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1. Úvod 

Mezi nejrychleji se rozvíjející odvětví ve světě neodmyslitelně patří cestovní ruch. Díky 

rychlému a uspěchanému životnímu stylu, kvůli kterému mnoho z nás vyhledává vytoužený 

odpočinek v podobě výletů a dovolených, můžeme očekávat, že to tak i v budoucnu zůstane.  

Cestovní ruch patří mezi odvětví, které značně přispívá ke zvyšování HDP, tvorbě nových 

pracovních míst nebo tvorbě příjmů státního rozpočtu. Velký vliv má také na rozpočty krajů a 

obcí a proto je považován za velký přínos v oblasti regionálního rozvoje. V některých 

významných turistických oblastech je cestovní ruch hlavní složkou rozpočtu. Předpoklady 

k rozvoji cestovního ruchu však nemá každá oblast. Turisté navštěvují hlavně místa, kde jsou 

vhodné kulturní či přírodní podmínky. Proto je velice důležité tyto oblasti neustále rozvíjet a 

snažit se turistům nabídnou co nejlepší služby. Hlavním důvodem proč lidé cestují, je 

uspokojení potřeb poznání, kulturních a estetických zážitků, změny místa, seberealizace, ale 

také odpočinku, klidu a pohybu. Většinou turisté navštěvují taková místa, která pro ně nejsou 

běžně dostupná v normálním životě. Lidé žijící ve vnitrozemí často navštěvují přímořské 

oblasti, turisté z města klidnější destinace na venkově, obyvatelé nížin vysokohorské oblasti 

apod.  

Pro rozvoj cestovního ruchu je nezbytné rozvíjet i mnoho dalších služeb s tímto spojených. 

Do míst cestovního ruchu se musí turisté nějak dopravit, ubytovat se, dobře najíst, mít 

možnost nákupů, volnočasových aktivit a mnohé další. Proto se v takových oblastech rozvíjí i 

podnikatelská činnost, která je faktorem pro rozvoj jak regionálních tak i národních 

ekonomik. 

Pro zpracování své bakalářské práce jsem si zvolila turistickou oblast Loučné nad Desnou a 

jejího okolí. Tuto oblast jsem si zvolila proto, že se jedná o oblast s velkým potenciálem 

rozvoje cestovního ruchu, zejména s ohledem na množství přírodních atraktivit. A také proto, 

že jsem se v Loučné nad Desnou narodila a mohla tak sledovat obrovský nárůst turistů 

v posledním desetiletí. Velká návštěvnost souvisí s modernizací obce a také s vystavěním 

nových lyžařských středisek, které byly postaveny díky dotacím z EU, které naše obec hojně 

využívá. 
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2. Metodika zpracování a cíl práce 

2.1. Metodika zpracování 

Základem úspěchu každé odborné a výzkumné práce je vhodně zvolená metoda. Ta nám 

zajistí a získá vstupní informace, které nám později poslouží k odpovídajícímu stanovení cíle 

práce. Proto je velice důležité věnovat pozornost této problematice již na začátku zpracování. 

Při tvorbě bakalářské práce jsem v prvé řadě vycházela ze shromažďování sekundárních dat, 

především pak z podkladů získaných v informačním centru v Loučné nad Desnou a v zámku 

ve Velkých Losinách.  

V druhé etapě jsem se zaměřila na shromažďování dat primárních. Tato data budou získána 

pomocí dotazníku, který vyplní návštěvníci vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně a 

návštěvníci zámku ve Velkých Losinách. Pomocí dotazníku se budu snažit poukázat na 

nedostatky prohlídek a možné zlepšení.  

 

2.2. Cíl práce 

Cílem mé práce je zaměřit se na popsání atraktivních oblastí v Loučné nad Desnou a jejím 

okolí a přiblížit i méně známé atraktivity, které by mohli přilákat více návštěvníků. 

Na základě dotazníku se také pokusím zjistit nedostatky prohlídek a možné zlepšení. Budu se 

snažit najít způsob, jak se dostat do podvědomí turistů a snažit se je informovat o možnosti 

navštívit tyto atraktivity.  
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3. Teoretické zásady cestovního ruchu 

3.1. Cestovní ruch 

Cestovní ruch má mnoho definicí, proto je velice obtížné jej jednotně definovat. Proto jsem 

vybrala několik definic, které podle mého názoru nejlépe vystihují právě cestovní ruch. 

Další definice označuje cestovní ruch jako cesty, které uskutečňujeme za účelem zábavy, 

obchodu, povoláním, zotavením a jiných důvodů, při nichž dochází k dočasné změně bydliště. 

Nepatří sem ovšem dojíždění za prací. Typická je nepravidelnost a určitá dočasnost cest, bez 

úmyslu usadit se. 
1
 

Jiná definice cestovní ruch označuje jako periodický příliv a odliv lidí do určitého místa nebo 

státu z jiného místa nebo státu.
2 

Podle Václava Lednického je cestovní ruch nepřehlédnutelný segment dnešní světové 

ekonomiky, který představuje konglomerát činností, z nichž většina je charakteru osobních 

služeb. „ Jako odraz rozvoje společnosti a nekonečné touhy člověka po poznání a nových 

zážitcích se stává cestovní ruch v masové podobě nejen světovým fenoménem spotřeby, ale i 

jednou z důležitých hnacích sil světové ekonomiky.
3
 

Obecně můžeme říct, že cestovní ruch je jakákoli cesta, kterou podnikáme za určitým účelem 

a na několik dní či měsíců bydlíme jinde než v místě svého bydliště.  

3.2. Vymezení základních pojmů v cestovním ruchu 

3.2.1. Turista 

Člověk, který cestuje do jiného místa než do místa svého bydliště a který stráví alespoň jednu 

noc mimo své obvyklé bydliště, avšak nesmí to být pobyt delší než jeden rok. Účel cesty je 

jiný než pracovní nebo výdělečný.  

Podle délky dovolené rozlišujeme: 

a) Turista na dovolené – osoba, která je na daném místě určitý počet dnů a nocí 

b) Krátkodobě pobývající turista – osoba, která cestuje na více než jednu noc, ale ne déle 

než jeden rok.  

                                                 
1
H.J.Knebel: Sociologische Strukturwandlugenim modernen Tourismus 

2
 E. Fedor, E. Nový: Cestovní ruch na Slovensku 

3
 V. Lednický: Současný stav cestovního ruchu v ČR 
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Podle místa cesty rozlišujeme: 

a) Mezinárodní turista – osoba, která cestuje ze země svého bydliště do jiné země. 

Účelem této cesty je většinou touha po poznání jiných kultur nebo přírodních krás 

jiných zemí. Dalším důvodem může být dovolená v jiných klimatických podmínkách 

než v místě jeho bydliště. 

b) Domácí turista – osoba, která cestuje z místa svého bydliště do jiného místa v zemi, ve 

které žije. Účelem této cesty je často touha po alespoň malé změně prostředí. Turisté 

z měst nejčastěji cestují do méně rušných destinací a více do přírody naopak lidé 

z venkova navštěvují větší města s nějakou historií nebo zajímavostí.  

 

3.2.2. Turistický operátor 

Turistická firma, která nabízí a kompletuje turistické programy. Zajišťuje veškeré záležitosti 

spojené s pobytem turisty v určité oblasti. To znamená, že zajišťuje ubytování, stravování, 

dopravu, popřípadě vstupenky do muzeí, skipasy a podobně. Díky smlouvám, které mají 

s poskytovateli služeb, mohou nabídnout výhodné balíčky, jako jsou například skipasy u 

lyžařského centra v blízkosti hotelu, wellness služby hotelu, vstup do posilovny, sleva na 

půjčení lyží apod. Turistického operátora využívají nejčastěji turisté, kteří se na své cestě 

nechtějí o nic starat a vše nechají právě na něm.
4
 

3.2.3. Turistický region 

Územní celek, jehož nabídka cestovního ruchu vyvolává návštěvnost. Potenciál území vytváří 

vhodné předpoklady pro realizaci konkurenceschopné nabídky produktů cestovního ruchu s 

důrazem na příjezdový cestovní ruch. Území je v oblasti cestovního ruchu řízeno profesní 

organizací a jsou za území shromažďovány statistické informace. Je základní jednotkou 

národní propagace a marketingu cestovního ruchu republiky. Mohou se členit na turistické 

oblasti. 

3.2.4. Turistická oblast 

Územní celek, který je specifický svým potenciálem přírodních a kulturně historických 

podmínek a má určité vlastnosti pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. Potenciál daného 

území vytváří vhodné podmínky pro realizaci konkurenceschopné nabídky produktů 

                                                 
4
 E. Ilina: Turistický trh a základy cestovních operátorů 
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cestovního ruchu se zaměřením hlavně na domácí cestovní ruch. Území je koordinováno 

profesní organizací a jsou na území shromažďovány statistické informace. 

3.2.5. Turistické regiony České republiky 

Turistické regiony byly vymezeny v letech 1998–1999. Výsledkem bylo členění České 

republiky na 15 turistických regionů. V roce 2010 vešlo v platnost nové členění České 

republiky na 17 turistických regionů. Přibyly dva nové turistické regiony (Východní Morava a 

Královehradecko), došlo ke změně názvů (např. Český Sever – Českolipsko a Jizerské hory).  

Obr. 1
5
   

 

 
 

 

 

3.2.6. Turistické oblasti v České republice 

Turistické regiony se dělí na menší území, na tzv. turistické oblasti, které slouží především 

pro rozvoj domácího CR. 

V České republice je 40 turistických oblastí viz Obr. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Zdroj: www.czechtourism.cz 

http://www.czechtourism.cz/admin/files/Image/Didaktika/regiony2_mapa.JPG
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Obr.2 
6
 

 
 

3.3. Typy cestovního ruchu dle převažující motivace na cestovním 

ruchu 

3.3.1. Rekreační cestovní ruch 

Nejvíce obyvatel preferuje právě rekreační cestovní ruch. Obvykle bývá realizován ve 

vhodném prostředí, kde může člověk načerpat jak fyzickou tak psychickou sílu. Rekreační 

cestovní ruch, jak se může zdát, nebývá pouze pasivní odpočinek. Často je spojen s fyzickou 

aktivitou v podobě celé řady sportovních aktivit, her, zájmů, koníčků jako jsou například 

zahrádkářství, rybaření nebo houbaření. Specifickým typem tohoto cestovního ruchu je i 

chataření. 

3.3.2. Kulturně poznávací cestovní ruch 

Tento druh cestovního ruchu je zaměřen hlavně na poznávání historie, kultury, tradic a zvyků 

vlastního nebo jiných národů. Proto plní i určitou vzdělávací funkci a značně přispívá 

k rozšíření kulturně společenského rozhledu turistů. Zahrnuje hlavně návštěvy kulturně 

historických památek, jako jsou hrady a zámky, kulturních zařízení jako jsou muzea a galerie, 

kulturních akcí jako jsou divadelní představení a festivaly, ale i návštěvy kulturní krajiny jako 

jsou parky a zahrady. Specifickým typem tohoto cestovního ruchu jsou poznávací zájezdy. 

