektu 479 000 Kč 

Finance z EU 359 000 Kč 

Rozpočet města 120 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování, Regionální informační servis 

 

 Vytvořený projekt napomohl lepšímu zpřístupnění informací o Euroregionu Silesia 

v oblasti cestovního ruchu a zkvalitnění služeb poskytovaných v této oblasti. Webové stránky 

poskytují informace týkající se různých akcí v regionu, nabízí tipy na výlet, popisují 

významné památky regionu, přírodní podmínky, osobnosti, kulturu a zábavu, sportovní vyžití 

nebo poskytované služby. V době informačních technologií je takovýto druh informačního 

systému nezbytný. 

 

• Modernizace a revitalizace objektu lyžařské chaty LK Svinec 

 

Celkové úpravy lyžařské chaty LK Svinec byly započaty v lednu 2005 a dokončeny 

v srpnu 2007. Projekt byl financován ze strukturálních fondů v rámci programu Společný 

regionální operační program Cíle 1 (viz tab. 4.3). Společný regionální operační program 

(SROP) je souhrnný dokument zahrnující rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti na 

celém území České republiky (výjimkou je hl. město Praha), které mohou být finančně 

podpořeny ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1 směřující k podpoře růstu regionů 

s HDP na obyvatele pod 75% průměru EU.  SROP podporoval zejména aktivity spadající do 

působnosti obcí nebo krajů. Program byl zaměřen na podporu vyváženého a udržitelného 

ekonomického rozvoje regionů a na eliminaci faktorů, které překážejí rozvoji potenciálu 

regionu a na využití výhod poskytujících příležitosti pro ekonomický růst. V tomto případě 

byl žadatelem samotný lyžařský klub Svinec. (Strukturální fondy EU, Minulé období 2004-

2006, 2007, [online]) 

 

Tab. 4.3: Společný regionální operační program 2004-2006 

 Název priority, opatření Podpora EU mil. EUR 

Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu  
Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 72,060 
Podopatření 
4.2.2 

Podpora místní infrastruktury pro cestovní 
ruch 

 

Zdroj: vlastní zpracování, Strukturální fondy 
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 Chata byla v chátrajícím stavu a došlo ke stavebním úpravám, přístavbě, celkově 

opravě a novému vybavení vnitřních prostor objektu lyžařské chaty. Byla odstraněna zastaralá 

technická zařízení, zvětšena kapacita sociálního zařízení, zefektivněn provoz a celkově 

zvýšený komfort stávajícího ubytování. Zároveň došlo k rozšíření ubytovacích  

a občerstvovacích kapacit. Tabulka 4.4 zobrazuje projektové výdaje. (Nový Jičín, Projekty 

EU realizované, 2010, [online]) 

 

Tab. 4.4: Celkové výdaje projektu Revitalizace a modernizace objektu lyžařské chaty LK Svinec 

Celkové výdaje projektu 8 017 407 Kč 

Finance z EU 5 370 912 Kč 

Soukromé prostředky 1 591 382 Kč 

Veřejné prostředky 994 613 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování, město Nový Jičín 

  

Nový Jičín je zajímavou turistickou lokalitou a chata Svinec se nachází v příměstské 

rekreační zóně. V provozu je celoročně a nabízí ubytování jak pro návštěvníky, tak pro firmy 

nebo ubytování pro více skupin (lyžařské kurzy). Velikou výhodou je lyžařský vlek dlouhý 

450 m přímo u chaty a další menší vleky v těsně blízkosti. V okolí je také dostatek lyžařských 

tras. V letním období se dá využít víceúčelové hřiště nebo provádět cykloturistika a pěší 

turistika. Od centra města je vzdálena zhruba 4 km. Modernizovaná a revitalizovaná lyžařská 

chata LK Svinec se dá tedy považovat za poměrně atraktivní místo k rekreaci. 

 

• Výstavba metropolitních sítí na území města Nový Jičín a Euroregionu Silesia 

 

Jedná se o projekt z období 2004-2006, který byl spolufinancován EU. Finance plynuly  

ze strukturálních fondů v rámci programu Společný regionální operační program Cíle 1. 

Tabulka 4.5 zobrazuje, ke které oblasti podpory byl projekt přiřazen. (Strukturální fondy EU, 

Minulé období 2004-2006, 2007, [online]) 

 

Tab. 4.5:  SROP 2004-2006 
 Název priority, opatření Podpora EU mil. EUR 

Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury  

Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních 
technologií v regionech 

22,517 

Zdroj: vlastní zpracování, Strukturální fondy 
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 Projekt Výstavba metropolitních sítí na území města Nový Jičín a Euroregionu Silesia 

byl rozdělen do 4 etap. První dvě etapy se týkaly města Nový Jičín – 1. metropolitní síť města 

Nový Jičín, 2. Metropolitní síť města Nový Jičín – Dlouhá, Loučka, internetizace místní části 

Kojetín. Celkové uznatelné výdaje projektu (tabulka 4.6) činily 43 105 000 Kč a období 

realizace projektu bylo od roku 2004 do roku 2007. Metropolitní síť města Nový Jičín byla 

dostavěna k 31.12.2007. Z topologického hlediska bylo pokryto 80% území města. (Nový 

Jičín, Projekty EU realizované, 2010, [online]) 

 

Tab. 4.6: Celkové výdaje projektu Výstavba metropolitních sítí na území města Nový Jičín a 
Euroregionu Silesia 

Celkové výdaje projektu 43 105 000 Kč 

Finance z EU 32 329 000 Kč 

Rozpočet kraje 2 692 000 Kč 

Státní rozpočet 4 310 000 Kč 

Rozpočet města 3 837 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování, město Nový Jičín 

 

 Díky takto vysokému pokrytí mohou poskytovatelé služeb v oblasti cestovního ruchu 

nabídnout připojení k internetu, které může být jedním z rozhodujících faktorů při výběru 

ubytování, restaurace nebo baru turistou.  

