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1 Úvod 

Cestovní ruch se v posledních letech stává stále více aktuálním a pro rozvoj národní 

ekonomiky velmi důležitý. V České republice se příjezdový a odjezdový cestovní ruch začal 

rozvíjet především po roce 1989. Do oblasti cestovního ruchu se v dnešní době promítá řada 

moderních trendů. Předmětem návštěv destinací může být gastronomický zážitek, kongresová 

turistika, ekologická turistika a mnoho dalších. 

Práce je zaměřena zejména na cestovní ruch v Moravskoslezském kraji a jeho mediální 

obraz v tisku. Moravskoslezský kraj měl v rámci České republiky velmi špatnou pověst. 

Souviselo to zejména s hutním a těžebním průmyslem minulého století. Představitelům kraje 

se ale daří měnit mínění veřejnosti o kraji pouze velmi pomalu.   

Práce je složena z pěti kapitol. Z úvodu, druhé kapitoly, kde si nastíníme vývoj 

cestovního ruchu ve světě, v České republice a hlavně v Moravskoslezském kraji. Třetí 

kapitola je zaměřena prakticky. V ní si přiblížíme základní pojmy z oblasti médií a mediální 

komunikace a zaměříme se na analýzu jednotlivých článků o cestovním ruchu 

v Moravskoslezském kraji -  deníku Mladá fronta Dnes a deníku Právo. Z toho zjistíme jeho 

mediální obraz.  Čtvrtá kapitola je také zaměřena prakticky, konkrétně na žurnalistickou 

praxi. Prostřednictvím čtyř žurnalistických žánrů (úvodního článku, interview, ankety  

a recenze) si ještě více přiblížíme problematiku cestovního ruchu v regionu.  

Mediální obraz Moravskoslezského kraje je v bakalářské práci proveden na základě 

metody kvantitativní obsahové analýzy vybraných tištěných médií. Analyzovat budeme 

období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013.  

Cílem bakalářské práce je zjistit jak tyto dva celostátní deníky informují o cestovním 

ruchu v Moravskoslezském kraji. Vymezíme si tři základní hypotézy a budeme se snažit je 

potvrdit či vyvrátit. První hypotézou je, že ve zkoumaných denících bude minimum článků  

o cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji. Druhá hypotéza zní takto: Předpokládáme, že v 

analyzovaných denících bude cestovní ruch Moravskoslezského kraje v drtivé většině 

prezentován pozitivně.  Třetí hypotéza předpokládá, že více pozitivně laděných zpráv zveřejní 

deník Právo.  

Jak je již výše zmíněno, v bakalářské práci využijeme metodu kvantitativní obsahové 

analýzy při zkoumání mediálního obrazu v jednotlivých denících. Vyhodnocení zjištěných 

skutečností bude provedeno prostřednictvím verbálního popisu.  
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2 Cestovní ruch Moravskoslezského kraje 

Cestovní ruch se v poslední době stává jednou z velmi významných oblastí národního 

hospodářství. K nárůstu vlivu cestovního ruchu na ekonomiku jednotlivých zemí začalo 

docházet ve druhé polovině 20. století. V České republice docházelo ke vzniku prvních 

ucelených koncepcí a strategií v oblasti cestovního ruchu v 90. letech minulého století. 

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie je kladen stále větší důraz na 

regionální problematiku, zvláště ve spojení s odstraňováním regionálních disparit. 

Významným nástrojem v této oblasti je rozvoj cestovního ruchu. Cestovním ruchem 

v Moravskoslezském kraji se bude z velké části zabývat tato kapitola. 

2.1 Obecná charakteristika cestovního ruchu 

Velký rozvoj cestovního ruchu souvisel zejména s postupným odstraňováním 

nejrůznějších překážek a rušení bariér mezi zeměmi. Mezi konkrétní faktory, které dnes 

podporují velký rozvoj cestovního ruchu, patří zvyšování jazykové vzdělanosti obyvatelstva, 

rychlé překonávání vzdáleností a neomezené možností informačních technologií. Cestovní 

ruch značně přispívá k rozvoji měst a jeho jednotlivých regionů. Také pomáhá zvyšovat 

zaměstnanost a je důvodem pro opravy památek ve městech.1 Cestovní ruch byl  vždy 

z hlediska lidských potřeb řazen mezi potřeby luxusní, dnes je již spotřebiteli řazen mezi 

potřeby běžné.  

Holešínská (2012, s. 11) definuje cestovní ruch následovně: „Cestovní́ ruch je 

socioekonomický proces probíhající́ v určitém prostoru a čase, kdy na určitém území 

(destinaci) a v určitém okamžiku dochází k vzájemné interakci mezi lidmi (účastníky 

cestovního ruchu), kteří představují na jedné straně poptávku (návštěvníky) a na druhé 

nabídku (poskytovatelé služeb cestovního ruchu.“2
 

Cestovní ruch z hlediska směrnice Rady Evropské unie je charakterizován jako: „Činnost lidí 

cestujících a zdržujících se mimo místo svého obvyklého prostředí po dobu nejvýše jednoho 

roku za účelem rekreace, obchodu nebo z jiného důvodu.“3
 

                                                           
1
 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2.vyd. Praga: Grada, 

2012, 313 s. ISBN 978-80-247-4209-0, str. 18.  
2
 HOLEŠÍNSKÁ, Andrea. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. Brno: Masarykova 

univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5847-7, str. 11.  
3
 Směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. 11. 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu, str. 

16/sv.1. 
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Pro hlubší pochopení problematiky je potřeba jej rozlišit z několika hledisek.  Malá (2007, 

s. 11)
4
 vymezuje tyto typy cestovního ruchu: 

1. z hlediska místa realizace 

· domácí cestovní ruch 

· zahraniční cestovní ruch  

· vnitrostátní cestovní ruch 

· národní cestovní ruch 

· světový cestovní ruch 

2. z hlediska vztahu k platební bilanci 

· příjezdový cestovní ruch – aktivní cestovní ruch 

· tranzitní cestovní ruch – část aktivního cestovního ruchu 

· výjezdový cestovní ruch – pasivní cestovní ruch 

3. z hlediska délky pobytu 

· krátkodobý cestovní ruch – do 3 dnů 

· dlouhodobý cestovní ruch – více než 3 dny 

V rámci typologie cestovního ruchu rozlišujeme také jeho formy (rekreační, kulturně-

poznávací, sportovně-relaxační, lázeňsko-léčebná, kongresová, seniorská, mládežnická, 

rodinná, kulinářská, chatařská, náboženská, cykloturistická, karavanová a další) 

Velmi významným tématem v oblasti cestovního ruchu je problematika udržitelného 

rozvoje. Trvale udržitelný rozvoj (dále jen udržitelný rozvoj) se začal dostávat do popředí 

zájmu společnosti v 70. letech minulého století. Světoví představitelé si začali uvědomovat 

nevyhnutelné negativní dopady dosavadního hospodaření. Princip udržitelného rozvoje se 

objevil v deklaraci z konference o životním prostředí v Riu de Janeiru a v dokumentu Agenda 

21. 

Trvale udržitelný rozvoj definuje Organizace spojených národů (OSN) ve zprávě z roku 

1987 jako: „Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných 

generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích a aniž by se to dělo na úkor 

jiných národů.“5
 

                                                           
4
 Malá V.: Základní́ otázky vymezení cestovního ruchu, publikováno v Indrová J.a kol.: Cestovní́ ruch (základy), Oeconomica 

2007. ISBN 978-80-245-1252-5, str. 11.  
5
 Naše společná budoucnost, zpráva Světové komise pro životní prostředí a rozvoj, oficiální dokument Organizace spojených 

národů z roku 1987. 
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Koncepce udržitelného rozvoje se začala uplatňovat, také v oblasti cestovního ruchu zde 

bývá nazývána udržitelným cestovním ruchem. V případě cestovního ruchu je potřeba 

eliminovat negativní vlivy na životní prostředí a rovněž podporovat rozvoj území a zapojovat 

do něj místní obyvatelstvo. Světová obchodní organizace definuje udržitelný cestovní ruch 

jako: „Cestovní ruch, jenž uspokojuje potřeby současných cestovatelů a hostitelských regionů, 

zatím co jsou chráněny a zlepšovány jeho možnosti do budoucna.“6
 Udržitelný turismus 

v chráněných oblastech bývá označován jako ekoturismus. 

Destinační management pak Holešinská definuje takto: „Destinační management, 

neboli řízení destinace, je specifická forma řízení, která spočívá v procesu založeném na 

kooperaci (spolupráci) mezi jednotlivými zainteresovanými aktéry cestovního ruchu a na 

koordinaci v oblasti plánování, organizování a rozhodování v destinaci (tzv. princip 2K), 

přičemž klíčovým faktorem úspěšné realizace destinačního řízení je vzájemná komunikace 

(princip 3K). “7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Sustainable Development of Tourims, Conceptual Definition. (WTO, 2004)  

7
 HOLEŠÍNSKÁ, Andrea. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. Brno: Masarykova 

univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5847-7, str. 29. 
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2.2 Trend v celosvětovém cestovním ruchu 

Zvyšování životní úrovně obyvatel vede k jejich vyšší finanční nezávislosti, což souvisí 

se substituováním důchodu volným časem a také ke zvyšování trendu cestovního ruchu ve 

světě. 