 

                                                 
6
 www.czechtourism.cz 

http://www.czechtourism.cz/admin/files/Image/Didaktika/regiony3_mapa.JPG


11 

 

3.3.3. Sportovně orientovaný cestovní ruch 

Jedná se o krátkodobý či dlouhodobější pobyt se sportovní náplní, která je zaměřena na 

udržování a posilování zdraví a prohlubování morálních a volních vlastností člověka. Může se 

jednat o vysokohorskou turistiku, cykloturistiku, pěší turistiku a řadu dalších forem. Jako 

specifickou formu sportovně orientovaného cestovního ruchu můžeme uvést tzv. loveckou 

turistiku. Jedná se o cestovní ruch zaměřený na pobyty spojené s lovem zvěře či rybolovem. 

Tato turistika má nemalý význam zejména v souvislosti se zahraničním cestovním ruchem. 

K tomuto typu cestovního ruchu bývá zařazováno tzv. sportovní diváctví, tedy pasivní účast 

na různých sportovních akcích, pokud se jedná o jejich návštěvu mimo místo bydliště 

účastníků.
7
 

3.3.4. Cestovní ruch orientovaný na poznání přírodního prostředí 

Je zaměřený především na poznání přírody a života v ní (fauny a flory). Většinou zahrnuje 

návštěvu přírodních rezervací, národních parků, chráněných krajinných oblastí a jiných 

výjimečných přírodních míst a atraktivit, vyznačujících se svou jedinečností. Specifickým 

typem tohoto cestovního ruchu je ekoturistika, jejíž příznivci se vyznačují vysokou mírou 

pochopení, odpovědností, ohleduplností a etiky vůči přírodě a její ochraně. Jde tedy o 

turistiku, která se snaží zachovat původní hodnoty přírodního prostředí při přímém styku s ní. 

3.3.5. Cestovní ruch se společenskými motivy 

Je orientovaný na společenské styky mezi lidmi. Patří zde návštěvy přátel, příbuzných a 

známých, návštěvy společenských akcí a událostí apod. Často zde bývá zařazena i klubová 

turistika tedy klubový cestovní ruch, který představuje účast na cestovním ruchu vědomě 

utvořených skupin lidí, které spojují společné zájmy a záliby nebo obdobný styl trávení 

volného času. Pobyty v rámci klubové turistiky mají bohatou programovou náplň, vysokou 

míru animace a celkově družný společenský život. 

3.3.6. Zdravotně orientovaný cestovní ruch 

Je zaměřen hlavně na zdravotní prevenci, rehabilitaci, rekonvalescenci, ale i léčení následků 

nemocí převážně v rámci pobytu v lázních nebo jiných střediscích cestovního ruchu 

s příznivým zdravotním prostředím. Tento cestovní ruch zahrnuje řadu zdravotně 

orientovaných aktivit, jako jsou rekondiční a zdravotně preventivně orientované pobyty 

                                                 
7
 J. Indrová a kolektiv: Cestovní ruch I 
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zaměřené na posílení, udržení nebo obnovení fyzické či psychické kondice člověka. Jsou to 

pobyty zaměřené na různá cvičení, relaxaci, snižování nadváhy, ovládání stresu apod. 

Zdravotně orientovaný cestovní ruch je velice důležitý pro zdravotní stav obyvatelstva. Se 

zvyšujícím vědomím lidí v oblasti péče o vlastní zdraví a zdravý způsob života jeho význam 

neustále roste. 
8
 

 

3.4. Druhy cestovního ruchu 

3.4.1. Podle místa realizace 

 Domácí cestovní ruch 

 Zahraniční cestovní ruch 

a) výjezdový  

b) tranzitní 

c) příjezdový 

3.4.2. Podle délky trvání 

 Krátkodobý (do 3 nocí) 

 Dlouhodobý (více než 3 noci) 

 

3.4.3. Podle rozložení během roku 

 Celoroční 

 Sezonní (letní, zimní) 

 

3.4.4. Podle způsobu organizace 

 Organizovaný 

 Neorganizovaný 

 

3.4.5. Podle příslušnosti účastníků 

 Individuální 

 Skupinový 

 

 

 

                                                 
8
 V. Malá a kolektiv: Základy cestovního ruchu 
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3.4.6. Podle věku účastníků 

 Cestovní ruch dětí do 15 let 

 Cestovní ruch mládeže od 15 do 24 let 

 Cestovní ruch rodin s dětmi 

 Cestovní ruch lidí ve věku 40 – 50 let 

 Cestovní ruch seniorů 

 

3.4.7. Podle převažujícího prostředí 

 Venkovský cestovní ruch 

 Městský cestovní ruch 

 Lázeňský cestovní ruch 

 Cestovní ruch ve střediscích (mořská, horská atd.)
9
 

 

3.5. Turistický potenciál 

Turistický potenciál regionu tvoří především tři faktory: 

 Selektivní (stimulační) faktory 

 Lokalizační faktory 

 Realizační faktory 

 

3.5.1. Selektivní (stimulační faktory) 

Dělí se na: 

 Objektivní (např. politická situace v zemi, ekonomické předpoklady, demografické 

skutečnosti, kvalita životního prostředí) 

 Subjektivní (např. módnost, reklamní propagace, vlastní zkušenosti a zážitky) 

Do skupiny objektivních selektivních faktorů řadíme: 

 Politické faktory – obecně platí, že cestovní ruch se ve větší míře rozvíjí 

v mírovém uspořádání světa. Také hodně záleží na politické situaci v zemi a 

charakteru politického systému. 

                                                 
9
 Zpracováno dle přednášek V. Lednického z předmětu Základy cestovního ruchu 
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 Životní úroveň – finančně lépe zabezpečení lidé vyhledávají dražší a vzdálenější 

destinace cestovního ruchu. Cestovní ruch také narostl díky trendu zkracování 

pracovní doby a prodlužování dovolených. 

 Životní prostředí – obyvatelé žijící v oblasti se špatným nebo zničeným životním 

prostředím často vyhledávají formy venkovského cestovního ruchu nebo zdravotně 

orientovaného (lázeňského) cestovního ruchu a to buď jako jednotlivci nebo 

organizované skupiny např. školy v přírodě.  

 Demografická struktura – zahrnuje vše, co se týká obyvatelstva. Jedná se 

především o mentalitu, zvyky, vzdělanost, věkové složení, porodnost, úmrtnost a 

další skutečnosti. 

Do skupiny subjektivních selektivních faktorů patří: 

 Psychologický pohnutek – vlastní zážitky a zkušenosti, poznatky o místních kulturách, 

vliv reklamy na jednotlivce apod., kterými je ovlivňováno rozhodování jednotlivce 

nebo skupiny obyvatel k účasti na cestovním ruchu a k výběru lokality pro cestovní 

ruch. Významnou roli zde hraje reklama, propagace, zkušenost nebo módnost. 

 

3.5.2. Lokalizační faktory 

Rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním využití určité oblasti cestovním ruchem 

z hlediska přírodních možností nebo z hlediska charakteru a kvalit společenských podmínek a 

atraktivit. Dělí se na: 

 Přírodní faktory 

 Společenské faktory 

Mezi přírodní faktory patří: 

 Podnebí 

 Reliéf 

 Fauna a flora 

 Hydrologické poměry 

 Geologie 

Společenské faktory mají většinou podobu stálých objektů, jako jsou hrady, zámky, divadla 

apod. nebo jednorázových akcí jako jsou festivaly, koncerty, církevní akce apod. 
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Do skupiny společenských atraktivit řadíme: 

 Kulturně-historické památky – architektonická díla (hrady, zámky, kláštery, kostely), 

užitkové stavby (větrné mlýny), sídelní komplexy (městská jádra), památky. 

 Kulturní zařízení – muzea, galerie, knihovny a zařízení, jejichž prostřednictvím se 

kulturní akce realizují – divadla, hudební sály. 

 Kulturní akce – hudební festivaly, taneční a divadelní festivaly, karnevaly, poutě. 

 Sportovní akce – dělí se na pravidelné a nepravidelné. Patří sem například mistrovství 

v různých sportech apod. 

 Jiné akce – např. konference, kongresy a sympozia, ale i pivní festivaly, zábavní parky 

a další. 

 

3.5.3. Realizační faktory 

Mají dominující postavení pro konečnou fázi uskutečňování cestovního ruchu. Realizační 

faktory umožňují danou oblast dosáhnout dopravními prostředky a tak využít ubytovacích a 

stravovacích zařízení regionu. 
10

 

 

3.6. Služby cestovního ruchu 

Služby cestovního ruchu jsou činnosti nehmotného charakteru, jejichž výsledkem je 

individuální nebo společenský užitečný efekt. Jsou také produktem cestovního ruchu. 

Podmínkou vzniku těchto služeb je potřeba zákazníka. Jde jak o potřebu primární neboli 

cílové potřeby účastníků cestovního ruchu (relaxace, poznání historických a kulturních 

atraktivit, společenská komunikace, sportovní vyžití apod.), tak i o potřebu sekundární neboli 

realizační (potřeba výživy, stravování, přenocování apod.) 

Mezi základní služby cestovního ruchu patří dopravní, ubytovací a stravovací služby.  

3.6.1. Doprava 

Doprava je jedním ze základních předpokladů rozvoje cestovního ruchu. Dopravními 

službami se rozumí takové služby, které jsou spojené se zabezpečením vlastní přepravy turistů 

a jejich zavazadel. Patří zde i poskytování informací o dopravních spojích, prodeje 

dopravních lístků, rezervování míst v dopravních prostředcích atd. Podle druhu dopravy 

                                                 
10

 Zdroj: www.czechtourism.cz 
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rozdělujeme dopravní služby na silniční, železniční, leteckou, vodní a ostatní dopravy. 

S růstem poptávky po cestovním ruchu významnost dopravy pro jeho uskutečnění i rozložení 

roste.  

Rozlišujeme tři základní složky dopravy: 

 dopravní prostředky (dále se dělí podle různých hledisek např. podle prostředí použití 

na vzdušné, suchozemské, vodní atd.) 

 dopravní cesty (dále se člení podle prostředí i funkce) 

 dopravní infrastruktura (technická zařízení potřebná k organizaci dopravy a pohybu 

dopravních prostředků 

 

 

3.6.2. Ubytovací služby 

Poskytování ubytovacích služeb je významným předpokladem pro rozvoj pobytového 

cestovního ruchu. Jeho úkolem je umožnit přechodné ubytování nebo přenocování 

účastníkům cestovního ruchu mimo jejich domov. Součástí jsou také další služby, které 

s ubytováním úzce souvisí (stravovací služby). 