 

b) Programové období 2007-2013 

 

• Rekonstrukce Masarykova náměstí II. etapa 

 

Projekt byl zpracován v programovém období 2007-2013 a dotován z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, který 

se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu, podporuje rozvoj 

infrastruktury a služeb cestovního ruchu, dále přípravu podnikatelských ploch a zlepšování 

podmínek k životu v obcích a na venkově. Projekt spadá pod prioritní osu 3 (tab. 4.7) – 

Rozvoj měst a cílem celého ROP NUTS II Moravskoslezsko je cíl Konvergence. (Strukturální 

fondy EU, Programy 2007-2013, 2011, [online]) 
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Tab. 4.7: ROP NUTS II Moravskoslezsko, Rozvoj měst 

 Název priority, opatření Podpora EU mil. EUR 

Priorita 3 Rozvoj měst 170,1 

Opatření  Subregionální centra  
Zdroj: vlastní zpracování, Strukturální fondy 

 

Cílem projektu bylo dokončit komplexní revitalizaci hlavních ploch v Městské památkové 

rezervaci a doplnění centra o původní umělecká díla. Provedla se rekonstrukce plochy náměstí 

o velikosti 5.775 m2 včetně odvedení srážkových vod, instalace vodních prvků, fontány  

a sochy Sv. Mikuláše. Na plochu náměstí byly umístěny koše, lavičky, stojany na kola. Pro 

pořádání kulturních akcí byly nainstalovány energetické výsuvné sloupky. Projekt byl také 

součástí akčního plánu města 2007-2013, cíle Rozvoj kulturních, sportovních  

a volnočasových aktivit občanů města. Termín ukončení rekonstrukce náměstí byl 27.8.2009. 

Tabulka 4.8 popisuje financování projektu. (Nový Jičín, Projekty EU realizované, 2010, 

[online])  

 

Tab. 4.8: Celkové výdaje projektu Rekonstrukce Masarykova náměstí II. etapa 

Celkové výdaje projektu 26 406 183 Kč 

Finance z EU 22 577 087 Kč 

Rozpočet regionální rady 1 992 096 Kč 

Rozpočet města 1 837 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování, město Nový Jičín 

 

 Díky přestavbě Masarykova náměstí dostalo historické centrum města atraktivnější 

vzhled, který napomáhá i nadále zvyšovat turistickou atraktivitu Nového Jičína. Instalace 

energetických výsuvných sloupků je z hlediska pořádání kulturních a společenských akcí  

na náměstí mnohem jednodušší. Akce se pořádají častěji a tato skutečnost zvyšuje návštěvnost 

jak města, tak jeho okolí.  

 

• Mezinárodní pohár starosty 

 

Mezinárodní pohár starosty byl podpořen operačním programem Přeshraniční spolupráce 

České republiky – Polské republiky v období 2007-2013, který se zaměřuje na zlepšení 

dopravní dostupnosti, ochranu životního prostředí, ale i podporu rozvoje přeshraniční 
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infrastruktury a služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání, kulturních a společenských 

aktivit, atd. Projekt byl vypracován na základě spolupráce ČR a Polska a financován ze zdrojů 

ERDF. (Strukturální fondy EU, Programy 2007-2013, 2011, [online]) 

 

Tab. 4.9: OP ČR - Polsko 

 Název priority, opatření Podpora EU mil. EUR 

Priorita 3 Podpora spolupráce místních společenství 51,7 

Opatření  Fond mikroprojektů  
Zdroj: vlastní zpracování, Strukturální fondy 

 

 Projekt byl zaměřen na přeshraniční spolupráci s polským partnerem Swietochlowice, 

kromě toho partnera se účastnila i jiná zahraniční města. Byly vybrány 4 sportovní disciplíny 

– basketbal, fotbal, volejbal a atletický trojboj. Mezinárodní pohár se konal ve dnech 24.6. – 

27.6.2010 a kromě soutěžních disciplín pro účastníky a jejich doprovod byl nachystán 

program spojený s kulturní prohlídkou města Nový Jičín a jeho okolí. Cílovou skupinu tvoří 

žáci základních škol z České republiky a Polské republiky. Další cílovou skupinou jsou 

návštěvníci a obyvatelé Novojičínska. Výdaje projektu jsou zobrazeny v tabulce 4.10. (Nový 

Jičín, Projekty EU realizované, 2010, [online]) 

 

Tab. 4.10: Celkové výdaje projektu Mezinárodní pohár starosty 

Celkové výdaje projektu 18 989,71 € 

Finance z EU 16 122, 26 € 

Rozpočet města 2 867,45 € 

Zdroj: vlastní zpracování, město Nový Jičín 

 

Projekt je unikátní navázáním vztahu mezi Českem a Polskem v regionu Slezska  

a Moravy, a také v navázání spolupráce s dalšími zahraničními partnery. Dalším důležitým 

faktem je, že došlo k seznámení žáků s rozdílnou kulturou, historií, ale i cizím jazykem. 

Město Nový Jičín má možnost propagace v zahraničí a v budoucnu je možno očekávat další 

přeshraniční exkurze, sportovní soustředění nebo kulturní akce.  
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• Revitalizace bývalých zahrad Gymnázia Nový Jičín 

 

Revitalizace bývalých zahrad proběhla v roce 2010 za podpory programu ROP NUTS 

II Moravskoslezsko (viz tabulka 4.11). Regionální operační program je součástí Národního 

rozvojového plánu a Národního strategického referenčního rámce. Vychází z cílů 

Strategických obecných zásad Společenství. Projekt byl také vypracován v souladu s akčním 

plánem města v oblasti kvality života. (Strukturální fondy EU, Programy 2007-2013, 2011, 

[online])  

 

Tab. 4.11: ROP NUTS II Moravskoslezsko, Rozvoj měst 

 Název priority, opatření Podpora EU mil. EUR 

Priorita 3 Rozvoj měst 170,1 
Opatření 3.2 Subregionální centra  
Zdroj: vlastní zpracování, Strukturální fondy  

 

Záměrem projektu byla revitalizace území bývalých zahrad Gymnázia v centru města 

Nový Jičín na ulici Palackého. Vzniklo zde veřejné prostranství, park s volnočasovými 

aktivitami pro obyvatele, ale i návštěvníky města. Byl zdemolován nevyužitý objekt stojící na 

tomto místě a travnaté plochy prošly rekultivací. Došlo k vybudování menšího parkoviště, 

lávky přes potok Grasmanka propojující sportovní areál se zahradami, dráha pro kolečkové 

brusle, dětské hřiště a altán. Celkové náklady jsou vyjádřeny v tab. 4.12. (Nový Jičín, 

Projekty EU realizované, 2010, [online]) 

 

Tab. 4.12: Celkový výdaje projektu Revitalizace území bývalých zahrad Gymnázia  

Celkové výdaje projektu 11 862 000 Kč 

Finance z EU 10 973 000 Kč 

Rozpočet města 889 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování, město Nový Jičín 

4.3 Rozpracované rozvojové projekty spolufinancované EU 

• Lesopark Skalky 

 

Projekt Lesopark Skalky byl zahájen na začátku února 2011 v rámci tematického 

operačního programu OP Životní prostředí. OP je zaměřen za zlepšování kvality životního 
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prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody, půdy, 

zabývá se problematikou odpadů a průmyslovým znečištěním, podporuje péči o krajinu  

a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální 

vzdělávání. OPŽP (tab. 4.13) spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence. 