Graf č. 2.1: Turistické příjezdy do světových oblastí 1950 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Tourism Highlights UNWTO, 2011
8
 

Jak je možné z výše uvedeného grafu č. 2.1 vidět, v roce 1950 dosahovala hodnota 

mezinárodních turistických příjezdů 25 milionů a v roce 2010 to bylo již kolem miliardy. 

Z grafu je patrné, že nejvyšší nárůst od roku 1950 zaznamenaly regiony Asie, Afriky  

a Středního východu. V regionu Evropy a Ameriky dochází ke zpomalování rostoucího 

trendu. Graf také ukazuje predikci do roku 2020, kde můžeme vidět, že červeně zobrazené 

regiony budou v počtu turistických příjezdů zabírat téměř 35 %.  

Cestovní ruch jako odvětví národního hospodářství hraje v ekonomikách jednotlivých 

zemí velkou roli. U některých států se na tvorbě HDP podílí až 70 %. Podle světové 

organizace cestovního ruchu (UNWTO) se řadí cestovní ruch objemem tržeb v mezinárodním 

obchodě na třetí místo za obchodem s ropou a obchodem s automobily. 

 

                                                           
8 UNWTO Tourism Highlights. [online]. [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: 
http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enhr_1.pdf.  
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2.3 Cestovní ruch v České republice 

Cestovní ruch se v České republice začal rozvíjet v druhé polovině 19. století, zejména 

díky budování potřebné infrastruktury. V souvislosti se vznikem Československa došlo 

k většímu rozvoji cestovního ruchu. Nejvýznamnější událostí tehdejší doby bylo založení 

cestovní kanceláře Čedok v roce 1920. Tato cestovní kancelář patřila mezi největší v Evropě.9 

Dalším významným milníkem v cestovním ruchu byl rok 1948, kdy došlo ke znárodnění 

infrastruktury cestovního ruchu. Cestování do zahraničí bylo zaměřeno z 95 % na výjezdy do 

zemí socialistického bloku. V éře normalizace docházelo ke zvyšování životní úrovně 

obyvatel a 70. a 80. léta jsou známy specifickým typem turismu a to chatařením. V souvislosti 

s událostmi v roce 1989 došlo v republice k významným změnám, které měly vliv na oblast 

cestovního ruchu. Tou největší bylo možnost soukromě podnikat. Tímto byly odstraněny 

bariéry pro vstup podnikatelů do oboru. Rovněž byly otevřeny státní hranice a infrastruktura 

cestovního ruchu byla zprivatizována. V 90. letech došlo k poklesu zájmu o vnitrostátní 

cestování. Což bylo také zapříčiněno snížením nabídky ze strany poskytovatelů. V roce 1997 

byla vypracována koncepce cestovního ruchu a došlo také ke zpřísnění legislativních 

podmínek pro poskytovatele služeb.  

Se vstupem České republiky do Evropské unie došlo k dalším nárůstu příjezdového 

i odjezdového ruchu. 21. 12. 2007 byla ČR začleněna do Schengenského prostoru. Což pro 

turisty znamenalo odstranění administrativních bariér při cestování do zahraničí. Aktuálně 

dochází k rozvíjení forem spektra cestovního ruchu. Hosté vyhledávají cykloturistiku, golf, 

rurální turismus (venkovský), kongresový a další.  

V rámci cestovního ruchu v České republice existuje na národní úrovni strategický 

dokument Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR. Aktuální koncepce na období 2014-

2020 byla schválena 27. 3. 2013. Jejím hlavním cílem je zvyšování konkurenceschopnosti na 

národní a regionální úrovni, udržení ekonomické výkonosti a pozitivních dopadů na 

sociokulturní a environmentální rozvoj České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj 

zřizuje v oblasti cestovního ruchu organizaci CzechTourism. Její hlavní úlohou je propagace 

ČR jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice. Cestovní ruch se v ČR 

dále koncepčně řeší na regionální úrovni zejména na úrovni krajů. Pro cestovní ruch v České 

republice je velmi charakteristické nerovnoměrné rozložení poptávky. Nejvíce turistů 

                                                           
9 INDROVÁ, Jarmila. Cestovní ruch pro všechny. Praha, 2008. ISBN 978-80-7399-407-05. 
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navštěvuje hlavní město Prahu a do ostatních regionů nezavítají. Praha je také 

nejnavštěvovanějším regionem zahraničními turisty.  

Graf č. 2.2: Počet zahraničních návštěvníků v krajích ČR v tis. za roky 2009-2011 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, Souhrnná srovnávací analýza návštěvnosti ČR v letech 2009-2011 

Jak bylo výše uvedeno, největší podíl návštěvníků připadá na hlavní město Prahu. Na 

druhém místě se nachází Jihomoravský kraj. Třetím turisty nejvíce vyhledávaným regionem 

je Karlovarský kraj, což souvisí zejména s jeho lázeňskou atraktivitou. Nejmenší počet 

zahraničních turistů zavítalo mezi léty 2009 – 2011 do kraje Vysočina.  

Tabulka č. 2.1: Deset nejnavštěvovanějších míst v ČR v roce 2011 

Pořadí Název objektu Počet návštěvníků v tis. 

1 Pražský hrad 1 430,0 

2 Zoo Praha 1 371,8 

3 AquaPalace Praha 830,0 

4 Staroměstská radnice Praha 570,6 

5 Židovské muzeum v Praze 560,7 

6 Zoo Zlín Lešná  503,3 

7 Zoo Ostrava  499,4 

8 Národní galerie v Praze 476,7 

9 Zoo Plzeň 461,0 

10 Petřínská rozhledna Praha 421,4 

Zdroj: CzechTourism, vlastní zpracování10
 

                                                           
10 Návštěvnost turistických cílů. CzechTourism. [online]. [cit. 2014-04-02]. Dustupné z: 
http://vyzkumy.czechtourism.cz/653/navstevnost-turistickych-cilu. 
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Tabulka č. 2.1 uvádí deset nejnavštěvovanějších míst v ČR v roce 2011. 1 430 tis. 

turistů navštívilo Pražský hrad a ten se tak stal nejvyhledávanější atraktivitou v roce 2011. 

Zoo Praha byla v roce 2011 druhým nejvíce navštěvovaným místem v ČR, celkem do Zoo 

Praha zavítalo 1 371,8 tis. návštěvníků. Prvních pět nejvyhledávanějších míst se nacházelo 

v roce 2011 v našem hlavním městě. Šesté nejnavštěvovanější místo a první místo 

geograficky mimo Prahu bylo Zoo Zlín Lešná. Zoo Ostrava se v roce 2011 stalo sedmou 

nejvyhledávanější turistickou atrakcí, celkem ji navštívilo 499,4 turistů.  

Tabulka č. 2.2: Deset nejnavštěvovanějších míst v ČR v roce 2012 

Pořadí Název objektu Počet návštěvníků v tis. 

1 Pražský hrad 1 623 

2 Zoo Praha 1 286 

3 AquaPalace Praha 782 

4 Židovské muzeum v Praze 553 

5 Dolní oblast Vítkovice, Landek Park 533 

6 Zoo Zlín Lešná 488 

7 Národní galerie v Praze 435 

8 Zoo Ostrava 435 

9 Zoo Plzeň 423 

10 Centrum Babylon Liberec 399 

Zdroj: CzechTourism, vlastní zpracování11
 

Tabulka č. 2.2 uvádí deset nejnavštěvovanějších míst v České republice v roce 2012. 

Klasicky nejnavštěvovanějším objektem byl Pražský hrad s celkovým počtem 1 623 tis. 

návštěvníků. Na druhém místě Zoo Praha s 1 286 tis. návštěvníků. A 782 tis. návštěvníků 

zaznamenala AquaPalace Praha. První čtyři místa jsou geograficky umístěna v hlavním městě 

Praha. Významným milníkem pro Moravskoslezský kraj bylo umístění Dolní oblasti 

Vítkovice a Landek Parku na pátém místě nejnavštěvovanějších míst v ČR v roce 2012. 

Celkem je navštívilo 533 tis. turistů. Moravskoslezský kraj má zástupce i na osmém místě a to 

Zoologickou zahradu Ostrava. Tu navštívilo v roce 2012 435 tis. turistů. Kromě Prahy se na 

nejvyšších příčkách v ČR vyskytl vícekrát pouze Moravskoslezský kraj, a to konkrétně 

atraktivity na území města Ostravy.  