Ubytovací zařízení se člení: 

 Individuální ubytování 

- ubytování v bytě 

- ve vlastním objektu účastníka (rekreační chata, rodinný dům) 

- ubytování u příbuzných, přátel nebo známých 

 

 Hromadná ubytovací zařízení 

- hotely a obdobná zařízení (hotel, motel, penzion) 

- jiná hromadná ubytovací zařízení (kemp, chatová osada) 
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3.6.3. Stravovaní 

Stravovací zařízení funguje pro turisty k uspokojení jejich potřeb stravování. Pod pojmem 

stravování rozumíme podávání jídel a nápojů. Rozlišujeme stravování s obsluhou a bez 

obsluhy. Vícedenní stravování jsou obvykle spojovány i s ubytováním, pak rozlišujeme:  

 Plnou penzi – snídaně, oběd, večeře  

 All inclusive – zahrnuje všechny náklady na stravování během ubytování – jídlo a pití 

zdarma  

 Polopenze – snídaně, večeře  

 Snídaně 
11

 

 

Mezi nejvýznamnější formy stravovacích zařízení patří: restaurace, jídelny, grily, snack-bary, 

bary, vinárny, kavárny aj.  

 Restaurace – je zde nabízeno jídlo a pití za peníze. V určitém časovém rozmezí možné 

zakoupit uvařená jídla, čímž se odlišuje od hospod. Otvírá se většinou dopoledne kvůli 

výdeji obědů, druhá špička je obvykle ve večerních hodinách  

 Jídelny – specializovaný prostor vyhrazený pro konzumaci jídla a pití, vybavený stoly 

a židlemi. Musí splňovat závazné hygienické předpisy.  

 Bary – jsou zábavné podniky, využívající hlavně servírovací pult. Host má zde 

možnost stání či sezení na barových židlích.  

 Kavárny – je společenské místo, kde se podávají studené i teplé nápoje, především 

káva a jiný doplňkový sortiment jako například zákusky ke kávě.  

 

 

                                                 
11

 Kovář J.: Geografie cestovního ruchu 
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3.7. Organizace cestovního ruchu v České republice 

3.7.1. CzechTourism 

Neboli Česká centrála cestovního ruchu je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro 

místní rozvoj České republiky. Založena byla v roce 1993 za účelem propagace České 

republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním, od roku 2003 také na domácím 

trhu. Významnými partnery agentury pří této propagaci jsou domácí turistické regiony, města, 

obce i podnikatelské subjekty. 

CzechTourism se v rámci podpory příjezdového a domácího cestovního ruchu zaměřuje 

zvláště na propagaci konkrétních oblastí cestovního ruchu, kterými jsou lázeňství, česká 

gastronomie, kongresová a incentivní turistika a golfová turistika. Kromě zmíněných oblastí 

CzechTourism dlouhodobě propaguje v domácím cestovním ruchu regionální akce, které byly 

vybrány ve spolupráci se zástupci krajů. 

Letos zahajuje agentura cílenou podporu Šumavy a Lipenska, ve kterém byly až do roku 1990 

na pravém břehu Vltavy a Lipna v důsledku zakázaného pohraničního pásma znemožněny 

jakékoli turistické aktivity. 

3.7.2. Asociace hotelů a restaurací ČR 

Profesní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora podnikatelů v oboru hotelnictví a 

gastronomie. Členové asociace jsou majitelé a provozovatelé ubytovacích a restauračních 

zařízení ze všech koutů republiky. Asociace zajišťuje těmto členům pravidelný servis a 

poradenství právě v oblastech ubytování a gastronomie. Dále jim pomáhá lépe se orientovat 

na trhu a být připraven na nová legislativní opatření a možnost ovlivňovat dění v oboru. 

Asociace je členem Evropské konfederace asociací hotelů a restaurací – HORTEC. Tím 

pádem zastupuje zájmy svých členů i na evropské úrovni.
12

 

3.7.3. Asociace cestovních kanceláří ČR 

Posláním asociace je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, podpora jejich 

informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Asociace se angažuje při 

kultivování českého trhu cestovního ruchu, iniciuje tvorbu příslušné legislativy a 

hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu. V tomto směru je partnerem a 

                                                 
12

 Zdroj: www.ahrcr.cz 
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připomínkovým místem pro orgány státní moci a správy. Asociace podporuje dobré jméno a 

úroveň českého cestovního ruchu. Také bojuje proti nekalé konkurenci a poškozování pověsti 

cestovního ruchu v České republice.
13

 

Asociace zastupuje zájmy členů: 

 V jednáních s ministerstvy 

 V jednáních v příslušných výborech Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR 

 V jednáních týkajících se cestovního ruchu na regionálních úřadech  

   V jednáních na České centrále cestovního ruchu 

 V mezinárodních a evropských organizacích cestovního ruchu  

 Ve styku s odbornými národními svazy v tuzemsku i v zahraničí 
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 Zdroj: www.ackcr.cz 
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4. Cestovní ruch v České republice 

4.1. Obecné informace 

V České republice má cestovní ruch již dlouholetou tradici. V současné době sehrává 

významnou úlohu v životním stylu našeho obyvatelstva. Je významným činitelem využití 

volného času pro odpočinek, kulturní obohacení, vzdělávání a získání nových poznatků, ale 

také má své důležité místo i v ekonomické oblasti. Je totiž prostředkem realizace kupní síly 

obyvatelstva a efektivním zdrojem produkce deviz. Můžeme však s jistotou říct, že je 

významným politickým, kulturním, zdravotním, i ekonomickým činitelem a jedním 

z ukazatelů hmotné a kulturní úrovně země.  

4.2. Statistické údaje 

Od roku 1990 se naše země účastní mezinárodního cestovního ruchu. Právě díky tomu rostou 

devizové příjmy i podíl cestovního ruchu na HDP, i když v posledních letech dochází díky 

hospodářské krizi ke stagnaci. Z důvodu dynamického rozvoje služeb cestovního ruchu byl 

státní sektor zcela vytlačen z této podnikatelské oblasti. Tím se však ukázalo, že snaha o příliš 

liberální prostředí v této oblasti způsobila řadu těžkostí, které se v současnosti velice těžko 

odstraňují. I přes řadu problémů dokázal cestovní ruch v devadesátých letech prokázat, že je 

plnohodnotným faktorem transformace české ekonomiky a svým dynamickým rozvojem také 

umožnil: 

 Přijmout řadu uvolňovaných pracovníků z primárního a sekundárního sektoru do 

sektoru terciárního, a tak výrazně pomoci snížit nezaměstnanost 

 Pokrývat devizovým saldem z cestovního ruchu až do roku 1994 záporný schodek 

obchodní bilance 

 Spoluvytvářet úspěšně HDP, o čemž svědčí zvolna rostoucí podíl 

 Aktivizovat investiční činnost v národním hospodářství 

Tímto způsobem přinesl cestovní ruch v uplynulých letech do české ekonomiky značné 

finanční prostředky, aniž by byl stát donucen pro jejich rozvoj vytvořit specifické podmínky. 

Rozvoj cestovního ruchu byl považován za samozřejmý projev liberalizace ekonomiky a účast 

státu byla čím dál menší. Opomíjen byl i význam pro ekonomické oživení problémových 

oblastí, ve kterých mohl stát sehrát aktivnější úlohu, pokud by spolu s obcemi koordinoval a 
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podporoval výstavbu potřebné infrastruktury a přípravu nových a moderních produktů 

cestovního ruchu.
14

 

Jak uvádí Macourek, podle průzkumu, který byl proveden v roce 1999 je v České republice 

spokojeno s pobytem 86 % návštěvníků, přičemž hlavním důvodem pobytu u nás byl 

poznávací a pobytový zájezd. Průměrná doba pobytu stoupla z 1,6 dne v roce 1993 na 4 dny 

v roce 1999. Byl zaznamenán i růst výdajů zahraničních návštěvníků, neboť v roce 1993 

utratili za den v průměru 30 USD a v roce 1999 44 USD. Nejvíce návštěvníci utráceli za 

ubytování, nákupy, dopravu a stravování. Průzkum dále potvrdil, že nejnavštěvovanějším 

místem u nás je Praha a to po celou turistickou sezonu, kde strávilo nejvíce času téměř 63 % 

respondentů.
15

 

4.3. Aktuální statistické údaje ČNB 

Podle ČNB přinesl v roce 2011 aktivní cestovní ruch 135 mld. Kč. Pasivní cestovní ruch, tedy 

výdaje občanů České republiky do zahraničí, představoval částku 80, 6 mld. Kč. Z toho plyne, 

že bilance je kladná a rovná se 54, 4 mld. Kč. 

V roce 2011 přijelo do České republiky historicky nejvíce turistů, kteří se zde ubytovali a to 

celkem 6,8 milionu.  

Vývoj příjmů z mezinárodního cestovního ruchu byl pod vlivem silnější koruny, ale byl 

vykompenzován rekordním růstem návštěvnosti. Celkem cizinci vykázali 19,9 milionu 

přenocování.
16

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 V. Lednický, V. Janečková: Cestovní ruch v České republice 
15

 Macourek, D.: Šetření „Příjezdový cestovní ruch do ČR 1999 
16

 TTG 
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5. Popis obce Loučná nad desnou a okolí 

5.1. Geografická poloha 

Obec Loučná nad Desnou se nachází v Olomouckém kraji v CHKO Jeseníky. Z turistického 

hlediska patří do horské oblasti Jeseníků. Nejbližším městem je 15 km vzdálený Šumperk. 

Leží v průměrné výšce 490 metrů nad mořem a její katastrální rozloha je 9429 ha. Téměř 

veškerá plocha obce je zalesněná, pouze 2 % plochy zabírá orná půda. Loučná nad Desnou se 

skládá ze šesti částí. Jsou to Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou, Rejhotice, Filipová, 

Kociánov a Přemyslov. V obci žije 1842 obyvatel z toho 1299 je v produktivním věku. 

Obr. 3 Mapa Loučné nad Desnou 

 

 

5.2. Historie obce  

První zmínka o obci pochází z roku 1494. V té době ještě pod názvem Wiesenberg což 

v překladu znamená luční horu. Tento název byl přejat i do českého názvu Vízmberk. V roce 

1948 byla obec přejmenována na Loučnou a to právě podle významu luční. V roce 1953 byl 

k názvu dodán přívlastek nad Desnou, podle řeky Desné, která obcí protéká. Součástí tehdejší 

Loučné byly osady Loučná nad Desnou, Rejhotice, Filipová a Kociánov. Až v roce 1961 byly 

připojeny i Kouty nad Desnou a Přemyslov.  

Počet obyvatel Loučné nad Desnou v 2. polovině 19. století a ve 20. století neustále kolísal. A 

to hlavně z důvodu, že první usedlíci byli vesměs německé národnosti a teprve po roce 1918 

sem přišli příslušníci české národnosti. Dá se říct, že čeští obyvatelé Loučné nad Desnou byli 

v roce 1918 menšinou, protože jejich celkový počet byl pouhých 75. Po druhé světové válce 
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došlo k téměř úplné výměně obyvatelstva německé národnosti za obyvatele české národnosti. 

Proto klesl celkový počet obyvatel na 1251 osob.  