(Strukturální fondy EU, Programy 2007-2013, 2011, [online])  

 

Tab. 4.13: Operační program Životní prostředí 

 Název priority, opatření Podpora EU mld. EUR 

Priorita 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 0,60 
Opatření 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny  
Zdroj: vlastní zpracování, Strukturální fondy 

 

Záměrem projektu je revitalizace rekreačních ploch obyvatel Nového Jičína, ale také 

návštěvníků města. V současnosti byly vybudovány sportovní prvky jako např. lezecká stěna, 

dále lavičky a ohniště ve směru Skalky – vodní nádrž Čerťák. V budoucnu dojde k výstavbě 

miniarboreta, a to částí ploch Parkového lesa – Slunného háje, Růžovité a Zahrady u vil. 

Doplní vhodně část zeleného prstence vznikajícího kolem města a umožní propojení zástavby 

s okolní krajinou podhůří Beskyd. Důležitou součástí projektu je výchovné a vzdělávací 

působení v rámci ekologické osvěty nejen na obecnou veřejnost, ale také cíleně na žáky, 

studenty a potenciální návštěvníky. Současný stav projektu je takový, že byla schválena 

dotace z OPŽP a nyní probíhá příprava podkladů pro podpis smlouvy o poskytnutí dotace. 

Konečná realizace je plánovaná v roce 2012-2013. Schválená dotace činí 9 459 000 Kč. 

(Nový Jičín, Projekty EU rozpracované, 2010, [online]) 

Z hlediska cestovního ruchu je realizace tohoto projektu výhodou, jelikož je zasazen 

v přírodě a v současné době převládá trend zdravého životního stylu a s tím související 

cestování do přírody. Kromě této skutečnosti poskytuje vzdělávací a výchovnou hodnotu 

dotyčnému návštěvníkovi.  

 

• Nový Jičín – město klobouků 

 

Dalším z rozpracovaných projektů v oblasti cestovního ruchu je Nový Jičín – město 

klobouků. Jedná se o programovací období 2007-2013 v rámci ROP NUTS II 

Moravskoslezsko, prioritu Podpora prosperity regionu (viz tabulka 4.14). Projekt byl také 

vypracován v souladu s akčním plánem města 2007-2013 s cílem podpoření a rozvíjení 
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turisticky atraktivních cílů ve městě a nejbližším okolí. (Strukturální fondy EU, Programy 

2007-2013, 2011, [online])  

 

Tab. 4.14: ROP NUTS II Moravskoslezsko, Podpora prosperity regionu 

 Název priority, opatření Podpora EU mil. EUR 

Priorita 2 Podpora prosperity regionu 182,2 
Opatření 2.2 Rozvoj cestovního ruchu  
Podopatření  Výstavba, revitalizace a modernizace 

turistické infrastruktury, doprovodných 
služeb a atraktivit cestovního ruchu 

 

Zdroj: vlastní zpracování, Strukturální fondy 

 

Cílem projektu bylo vybudování návštěvnického centra Nový Jičín – město klobouků, 

kdy hlavním záměrem bylo zvýšení návštěvnosti města i Moravskoslezského kraje. Kromě 

vybudování návštěvnického centra došlo k rekonstrukci památkově chráněného domu  

U Laudona na Masarykově náměstí. Centrum nabízí poznání technologických procesů při 

výrobě klobouků pomocí zapojení samotného návštěvníka. V budově se nachází interaktivní 

expozice, zkušebna klobouků a multifunkční ateliér. Předností expozice je možnost 

návštěvníků si vše osahat, získat autentický zvukový a obrazový zážitek z ukázky tovární 

výroby. Do objektu bylo přestěhováno Informační centrum města a centrum Europe Direct. 

V současnosti je centrum v provozu sedm dní v týdnu a byla podána žádost o proplacení 

dotace (výdaje viz tab. 4.15). Dalším partnerem projektu je Muzeum Novojičínska. (Nový 

Jičín, Projekty EU rozpracované, 2010, [online]) 

 

Tab. 4.15: Celkové výdaje projektu Nový Jičín – město klobouků 

Celkové výdaje projektu 13 838 000 Kč 

Finance z EU 10 220 000 Kč 

Veřejné prostředky 1 803 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování, město Nový Jičín 

 

Nový Jičín je město známé svou dlouholetou kloboučnickou tradicí a návštěvnické 

centrum věnované kloboukům je vhodným projektem pro zatraktivnění města a zvýšení jeho 

návštěvnosti. Město se snaží o rozšíření nabídky cestovního ruchu, aby se Nový Jičín změnil 

z průjezdní destinace na destinaci vhodnou pro delší pobyt. Kromě toho má projekt pozitivní 

vliv i na místí podnikatele, zvyšování kvality služeb a celkový rozvoj města. 

V příloze č. 1 je uveden přehled všech projektů spolu s finančním vyčíslením. 
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4.4 Strategický plán rozvoje města Nový Jičín 2007-2013 

Strategický plán vytyčuje hlavní směry rozvoje města v následujících 7 letech. Je  

v souladu s národními strategiemi, zejména se Strategií udržitelného rozvoje ČR pro léta 

2007–2013. Současně také sleduje strategie regionální, kterými jsou Program rozvoje 

územního obvodu Moravskoslezského kraje 2005–2008 a Regionální operační program 

NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013. 

Tento strategický plán zahrnuje tzv. „Akční plán“, který se člení do 6 zájmových 

oblastí – lidské zdroje, kvalita života, podnikatelské prostředí, infrastruktura, životní prostředí 

a zemědělství, cestovní ruch a turismus.  

Poslední oblastí Akčního plánu je Cestovní ruch a turismus. Město se chce i nadále 

rozvíjet v propagaci města, zlepšit úrovně orientačního systému pro turisty, vhodně doplnit  

a zlepšit základní služby pro návštěvníky (ubytování, stravování, obchody), zlepšit nabídku 

speciálních turistických služeb, dále rozvíjet a podporovat atraktivní turistické cíle  

a prohloubit spolupráci s okolními regiony a městy. Co se týče samostatných aktivit, mezi 

prioritní patří vytvoření a naplánovaní marketingové strategie cestovního ruchu, podpoření 

změny hotelu Praha a pokračování ve spolupráci s regionální agenturou pro cestovní ruch 

Beskydy – Valašsko. Některé cíle tohoto strategického plánu (tedy i cíle prioritní oblasti 6)  

už byly úspěšně naplněny. (Nový Jičín, Strategický plán rozvoje města, 2006, [online]) 

Akční plán za prioritní oblast 6 – Cestovní ruch a turismus, kde jsou určeny cíle, 

aktivity, cílové skupiny, zdroje financování a odhad finanční náročnosti, je uveden  

v příloze č. 2. 