                                                           
11 Návštěvnost turistických cílů. CzechTourism. [online]. [cit. 2014-04-03]. Dustupné z: 
http://vyzkumy.czechtourism.cz/660/navstevnost-turistickych-cilu. 
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2.4 Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj leží na úplném východě České republiky. Geograficky hraničí 

s Polskem a Slovenskou republikou. Vznik Moravskoslezského kraje je datován k 1. lednu 

2001. Skládá se ze 6 okresů a 22 obcí s rozšířenou působností. V kraji se nachází celkem 5 

statutárních měst. Většinou obyvatel České republiky je kraj vnímán jako značně okrajová 

oblast. Roli v tom hraje také jeho vzdálenost od hlavního města Prahy (400 km). Pokud 

obyvatelé České republiky nemají významný cíl, za kterým by mohli do Moravskoslezského 

kraje zavítat, nikdy zde nejedou nebo krajem pouze projíždějí do zahraničí.  

Z geografického pohledu celé Evropy má Moravskoslezský kraj velmi významnou 

polohu. Nachází se mezi Vídní a Bratislavou. Přes Moravskoslezský kraj denně projede 

mnoho Slováků, Poláků a Rakušanů. 

Z hlediska cestovního ruchu je administrativní rozdělení kraje značně nevyhovující.  

Přirozená turistická centra, do kterých návštěvníci zavítají, mají zcela jiné hranice. Dalším 

problémem je, že krajské hranice procházejí napříč pohořími Beskyd a Jeseníků. V případě 

marketingu cestovního ruchu je zcela vyloučeno, aby marketing turistické oblasti zajišťovaly 

dva a více krajů.  

V souvislosti s problémem administrativního členění krajů v rámci cestovního ruchu, 

byly vytvořeny v České republice turistické regiony. V ČR se nachází celkem 15 turistických 

regionů. V Moravskoslezském kraji máme turistický region Severní Morava  

a Slezsko. Rozlohou je tento region největším z turistických regionů republice. 

Region Severní Morava a Slezsko je značně rozlehlý a proto bylo potřeba jej rozdělit na 

menší turistické oblasti. V Moravskoslezském kraji se aktuálně nachází šest turistických 

oblastí, z nichž některé přesahují do Zlínského a Olomouckého kraje. Jednotlivé turistické 

oblasti jsou: 

- Jeseníky 

- Opavské Slezsko 

- Ostravsko 

- Těšínské Slezsko 

- Poodří-Moravské Kravařsko 

- Beskydy-Valašsko 

Zobrazení výše uvedených turistických oblastí ukazuje následující obrázek č. 2.1. 
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Obr. č. 2.1: Rozložení turistických oblastí v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko 

 

Zdroj: Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v MSK pro léta 2009 – 2013
12

 

Aby byl turistický region pro návštěvníky atraktivní, musí mít co nabídnout. 

Moravskoslezský kraj je významným centrem lázeňství a wellness pobytů. Největší motivací 

pro turisty navštěvující region je existence hor, konkrétně Jeseníků a Beskyd. Zcela 

specifickým a jedinečným důvodem k návštěvě je region Ostravsko, ve kterém se nachází 

značné množství technických a industriálních památek.  Ostravsko představuje pro turistický 

region Severní Morava a Slezsko významnou konkurenční výhodu mezi ostatními regiony na 

území celé ČR. 

2.5 Infrastruktura cestovního ruchu v MSK 

K tomu aby se cestovní ruch mohl v jednotlivých regionech pořádně rozvinout, je 

zapotřebí kvalitní infrastruktury. Konkrétně by měly mít regiony výbornou infrastrukturu 

dopravní, která zahrnuje kvalitní silnice a dálnice a také jejich dostatečné množství. Jednou 

z nejdůležitějších infrastruktur v cestovním ruchu je ubytovací infrastruktura. Ta zahrnuje 

jednotlivé ubytovací zařízení, které jsou návštěvníkům k dispozici. Mezi další infrastrukturu, 

                                                           
12 Marketingová koncepce MSK 2009 - 2013. Moravskoslezský kraj [online]. ©2009 [cit. 2014-04-03]. Dostupné 
z: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/cr/msrcr_strategie.pdf. 
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která je velmi důležitá patří cyklostezky, stezky pro pěší turistiku, golfová hřiště, lyžařská 

střediska, lázně, kongresová centra a vodní infrastruktura. 

2.5.1 Dopravní infrastruktura 

Nekvalitní silniční a dálniční síť v Moravskoslezském kraji představuje jednu 

z nejvážnějších překážek pro rozvoj cestovního ruchu. Stav silnic I. – III. třídy je v kraji velmi 

špatný a řadí se k hlavnímu důvodu, proč turisté do kraje nejezdí. Zejména silniční napojení 

do Jeseníků je převážně v zimním období velikou překážkou.  

 Napojení železniční sítě Moravskoslezského kraje se zbylou Českou republikou a se 

zahraničím je ale velmi kvalitní. V souvislosti se vstupem soukromých dopravců na železniční 

tratě v ČR, došlo k velkému nárůstu vypravených vlaků mezi Ostravou a Prahou. Vlakové 

spojení nyní představuje nejjednodušší a nejrychlejší cestu jak se dostat do 

Moravskoslezského kraje. 

V Mošnově u Ostravy se nachází letiště Leoše Janáčka, které tvoří spojení 

Moravskoslezského kraje se světovými destinacemi. V posledních letech začíná opět sílit 

význam letiště, zejména díky obnovení řady pravidelných leteckých linek. Ostrava, potažmo 

celý kraj, je tak opět ve spojení s celým světem. V minulém roce dokonce začala stavba 

železniční tratě k letišti, na podzim tohoto roku už bude předána do zkušebního provozu.  

2.5.2 Ubytovací infrastruktura 

Jestliže má region dostatečnou kapacitu ubytovacích míst, které jsou zároveň na dobré 

kvalitativní úrovni, má oproti ostatním regionům velkou výhodu. Jak ukazuje níže uvedená 

tabulka č. 2.3 (žlutě jsou vyznačený údaje za celou Českou republiku, bezbarvě jsou údaje za 

turistický region Severní Morava a Slezsko) v roce 2012 se v České republice nacházelo 

celkem 7 631 ubytovacích zařízení. Tyto zařízení měly celkový počet pokojů 184 659  

s kapacitou lůžek 472 015. V Moravskoslezském kraji se v roce 2012 nacházelo celkem 472 

ubytovacích zařízení s počtem pokojů 10 631. Celkový počet lůžek v Moravskoslezském kraji 

v roce 2012 byl 27 050.  

Z hlediska marketingu je důležitější než samotné počty ubytovacích zařízení jejich 

úroveň kvality. V roce 2012 z celkového počtu 7 631 ubytovacích zařízení, jich v České 

republice bylo 56 pětihvězdičkových. V turistickém regionu Severní Morava a Slezsko se od 

roku 2006 nenachází žádný pětihvězdičkový hotel. V roce 2012 bylo čtyřhvězdičkových 

hotelů v ČR 490 a v regionu Severní Morava a Slezsko 29. Což představuje velký nárůst od 

roku 2004, kdy v regionu bylo čtyřhvězdičkových hotelů pouze 8. Z kategorie hotelů zabírá 
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největší počet v regionu Severní Morava a Slezsko hotely tříhvězdičkové. Celkem se jich zde 

nachází 117. Co se týče hotelů s jednou a dvěma hvězdičkami, dochází od námi sledovaného 

období k značnému úbytku. Souvisí to zejména s tím, že turisté již preferují kvalitnější způsob 

ubytování. Největším typem co do počtu ubytovacích zařízení v regionu jsou penziony. Těch 

se v regionu nachází celkem 260. 

Tabulka č. 2.3: Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie a počtu 

ubytovacího zařízení v ČR a turistickém regionu Severní Morava a Slezsko 

Zdroj: ČSÚ13, vlastní zpracování 

2.5.3 Další infrastruktura cestovního ruchu 

Mimo dopravní a ubytovací infrastruktury je v turistickém ruchu důležitá další 

infrastruktura. Zde řadíme aktivity, které jsou vhodné pro potencionální návštěvníky turistické 

                                                           
13

 Hromadná ubytovací zařízení Moravskoslezského kraje. [online]. [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: 
http://apl.czso.cz/huz/kraj.jsp?k=CZ080. 