Nejstarší osadou Loučné nad Desnou jsou Rejhotice. Dříve nesly německý název Reuthenau, 

který vznikl z německého Reittenhau, což v překladu znamená paseka nebo mýtina. Český 

název Rejhotice byl potom odvozen od německého. Rejhotice byly pravděpodobně založeny 

ve 14. století. Prvními obyvateli byli dřevaři a uhlíři, kteří zde pálili dřevěné uhlí pro panské 

železné hamry a pro tavírnu rudy. Za panství Žerotínů, byla v osadě i vysoká pec. Podle 

lánového rejstříku bylo v osadě 86 obyvatel. 

Loučná nad Desnou neboli tehdejší Vízmberk vznikl až mnohem později. Původně zde byl 

jen zámek, který nechal postavit na místě dřevěného loveckého zámečku začátkem 17. století 

Přemyslav (mladší syn Jana ml. ze Žerotína). Po jeho smrti se vlády nad panstvím ujala roku 

1673 Anna Sibylla hraběnka de Galle. Právě ona se asi nejvýznamněji a také velmi neblaze 

zapsala do historie obce svou rolí při čarodějnických procesech. Připustila, aby se na jejím 

panství roku 1678 rozpoutalo inkviziční běsnění. Roku 1680 byla sťata a upálena farská 

hospodyně Barbora Kuhnelová z Rejhotic. Nejvíce při těchto procesech však byla postižena 

sousední obec Velké Losiny.  

Roku 1770 byli z finančních důvodů Žerotínové donuceni vízmberské panství prodat 

velehradskému klášteru. Roku 1773 vznikla osada Filipová a roku 1784 osada Kociánov. 

V této době již existovalo ve Vízmberku menší podzámčí, které bylo tvořeno dvorem, 

mlýnem a hostincem. Zajímavá je i zmínka z roku 1773 o školním vyučování ve Vízmberku, 

které bylo nejspíš pro děti z osady Rejhotic a blízkého podzámčí.  

V roce 1884 se stal Vízmberk sídlem soudního okresu v šumperském hejtmanství. V 

hospodářství obce měl i nadále největší význam velkostatek bratří Kleinů, který měl ve 

Vízmberku pivovar a palírnu, v Rejhoticích pak vedle válcovny železa i lesní revír. V roce 

1852 tu zahájila výrobu i druhá nejstarší mechanická přádelna lnu na Moravě. Na počátku 20. 

století byla ve Vízmberku řada podniků, jako bělidlo příze, přádelna lnu, cihelna, pila, mlýn. 

Roku 1904 bylo zřízeno vlakové nádraží.  

Po roce 1945 byl vízmberský velkostatek konfiskován a v obci bylo zřízeno ředitelství 

státních lesů. Při zdejší pile se rozvinula výroba dřevité vlny, která se později rozrostla v 

závod Severomoravských dřevařských závodů na výrobu dřevotřískových desek. Rozvíjela se 

i výroba jízdních kol připojená k sobotínskému a petrovskému závodu Velamos. V roce 1950 
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vzniklo v Loučné JZD; jež bylo roku 1965 přičleněno ke Státnímu statku Šumperk. V roce 

1990 byla v Loučné nad Desnou úplná základní škola, lékařské středisko a kino. V části 

Kociánov byla prodejna potravin a průmyslového zboží. Ve Filipové byl vedle prodejny 

průmyslového zboží i hostinec a v Rejhoticích prodejna smíšeného zboží, čtyři hostince, tři 

ubytovací zařízení a dvě železniční zastávky.
17

 

 

5.3. Dějiny turistiky v okolí obce Loučná nad Desnou 

Prvními návštěvníky okolních hor bývali v historických dobách obce jen lovci a později 

hledači rud. Skuteční turisté v dnešním slova smyslu sem zavítali až koncem 18. a začátkem 

19. století. Turisty nejvíce lákaly nádherné výhledy z vrcholků hor na malebnou krajinu. 

Častými návštěvníky byli němečtí studenti a jejich profesoři z Vídně a Opavy, kteří zde jezdili 

na přírodovědné výlety. Jelikož nebylo v horách kde přenocovat a v lesích se vyskytovali 

medvědi, vlci a rysové, kteří představovali pro výletníky jistá rizika. K rozvoji organizované 

turistiky v Jeseníkách značně přispěl Moravskoslezský studentský horský spolek, který byl 

založen rok 1881 v nedalekém Jeseníku. 

Turisty z počátku lákala především dvě místa. Vřesová studánka, která podle starodávné 

pověsti měla léčivou vodu a také vrchol hory Praděd, který je po Sněžce druhým nejvyšším 

vrcholem v ČR. Na přelomu 19. a 20. století se stal Praděd módním turistickým cílem. 

Výchozím bodem pro cestu na vrchol bývaly obvykle Kouty a stoupalo se dále podél toku 

Desné. Místo pro oddech poskytovala první turistická chata Švýcárna, která je postavena na 

svahu Malého Děda ve výšce 1304 m. n. m. Turistickou chatu nechal postavit kníže 

Lichtenštejn roku 1829. Stavitelem byl švýcarský rodák Egendr ze Siementhalu. 

V roce 1853 postavili Kleinové na Červenohorském sedle zájezdní hostinec pro formany. 

Hostinec se stal základem dnešního lyžařského a turistického komplexu, který patří 

k nejvýznamnějším v širokém okolí. Odtud turisté také často navštěvovali další dominantu a 

to Petrovy kameny, které mají poněkud temnou minulost. Petrovy kameny nalezneme 

v nadmořské výšce 1438 metrů mezi Pradědem a Vysokou holí. Dodnes není jasný původ 

jejich jména. 

Roku 1881 začal Moravskoslezský studentský horský spolek přemýšlet nad stavbou 

rozhledny na vrcholu hory Praděd. Hlavním důvodem byla stále větší obliba turistů zdolávat 
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tento vrchol ať už ze západu podél údolí Desné nebo z východní strany údolím Bílé Opavy, 

kudy se ubírali hlavně lázeňští hosté Karlovy Studánky. Definitivně se o stavbě rozhodlo až 

roku 1897. Pro nedostatek financí byl však záměr odložen. Roku 1901 vyhlásil turistický 

studentský spolek veřejnou sbírku, po které se začalo se stavbou. Stavba trvala pro nedostatek 

financí dlouhých 10 let. Stavba rozhledny přišla tehdy na 120 tisíc korun. Stavbu brzy 

vystřídala dnešní podoba vysílače, jelikož první rozhledna byla pro úspory stavěna 

z nekvalitních materiálů. 
18

 

 

5.4. Turistické zajímavosti obce Loučná nad Desnou 

5.4.1. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně 

Největší chloubou naší obce je bezpochyby přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, 

která se stala v roce 2005 největším technickým divem České republiky. Každoročně jí 

navštíví tisíce turistů. Jelikož je v posledních letech zájem čím dál větší, je nutné si exkurzi 

předem rezervovat. 

Elektrárna Dlouhé Stráně je přečerpávací vodní elektrárna společnosti ČEZ. Leží na území 

obce Loučná nad Desnou v katastrálním území Rejhotic. Elektrárna se může chlubit tzv. 3 

„nej“. Má největší rezervní turbínu v Evropě – 325 MW, je elektrárnou s největším spádem 

v České republice – 510, 7 m a má největší instalovaný výkon v ČR, který je 2 x 325 MW. 

Stavba přečerpávací vodní elektrárny trvala s přestávkami dlouhých osmnáct let. A výdaje na 

ni dosáhly 5,8 miliardy korun. Během stavby se vylámalo 290 tisíc kubíků horniny, přemístilo 

se celkem 3100000 kubíků zeminy a sypaniny. Spotřeba betonu na výstavbu celého areálu 

dosáhla 175 kubíků. 

Nejvyšší část stavby leží v nadmořské výšce 1350 m. n. m. a je vzdálená asi čtyři kilometry 

od nejvyšší hory Jeseníků, Pradědu. Elektrárna leží mezi Mravenečníkem a Petrovými 

kameny. Hráz dolní nádrže je situována nad soutokem Divoké Desné a Jezerního potoka. 

Některé přečerpávací vodní elektrárny, tedy i Dlouhé Stráně, jsou využívány hlavně k tomu, 

aby do elektrické soustavy dodávaly energii v období, kdy stoupá její spotřeba. Jiné typy 

elektráren nedokážou produkovat energii okamžitě, ale až s jistým zpožděním. Dlouhé Stráně 
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jsou schopny reagovat na nedostatek proudu v síti téměř okamžitě. Jejich podstatou je využití 

kinetické energie vody.  

Počátky tohoto pro ochránce přírody kontroverzního projektu sahají do konce 60. let. Tehdy 

se poprvé vážněji začalo uvažovat o stavbě. Na základě studie bylo zprvu vybráno více 

lokalit, nejvýhodnější se však podle projektantů staly právě Dlouhé Stráně v Jeseníkách. 
19

 

Podle statistiky z roku 2011 je elektrárna nejnavštěvovanější mezi všemi elektrárnami 

Skupiny ČEZ. V roce 2011 navštívilo Dlouhé Stráně 72 600 lidí. Z toho si prohlédlo 

elektrárnu a nádrže v rámci exkurze 44 900 návštěvníků a dalších 27 700 využilo 

k individuální  dopravě lanovky na  horní nádrž přečerpávací elektrárny.  Tato čísla překonala 

návštěvnosti z minulých let.
20

 

Obr. 4
21

 

 

 

Turisté mají možnost výběru ze tří exkurzí: 

 Exkurze pro jednotlivce 

a) S výjezdem k dolní nádrži 

Tato exkurze se koná v určených dnech, po předchozí domluvě a rezervaci. Exkurze se koná 

při minimálním počtu 15 zájemců. Celková doba prohlídky je 2 hodiny a účastníci jsou 

převáženi autobusem od lyžařského areálu Kouty do elektrárny, k dolní nádrži a zpět. 

V programu exkurze je prohlídka elektrárny, projekce filmu, přednáška o elektrárně, 

prohlídka podzemí elektrárny a prohlídka dolní nádrže. 

Vstupné na exkurzi s výjezdem k dolní nádrži viz tab. 1 
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Tab. 1 

 Vstupné Dopravné Celkem 

Dospělí 60 55 115 

Děti 7- 18, studenti, ZTP, 

zaměstnanci ČEZu 

35 45 80 

Děti do 6 let 0 35 35 

 

b) S výjezdem na horní nádrž 

Tato exkurze se koná v určených dnech, po předchozí domluvě a rezervaci. Exkurze se koná 

při minimálním počtu 15 zájemců. Celková doba prohlídky je 3 hodiny a účastníci jsou 

převáženi autobusem od lyžařského areálu Kouty do elektrárny, k dolní nádrži a zpět. 

V programu exkurze je prohlídka elektrárny, projekce filmu, přednáška o elektrárně, 

prohlídka podzemí elektrárny, prohlídka dolní nádrže a prohlídka horní nádrže. 