4.5 Přehled návštěvnosti města Nový Jičín 

 Město Nový Jičín věnuje oblasti cestovního ruchu a jeho rozvoji značnou pozornost  

a snaží se o vytvoření nejlepších podmínek pro pobyt turistů – návštěvníků ve městě. Město 

spolupracuje s místními podnikateli, ubytovateli, provozovateli restauračních zařízení  

a podporuje další doprovodné služby souvisejících s cestovním ruchem, především při tvorbě 

propagačního materiálu jako kalendářů, hrníčků, batohů, pohlednic, odznaků, knih, map, atd. 

Město se také prezentuje v různých periodikách zaměřených na turismus. 

 Následující přehled vývoje návštěvnosti je zpracován na základě poskytnutých dat 

Informačního centra v Novém Jičíně. Je ovšem důležité si uvědomit, že návštěvnost IC 

neodráží skutečnou návštěvnost města Nový Jičín.   
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4.5.1 Vývoj návštěvnosti Informačního centra v předchozích letech 

 Tabulka 4.16 a graf 4.1 zobrazují vývoj návštěvnosti IC města Nový Jičín v letech 

2006 až 2011. 

 

Tab. 4.16: Vývoj návštěvnosti IC Nový Jičín v letech 2006-2011 

Rok Počet návštěvníků 

2006 11 464 

2007 12 803 

2008 12 899 

2009 11 478 

2010 11 110 

2011 10 470 

Zdroj: vlastní zpracování, IC Nový Jičín 

 

Graf 4.1: Vývoj návštěvnosti IC Nový Jičín v letech 2006-2011 

 
Zdroj: vlastní zpracování, IC Nový Jičín 

 

 Z tab. 4.16 a grafu 4.1 je zřetelné, že návštěvnost IC Nový Jičín má od roku 2008 

klesající trend. Tato skutečnost je dána stále trvající ekonomickou krizí. V roce 2008 město 

navštívilo nejvíce turistů (12 899), nejnižší návštěvnost je zaznamenána v roce loňském 

(10 470 turistů).  
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 Následující tab. 4.17 a graf 4.2 ukazují přehled vybraných zahraničních návštěvníků 

Informačního centra. Jak je patrné, pravidelně nejvíce město navštěvují německy mluvící 

turisté. Největší počet německy mluvicích turistů zavítal do Nového Jičína v roce 2010 (438), 

nejméně potom v roce 2007 (224). Jedním z důvodů může být přeshraniční spolupráce 

s německými městy Gorlitz a Ludwigsburg. Nový Jičín zároveň spolupracuje s polským 

městem Swietochlovice, italským městem Novellara, Slovenským městem Kremnica  

a francouzským městem Epinal. 

 

Tab. 4.17: Vývoj návštěvnosti IC Nový Jičín zahraničními turisty v letech 2006-2011 

Jazyk Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Angličtina 116 165 169 148 126 78 

Němčina 309 224 353 363 438 228 

Polština 107 112 115 130 162 95 

Zdroj: vlastní zpracování, IC Nový Jičín 

 

Graf 4.2: Vývoj návštěvnosti IC Nový Jičín zahraničními turisty v letech 2006-2011  

 
Zdroj: vlastní zpracování, IC Nový Jičín 

4.5.2 Návštěvnost Informačního centra v roce 2011 

 V předchozí podkapitole byl představen vývoj návštěvnosti Informačního centra Nový 

Jičín v letech 2006 – 2011. V roce 2011 byl počet cca 10 470 návštěvníkům (viz tab. 4. 16). 
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Z tohoto údaje je odvozena návštěvnost města jako 1,3 násobek, což za rok 2011 ve výsledku 

činí cca 13 700 návštěvníků. Tab. 4.18 zobrazuje strukturu domácích a zahraničních 

návštěvníků za každý měsíc roku 2011 a celková hodnota 9969 návštěvníků je přepočítána 

5% odchylkou, a proto se výsledná hodnota rovná 10 470. 

 

Tab. 4.18: Přehled domácích a zahraničních návštěvníků IC Nový Jičín 2011 

Jazyk Měsíc Celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Italský    1         1 

Anglický 1  5 10 10 10 9 14 6 5 4 4 78 

Český 558 525 752 719 855 955 1090 1191 980 684 504 695 9508 

Francouzský 2  1 4    2  18   27 

Německý  3 8 12 28 15 33 75 38 14 2  228 

Polský 1 7 1 7 8 13 24 18 4 6 5 1 95 

Ruský   3  1   4     8 

Slovenský      2 5 14 3    24 

Celkem 562 535 770 753 902 995 1161 1318 1031 727 515 700 9969 

Zdroj: vlastní zpracování, IC Nový Jičín 

 

 Z tabulky vyplývá, že nejvyšší počet návštěvníků IC Nový Jičín pochází z České 

republiky (9508). Ze zahraničních turistů se jedná především o německy mluvící turisty (228), 

polsky mluvící (95), anglicky mluvící (78), dále potom francouzsky, slovensky nebo italsky 

mluvící turisty. Důvod je pravděpodobně stejný jako u předešlé podkapitoly – spolupráce 

Nového Jičína se zahraničními městy.  

 Zaměstnanci IC Nový Jičín obsloužili během roku 2011 přibližně 10 470 osob a to 

buď osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Veškeré informace byly podány 

bezplatně. IC zároveň prodává různé suvenýry, pohlednice, mapy nebo zprostředkovává 

předprodej vstupenek a celková tržba za prodej drobného zboží a upomínkových předmětů  

za rok 2011 činila 190 000 Kč. V tomto roce bylo uskutečněno 7 průvodcovských služeb. IC 

také získalo dotaci ve výši 100 000 Kč v rámci dotačního programu Podpora turistických 

informačních center v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu byla pořízena aplikace 

Mobilní průvodce do mobilu a nový propagační materiál doplněný o cyklomapu. 
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4.6 Marketingový výzkum obyvatel Novojičínska 

 Cílem marketingového výzkumu bylo zjistit, do jaké míry jsou spokojeni se životem 

obyvatelé žijící na území Novojičínska a co by navrhli pro vylepšení rozvoje především 

v oblasti cestovního ruchu. Úkolem výzkumu bylo zajistit dostatek informací, které se 

následně roztřídily, porovnaly a jejich vyhodnocení posloužilo k vyvození konkrétních 

závěrů. 