Rok 

Počet zařízení 

celkem celkem 
hotely 

***** 

hotel

y 

****

* 

hotely 

**** 

hotely 

**** 

hotely 

*** 

hotely 

*** 

hotely       

** 

hotely             

** 

hotely                

* 

hotely            

* 

2004 7 640 862 28 1 241 8 963 87 348 60 196 36 

2005 7 605 843 34 1 252 8 955 87 331 53 177 32 

2006 7 616 841 35 - 274 10 984 83 331 56 186 36 

2007 7 845 847 39 - 321 12 1 056 90 310 50 173 33 

2008 7 705 848 41 - 360 16 1 095 93 260 39 152 31 

2009 7 557 802 46 - 425 19 1 125 97 249 35 139 30 

2010 7 235 754 47 - 442 20 1 110 93 227 33 134 30 

2011 7 657 869 50 - 467 27 1 156 104 211 34 139 31 

2012 7 631 858 56 - 490 29 1 218 117 217 36 137 31 

Rok 

Počet zařízení 

hotel 

garni 

hotel 

garni 

pensio

ny 

pensi

ony 
kempy kempy 

cihlové 
osady 

cihlové 
osady 

turistic

ké 
ubytov

ny 

turisti

cké 
ubyto

vny 

ostatn

í jinde 
neuve

dené 

ostatn

í jinde 
neuve

dené 

2004 94 5 2 441 240 476 28 324 24 660 129 1 869 244 

2005 133 4 2 396 232 499 28 330 24 638 135 1 860 239 

2006 130 4 2 374 232 512 30 325 23 621 131 1 844 236 

2007 120 7 2 540 243 516 31 344 25 615 125 1 811 231 

2008 115 7 2 459 241 509 28 329 25 612 130 1 773 238 

2009 114 7 2 371 231 485 27 304 24 588 113 1 711 219 

2010 108 7 2 232 212 480 25 292 23 551 101 1 612 210 

2011 112 8 2 477 261 487 29 299 25 619 118 1 640 232 

2012 110 7 2 444 260 487 29 297 21 592 112 1 583 216 
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oblasti a souvisí zejména s tím, co oblast může turistům nabídnout. V Moravskoslezském 

kraji můžeme do této infrastruktury zařadit velké množství kvalitních cyklostezek, stezky pro 

pěší turistiku, golfová hřiště, zimní lyžařské areály, lázně, kongresová centra (především 

v krajském městě Ostrava) a industriální památky, které představují největší turistické lákadlo 

poslední doby. 

2.6 Subjekty cestovního ruchu v MSK 

V Moravskoslezském kraji působí jako v ostatních regionech České republiky řada 

subjektů v cestovním ruchu. Pro jeho správné fungování je zcela nezbytné, aby tyto subjekty 

spolu navzájem kooperovaly a vytvářely tak vhodné podmínky pro aktivní trávení volného 

času. Působí zde subjekty, které se zaměřují na celý Moravskoslezský kraj a subjekty 

v jednotlivých turistických oblastech. 

Nejvýše postavenou institucí, která řeší cestovní ruch je Krajský úřad se sídlem 

v Ostravě. Cestovní ruch se zde řeší zejména na Odboru regionálního rozvoje a cestovního 

ruchu. Odbor se zabývá především tvorbou strategických dokumentů v oblasti cestovního 

ruchu. Odbor také zajištuje spolupráci s agenturou CzechTourism a Ministerstvem pro místní 

rozvoj.
14

 Dále se také zabývá řízením projektů financovaných z EU. Odbor má také na starosti 

provádění marketingu kraje, který by měl vést ke zvýšení návštěvnosti.15
 

 Mezi další subjekt působící na poli CR v MSK je Destinační management 

Moravskoslezský, o.p.s., který vznikl v Ostravě roku 2003. Destinační management definuje 

Holešinská (2012, s. 47) jako: „Destinační management, neboli řízení destinace, je specifická 

forma řízení, která spočívá v procesu založeném na kooperaci (spolupráci) mezi jednotlivými 

zainteresovanými aktéry cestovního ruchu a na koordinaci v oblasti plánování, organizování 

a rozhodování v destinaci (tzv. princip 2K), přičemž klíčovým faktorem úspěšné realizace 

destinačního řízení je vzájemná komunikace (princip 3K).“16
 V České republice aktuálně 

existuje velký počet destinačních managementů. Před zavedením jednotlivých turistických 

oblastí měl Destinační management na starosti celou oblast turistického regionu Severní 

Morava a Slezsko. Jeho fungování spočívalo zejména v prezentaci MSK na nejrůznějších 

                                                           
14

 PETŘÍČKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Martina VRCHOTOVÁ.  Organizace cestovního ruchu v krajích a v 
turistických regionech České republiky. 2.vyd. Praha: CzechTourism, 2012, 125 s. ISBN 978-80- 87560-01-3, str. 52-65.  
15

 Cestovní ruch. Moravskoslezský kraj [online]. [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://verejna-sprava.kr-

moravskoslezsky.cz/cr.html. 
16

 HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. Brno: Masarykova 

univerzita, 2012, 151 s. ISBN 978-802-1058-477, str. 47. 
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veletrzích, workshopech a výstavách. Mezi léty  2008-2009 realizoval Destinační 

management hlavně aktivity, které vyplývaly ze smlouvy s agenturou CzechTourism.
17

 

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (ARR), jež je zcela vlastněná Moravskoslezským 

krajem, se také podílí na některých aktivitách v oblasti cestovního ruchu. Mezi velice 

významný projekt, který ARR realizuje je model 3D ortofotomapy Moravskoslezského 

kraje.
18

 Ortofotomapa je 3D model kraje, kde jsou vyznačeny veškeré turistické cíle a je 

k dispozici k prohlédnutí na krajských webových stránkách.19
 

V říjnu 2008 byl založen klastr cestovního ruchu KLACR o. s. KLACR, ten si klade za 

cíl vytvořit z Moravskoslezského kraje konkurenceschopnou destinací. Toho chce docílit 

zejména spoluprací subjektů v cestovním ruchu, podporou inovací a komunikací mezi 

veřejným sektorem a podnikatelskými subjekty. KLACR je členem asociace turistických 

regionů a jeho zástupce je členem koordinátoru týmu CzechTourism a také členem Kolegia 

cestovního ruchu České republiky.20
 

Evropská unie poskytuje finanční prostředky na zvýšení úrovně jednotlivých regionů. 

Rozdělení těchto finančních prostředků z EU do Moravskoslezského kraje se provádí 

prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Přerozdělování 

financí je úkolem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Tento 

úřad také patří mezi subjekty, které působí na celokrajském poli cestovního ruchu. 

V programovacím období 2007 – 2013 jsou z oblasti cestovního ruchu spojeny následující 

priority: 

- rozvoj regionální silniční infrastruktury, 

- rozvoj a dostupnost letiště Ostrava, 

- rozvoj cestovního ruchu.21
 

Mezi výše uvedené subjekty cestovního ruchu s působností v celém kraji můžeme zařadit 

ještě další dva. Organizací, která pořádá nejrůznější akce v oblasti turistiky a zároveň provádí 

značení turistických tras je Klub českých turistů – Moravskoslezská oblast. Organizace, 

                                                           
17 Destinační management MSK. Agentura pro regionální rozvoj, a.s. [online]. [cit. 2014-04-07]. Dostupné z: 
http://arr.cz/cs/cestovni-ruch-arr/destinacni-management-msk. 
18 Cestovní ruch MSK. Agentura pro regionální rozvoj, a.s. [online]. [cit. 2014-04-07]. Dostupné z: http://arr.cz/cs/cestovni-

ruch-arr. 
19 PETŘÍČKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Martina VRCHOTOVÁ.  Organizace cestovního ruchu v krajích a v 
turistických regionech České republiky. 2.vyd. Praha: CzechTourism, 2012, 125 s. ISBN 978-80- 87560-01-3, str. 52. 
20 Klastr cestovního ruchu [online]. 2013. [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: http://www.klacr.cz 
21 Úřad regionální rady Moravskoslezsko [online]. 2014. [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz 
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která se na krajské úrovni zabývá ochranou památek a památkovou péči je Národní 

památkový ústav – územní pracoviště Ostrava. 

V jednotlivých turistických oblastech působí subjekty, které se zabývají cestovním 

ruchem pouze v určité geografické poloze. Zařazujeme mezi ně okresní města a sídla 

nejrůznějších mikroregionů. Rovněž cestovní ruch v regionu mohou podporovat sdružení obcí 

či samostatné turistické cíle jako například muzea a nově vzniklé destinační managementy. 

Zvláštní postavení v roli cestovního ruchu v České republice mají jednotlivá turistická 

informační centra. Informační centra mohou patřit do celorepublikové Asociace turistických 

informačních center (A.T.I.C.), jestliže splní jimi požadovaná kritéria. Turistická centra plní 

primární úkol - informují turisty o všech možnostech aktivního trávení času. Poskytují 

podrobné informace o turistických cílech a službách cestovního ruchu. Informační centra 

rovněž mohou prodávat upomínkové předměty či určité regionální produkty. 

V Moravskoslezském regionu se nachází cca 60 turistických informačních center. 22
 

2.7 Analýza návštěvnosti turistických cílů MSK v letech 2008-2012 

Následující podkapitola se zabývá analýzou návštěvnosti turistických cílů 

Moravskoslezského kraje ve vybraných letech. Zjištěné informace vycházejí z dat, které na 

svých webových stránkách veřejně umisťuje agentura CzechTourism. 

V cestovním ruchu jednotlivých zemí rozlišujeme nejen počet příjezdů a odjezdů turistů 

v jednom státě, ale snažím se také zkoumat jednotlivé regiony. Zvyšování významu regionů 

lze v České republice datovat k roku 2004, kdy ČR vstoupila do EU. Česká republika je 

v rámci nabídky cestovního ruchu značně rozličná. Zatím co do Prahy se jezdí zejména za 

památkami, Karlovarský kraj je znám svými lázněmi. Moravskoslezský kraj patřil ještě do 

nedávna k regionům, které nepředstavovaly pro turisty cíl jejich cesty. Sloužil především jako 

tranzitní region, přes který se lidé dostávali do Polska a naopak do České republiky. 