Vstupné na exkurzi s výjezdem k horní nádrži viz tab. 2 

 

Tab. 2 

 Vstupné Dopravné Celkem 

Dospělí 60 95 155 

Děti 7- 18, studenti, ZTP, 

zaměstnanci ČEZu 

35 85 120 

Děti do 6 let 0 35 35 

 

 Exkurze pro organizované skupiny s vlastním autobusem 

Tato exkurze se koná po předchozí rezervaci. Vlastní autobus musí splňovat technickou 

normu EURO 3.  

V programu exkurze je prohlídka elektrárny, projekce filmu, přednáška o elektrárně, 

prohlídka podzemí elektrárny, prohlídka dolní nádrže a prohlídka horní nádrže. 

Vstupné na exkurzi pro organizované skupiny viz tab. 3 
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Tab. 3 

 Vstupné 

Dospělí 60 

Děti 7- 18, studenti, ZTP, zaměstnanci ČEZu 35 

Děti do 6 let 0 

 

 

 Odborné exkurze 

Tyto exkurze jsou určeny pouze pro zaměstnance energetiky, studenty a pracovníky v oboru 

elektrotechniky. Pro zorganizování této exkurze je nutná minimální měsíční objednací lhůta a 

maximální počet 50 osob. Pro zajištění exkurze je také nutné mít písemnou objednávku, 

kterou schválil ředitel Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. 

Náplní této exkurze je promítání filmu a přednáška, exkurze podzemní elektrárny + ukázka 

turbíny a spodního patra podzemí, prohlídka dolní i horní nádrže. 

Vstupné na odbornou exkurzi viz tab. 4 

 

Tab. 4 

 Vstupné 

Dospělí 140 

Studenti, ZTP, zaměstnanci ČEZu 100 

 

 

5.4.2. Ski areál Kouty 

Ski areál Kouty je nové lyžařské středisko v obci Loučná nad Desnou v části Kouty nad 

Desnou. Areál byl postaven v roce 2010 a patří mezi nejmodernější lyžařská střediska 

v Česku a je zároveň největším ski areálem na Moravě. Také se může pyšnit první 

šestisedačkovou lanovkou u nás. Za hodinu je lanovka schopna přepravit 3200 osob. Jízda 

lanovkou na vrchol sjezdovky trvá necelých 7 minut. Návštěvník lyžařského střediska si může 
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vybrat ze čtyř sjezdovek, z nichž 2 mají délku přes 2 kilometry a šířku 50 metrů.  Celková 

plocha sjezdovek je 25 hektarů. Příznivci zimních radovánek mohou využít i běžeckou trasu, 

která se nachází v nádherném prostředí horní nádrže přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. 

V areálu nalezneme dětský park, snowpark, restaurace, prodejnu a půjčovnu lyží, ski servis, 

lyžařskou školu, bowling, pizzerii a mnoho dalších. Po celou dobu zimní sezony je pro 

návštěvníky k dispozici speciálně upravený ski bus, který má kapacitu 19 míst. Ski bus jezdí 

na trase Velké Losiny – Ski areál Kouty nad Desnou.  

I v létě areál nabízí několik aktivit. Nejvíce žádanou je exkurze do přečerpávací vodní 

elektrárny Dlouhé Stráně spojené s vyjížďkou na lanovce přímo k horní přehradě, kde na 

návštěvníky čeká průvodce a následuje prohlídka celého objektu.  

Další oblíbenou aktivitou je bike park, který se nachází přímo v areálu. Nalezneme zde trasy 

různých délek a obtížností. Cyklisté mohou také využít lanovky a po projížďce bike parkem 

se napojit na cyklotrasy vedoucí okolo Mravenečníku a větrné elektrárny. Lanovku hojně 

využívají i turisté pro své procházky v okolí vodní elektrárny, Mravenečníku a Pradědu. 
22

 

Obr. 5
23
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Ceník jízdného viz tab. 5 a 6  

Tab. 5 

Druh skipasu Dospělí Senioři/Junioři Děti/ZTP 

Libovolné 3 hodinové 440 410 300 

Libovolné 4 hodinové 490 430 320 

Odpolední od 14 hod. 320 290 200 

Večerní (18 – 21 hod) 250 240 150 

1 denní 590 470 370 

Týdenní 2900 1950 1900 

1x tam/zpět 100 100 100 

 

 

 

Tab. 6 

Rodinné jízdné 4 hodiny 1 den 

2 dospělí + 1 dítě 1040 1220 

2 dospělí + 2 děti 1300 1520 

1 dospělí + 2 děti 900 1050 

 

5.4.3. Zámek a zámecký park v Loučné nad Desnou 

Dle historických zdrojů předcházela dnešnímu loučenskému zámku už v 15. století dřevěná 

stavba loveckého zámečku. Avšak novodobé stavební výzkumy tvrdí, že předchůdce dnešního 

zámku zřejmě stával jinde.  

Téměř s jistotou se dnes dá tvrdit, že starý zámek začali Žerotínové stavět někdy začátkem 17. 

století – nejspíše v roce 1608. Nešlo však o typický zámek. Objekt měl tehdy spíše charakter 

hospodářsko-správního dvora. Významná přestavba loučenského zámku se konala ve třetí 

čtvrtině 17. století za Přemyslava III. ze Žerotína. Dalších úprav se renesanční budova 

dočkala, až když se sídlo stalo majetkem velehradského cisterciáckého kláštera, kterému jej 

prodal poslední majitel vamberského panství z rodu Žerotínů, hrabě Jan Karel. Znalec umění, 
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učený opat kláštera Filip Martin Zury dal k východnímu křídlu zámku přistavět kolem roku 

1774 kapli a nechal ji vyzdobit malbami známého pozdně barokního umělce Ignáce Raaba. 

V dobách, kdy císař Josef II. zrušil velehradský klášter, stal se zámek majetkem 

náboženského fondu. Tento krok zámku vůbec neprospěl, jelikož zámek nikdo nespravoval a 

pomalu začal chátrat. 

 Až v roce 1833, kdy se zámek dostal do rukou Antonína Bedřicha hraběte Mitrovského 

z Nemyšle. Nový majitel měl zálibu ve vědách a botanice. Zkušený a vzdělaný hrabě se 

postaral o další rozkvět panství. V Loučné po něm zůstala pozoruhodná knihovna čítající přes 

sedm tisíc svazků, z nichž některé pochází až z roku 1300. Díla jsou dnes uložena v Brně v 

archivu. Právě v dobách kdy zámek vlastnil tento hrabě, bylo sídlo obklopeno pozoruhodným 

parkem. Díky zálibě hraběte v botanice se zámecká zahrada během let dočkala razantních 

úprav. Nejvýznamnější úpravou bylo rozšíření parku o plochu zámeckého pole a také stavba 

rybníka s umělým ostrůvkem a vodotryskem. K uskutečnění dalších plánů hraběti zabránila 

smrt.  

Roku 1844 tedy dva roky po smrti hraběte připadlo panství rodině Kleinů, která panství 

koupila od dědiců za 400 tisíc zlatých. Kleinové pokračovali ve zvelebování zámku i jeho 

okolí. V této době získal zámecký park pověst jednoho z nejkrásnějších na Moravě. Kleinové 

také zvelebili zámeckou kapli. V roce 1876 byl postaven nový hlavní oltář.  

Zahradníci už od dob hraběte Mitrovského pečovali o stovky exotických i tuzemských rostlin 

a dřevin. Na sklonku 19. století se ve sklenících pěstovalo přes 400 druhů flory pocházející 

z celého světa. Klainové jako jediní dovolili, aby byl park přístupný i pro veřejnost a tak se 

mohli pohledem na cizokrajné rostliny potěšit i prostí lidé.  

Po válce se zámek stal majetkem státu, což mu ani parku nijak neprospělo. Cenné obrazy, 

sochy a jiné artefakty byly převezeny do zámku ve Velkých Losinách a do Olomouce. Později 

byl zámek uzavřen a řešilo se jeho další využití. Měl se změnit v domov důchodců či 

vojenskou zotavovnu. Na čas se stal ubytovnou pro děti z Pardubického kraje při letní 

rekreaci nebo pro uprchlíky z Řecka, které bylo rozvráceno občanskou válkou. 
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Roku 1957 byla v zámku umístěna devítiletá škola s internátem pro mravně narušené žáky. 

Poté se zámek stal nápravný zařízením pro nezletilé dívky a takto byl využíván až do dubna 

1993.  Od té doby začal zámek rychle chátrat a chátrá dodnes.
24

 

 

5.5. Turistické zajímavosti blízkého okolí Loučné nad Desnou 

 

5.5.1. Renesanční zámek ve Velkých Losinách 

Velké Losiny leží asi 6 kilometrů jižně od obce Loučná nad Desnou v malebném údolí řeky 

Desné. Patří mezi nejnavštěvovanější místa jesenického podhůří. Jsou známé nejen svou 

bohatou a zajímavou historií, staletou lázeňskou tradicí ale i cenných kulturních památek, 

mezi které bezesporu patří renesanční zámek.   

Na místě dnešního zámku stávala původně gotická vodní tvrz. Jelikož nevyhovovala vysokým 

nárokům jednoho z nejbohatších moravských rodů Žerotínům, začal Jan mladší z Žerotína 

stavět na místě vodní tvrze honosný renesanční zámek. Objekt má půdorys písmene U a na 

dvorní straně trojpodlažní arkády. Celek velmi vkusně doplňuje šestipodlažní věž s hodinami. 

Zámek je nejvíce proslulý tragickou historií. V letech 1678 – 1692 zde zasedal tribunál 

čarodějnických inkvizičních procesů, který poslal celkem 56 obětí na hranici.   

Zámek je jednou z nejlépe zachovaných renesančních staveb na Moravě. Díky tomu se těší 

hojnému zájmu návštěvníků. 

Obr. 6 
25
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Návštěvníci zámku si mohou vybrat ze dvou prohlídkových okruhů. 

 Prohlídkový okruh - Vysoký renesanční zámek 

Tento okruh dovoluje nahlédnout do původních renesančních raně barokních interiérů. 

Součástí prohlídky je rodová galerie, knihovna, rytířský sál, ale i sklepní místnosti a mučírna. 

Ceník vstupného viz tab. 7 

Tab. 7 

 Vstupné 

Dospělí 100 

Děti 6 – 15, studenti, ZTP, senioři nad 60 70 

Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) 270 

 

 Prohlídkový okruh – Nízký zámek 

Tato prohlídková trasa je spíše pro nenáročného návštěvníka. Expozice představuje tři 

rokokové pokoje vybavené portréty představitelů rodu Lichtenšteinů a Žerotínů. Druhou část 

tvoří galerie, kde jsou v šesti místnostech prezentovány cenné obrazy.
26

 Ceník vstupného viz 

tab. 8 

Tab. 8  

 Vstupné 

Dospělí 40 

Děti 6 – 15, studenti, ZTP, senioři nad 60 20 

Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) 100 

 

5.5.2. Ruční papírna ve Velkých Losinách 

Dalším významným místem v nedaleké obci Velké Losiny je ruční papírna. Papírna byla 

založena na sklonku 16. století moravským rodem pánů ze Žerotína. Konkrétně Janem 

mladším ze Žerotína, který papírenskou manufakturu vybudoval na místech bývalého obilního 

mlýna.  