4.6.1 Způsob provedení výzkumu 

 Marketingový výzkum byl proveden technikou dotazníkového šetření, jelikož se jedná 

o metodu jednoduchou a efektivní. Samotný dotazník (příloha č. 3) je pro respondenty 

srozumitelný, logický a nijak časově náročný. Část otázek byla uzavřeného typu, kdy 

dotazovaní vybírali jednu nebo více možných odpovědí, popřípadě doplnili vlastní. Další 

otázky jsou otevřeného typu, kdy měli možnost vyjádřit své vlastní názory k dané 

problematice. V dotazníku se vyskytují i otázky škálového charakteru.  

Dotazník vyplňovali uživatelé žijící na území Novojičínska, vzorek představoval 

konkrétně 106 osob. Byla použita metoda nahodilého výběru. Dotazník dohromady obsahoval 

13 otázek.  

4.6.2 Interpretace výsledků 

 Na následujících stránkách je prezentováno 5 nejpodstatnějších otázek dotazníku 

pomocí grafů a komentářů. Tyto otázky se týkají rozvoje za posledních pár let, spokojenosti 

s vybranými tématy nebo návrhů pro rozvoj cestovního ruchu na území Novojičínska.  

 První důležitou informací je, zdali respondenti vůbec pociťují uspokojivý rozvoj města 

nebo obce, ze které pocházejí. Na otázku „Máte pocit, že se Vaše město/obec dostatečně 

rozvíjí za posledních 5 let?“ odpovědělo 100% dotazovaných (viz graf 4.1). 
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Graf 4.3: Hodnocení obyvatel rozvoje města/obce na Novojičínsku za posledních 5 let 

 
Zdroj: vlastní zpracování dotazníku 

 

 Na tuto otázku odpovědělo 106 respondentů, kladně potom 64 osob (59%), záporně 20 

osob (19%) a 22 osob (21%) neví. Dotazovaní pocházejí především z Nového Jičína (79 

osob), dále Rybí (11 osob), Šenov u Nového Jičína (3 osoby), Hodslavice (3 osoby), Libhošť 

(2 osoby), Starý Jičín (2 osoby), Bernartice nad Odrou (1 osoba), Mořkov (1 osoba), Sedlnice 

(1 osoba), Suchdol nad Odrou (1 osoba) a Veřovice (1 osoba). Z výzkumu vyplývá, že 59% 

respondentů má pocit, že město/obec kde žijí, se za posledních 5 let dostatečně rozvíjí. 19% 

dotazovaných odpovědělo záporně, což může být dáno místem jejich bydliště – menší obce 

nemají např. dostatek odborníků se znalostmi, ale také zájmem o rozvoj dané oblasti. Nebo se 

může jednat o lokalitu, kde rozvoj probíhá, ale ne v zájmové oblasti dotazovaného. 

 

 Další otázka poskytuje hodnocení úrovně spokojenosti obyvatel území Novojičínska 

s vybranými tématy. Otázka zní následovně: „Jak hodnotíte úroveň spokojenosti 

s následujícími tématy?“ Graf 4.2 zobrazuje pouze témata, která mají něco společného 

s cestovním ruchem -  dostupnost a kvalita kulturních akcí, rozsah a kvalita stravovacích 

služeb, památky města, péče o čistotu a pořádek, počet sportovišť, místní orientační 

značení, možnosti nakupování, dopravní dostupnost.  
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Graf 4.4: Hodnocení úrovně spokojenosti s vybranými tématy 

 
Zdroj: vlastní zpracování dotazníku 

 

 Dostupnost a kvalitu kulturních služeb hodnotilo 56% dotazovaných (59 osob) jako 

spíše dobře, ovšem 25% dotazovaných (27 osob) vidí toto téma jako spíše špatně. 

Novojičínsko nabízí celoročně poměrně pestrý kulturní program, stále ovšem chybí větší 

prostory pro pořádání především koncertů, ale i jiných kulturních akcí. Rozsah a kvalitu 

stravovacích služeb ohodnotilo velmi dobře a spíše dobře 79% respondentů (84 osob). 

Nejlépe hodnocené bylo téma památky města, velmi dobře a spíše dobře zadalo 88% 

dotazovaných (93 osob). Péče o čistotu a pořádek jako odpadky, úklid, veřejné WC, atd. je na 

území Novojičínska vnímána spíše dobře 68% dotazovaných (72 osob). Sportovní vyžití  

a nabízený počet sportovišť je z pohledu korespondentů spíše dobrý (60%, 64 osob). Téma 

místní orientační značení je dle názoru obyvatel Novojičínska vnímáno z 61% spíše dobře (65 

osob) a 13% neumí posoudit (14 osob). 36% dotazovaných odpovědělo na možnosti 

nakupování variantou spíše dobře (38 osob), ovšem spíše špatně odpovědělo 26% 

respondentů (28 osob). Tuto skutečnost si lze vysvětlit tak, že na území Novojičínska je 

dostatek supermarketů, hypermarketů i menších kamenných obchodů, ovšem chybí nabídka 

kvalitních obchodů s oděvy. Přibližně 90% dotazovaných (89 osob) si myslí, že dopravní 

dostupnost je velmi dobrá nebo spíše dobrá.   

 

 Na otázku „Které město v okrese Nový Jičín Vám připadá nejatraktivnější z hlediska 

cestovního ruchu?“ odpovědělo dohromady 105 ze 106 dotazovaných. Vyhodnocení otázky 

zobrazuje graf 4.3 spolu s komentářem.  
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Graf 4.5: Hodnocení nejatraktivnějšího města z hlediska cestovního ruchu v okrese Nový Jičín 

 
Zdroj: vlastní zpracování dotazníku  

 

 Dle grafu je patrné, že mezi nejatraktivnější města okresu Nový Jičín patří Štramberk, 

který vybralo 68% dotazovaných (72 osob). Přestože se jedná o malé město, je zde 

koncentrováno velké množství pamětihodností. Štramberk těží především z hradu a Trúby, 

lidové architektury, rozhledny, arboreta nebo jeskyně Šipky a je zařazen na seznam 

UNESCO. Druhým nejatraktivnějším městem je Nový Jičín, který přijde atraktivní 21% 

respondentů (22 osob). Mezi nezajímavá města s 0% podle dotazníku patří Bílovec, Odry, 

Příbor a Studénka.  