Od roku 2007 se veškerá infrastruktura cestovního ruchu výrazně zkvalitnila, a to také 

díky evropským penězům. Souvisí to zejména s poskytováním finančních prostředků 

prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007-2013. 

 

                                                           
22 Asociace turistických informačních center [online]. 2014 [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: http://www.aticcr.cz. 
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2.7.1 Nejnavštěvovanější místa MSK v letech 2008-2012.  

Nejvíce turisty vyhledávaná místa se ve sledovaném období příliš nemění. 

V následujících odstavcích je uveden jejich popis. 

2.7.1.1 Dolní oblast Vítkovice 

Významným počinem, který přesahuje městský a regionální význam je zcela unikátní 

projekt znovuoživení Dolní oblasti Vítkovice. Za tímto projektem stojí generální ředitel 

společnosti Vítkovice, a.s. Jan Světlík. Dolní oblast Vítkovice, ke které patří také Landek 

Park, představuje v současnosti největší turistické lákadlo v Moravskoslezském kraji. V roce 

2012 se Dolní oblast Vítkovice společně s Landek Parkem dostala na páté místo v žebříčku 

nejnavštěvovanějších míst celé České republiky.  

2.7.1.2 Zoo Ostrava 

Mezi místa turisty nejvíce vyhledávána v MSK patří také Zoo Ostrava. Rozlohou je 

druhou největší zoologickou zahradou v ČR. V posledních několika letech prochází velkými 

inovacemi, kdy dochází k rekonstrukci zvířecích areálů. Technická infrastruktura zoo byla již 

delší dobu nevyhovující a z hlediska udržení návštěvnosti muselo vedení přistoupit k velkým 

investicím do obnovy jednotlivých prostor. Zoologická zahrada Ostrava je nyní známá v celé 

České republice nově narozenými sloními mláďaty. Každoročně se zde pořádá mnoho akcí, 

převážně pro děti. Každý den potom probíhá komentované krmení zvířat.  

2.7.1.3 Ostravské výstavy, a.s. 

Dalším významným místem v oblasti MSK jsou jednotlivé subjekty společnosti 

Ostravské výstavy, a.s. Jedná se o akciovou společnost, jejímž vlastníkem je město Ostrava. 

V areálu výstaviště Černá louka je expozice pohádkového světa. V roce 2000 byla také 

zpřístupněna cesta do podzemního světa strašidel. Za řekou Ostravice na slezské straně 

Ostravy stojí Slezskoostravský hrad, který patří k nejnavštěvovanějším hradům v ČR. 

Každoročně se na hradě pořádá řada významných kulturních akcí. Slezskoostravský hrad byl 

do roku 2004 značně zdevastovaný. Po převzetí společností Ostravské výstavy se celý pomocí 

dotací zpravuje. Celkem 34 významných evropských staveb se nachází v MINIUNI – svět 

miniatur Ostrava. Areál patří mezi velmi vyhledávané turistické atraktivity města Ostravy. 

MINIUNI je také hojně navštěvován zahraničními turisty. 

2.7.1.4 Dinopark 

V roce 2009 byl poblíž Ostravy postaven Dinopark. Ten vyrostl na bývalém 

nevyužívaném a kontaminovaném území. Areál má rozlohu 35 ha a nachází se v něm přes 70 

modelů dinosaurů. Dinopark je také vzácný exemplářem druhohorní borovice, které se na 
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celém světě nachází pouze 39 exemplářů. Dinopark, láká také návštěvníky do svého 3D kina, 

kde je každoročně promítán jiný film. V roce 2013 zde bylo na ploše jednoho kilometru 

čtverečního otevřeno Dinobludiště.  

2.7.1.5 Slezské zemské muzeum 

Významným turistickým cílem jsou také jednotlivé objekty Slezského zemského 

muzea. To je nejstarší v celé České republice a v letošním roce 2014 oslaví 200 let od svého 

založení. Do muzea zařazujeme Památník druhé světové války v Hrabyni, Arboretum Nový 

Dvůr, Památník Petra Bezruče a také samotnou historickou budovu muzea v Opavě. Muzeum 

pořádá také mnoho akcí pro školy. Jednotlivé objekty muzea prochází v posledních letech 

velkými rekonstrukcemi. 

Tabulka č. 2.4: TOP 5 nejnavštěvovanějších cílů v Moravskoslezském kraji v roce 2008 

Pořadí Název objektu Počet návštěvníků v tis. 

1 Zoologická zahrada Ostrava  364 

2 Svět miniatur, Sklep strašidel, Slezskoostravský hrad 
Ostrava 

362 

3 Slezské muzeum Opava  164 

4 Regionální muzeum Kopřivnice  95 

5 Hornické muzeum OKD Ostrava 84 

Zdroj: CzechTourism
23, vlastní zpracování 

Tabulka č. 2.4 ukazuje návštěvnost turistických cílů v Moravskoslezském kraji za rok 

2008. Páté nejnavštěvovanější bylo Hornické muzeum OKD Ostrava, které navštívilo 84 tis. 

turistů. Na čtvrtém místě bylo Regionální muzeum Kopřivnice, které v tomto roce navštívilo 

95 tis. návštěvníků. 164 tis. návštěvníků zavítalo do Slezského muzea v Opavě. Slezské 

muzeum a Regionální muzeum Kopřivnice jsou dvě z pěti nejnavštěvovanějších míst v kraji 

v roce 2008, které jsou mimo statutární město Ostrava. Subjekty Ostravských výstav 

navštívilo v roce 2008 362 tis. lidí. Nejnavštěvovanějším místem v roce 2008 bylo Zoo 

Ostrava s 364 tis. návštěvníky. Nejnavštěvovanější místo kraje Zoo Ostrava patřilo v roce 

2008 k třináctému nejnavštěvovanějšímu místu v rámci České republiky. 

 

 

                                                           
23 Návštěvnost turistických cílů. CzechTourism. [online]. [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: 
http://old.czechtourism.cz/files/servis_pro_novinare/navstevnost_tur_cilu/14_08_09_navstevnost_turistickych_cilu_2008.pdf. 
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Tabulka č. 2.5: TOP 5 nejnavštěvovanějších cílů v Moravskoslezském kraji v roce 2009 

Pořadí Název objektu Počet návštěvníků v tis. 

1 Svět miniatur, Sklep strašidel, Slezskoostravský hrad 
Ostrava 

379 

2 Zoologická zahrada Ostrava  359 

3 Hornické muzeum OKD Ostrava  164 

4 Regionální muzeum Kopřivnice  95 

5 Slezské muzeum Opava 84 

Zdroj: CzechTourism
24, vlastní zpracování 

Na pátém místě v roce 2009 se z hlediska návštěvnosti umístilo Slezské muzeum 

v Opavě s 84 tis. návštěvníky. Regionální muzeum Kopřivnice navštívilo 95 tis. návštěvníků. 

Oproti roku 2008 se Hornické muzeum OKD v roce 2009 umístilo na třetím místě. Změna 

nastala i u nejnavštěvovanějšího a druhého nejnavštěvovanějšího místa, která se na pozicích 

vyměnila. V roce 2009 byly nejnavštěvovanějším místem subjekty Ostravských výstav. Ty se 

zároveň umístily na dvanáctém místě v nejnavštěvovanějších místech České republiky. 

Tabulka č. 2.6: TOP 5 nejnavštěvovanějších cílů v Moravskoslezském kraji v roce 2010 

Pořadí Název objektu Počet návštěvníků v tis. 

1 Svět miniatur, Sklep strašidel, Slezskoostravský hrad 
Ostrava 

378,9 

2 Zoologická zahrada Ostrava  328,6 

3 Dinopark Ostrava  158,0 

4 Galerie výtvarného umění v Ostravě 97,6 

5 Regionální muzeum Kopřivnice 86,6 

Zdroj: CzechTourism
25, vlastní zpracování 

Pátým nejnavštěvovanějším místem v Moravskoslezském kraji bylo v roce 2010 

Regionální muzeum Kopřivnice, které navštívilo 86,6 tis. turistů. Do první pětice se poprvé 

dostala Galerie výtvarného umění v Ostravě s počtem návštěvníků 97,6 tis. V roce 2010 byl 

nedaleko Ostravy postaven Dinopark, který se ihned v prvním roce svého fungování stal 

třetím nejnavštěvovanějším místem s celkovým počtem 158 tis. turistů. Druhým 

                                                           
24

 Návštěvnost turistických cílů. CzechTourism. [online]. [cit. 2014-04-04]. Dostupné z: 
http://old.czechtourism.cz/files/servis_pro_novinare/navstevnost_tur_cilu/14_08_09_navstevnost_turistickych_cilu_2009.pdf. 
25

 Návštěvnost turistických cílů. CzechTourism. [online]. [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: 
http://vyzkumy.czechtourism.cz/612/navstevnost-turistickych-cilu.  
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nejnavštěvovanějším cílem bylo Zoo Ostrava a to navštívilo 328,6 tis. návštěvníků. Svět 

miniatur, Sklep strašidel a Slezskoostravský hrad se staly nejnavštěvovanějším místem roku 

2010 a to s počtem 378,9 tis. návštěvníků. 