                                                 
26

 www. zamek-losiny.cz 



34 

 

Manufaktura ve Velkých Losinách dnes patří k nejstarším doposud pracujícím papírnám 

v Evropě. Ruční papír se zde stále vyrábí původním způsobem z bavlny a lnu. Pro svou 

vysokou kvalitu a staletou trvanlivost se využívá hlavně ve výtvarném umění. Hojně je 

využíván i pro významnou osobní i firemní korespondenci, reprezentační účely a také 

v restaurátorské a knižní umělecké praxi.  V roce 2002 byla Ruční papírna ve Velkých 

Losinách prohlášena národní památkou.
27

 

Obr 7
28  

 

 

Turisté si mohou vybrat ze dvou prohlídek papírny. 

 Prohlídka I – Muzeum a ruční výroba papíru 

Jedná se o základní prohlídkový okruh s nejzajímavějšími místy manufaktury. Součástí 

prohlídky je i detailní pohled na celý postup výroby a návštěva autentických stěžejních 

pracovišť starobylého provozu. Návštěvníci jsou při prohlídce seznámeni s historií a výrobou 

papíru od nejstarších dob.  

Základní okruh je možné shlédnout celoročně. Prohlídka trvá přibližně hodinu a probíhá ve 

skupinkách za doprovodu odborného průvodce. Prohlídková trasa vede přes expozici muzea 

papíru a výrobní část. Ceník viz tab. 9 
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Tab. 9 

 Vstupné 

Dospělí 90 

Děti 6 – 15, studenti, ZTP, senioři nad 60 65 

Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) 240 

Cizojazyčný výklad  120 

 

 Prohlídka II – Technické zajímavosti 

Tento okruh nabízí netradiční pohled do části technického zázemí papírny. Obsahově 

navazuje na základní okruh. Navíc seznamuje s historií zdejšího vodního díla, dostupnými 

zdroji a možnostmi využití energie pro pohon mechanických zařízení manufaktury. 

Tuto prohlídku lze shlédnout v období hlavní sezóny od července do září. Prohlídka trvá asi 

30 minut. Probíhá ve skupinkách s odborným výkladem průvodce. Ceník viz tab. 10 

Tab. 10 

 Vstupné 

Dospělí 55 

Děti 6 – 15, studenti, ZTP, senioři nad 60 30 

Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) 130 

Cizojazyčný výklad  70 

 

 

5.6. Další zajímavá místa v okolí Loučné nad Desnou 

 

5.6.1. Termální lázně Velké Losiny 

Termální lázně ve Velkých Losinách jsou jedny z nejstarších a nejznámějších moravských 

lázní s dlouholetou tradicí. Jsou známé nejen pro své léčebné výsledky a jedinečné sirné 

prameny, ale také pro svou příjemnou polohu v podhůří Hrubého Jeseníku. Sirné prameny 

mají blahodárné účinky na pohybovou a nervovou soustavu. Jejich teplota se pohybuje okolo 

36 °C. Lázně prameny využívají k léčebným koupelím a k napouštění vnitřního i venkovního 
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bazénu, které doplňuje řada lázeňských, relaxačních a wellness procedur. Lázně se rozléhají 

v nádherném prostředí lázeňského parku se stoletými stromy, spoustou azalek a 

rododendronů. Termální lázně Velké Losiny jsou vyhledávaným místem všemi, kteří chtějí 

pečovat o své zdraví, načerpat novou energii a prožít příjemnou dovolenou.  

5.6.2. Naučná stezka Velká kotlina 

Naučná stezka Velká kotlina se nalézá v národní přírodní rezervaci Praděd. Jedná se o 

zachovalé území ledovcového karu. Bezlesý, skalnatý amfiteátr vkliňující se hluboko do 

lesních porostů, je udržován častými sněhovými lavinami. Spolupůsobení různorodých 

ekologických činitelů podmínilo v dlouhodobém vývoji vytvoření pestré mozaiky druhově 

bohatých subalpínských rostlinných a živočišných společenstev. Velká kotlina patří nejen 

k nejcennějším a nejznámějším částem horské přírody Hrubého Jeseníku, ale svým přírodním 

bohatstvím se řadí mezi nejhodnotnější zachovalé celky střední Evropy. 

V současné době ve Velké kotlině roste 480 druhů rostlin. Tímto celkovým počtem druhů, 

dvojnásobně převyšujícím druhové bohatství obdobných krkonošských karů, se Velká kotlina 

řadí na první místo v ČR. Stejně vyniká svým druhovým bohatstvím ve srovnání s širším 

okolím.
29

 

 

5.6.3. Naučná stezka Bílá Opava 

Naučná stezka Bílá Opava prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách po březích Bílé 

Opavy, která je nejkrásnější horskou bystřinou Jeseníků. Kromě několika vodopádů, kaskád a 

peřejí, skalních útvarů a romantických zákoutí smrkového pralesa nabízí naučná stezka Bílá 

Opava na sedmi informačních tabulích i základní informace o přírodě této jedinečné 

rezervace. 

Na podobě dnešním údolím Bílé Opavy se podílena v posledních tisíciletích především voda, 

sníh a led. Nesourodost zdejších hornin, jejich nepravidelné vrásnění i odlišná schopnost 

zvětrávání a odolávání vodní erozi však způsobila, že celé údolí a hlavně samotné jeho dno 

bylo vyhloubeno značné nerovnoměrně. To vedlo ke vzniku nejen peřejí a hlubokých tůní, ale 

právě i vodopádů. Zatímco v horní části údolí vytváří bystřina Bílá Opava velké vodopády, v 

dolním úseku vzniklo několik různě starých říčních koryt. Při povodni v červenci 1997 právě 
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zde řeka strhla masivní most z železobetonových panelů na ocelových traverzách. Na místě 

panelového mostu byla postavena dřevěná lávka. V úseku nad ní je nyní vidět tři říční koryta. 

Před povodní 1997 tekla Bílá Opava prostředním korytem, při povodni si vytvořila zcela nové 

koryto na turistické cestě, po povodni se však nevrátila do původního koryta, ale do koryta 

starého, několik desítek let opuštěného.
30

 

5.6.4. Hrubý Jeseník 

Hrubý Jeseník je dominantní pohoří Slezska a části Severní Moravy. Jeho celková rozloha 

dosahuje zhruba 530 km2.  Patří ke krkonošsko-jesenické subprovincii, která začíná v místech 

Západolužického podhůří v krkonošské oblasti, pokračuje přes orlickou oblast až po oblast 

jesenickou, kde Hrubý a Nízký Jeseník jsou její nejvýchodnější částí. Oblast Hrubého 

Jeseníku leží na pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Je součástí okresů 

Bruntál, Šumperk a Jeseník. V oblasti Hrubého Jeseníku se nachází mnoho různých 

zajímavých turistických atraktivit jako je nejvyšší hora Praděd, Švýcárna, Karlova Studánka, 

Červenohorské sedlo apod.
31

 

 

5.6.5. Šumperk 

Město Šumperk se nachází v malebném údolí řeky Desné. Město je správním a hospodářským 

centrem severozápadní Moravy. Šumperk je jednou ze vstupních bran pohoří Jeseníky, které 

se skládá z Hrubého a Nízkého Jeseníku. Často bývá označován jako „Brána Jeseníků“, 

protože leží na křižovatce cest, které vedou k nejznámějším výchozím horským základnám. 

Kulturní a společenské akce v Šumperku probíhají zejména v domě kultury, ve vlastivědném 

muzeu, v divadle a v městské knihovně. Regionální i mezinárodní význam má Dům 

evropského setkávání. K sportovnímu vyžití slouží krytý bazén, dvě venkovní koupaliště, 

zimní stadion, minigolf, hřiště, a mnoho dalších.
32

 

Za návštěvu také stojí radniční věž, která je veřejně přístupná všem turistům, kostel 

Zvěstování Panny Marie a Vlastivědné muzeum, které je asi nevětší chloubou města. Nachází 

se přímo v centru města a turistům nabízí mnoho zajímavých expozic. Nejen proto je muzeum 

nejnavštěvovanějším místem v Šumperku. 
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 www.ceskehory.cz 
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 J. Mareček: Loučná nad Desnou a Kouty nad Desnou Historický průvodce 
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6. SWOT analýza 

6.1. Definice SWOT analýzy 

SWOT analýza je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či organizace, která se hodnotí 

podle jejich silných stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), příležitostí 

(opportunities) a ohrožení (threats). Tato analýza poskytuje podklady pro formulaci 

rozvojových směrů a podnikových aktivit, strategií a strategických cílů. 

 

Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na vnitřní prostředí firmy a vnitřní 

faktory podnikání. Příkladem vnitřních faktorů podnikání je například výkonnost a motivace 

pracovníků, efektivita procesů, logistické systémy, a podobně. Silné a slabé stránky jsou 

obvykle měřeny vnitřním hodnotícím procesem nebo benchmarkingem (srovnáváním s 

konkurencí). Silné a slabé stránky podniku jsou ty faktory, které vytvářejí nebo naopak snižují 

vnitřní hodnotu firmy, jako jsou aktiva, podnikové zdroje, dovednosti apod. 

  Naproti tomu hodnocení příležitostí a ohrožení se zaměřuje na vnější prostředí firmy, které 

podnik nemůže tak dobře kontrolovat. I přes to, že podnik nemůže vnější faktory kontrolovat, 

může je alespoň identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence, demografických, 

ekonomických, politických, technických, sociálních, legislativních a kulturních faktorů 

působících v okolí podniku. V běžné praxi tvoří SWOT analýzu soubor potřebných vnějších i 

vnitřních analýz podniku. Mezi vnější faktory firmy se řadí například devizový kurz, změna 

úrokových sazeb v ekonomice, fáze hospodářského cyklu a další.
33

 

 

6.2. Aplikace SWOT analýzy na obec a její okolí 

 

6.2.1. Silné stránky (Strenghts) 

 Výrazné centrum vysokohorské turistiky 

 Bohatá a zajímavá historie obce a okolí 

 Podpora kulturního života ze strany obce  

 Blízké významné atraktivity 

 Vysoký počet zimních středisek 
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 Největší zimní středisko na Moravě 

 Prostředí obce 

 Atraktivní lázeňský areál 

 Existence a dodržování tradic 

 Velké kapacity ubytovacích a stravovacích zařízení 

 Časté spojení železniční a autobusové dopravy 

 Udržovaná silniční síť 

 Malebná a čistá okolní krajina 

 Čerstvý a čistý vysokohorský vzduch 

 Kvalitní image obce mezi návštěvníky 

 Bohatá kulturní tradice obce a okolí 

 Stabilní zájem domácích turistů o vysokohorskou turistiku a kulturu obce a okolí 

 Celoroční návštěvnost lázní Velké Losiny 

 Vysoká návštěvnost renesančního zámku ve Velkých Losinách 

 Moderní skatepark, který láká mladé lidi 

 Nově vybudované a poměrně rozsáhlé dětské hřiště 

 Rybník se sportovním rybolovem a rybářskou restaurací 

 