 

 Pro vyhodnocení spokojenosti obyvatel Novojičínska a možných návrhů na zlepšení 

pozice Novojičínska v cestovním ruchu jsou důležité dvě následující otázky. První otázka zní: 

„Co se Vám nejméně líbí ve městě/obci, kde žijete?“. U této otázky, týkající se města Nový 

Jičín, se našlo zhruba 19 nejčastěji uváděných odpovědí. Obyvatelé vidí nedostatky především 

v nízké nabídce práce, špatném stavu silnic, postrádají dostatek kvalitních kulturních akcí, 

nejsou spokojeni se současným vzhledem Masarykova náměstí. Ve městě chybí kvalitní 

restaurace a bary, obchody s oděvy, dostatek parkovacích míst, nedostačující kvalita 

nabízených služeb. Znepokojivý je také současný stav bývalé Tabačky, nedostatek 

cyklostezek, mnoho kruhových objezdů způsobujících zácpy v dopravní špičce. Někteří 

obyvatelé nejsou spokojeni s nízkým počtem popelnic určených k recyklaci odpadu, 

s nedokončenou průmyslovou zónou kousek od centra města, nedostatkem stavebních parcel 

nebo se znečištěním přírody. Obyvatelé obce Hodslavice vidí největší problém se stavem 

hlavní silnice a jejím nadměrným zatížením kamionovou dopravou. V obci Libhošť je nízká 

až žádná kvalita nabízených služeb a nedostatek pracovních příležitosti, v Mořkově je  
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to naopak špatný stav silnic. Občané obce Rybí nejsou spokojeni s dopravní dostupností 

především v nočních hodinách, s horší kvalitou ovzduší, omezeností služeb nebo stavem cest 

v obci. Starý Jičín má nedostatek kulturních akcí a Šenov u Nového Jičína málo obchodů 

nebo třídících kontejnerů.  

 

 Druhá otevřená otázka byla tato: „Co byste navrhli pro efektivnější rozvoj cestovního 

ruchu ve Vašem městě/obci?“ V případě této otázky se jen zřídka vyskytovaly stejné 

odpovědi korespondentů. Obyvatelé Nového Jičína vidí potenciál v rozvoji cestovního ruchu 

města ve výstavbě cyklostezky v místě bývalé železniční trati Nový Jičín – Hostašovice, jež 

by se napojovala na cyklostezku Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm. Dále by bylo 

vhodně provést rekonstrukci chátrajících historických budov, pořádat častěji atraktivní 

kulturní akce, vybudovat objekt jako klub/dům/středisko pro pořádání těchto kulturních akcí, 

vyčistit město a jeho okolí od odpadků, zkvalitnit stav silnic, zvýšit nabídku kvalitních 

ubytovacích zařízení, zlepšit propagaci města, zvolit nové vedení obce, vytvořit rekreační 

areál, propagovat místní pěstitele nebo pořádat koncerty vážné hudby a taneční vystoupení. 

Obec Hodslavice by mohla být více propagována v rámci okresu, ale i kraje, v obci Libhošť 

by se měla opravit cesta do obce a zvýšit počet kulturních akcí. Občané obce Rybí navrhují 

lepší propagaci lyžařských sjezdovek, prodloužení cyklostezky Nový Jičín – Rybí, 

zviditelnění významných rodáků nebo vytvoření lepšího orientačního značení. V Šenově  

u Nového Jičína by se mohly zrekonstruovat chátrající budovy a vystavět cyklostezka.  

4.6.3 Shrnutí ostatních poznatků z dotazníkového šetření 

 V této podkapitole jsou stručně shrnuty zbylé otázky dotazníku a úplný tabulkový 

přehled je uveden v příloze č. 4. Na otázku „Jak jste celkově spokojen/a s městem/obcí, kde 

žijete?“ odpovědělo 106 dotazovaných, tedy plných 100% respondentů. Variantu spíše 

spokojen uvedlo 64% dotazovaných (68 osob), velmi spokojen potom 19% respondentů (20 

osob). Spíše nespokojen a velmi nespokojen vybralo dohromady 16% dotazovaných (18 

osob).  

 Další otázka dotazníku zní: „Jak nejčastěji trávíte volný čas?“ Dotazovaní měli 

možnost vybrat více možností najednou. Respondenti nejčastěji tráví volný čas sportem 

(77%), dále návštěvou kina (46%), koncerty (33%) a vzděláním (33%), variantu ostatní 

vybralo 29% a nejčastější odpovědi byly výlety, příroda, restaurace, bary, televize nebo 

počítač. 10% dotazovaných navštěvuje knihovnu a 9% divadlo.  
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 Na otázku „Co se Vám nejvíce líbí ve městě/obci, kde žijete?“ se vyskytovaly 

odpovědi jako: sportovní vyžití, příroda, historická architektura, klidné prostředí, bezpečno, 

hezké parky, Masarykovo náměstí, poloha města, historická minulost, okolní krajina nebo 

lyžařské sjezdovky. 

 Dotazník vyplnilo 58 žen (55%) a 48 mužů (45%), nejvíce odpovědí zaznamenala 

věková skupina do 25 let (55%), dále věková skupina 26-34 let (35%), 35-49 let 6% 

dotazovaných, 50-59 let (2%) a nad 60 let také 2% respondentů. Nejvíce odpovědí bylo 

přijato od zaměstnanců (43%), potom studentů (37%), podnikatelů (7%), osob na mateřské 

dovolené (5%) nebo nezaměstnaných (3%), důchodců (2%) a ostatních (4%). Nejvyšší 

ukončené vzdělání bylo nejčastěji vysokoškolské (50%), střední s maturitou (41%), vyučen/ 

střední bez maturity (4%), vyšší odborná škola (3%) a základní vzdělání (2%). 

4.7 Návrhy a doporučení v oblasti cestovního ruchu na území 

Novojičínska 

 V poslední podkapitole jsou uvedeny mé vlastní návrhy a doporučení v oblasti 

cestovního ruchu na území Novojičínska. Těmito návrhy bych chtěla přispět k budoucímu 

rozvoji města, který by mohl následně zvýšit nejen návštěvnost, ale i kvalitu poskytovaných 

služeb.  