Tabulka č. 2.7: TOP 5 nejnavštěvovanějších cílů v Moravskoslezském kraji v roce 2011 

Pořadí Název objektu Počet návštěvníků v tis. 

1 Zoologická zahrada Ostrava  499,4 

2 Svět miniatur, Sklep strašidel, Ostrava 313,1 

3 Slezskoostravský hrad 165,6 

4 Dinopark Ostrava 164,0 

5 Regionální muzeum Kopřivnice 94,2 

Zdroj: CzechTourism
26, vlastní zpracování 

V roce 2011 bylo pátým nejnavštěvovanějším místem Regionální muzeum 

Kopřivnice, to navštívilo 94,2 tis. návštěvníků. Ostravský Dinopark si oproti minulému roku  

o jednu příčku pohoršil. V roce 2011 byl čtvrtým nejnavštěvovanějším místem. Navštívilo jej 

164 tis. turistů. Slezskoostravský hrad navštívilo 165,6 tis. lidí a stal se tak třetím turisty 

nejvyhledávanějším místem. 313,1 tisíc návštěvníků zavítalo do Sklepa strašidel a Světa 

miniatur. Rekord v počtu návštěvníků zaznamenala v roce 2011 Zoologická zahrada Ostrava. 

Celkem jí navštívilo 499,4 tis. turistů a stala se tak nejnavštěvovanějším místem v kraji  

a sedmým nejnavštěvovanějším místem v České republice. 

Tabulka č. 2.8: TOP 5 nejnavštěvovanějších cílů v Moravskoslezském kraji v roce 2012 

Pořadí Název objektu Počet návštěvníků v tis. 

1 Dolní oblast Vítkovic, Landek Park 533,1 

2 Zoologická zahrada Ostrava 434,7 

3 Svět miniatur, Sklep strašidel, Ostrava 315,7 

4 Dinopark Ostrava 135,0 

5 Slezskoostravský hrad 129,0 

Zdroj: CzechTourism
27, vlastní zpracování 

                                                           
26 Návštěvnost turistických cílů. CzechTourism. [online]. [cit. 2014-04-03]. Dustupné z: 
http://vyzkumy.czechtourism.cz/653/navstevnost-turistickych-cilu. 
27 Návštěvnost turistických cílů. CzechTourism. [online]. [cit. 2014-04-03]. Dustupné z: 
http://vyzkumy.czechtourism.cz/660/navstevnost-turistickych-cilu. 
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Rok 2012 byl z hlediska počtu návštěvníků kraje v námi sledovaném období 

nejproduktivnější. Na pátém místě se umístil Slezskoostravský hrad, který navštívilo 129 tis. 

osob. Čtvrtou příčku zaujal Dinopark Ostrava se 135 tis. návštěvnáky. Svět miniatur a Sklep 

strašidel v roce 2012 navštívilo 315,7 tis. turistů. 434,7 tis. návštěvníků zavítalo do 

Zoologické zahrady v Ostravě. Největší rekord v nárůstu počtu návštěvníků zaznamenala 

Dolní oblast Vítkovice a Landek Park, které v roce 2012 navštívilo přes půl milionu lidí, 

konkrétně 533,1 tis.. Zároveň Dolní oblast Vítkovice a Landek Park se obsadily páté místo 

nejnavštěvovanějších míst v rámci České republiky. 

Výše uvedená analýza nejnavštěvovanějších cílů Moravskoslezského kraje ukázala, že 

neustále v kraji narůstá počet turistů. Toto zjištění je pro představitele kraje velmi důležité, 

neboť se mohou ještě více zaměřit na zlepšení a vyladění poskytovaných služeb do detailu. 

Nejlepším počinem v oblasti cestovního ruchu za posledních několik let bylo vytvoření 

projektu znovuoživení Dolní oblasti Vítkovice. Ta se po svém otevření ihned dostala na páté 

nejnavštěvovanější místo celé České republiky. Moravskoslezský kraj tak získal absolutní 

výhodu v rámci ČR. Nikde v České republice se žádný takovýto podobný komplex nenachází. 

Graf č. 2.3: Vývoj návštěvnosti ve vybraných turistických cílech v letech 2010 - 2012 

    

Zdroj: CzechTourism, vlastní zpracování28
 

                                                           
28

 Návštěvnost turistických cílů. CzechTourism. [online]. [cit. 2014-04-02]. Dustupné z: 
http://vyzkumy.czechtourism.cz/653/navstevnost-turistickych-cilu. 
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Graf č. 2.3 ukazuje vývoj počtu návštěvníků vybraných turistických cílů mezi lety 2010 

– 2012. Lze vidět, že návštěvnost Zoologické zahrady v roce 2011 stoupla téměř o 200 tis. 

V roce 2012 její návštěvnost opět klesla. Světu miniatur a Sklepu strašidel návštěvnost od 

roku 2010 klesá. Dinopark Ostrava zaznamenal největší návštěvnost v roce 2011, v roce 2012 

byla návštěvnost opět nižší. Rovněž ubývá návštěvníků Slezskoostravskému hradu. Dolní 

oblast Vítkovice je v grafu vyobrazena pouze v roce 2012, z důvodu předcházející velmi 

nízké návštěvnosti. 

2.8 Marketing cestovního ruchu v MSK 

Marketing, jako samostatná disciplína, je v dnešní době naprosto nezbytný. Napomáhá 

rozšiřování informací o existenci produktů či služeb, jeho hodnotách pro spotřebitele a má je 

přimět ke koupi. Marketing CR má za svůj primární cíl zvýšit objem prodeje statků a služeb 

v dané destinaci. Toho dosáhne prostřednictvím, zvyšování návštěvnosti jednotlivých regionů. 

Jakubíková (2012, s. 100-101) definuje marketingové cíle následovně: 

„Marketingové cíle představují konkrétní marketingové záměry, soubor úkolů, které se 

vztahují k produktům a trhům a o nichž firma předpokládá, že budou splněny během určitého 

časového období. Jako marketingové cíle mohou být stanoveny: podíl na trhu, objem prodeje, 

návratnost investic, ziskovost, zvýšení zákaznické základy atd.“29
 

V oblasti cestovního ruchu je marketing zcela nezbytný. Plní zde především informační 

roli o vybrané turistické destinaci a klade si za cíl přimět turisty k navštívení daného regionu. 

V cestovním ruchu je velice důležité, aby region, který chce přilákat návštěvníky, měl dobrou 

pověst. Jestliže se bude o turistické oblasti vědět, že je znečištěná, nachází se v ní nekvalitní 

ubytovací a stravovací zařízení nebo není pro turisty bezpečná, její návštěvnost bude nízká. 

V praxi je důležité rozlišit marketing podniku, marketing zařízení CR a marketing 

destinace CR a proto je nezbytné použít jinou aplikaci. Podniky a zařízení CR (cestovní 

kanceláře, cestovní agentury, hotely a jiná ubytovací zařízení, restaurace a další stravovací 

zařízení) mohou uplatňovat marketing, které vychází ze stejných principů jako marketing 

podniků poskytujících služby s cílem zisku. Hrady, zámky, muzea, galerie, divadla a další 

                                                           
29 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2.vyd. Praga: Grada, 

2012, 313 s. ISBN 978-80-247-4209-0, str. 100-101.  
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kulturní zařízení by měla použít marketing kulturních zařízení. Destinace CR by měly zase 

aplikovat tzv. teritoriální marketing. 30 

Marketing cestovního ruchu na úrovni MSK se provádí zejména na Krajském úřadě na 

Odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Odbor zabezpečuje prezentaci kraje v ČR, 

na zahraničních a domácích veletrzích a také vyrábí propagační materiály. Na úrovni 

turistických oblastí provádí marketing celá řada subjektů. Jsou to například společnosti 

destinačního managementu či místních akčních skupin. Ti informují o turistické oblasti 

prostřednictvím letáků, brožur či internetu. Rovněž se marketingu cestovního ruchu věnují 

cestovní kanceláře, které mají v nabídce jednotlivá výletní místa v MSK.  

Aby byl marketing účinný, musí reflektovat aktuální trendy. Dnes se velice rozšířil 

prodej produktových balíčků. Dalším trendem je využívání informačních technologií při 

návštěvě destinace, především používání internetu. Turisté tak mohou ihned online vyplnit 

nejrůznější ankety, hodnotit služby, které využívají a doporučit ostatním návštěvu destinace. 