6.2.2. Slabé stránky (Weaknesses) 

 Velký problém s dostupností obce, chybí napojení na rychlostní silnici či dálnici 

 Problémy s parkovacími místy v obci a okolí 

 Nízký podíl zahraničních turistů a návštěvníků 

 Velmi nízké procento návštěvníků, kteří přijíždějí organizovaně (prostřednictvím 

cestovních kanceláří a agentur) 

 Malé procento hotelů s vyšší kategorií pro náročnější klientelu 

 Špatná návaznost skibusů ke sjezdovkám 

 Velká vzdálenost ski center od železničních a autobusových zastávek 

 Špatné značení atraktivit značkami a směrovkami 

 Malý počet turistů mimo zimní sezonu 

 Obec leží mimo trasu, kudy jezdí cyklobusy 

 Velký počet jednodenních návštěvníků 

 Absence kvalitního kempu 
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6.2.3. Příležitosti (Opportunities) 

 Využití malebnosti okolní krajiny pro image obce 

 Loučná nad Desnou jako centrum zábavy, sportu a kultury 

 Loučná nad Desnou jako turistické centrum Hrubého Jeseníku 

 Využití lázní Velké Losiny pro posílení vysokohorské turistiky v oblasti Loučné nad 

Desnou 

 Využití spokojenosti domácích návštěvníků pro budování dobré image obce a okolí 

 Pokračování v pořádání sportovních akcí v místním skateparku  

 Pořádání sportovních akcí ve spolupráci s místními fotbalisty a dobrovolnými hasiči 

 Pokračování v pořádání mistrovství republiky psích stopařských závodů ve spolupráci 

s místním kynologickým klubem 

 Pokračování v pořádání lyžařských a snowboardistických závodů v místních ski 

centrech 

 Vytvoření marketingové strategie pro oblast Loučné nad Desnou a blízkého okolí 

 Podpora vzniku firem  

 Orientace nabídek cestovních kanceláří na oblast Loučné nad Desnou a blízkého okolí 

 Výstavba tunelu pod Červenohorským sedlem 

 

6.2.4. Hrozby (Threats) 

 Poškození krajiny výstavbou nových komunikací 

 Nárůst počtu motorových vozidel v důsledku výstavby nových komunikací 

 Zánik železničního spojení soukromého dopravce z důvodu nevyužívání jejich služeb 

 Snížení atraktivity obce z důvodu problémů s jeho dostupností 

 Poškození image města přetrvávajícími problémy s nekvalitními službami a 

parkováním 

 Absence cílové skupiny vyžadující ubytování a komplexní služby z důvodu 

jednodenních návštěv 

 Odliv klientely vyžadující nejvyšší standard ubytování 



41 

 

7. Dotazníkové šetření 

7.1. Cíl výzkumu 

Cílem mého výzkumu bylo zjistit, zda jsou návštěvníci dvou nejzajímavějších atraktivit v obci 

Loučná nad Desnou a její okolí spokojeni s úrovní nabízených služeb. Také zjistit nedostatky, 

kterých si návštěvníci všimli a jak by tyto nedostatky odstranili. Dalším důležitým aspektem 

pro můj výzkum byly socio-demografické faktory, proto jsou v dotazníku uvedeny otázky 

týkající se věku a pohlaví.  

 

7.2. Sběr informací  

  Jako reprezentativní vzorek jsem vybrala návštěvníky zámku Velké Losiny a návštěvníky 

vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně starších patnácti let. Zámek Velké Losiny a 

přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně jsem si zvolila z důvodu největší návštěvnosti 

turisty. A také z důvodu, že zámek Velké Losiny se nachází v blízkosti Loučné nad Desnou a 

vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně se nachází přímo v obci.  

Jako výzkumnou metodu jsem si zvolila metodu dotazování, jejímž základem byly dva 

dotazníky. Jeden dotazník byl pro návštěvníky zámku Velké Losiny a druhý pro návštěvníky 

vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Pro přesnost a kvalitu dotazníku bylo velice 

důležité správné sestavení. 

Svůj výzkum v zámku ve Velkých Losinách jsem realizovala 2. a 3. června a výzkum 

v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně v období 9 a 10. června. U vyplňování 

dotazníků jsem byla přítomna a respondenti mě mohli při jakékoli nejasnosti oslovit. Díky mé 

přítomnosti byla návratnost dotazníků stoprocentní.  

  

7.3. Dotazník
34

 

Dotazník jsem předložila 65 respondentům, kteří navštívili zámek Velké Losiny a 70 

respondentům, kteří navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Dotazník jsem 

vyplňovala společně s respondenty hned po ukončení prohlídky. Díky tomu byla návratnost 

dotazníku stoprocentní.  

                                                 
34
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Při sestavování dotazníku jsem kladla důraz na srozumitelnost otázek i odpovědí. Dotazník je 

sestaven především z uzavřených otázek, kde má respondent na výběr z několika odpovědí. 

Jedna otázka byla otevřená, kde mohl respondent napsat svůj názor a mohl tak odpovědět 

zcela libovolně.  

Oba dotazníky jsou sestaveny ze sedmi otázek, které mají totožné znění. Na konci dotazníku 

jsou otázky týkající se socio-demografických rysů, podle kterých si budeme moci respondenty 

rozdělit. 

 

7.4. Analýza a vyhodnocení dotazníků v zámku Velké Losiny 

7.4.1. Otázka číslo 1: V jakém kraji žijete? 

V první otázce jsem zjišťovala, odkud návštěvníci zámku přijeli. Jednalo se o otázku 

uzavřenou a respondenti měli na výběr ze všech 14 krajů.  

Díky této otázce jsem zjistila, že nejvíce zámek Velké Losiny navštěvují respondenti 

z Olomouckého kraje. Tedy ti, kteří to mají nejblíže. Nemalou skupinu však tvořili i 

návštěvníci z Pardubického a Moravskoslezského kraje. Ani jeden z tázaných nebyl z Prahy a 

Plzeňského kraje. 

Graf 1 
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7.4.2. Otázka číslo 2: Kolikrát jste navštívili zámek Velké Losiny? 

Touto otázkou jsem se snažila zjistit, zda turisté navštívili zámek poprvé nebo je to jejich již 

několikátá návštěva. Opět se jednalo o otázku uzavřeno, kde měli dotazovaní na výběr ze tří 

možností.  

Nejvíce respondentů navštívilo zámek Velké losiny poprvé a to 74 % což je 48 návštěvníků. 

Podruhé zámek navštívilo 21 % tedy 14 turistů a pouze 5 % což jsou 3 tázaní, navštívili 

zámek vícekrát. 

Graf 2 

 

 

7.4.3. Otázka číslo 3: Jak jste se o možnosti navštívit zámek Velké Losiny dozvěděli? 

Tato otázka byla v dotazníku uvedena za záměrem zjistit, kde se o zámku ve Velkých 

Losinách návštěvníci dozvídají. Jednalo se o otázku uzavřenou a respondenti měli opět na 

výběr z několika možností. Nejvíce uváděli, že se o prohlídce zámku dozvěděli na internetu a 

z turistických brožur, nezanedbatelný počet respondentů také uvedl z doslechu od jiných 

návštěvníků zámku Velké Losiny.  

Graf 3 
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7.4.4. Otázka číslo 4: Jaké zajímavé místa v okolí jste ještě navštívili? 

Pomocí této otázky jsem se snažila zjistit, která zajímavá místa turisté mimo zámku Velké 

Losiny navštěvují. Jednalo se o otázku otevřenou a respondenti měli možnost napsat jakoukoli 

odpověď a počet míst kolik chtěli. Nejčastěji jmenovaným místem další návštěvy byla ruční 

papírna ve Velkých Losinách, vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně a Praděd.  

V menším množství potom lázně Velké Losiny. Mezi zajímavými místy se párkrát objevil i 

skatepark v Loučné nad Desnou. 

Graf 4 

 

 

7.4.5. Otázka číslo 5: Líbila se Vám návštěva zámku? 

Díky této otázce jsem se snažila zjistit, zda-li byli návštěvníci zámku spokojeni s prohlídkou 

či nikoli. U této otázky měli na výběr z několika možností. Téměř všichni respondenti byli 

s pohlídkou spokojeni jen dva respondenti byli spokojeni částečně. Nikdo z tázaných 

neodpověděl, že spokojen nebyl. 
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7.4.6. Otázka číslo 6: Jste? 

Touto otázkou jsem respondenty rozdělila do tří skupin a to studenti, výdělečně činní a 

senioři. Tato otázka pomohla rozpoznat, kdo nejvíce navštěvuje zámek Velké Losiny a na 

jakou skupinu se zaměřit. Nejvíce bylo zastoupeno respondentů výdělečně činných a to přesně 

68 % tedy 44 dotázaných. Další nemalou skupinu tvořili senioři a to 26 % tedy 17 

respondentů. A velmi malou skupinu tvořili studenti a to pouhých 6 % konkrétně tedy 4. 

Graf 6 

 

 

 

7.4.7. Otázka číslo 7: Vaše pohlaví? 

Tato otázka mi pomohla rozdělit respondenty podle jejich pohlaví. Zjistila jsem, že zámek 

navštěvují jak ženy, tak i muži. Většinou v páru. V mém průzkumu bylo jen o něco málo 

více žen. Konkrétně tedy 54% což je 35 žen a 46 % tedy 30 mužů. 
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7.5. Shrnutí průzkumu v zámku ve Velkých Losinách 

 

Z výsledků první otázky plyne, že nejvíce zámek navštěvují turisté z Olomouckého kraje 

konkrétně tedy 32 návštěvníků z 65 dotazovaných. To znamená, že mezi turisty 

z Olomouckého kraje je zámek Velké Losiny v dobrém podvědomí.  Proto bych doporučila 

zaměřit se na oblasti, ze kterých turisté nepřijíždějí, jako je Plzeňský kraj a Praha, ale také 

Ústecký kraj ze kterého turisté přijíždějí velice málo. Jednou z možných variant je nabízení 

wellness víkendů v lázních Velké Losiny spolu s návštěvou losinského zámku.  

V otázce číslo 2 nejvíce respondentů odpovědělo, že se jedná o jejich první návštěvu zámku. 

Proto bych doporučila zaměření se na stále nové návštěvníky, jelikož mnoho návštěvníků je 

zdaleka a zámek Velké Losiny navštíví jen jednou. Ale také na návštěvníky z blízkého okolí, 

kteří mohou navštívit zámek vícekrát. Vhodná by byla výhodnější nabídka pro školní výlety 

jak ze vzdálenějších míst, tak i z blízkého okolí. Jelikož školáci mohou o výletě povědět doma 

a tím přimět rodinu k návštěvě zámku.  