 Nabídka služeb souvisejících s cestovním ruchem na Novojičínsku není na příliš 

vysoké úrovni. Týká se to především služeb ubytovacích a stravovacích. Další problém je také 

v nabízeném spektru obchodů. V samotném městě je hypermarket, mnoho supermarketů,  

ale chybí obchody s kvalitními oděvy. Pokud by bylo město ochotno spolufinancovat projekty 

vytvořené soukromým sektorem, mohlo by dojít ke zlepšení úrovně těchto služeb. 

Podnikatelům lze také pomoci tím, že město nebude stavět překážky při rozvoji jejich 

podnikání, popřípadě při vstupu nových podniků do odvětví. Chybějící je i nabídka 

speciálních služeb, které by přispěly k nalákání specifické skupiny návštěvníků. Mohou  

to být např. golfová hřiště, lanový park nebo půjčovna cyklistických kol. 

 

V cestovním ruchu se v dnešní době dostává do popředí tzv. zážitkový cestovní ruch. 

Na území Novojičínska takováto nabídka chybí. Možností je mnoho: netypické masáže, 

romantické lety, projížďka ve vojenských dopravních prostředcích, kiteboarding, degustace, 

kurzy lezení po skalách, skákací boty a mnoho dalších. Tyto služby by také mohly být 

poskytovány v balíčku služeb nebo na slevových portálech, což by zvýšilo i propagaci.  
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Dalším trendem posledních let se stává agroturistika, což je turistika v typicky 

venkovských podmínkách, někdy spojena s dobrovolnou prací v zemědělství na venkově. 

Pokud by město našlo vhodnou lokalitu pro agroturistiku, mohlo by dojít k přilákání turistů  

a zvýšení návštěvnosti území. V blízkosti by v budoucnu mohlo být vybudováno něco na 

způsob MINI ZOO. 

 

Kongresová turistika je specializovaná forma cestovního ruchu zahrnující činnosti 

zamřené na vědecké a odborné poznatky a je spojena s cestováním a pobytem. Na území 

Novojičínska kongresový hotel chybí. Hotel Praha (viz obr. 4.1) by byl vhodnou variantou 

pro tento účel, protože se jedná o historickou budovu nacházející se v samotném centru města. 

V současnosti už neslouží k praktické výuce Střední školy hotelnictví a gastronomie 

z Frenštátu pod Radhoštěm. Hotel je majetkem Moravskoslezského kraje, pokud by ovšem 

město usilovalo o jeho získání, mohl by posloužit jako kongresový hotel s kavárnou. Byla by 

potřeba vysokých investic, jelikož současné vybavení hotelových pokojů je nedostačující.  

 

Obr. 4.1: Hotel Praha 

 
Zdroj: http://www.msregion.cz/scripts/modules/catalogue/detail.php?catalogueID=11&linkvalue=527&lid=4 

 

Huckelovy vily včetně parku jsou nevyužité objekty, které v minulosti sloužily jako 

ozdravovny. Byly by tedy vhodné pro vytvoření místa k odpočinku a revitalizace,  

po rekonstrukci by zde mohly vzniknout moderní lázně nebo wellness centrum.  

 

Nynější hasičská zbrojnice v Novém Jičíně by měla být nahrazena novou, proto by 

v místě této zbrojnice mohla vzniknout hasičská expozice. Jako součást expozice by se 

promítaly filmy a dokumenty přibližující práci hasičů.      
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Dle dotazníkového šetření chybí městu více zajímavých kulturních akcí, především 

koncertů. Tato situace by mohla být vyřešena vybudováním kulturního domu. K tomu se 

nabízí budova bývalého J-klubu na obr. 4.2 ležící pár minut od centra města a v těsné 

blízkosti vlakového a autobusového nádraží, která se momentálně nachází v dezolátním stavu. 

Výhodou budovy je její velikost a kromě koncertů by se dala budova využít i pro jiné účely: 

výstavy, přednášky, kurzy, semináře.  

 

Obr. 4.2: Budova bývalého J-klubu 

 
Zdroj: http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/byvale-jecko-je-v-havarijnim-stavu20110426.html 

 

Většina kulturních akcí jako Novojičínské léto, Šenovský škrpál, Bartošovické 

kulturní léto, Den obce Sedlnice jsou akce konající se pouze v létě. V ostatních měsících 

chybí akce většího charakteru a město by se tedy mělo zaměřit i na ostatní roční období  

a snažit se nabídnout rozmanité kulturní události. V dnešní době jsou poměrně populární 

různé typy slavností. V budoucnu by se mohly začít pořádat grilovací, pivní nebo gulášové 

slavnosti. Slavnosti tohoto typu by měly zároveň pozitivní dopad na místní podnikatele. 

Zajímavý z hlediska kultury by mohl být i např. festival vážné hudby. Festival by trval déle 

než jeden den a do města by byly pozvány hudební soubory z celé České republiky. Obdobně 

by to mohlo být s tanečním kempem, kdy by navíc byli zapojeni obyvatelé a návštěvníci 

pomocí workshopů.  

 

Během povodní v roce 2009 byla zdevastována železniční trať z Nového Jičína – horní 

nádraží do Hostašovic. Železniční trať se nedá opravit, jelikož došlo k výraznému narušení 

podloží a provoz by byl příliš nebezpečný. Proto by v jejím místě mohla být vybudována 

cyklostezka, která by se v závěru napojila na cyklostezku ve Valašském Meziříčí vedoucí až 

na Horní Bečvu. Stezka by byla vhodná jak pro cyklisty, tak in-line bruslaře. 
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Areál Skalky je oblíbené místo k výletům, v současnosti zde probíhá projekt 

revitalizace rekreačních ploch pro obyvatele i návštěvníky. V lesoparku se nachází Amfiteátr 

Skalky, který dle mého názoru není dostatečně využíván. Kdyby došlo k rekonstrukci 

hospody, zvýšila by se atraktivita místa a s modernějším zázemím by se dalo pořádat mnohem 

více koncertů, festivalů, divadelních představení, atd.  

 

Vodní nádrž Čerťák byla v minulosti hojně navštěvována především z důvodů 

rekreace. Současný stav nádrže ovšem není k plavání vyhovující. Navrhovala bych provést 

kompletní sanaci nádrže, opravit dětské hřiště, zmodernizovat místní stánek s občerstvením  

a restauraci. V blízkosti se také nachází volejbalové hřiště, mohla by se zde otevřít půjčovna 

sportovních potřeb.  