Velký význam aktuálně hrají také regionální produkty a regionální kuchyně. Jedou-li turisté 

na dovolenou do jednotlivého regionu ČR, chtějí ochutnat především tamní produkty 

a regionální kuchyni. Velmi důležitým prvkem v marketingu cestovního ruchu je branding 

destinace. Region by měl působit graficky jednotně a měl by využívat jednotného vizuálního 

stylu v celé své oblasti.31
 

2.8.1 Role médií 

Velmi významnou roli v marketingu cestovního ruchu hrají celostátní a regionální 

média (noviny, časopisy, rozhlas, televize). Pro region, jako turistickou destinaci je důležité, 

aby se v médiích vyskytovaly zejména pozitivní zprávy. Zprávy negativního zaměření snižují 

atraktivitu oblasti a motivaci potencionálních turistů k návštěvě. Mediální obraz destinace je 

z hlediska cestovního ruchu klíčový. Následující kapitola se proto zabývá analýzou 

mediálního obrazu v MSK.  

 

 

 

 

                                                           
30 Tamtéž, str. 15-39.  
31 Marketingová koncepce MSK 2009 - 2013. Moravskoslezský kraj [online]. ©2009 [cit. 2014-03-03]. Dostupné 

z: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/cr/msrcr_strategie.pdf. 
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3   Mediální obraz cestovního ruchu v Moravskoslezském 
kraji 

 

3.1 Teoretické vymezení 

Abychom se v této části práce mohli do hloubky zabývat mediálním obrazem cestovního 

ruchu Moravskoslezského kraje, musíme si vysvětlit několik základních pojmů z oblasti médií 

a mediální komunikace.  

3.1.1 Médium/média 

Slovo médium je latinského původu, znamená prostředek či zprostředkovatele. S tímto 

pojmem se setkáváme téměř v každém vědním oboru. Ale pro potřeby této práce budeme 

médium/média chápat jako to, „co zprostředkovává někomu nějaké sdělení“ (Jirák, Köpplová, 

2007, s. 16)
32. Médiem tak může být v podstatě cokoli, co přenáší či zprostředkovává nějakou 

informaci a tak se podílí na komunikaci. Můžeme tak označit také osoby, které produkují 

mediální sdělení či komunikační kanál. V souvislosti s tím hovoříme tedy o médiích 

komunikačních.  

Média se snaží o záznam a přenos sdělení.  S rozvojem civilizace vznikla potřeba přenášet 

informace rychleji a na velké vzdálenosti. To je v dnešní době už samozřejmostí hlavně díky 

rozvoji moderních technologií. Média tak mají možnost zasáhnout svými mediálními 

produkty v krátké době veliké množství lidí po celém světě (McQuail, 2002)
33

. 

3.1.2 Masová média 

Pojem masová média či masmédia je termín označující veřejný sdělovací prostředek, 

který nepodporuje oboustrannou komunikaci. Mediální sdělení zasahuje „masy“ lidí, tedy 

mnoho příjemců, kteří na sebe nejsou vázáni žádnou sociální vazbou a tím tvoří onu masu. 

V praxi to funguje tak, že na straně jedné je jakýsi vysílatel určité informace a na straně druhé 

její příjemce (Jirák, Köpplová, 2003)
34

.  

Postavení masových médií ve společnosti hraje velikou až zásadní roli. A jejich vliv 

neustále narůstá. Jsou zdrojem moci, ovládání, prosazování názorů a samozřejmě také 

pramenem informací. Někdy se stávají i arénou pro politické boje, klíčem ke slávě pro mnohé 
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 JIRÁK, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-80-7367-287-4, str. 

16.  
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 McQUAIL, Denis. Úvod do masové komunikace. 2.vyd. Praha: Portál, 2002.448 s. ISBN 80-7178-714-0, str. 31.  
34

 JIRÁK, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003.207s. ISBN 80-7178-697-7, str. 21.  
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osobností a v neposlední řadě vytyčují to, co je veřejně akceptovatelné a správné. Jsou také 

zdrojem zábavy.  

Masová média tedy plní funkci informační, vzdělávací, zábavní, propagační, výchovnou  

a poradenskou.   

3.1.3 Média jako prostředek komunikace 

Komunikaci lze chápat jako proces předávání, sdělování či výměny informací. Stejně 

můžeme chápat jako proces i onu mediální komunikaci. Proces mediální komunikace probíhá 

na principu, když nějaké médium komunikuje se svým publikem, příjemcem mediálního 

sdělení. McQuail (1999)35
 uvádí tyto základní prvky, které se na procesu mediální 

komunikace podílejí.  

Jedná se o:  

a) komunikátora – toho, co sděluje informaci, 

b) komunikanta – příjemce sdělení, 

c) komuniké – to, co je sdělováno, 

d) komunikační kanál – prostředek, kterým je informace sdělována, 

e) účinek – zpětná vazba příjemce sdělení na sdělenou informaci. 

„V přenosovém modelu zdroj (odesilatel, podavatel) pojme úmysl vyslat sdělení, proto ho 

zakóduje za použití určitého kódu a odešle k příjemci (adresátovi). Ten přijatý signál příjme 

přijímačem, dekóduje a sdělení interpretuje. Reakce příjemce na přijaté sdělení je pak pro 

podavatele zpětnou vazbou, která mu dovoluje posoudit úspěšnost svého komunikačního 

snažení.“ (Burton, Jirák, 2001, s. 52)36
 

3.1.4 Prostředky masové komunikace 

Podle Rozehnala (2012)
37

 můžeme masmédia rozdělit na média tištěná, elektronická  

a nová média. Mezi tištěná média řadíme noviny, knihy, letáky a brožury. Elektronická média 

zahrnují v první řadě rozhlas, televizi, film, hudební nosiče, internet i multimediální nosiče 

jako CD-ROM či DVD. S rozvojem počítačové techniky souvisí i vznik tzv. nových médií. Ta 

jsou založena na digitálním přenosu dat. Zde řadíme dle postupného vývoje teletext, 

                                                           
35

 McQUAI, Denis. Úvod do teorie masové komunikace.  Praha: Portál, 1999.447 s. ISBN 80-7178-200-9. str. 31.  
36

 BURTON, Greame, Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister X Principal, 2001.392 s. ISBN 80-85947-67-6. str. 

52.  
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 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 399 s. ISBN 978-80-7380-

382-7. str. 8.  
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videotext, videorekordéry a videokamery, později také CD, DVD a v současné době PC hry, 

webovské sítě a stránky či mobilní telefony. 

3.1.5 Tištěná média 

Tato práce se zaměřuje na mediální obraz v tisku. Následující odstavec proto věnuji 

právě médiím tištěným.  

Jak je výše zmíněno, mezi tištěná média zařazujeme periodické tiskoviny, knihy, 

brožury a letáky. Tato média na nás působí především vizuálně pomocí titulků, barev, 

obrázků. Navíc slouží k osobnímu užívání a jen na příjemci mediálního sdělení, tedy čtenáři, 

záleží, jaké mediované téma upřednostní.  

 Charakteristickým rysem pro noviny je jejich pravidelné vycházení – periodicita
38

. Na 

dnešním trhu si můžeme vybrat z velké škály periodik s různým zaměřením – od 

specializovaných novin přes časopisy zábavné či bulvární. V posledních letech 

k nezastupitelným zdrojům informací patří brožury a letáky.  

3.1.6 Vliv médií 

Dle Jiráka a Köpplové (2003)
39

 mají média veliký vliv na jednotlivce  

i společnost. Ovlivňují totiž názory, postoje, myšlení, mohou vzdělávat, ovlivňovat životní 

styl, ale také vyvolávat strach až paniku nebo uvádět v omyl.  

Do jaké míry nás ovlivní, záleží ale na třech základních faktorech. Prvním je stav 

společnosti jako takové – úroveň vzdělanosti nebo způsobu komunikace. Druhým faktorem je 

rozvoj poznání společnosti a uvažování o ní, vliv má sociologické a psychologické poznání 

společnosti. Třetím základním faktorem, který ovlivňuje to, jaký na nás mají média vliv a jak 

na nás působí je technologický rozvoj médií.  

3.1.7 Mediální obsah a jeho kódování a dekódování 

V každém mediálním obsahu, textu či informaci jsou příjemci předkládány určité 

významy. V pochopení onoho obsahu hraje velikou roli persvaze, tedy nejen to, co daná 

informace říká, ale také to, jakým způsobem a v jaké podobě to říká.  

Při procesu kódování a dekódování je hraje roli kontext i jakási osobitost vysílače i přijímače. 

Komunikační dovednosti a zásady se však u různých kultur liší.  

                                                           
38

 Tisk můžeme nazvat periodický pouze tehdy, pokud vychází minimálně dvakrát ročně.  
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 JIRÁK, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003.207 s. ISBN 80-7178-697-7. str. 151.  
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„Obecně platí, že většina z nás dekóduje komunikaci skrze „filtry“ vlastní zkušenosti a 

nepochybně také skrze vlastní představy a předsudky. Profesionální komunikátoři (tedy ti, kdo 

se podílejí na sestavení mediovaných sdělení) jsou si dobře vědomi toho, že příjemci mají 

sklon vyčíst z komunikovaného sdělení to, co z něj vyčíst chtějí. A tak se v mnoha případech 

snaží – ať už vědomě nebo nevědomě – strukturovat text tak, aby příjemce dovedli k takovému 

pochopení textu, jež považují za žádoucí.“ (Burton, Jirák, 2001, s. 57)40
 

Z toho opět vyplývá, jak velkou moc média mají. Jak ovlivňují naše myšlení i postoje. 