Díky otázce číslo 3 bych také doporučila lepší webovou propagaci, jelikož mnoho 

respondentů odpovědělo, že se o prohlídce zámku dozvěděli prostřednictvím internetu. To se 

dá například pomocí reklam na navštěvovaných portálech a nabídka slevových akcí na pobyt 

ve Velkých losinách s návštěvou zámku a tím oslovit turisty nejen z blízkého okolí. Další 

možností je pořádání prohlídek pro návštěvníky lázní, kteří pocházejí ze všech koutů 

republiky a kteří mohou o zámku ve Velkých Losinách povědět rodině a známým, kteří 

mohou být našimi potenciálními budoucími návštěvníky.  

Z otázky číslo 4 vyplívá, že turisté navštěvují i jiná zajímavá místa v okolí. Proto bych 

doporučila spolupráci právě s nimi. Například pokud navštíví respondent ruční papírnu tak 

slevový kupon na návštěvu zámku a naopak. Nebo zvýhodněné vstupné při návštěvě zámku a 

Dlouhých Strání. Z průzkumu také vyplynulo, že se respondenti málo setkávají s letáčky 

zámku, které mohou přispívat k většímu počtu návštěvníků. Proto bych také doporučila 

rozmístit letáčky na místa, které respondenti označili v otázce číslo 4. 

Otázkou číslo 5 jsem zjistila, že většina návštěvníků je velice spokojena s návštěvou zámku. 

Velkou výhodou je, že nikdo neoznačil odpověď, že se mu prohlídka nelíbila. Proto je moje 

doporučení pokračovat v prohlídkách tak jako doposud. 
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Podle otázky číslo 6 zámek Velké Losiny navštěvují nejvíce výdělečně činní. Méně už potom 

důchodci a nejméně studenti. Proto je moje doporučení zaměřit se na studenty, kterých je 

opravdu málo např. zvýhodněným vstupným nebo různými studentskými akcemi. Také bych 

doporučila zaměřit se na školní výlety středních škol a učilišť. Vhodné by bylo dostat se do 

podvědomí studentů a seznámit je s možností návštěvy zámku pomocí letáčků a reklamních 

akcí.  

 

7.6. Analýza a vyhodnocení dotazníků ve vodní přečerpávací 

elektrárně Dlouhé Stráně 

7.6.1. Otázka číslo 1: V jakém kraji žijete? 

Touto otázkou jsem respondenty rozdělila podle krajů, ve kterých žijí. Jednalo se o otázku 

uzavřenou a tázaní měli na výběr ze všech 14 krajů. Nejvíce přečerpávací vodní elektrárnu 

Dlouhé Stráně navštěvují turisté z Olomouckého kraje. Velkým překvapením bylo zjištění, že 

na druhém místě byl Jihočeský kraj, který je od Loučné nad Desnou poměrně daleko. Příčinou 

může být, že v tomto kraji se nachází také vodní elektrárny např. Lipno. Naopak z kraje 

Vysočina nebyl ani jeden z respondentů. 

Graf 8 
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7.6.2. Otázka číslo 2: Kolikrát jste navštívili vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé 

Stráně? 

Pomocí této otázky jsem chtěla zjistit, zda respondenti navštěvují vodní přečerpávací 

elektrárnu Dlouhé stráně pravidelně nebo jen jednou. Z výsledků vyplívá, že 48 %  což je 

34 respondentů již někdy dříve elektrárnu navštívili. Pro 29 % tedy 20 návštěvníků se 

jednalo o první návštěvu a 23 % konkrétně 16 respondentů bylo na prohlídce v Dlouhých 

Strání vícekrát.  

Graf 9 

 

 

7.6.3. Otázka číslo 3: Jak jste se o možnosti navštívit přečerpávací vodní elektrárnu 

Dlouhé Stráně dozvěděli? 

Tato otázka byla v dotazníku uvedena za záměrem zjistit, kde se o možnosti navštívit vodní 
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7.6.4. Která další místa v okolí jste navštívili? 

Pomocí této otázky jsem se snažila zjistit, která zajímavá místa turisté mimo přečerpávací 

vodní elektrárny Dlouhé Stráně navštěvují. Jednalo se o otázku otevřenou a respondenti měli 

možnost napsat jakoukoli odpověď a počet místo kolik chtěli. Nejčastěji respondenti 

jmenovali Praděd a Červenohorské sedlo, dále také zámek Velké Losiny a ruční papírnu ve 

Velkých Losinách. Párkrát zmiňovaná byla i hrobka Kleinů a zámecký park v Loučné nad 

Desnou. 

Graf 11 

 

 

7.6.5.  Otázka číslo 5: Líbila se Vám návštěva zámku? 

Díky této otázce jsem se snažila zjistit zda-li byli návštěvníci elektrárny spokojeni 

s prohlídkou či nikoli. U této otázky měli na výběr z několika možností. Většina respondentů 
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2 z tázaných spokojeni nebyli. 
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7.6.6. Otázka číslo 6: Jste? 

Touto otázkou jsem respondenty rozdělila do tří skupin a to studenti, výdělečné činní a 

senioři. Tato otázka pomohla rozpoznat, kdo si nejvíce navštěvuje zámek Velké Losiny a na 

jakou skupinu se zaměřit. Nejvíce bylo zastoupeno respondentů výdělečně činných, ale i 

poměrně dost studentů. Výdělečně činných bylo 51 % což je 36 respondentů, studentů 46 % 

tedy 32 a pouze 3% přesně 2 senioři. 

Graf 13 

 

 

7.6.7. Otázka číslo 7: Vaše pohlaví? 

Tato otázka mi pomohla rozdělit respondenty podle jejich pohlaví. Zjistila jsem, že 

přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně navštěvují ve větší míře muži a to 84 % což je 59 

respondentů a ženy pouze 16 % konkrétně tedy 11 návštěvníků. 
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7.7. Shrnutí průzkumu v elektrárně Dlouhé Stráně 

Položením otázky číslo jedna vyšlo najevo, že nejvíce elektrárnu navštěvují turisté 

z Olomouckého kraje. To je celkem pochopitelné jelikož se elektrárna nachází také v tomto 

kraji. Velkým překvapením pro mě bylo, že v hojné míře navštěvují elektrárnu také turisté 

z Jihočeského kraje, který je poměrně dost vzdálený od Dlouhých Strání.  Myslím, že je to 

zapříčiněno také tím, že se v tomto kraji nachází také několik vodních elektráren a turisté mají 

zájem vidět i vodní elektrárnu v jiném kraji než ve kterém bydlí. Žádný návštěvník nebyl 

z Vysočiny. Pouze jeden respondent byl z Ústeckého a jeden z Karlovarského kraje. Proto 

bych doporučila zaměřit se na tyto kraje pomocí cestovních agentur popřípadě pomocí jiných 

elektráren patřící společnosti ČEZ nabízet zájezdy a prohlídky Dlouhých Strání. 

Otázka číslo dvě poukázala na fakt, že se turisté na prohlídku do elektrárny vrací. Nejvíce 

tázaných odpovědělo, že se jedná již o druhou a pro některé se jednalo už o několikátou 

návštěvu elektrárny. Díky tomu bych doporučila věrnostní slevy pro časté návštěvníky nebo 

například při 3 návštěvě elektrárny 4 zdarma.  

Otázkou číslo 3 jsem zjistila, že se turisté o možnosti navštívit elektrárnu nejvíce dozvídají 

v práci. Z toho vyplívá, že nejvíce respondentů pracuje ve společnosti ČEZ, protože ta nabízí 

svým zaměstnancům jako bonusy návštěvy jiných elektráren, které provozuje. Proto bych 

doporučila zaměřit se na širokou veřejnost, která nemá přístup k takovým informacím jako 

zaměstnanci elektráren. Doporučila bych dostat se do podvědomí turistů pomocí např. 

reklamy v rádiu či v novinách, nabízení prohlídky elektrárny na slevových portálech a 

internetu, v turistických průvodcích apod.  

 Díky otázce číslo 4 jsem zjistila, že turisté navštěvují i jiná zajímavá místa v okolí. Proto 

bych doporučila spolupráci právě s nimi. Například pokud navštíví elektrárnu tak slevový 

kupon na rozhlednu na Praděd a naopak. Nebo zvýhodněné vstupné při návštěvě Dlouhých 

Strání na návštěvu zámku ve Velkých Losinách a naopak. Z průzkumu také vyplynulo, že se 

respondenti málo setkávají s letáčky Dlouhých Strání, které mohou přispívat k většímu počtu 

návštěvníků. Proto bych také doporučila rozmístit letáčky na místa, které respondenti označili 

v otázce číslo 4. 

Pátou otázkou vyšlo najevo, že spokojenost s prohlídkou není optimální. I přesto že 86 % 

respondentů bylo s návštěvou velice spokojeno, našli se ale i tací, kteří s prohlídkou nebyli 

spokojeni vůbec. Proto bych doporučila podrobnější průzkum spokojenosti návštěvníků. 
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S otázkami typu co se vám nejvíce líbilo, co se vám nelíbilo, co by se dalo zlepšit apod. A 

pomocí výsledků tohoto průzkumu zlepšit a pozměnit prohlídky.  

Díky otázce číslo 6 jsem zjistila, že nejvíce elektrárnu navštěvují výdělečně činní a studenti. 

Pouze 2 respondenti byli senioři. Proto by bylo vhodné zaměřit se na starší návštěvníky a 

snažit se udržet vysoký podíl studentů. Doporučila bych seniorské slevy a akční nabídky. A 

také nabídku školních exkurzí pro studenty technických oborů. 
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8. Závěrečné shrnutí práce 

Loučná nad Desnou a její blízké okolí je oblast s velkou budoucností, pokud se jedná o 

cestovní ruch. Velký díl na tom mají moderní zimní střediska, kvůli kterým se počet 

návštěvníků během posledních pěti let minimálně zdvojnásobil. Ale také přírodní zajímavosti 

v CHKO Jeseníky a historické památky jako je zámek v Loučné nad Desnou, zámek a ruční 

papírna ve Velkých Losinách. Nesmíme opomenout také nedávno postavený skatepark, který 

láká mládež jak z blízkého tak i vzdálenějšího okolí.  

Při zjišťování potřebných informací, která jsem v této práci využila, mi pomohl nejen 

průzkum, který jsem prováděla, ale i internet a obdobná literatura. Mnoho informací 

potřebných pro mou práci jsem také získala od zaměstnanců informačního centra v Loučné 

nad Desnou a zaměstnanců zámku ve Velkých Losinách.  

Při celkovém zhodnocení turistického potenciálu v Loučné nad Desnou a jejím okolí jsem 

dospěla k závěru, že obec a její okolí má velký potenciál pro cestovní ruch a to jak v zimním 

tak letním období. Výhodou obce je bezesporu ubytovací kapacita, která je prozatím 

dostatečná. Bylo by však vhodné zajistit prostředky na opravu památek jako je zámek 

v Loučné nad Desnou a hrobka Kleinů.  

Závěrem bych chtěla poděkovat panu Václavu Lednickému za odborné vedení a konzultace 

při psaní této bakalářské práce. Dále také zaměstnancům informačního centra a pracovníkům 

zámku ve Velkých Losinách za poskytnutí nezbytných informací.  
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