 

Zřícenina hradu Starý Jičín leží v obci Starý Jičín vzdálena od města Nový Jičín 

pouhých 7 km. Samotná památka je poměrně atraktivní, nabízí přístup do zříceniny, a také 

výhled na město. V přízemí hradu se nachází stylová restaurace, expozice zbroje a dokument 

o hradě a panství. Hrad dle mého názoru není dostatečně využit a otevírací doba restaurace  

a expozice neodpovídá skutečnosti. Podle vzoru jiných hradů nebo zřícenin by se mohly 

pořádat akce typu umělecké kování, Dětský den, historický šerm, divadelní vystoupení, 

koncertní vystoupení pod širým nebem, atd.   

 

V blízkosti Nového Jičína se nachází kopec Puntík, který je oblíbeným cílem turistů. 

Leží v Moravské bráně, oblasti Poodří a nabízí krásnou okolní přírodu a výhled na celé město. 

Na vrcholu se nachází malá hospůdka, která byla z hygienických důvodu uzavřena. 

S vhodnými dotacemi by se mohla hospůdka znovu otevřít a nalákat tak větší počet turistů.   

 

Nedílnou součástí v rozvoji v oblasti cestovního ruchu je lepší řízení managementu, 

marketingu a propagace města a jeho okolí. Následuje pár příkladů, jak by toho mohlo být 

dosaženo:  

• vytvoření sloganu nebo loga města, 

• natočení promo videa, 

• on-line reklama,  

• reklama na parkovacích lístcích, obálkách (logo, slogan, městský znak), 
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• instalace znaku, sloganu u příjezdových komunikací,  

• maskot města,  

• zavedení pečetě kvality, 

• rozšíření nabídky propagačních materiálů (trička, deštníky, kravaty, kalendáře, 

mince), 

• instalace naváděcího systému ke kulturním, historickým nebo turistickým 

atraktivitám,  

• zlepšení propagace kultury a nabídky pro volný čas (vkusné infosloupy, 

vývěsky, výkladní skříně), 

• pořádání týdne gastronomie, 

• pořádání módních přehlídek. 

 

Novojičínsko by se mělo i nadále zaměřovat na spolupráci se zahraničními městy, 

agresivněji propagovat město a jeho okolí, jelikož se jedná o města s vysokým počtem 

obyvatel a tedy i vysokým počtem potencionálních turistů. Důležité je také nadále rozvíjet 

aktivity související s činností Euroregionu Silesia a pokračovat ve spolupráci s regionální 

agenturou pro cestovní ruch Beskydy-Valašsko. 
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5 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení dosavadního vývoje území 

Novojičínska v oblasti cestovního ruchu a možné návrhy a doporučení pro rozvoj budoucí. 

Samotný přírodní potenciál Novojičínska se dá považovat za atraktivní. Na území se 

rozkládají dvě velkoplošná chráněná území CHKO Beskydy, CHKO Poodří a reliéf je 

hornatého charakteru. Město Nový Jičín bylo roku 1967 vyhlášeno městskou památkovou 

rezervací, jelikož se vyznačuje nebývalou koncentrací architektonických památek. Navíc 

sousedí s rozvinutými nebo rozvíjejícími se destinacemi turistického ruchu (Beskydy-

Valašsko, region Poodří, Štramberk, Kunín, Starý Jičín, Hodslavice, Hukvaldy) a pořádá 

pravidelné kulturní akce. Novojičínsko je protkáno několika cyklostezkami, turistickými nebo 

naučnými stezkami, v zimním období nabízí upravované lyžařské sjezdovky a lyžařské trasy. 

Celková dopravní dostupnost území je nadprůměrná (silnice 1. třídy z Prahy přes Ostravu až 

do Polska, regionální autobusová doprava, železniční přeprava napojující se na mezinárodní 

železniční sítě, vzdálenost 13 km od mezinárodního letiště Ostrava Mošnov).  

V minulosti byly na území Novojičínska realizovány rozvojové projekty v oblasti 

cestovního ruchu spolufinancované Evropskou unií. Projekty výrazně napomohly zvýšení 

atraktivity oblasti a přilákaly více turistů. Jedná se např. o projekty toulky Novojičínskem, 

modernizace a revitalizace objektu lyžařské chaty Svinec nebo rekonstrukce Masarykova 

náměstí II. etapa. Další projekty jako Lesopark Skalky a Nový Jičín – město klobouků jsou ve 

stavu rozpracování.  

I přes tato pozitiva se město potýká s nedostatkem turistů, Novojičínsko je totiž 

vnímáno jako zastávková lokalita. Aby tomu do budoucna bylo jinak, musí i nadále docházet 

k rozvoji v oblasti cestovního ruchu. Z diplomové práce vyplývá, že jedním z hlavních 

problémů Nového Jičína a okolí je nevyhovující kvalita a kapacita ubytovacích zařízení. 

Nízká je i kvalita stravovacích služeb, chybí charakteristická stravovací zařízení. Omezená je 

nabídka turistických atraktivit a aktivit, nevyužitý potenciál některých památek a celkově 

chybí výrazná turistická atraktivita. Nedostačující je i informační systém pro návštěvníky 

města. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že obyvatelé postrádají větší počet 

kvalitních kulturních akcí, za nevyhovující považují infrastrukturu a vybavenost pro 

cykloturistiku nebo stav silnic.  

Osobně bych městu navrhla spolufinancování projektů vytvořených soukromým 

sektorem, což by vedlo ke zlepšení turistických služeb na území Novojičínska. Přínosné by 

také mohlo být utvoření produktových balíčků. Ve městě chybí kongresová turistika a hotel 
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Praha je ideálním místem pro takovýto typ hotelu. Po rekonstrukci objektu Huckelovy vily by 

mohly být postaveny moderní lázně nebo wellness centrum, namísto hasičské zbrojnice 

v Novém Jičíně by mohla vzniknout hasičská expozice. Bylo by vhodné lépe a častěji 

využívat některé lokality města a jeho okolí – např. Žerotínský zámek, hrad Starý Jičín, areál 

Skalky.  Na základě výsledků marketingového výzkumu chybí městu budova pro pořádání 

kulturních akcí, k tomuto účelu by mohla posloužit budova bývalého J-klubu. Důležité je se 

také zaměřit na kulturní akce, snažit se jich pořádat více a i mimo letní sezónu. Dále bych 

navrhovala zlepšení orientačního systému města a okolí, rozšíření sítě cyklostezek, zavedení 

agroturistiky a neustálé rozvíjení propagace Novojičínska.  Neméně důležité je pokračovat ve 

spolupráci se zahraničními městy, regionální agenturou pro cestovní ruch Beskydy-Valašsko, 

rozvíjet aktivity související s činností Euroregionu Silesia a vytvářet projekty, které by byly 

dotovány z fondů EU. 
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