Zde hraje roli i tzv. agenda setting neboli nastolování agendy. S tímto termínem přišli M. E. 

McCombs a D. L. Shaw roce 1972. Tehdy zkoumali vliv médií na ještě nerozhodnuté voliče 

před volbami. Došli k závěru, že média doslova nastolují témata, o něž se má veřejnost 

zajímat; ukazují, co si o nich myslet; určují jejich pořadí i to, kdy už za zájem nestojí. Dnes se 

dá říci, že všechna média zakládají právě na tomto. Je tedy jen na příjemci mediálního 

sdělení, jestli se nechá ovlivnit persvazí médií, či bude dekódovat na základě „filtrů“ vlastní 

zkušenosti. To se týká všech typů sdělní od politických, přes vědecké poznatky i informacích 

o cestovním ruchu, kterým se budeme v praktické (empirické) části podrobně věnovat.  

3.1.8 Mediální realita a mediální obraz 

Mediální realita je to, co nám média předkládají jako realitu svou. Mediální obraz 

vytváří nejen již zmíněná agenda setting, která nastoluje témata a konstruuje tak mediální 

realitu, ale i způsob, jakým jsou jednotlivé obsahy zpracovány, „jak bude zpráva 

konstruována jako text“ (Burton, Jirák, 2001, s. 239)41. Samotný výběr informací, zpracování 

obsahu a vložení do kontextu, utváří mediální obraz. Média do obrazu vnášejí i své postoje, 

na základě toho můžeme obraz považovat za reprodukci sociální či gendrové nerovnosti nebo 

potvrzením předsudků.  

Mediální obraz se ve velké míře podílí na formování prostředí, ve kterém se lidé 

pohybují, ale také sám z tohoto prostředí vychází. Je důležité zkoumat mediální obraz, 

protože je to zdroj k pochopení společnosti, ve kterém média působí.  

3.1.9 Charakteristika zkoumaných deníků 

Teoretickou část zakončuji charakteristikou dvou deníků, které budeme blíže zkoumat 

v následující empirické (praktické) části.  
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3.1.10 Mladá fronta Dnes 

Deník Mladá fronta Dnes (MFD) se chlubí více než padesátiletou historii. Deník 

Mladá fronta po druhé světové válce zakládají mladí levicoví intelektuálové. 1. ledna 1990 se 

vydavatelem stává Mladá fronta. Posledního srpna potom naposledy vychází deník pod 

názvem Mladá fronta. Od září už vychází pod novým názvem Mladá fronta Dnes 

s vydavatelem M a F a.s. (Benda, 2007)
42

 Zlom přichází v červnu 2001, tehdy deník vychází 

poprvé barevně. V současnosti patří pod Mafra a.s. Má také svou internetovou verzi 

dostupnou na: www.idnes.cz.  

Šéfredaktorkou v současné době je Sabina Slonková. Celostátní deník vychází šestkrát 

týdně. Ve sledovaném roce 2013 se prodalo 2 309 907 výtisků43. Průměrný měsíční prodaný 

náklad byl 192 492 výtisků.  

3.1.11 Právo 

Rudé právo začalo vycházet v období první republiky, poté během okupace ho 

vydávali komunisté a to ilegálně. Pro četné zásahy Gestapa byl nahrazen Předvojem. Ilegálně 

vyšlo Rudé právo naposledy 1. května 1945. Během minulého režimu se Rudé právo stalo 

stěžejním zdrojem informací, odtud je přebíral i Česká rozhlas (Koníček, Večeřa, Orság, 

2010)
44.  Od 16. října 1990 je vydavatelem deníku Rudé právo společnost Borgis, a.s. Veliká 

změna nastává 1. listopadu 1995, název deníku se mění pouze na Právo. Další změnou deník 

prochází v červnu 2001, kdy poprvé vychází barevně (Benda, 2007)45
. Internetovou verzi 

najdeme na: http://pravo.novinky.cz.  

Šéfredaktorem je v současnosti Zdeněk Porybný. Celostátní deník Právo vychází 

šestkrát týdně. Ve sledovaném roce 2013 se prodalo 1 247 419 výtisků46. Průměrný měsíční 

prodaný náklad byl 103 952 výtisků.  
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3.2 Analýza článků zkoumaných deníků  

V této části podrobně rozebereme jednotlivé články dvou vybraných celostátních deníků 

– Mladá fronta Dnes a Právo za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013. V práci 

použijeme metodu kvantitativní obsahové analýzy.  

3.2.1 Kvantitativní obsahová analýza 

Kvantitativní obsahová analýza „vychází ze sociálně vědných metod měření  

a kvantifikace a při jeho použití se mediované obsahy zkoumají s ohledem na několik 

vybraných znaků.“ (Schulz, 1998, s. 30) 
47

 Kvantitativní výzkum je více strukturovaný než 

výzkum kvalitativní a používá spíše deduktivní postupy. Pro tento výzkum je realita 

objektivní, tj. existuje nezávisle na výzkumnících a může být poznána všemi. Kvantitativní 

analýza je dále založena na přesvědčení, že realitu můžeme rozdělit do několika složek  

a pozorováním těchto složek lze poznat celek.  

Předností této metody je možnosti zpracovávat velké množství dat. Pro kvantitativní 

obsahovou analýzu článků o cestovním ruchu v MSK budeme využívat hypoteticko-

deduktivní model podle (Hendl, 2008, s. 61)48
 který se skládá z těchto komponentů:  

3.2.1.1 Téma 

Téma této práce zní: Jak dva hlavní celostátní deníky informují své publikum  

o cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji? 

3.2.1.2 Stanovení hypotéz 

Hypotézy mají za úkol navrhovat, jaká spojení bychom měli mezi proměnnými najít za 

předpokladu, že námi stanovené hypotézy jsou pravdivé.  

1. Předpokládáme, že ve vybraných denících nalezneme minimum článků o cestovním 
ruchu v Moravskoslezském kraji.  
 

2. Předpokládáme, že ve zkoumaných článcích bude cestovní ruch Moravskoslezského 
kraje v drtivé většině prezentován pozitivně.  
 

3. Předpokládáme, že více pozitivních zpráv o cestovním ruchu v Moravskoslezském 
kraji zveřejňuje deník Právo.  
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3.3 Zhodnocení výsledků kvantitativní obsahové analýzy 

 

3.3.1 Četnost  

 

Ve zkoumaném období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014 se v denících Právo  

a Mladá fronta Dnes objevilo celkem 52 článků s tématikou cestovního ruchu (CR) 

Moravskoslezského kraje. Deník Právo vydal pouze 15 článků a Mladá fronta Dnes 37.  

U periodika Právo se články nejvíce vyskytovaly na desáté straně, zatímco MF Dnes věnovala 

tomuto tématu převážně první stránky novin.  

Následující tabulka č. 3.1 a graf č. 3.1 nám graficky znázorňují počty uveřejněných 

článků za námi zkoumané období a porovnává obě tištěná periodika.  

 

 
Tabulka č. 3.1 : Počet článků o CR v MSK v deníku MF Dnes a Právo celkem za rok 2013 

 

Právo + MF Dnes   

  Počet zpráv Právo 15 

  Počet zpráv MF Dnes 37 

CELKEM 52 

 
Zdroj: Interní systém vydavatelů zpráv Newton Media Monitoring49, vlastní zpracování 

 

 

 
Graf č. 3.1 : Počet článků o CR v MSK v deníku MF Dnes a Právo celkem za rok 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Interní systém vydavatelů zpráv Newton Media Monitoring50, vlastní zpracování 
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3.3.2 Podle dílčích témat cestovního ruchu 

Zde jsme si články rozdělili do několika kategorií podle dílčích témat: cestovní ruch 

obecně, infrastruktura cestovního ruchu, rozvoj, příroda, kultura, sport, památky a kraj – ve 

smyslu Krajský úřad v Ostravě. A dále jsme zkoumali, zda jde o články s pozitivním 

vyzněním, neutrálním či negativním.  

3.3.2.1 Mladá fronta Dnes 

Jak z tabulky č. 3.2 pod textem vyplývá, že nejvíce zpráv bylo o cestovním ruchu 

v MSK obecně, dále o rozvoji a památkách. Z tabulky dále vyplývá, že nejvíce bylo otištěno 

pozitivních článků a to 29, což tvoří 72 %. Neutrálních a negativních tvořilo necelých 28 %.  

Tabulka č. 3.2 : Počet článků o CR v MSK v deníku MF Dnes za rok 2013, rozdělených do 
vybraných kategorií. 

 
Zdroj: Interní systém vydavatelů článků Newton Media Monitoring

51, vlastní zpracování 
 
Graf č. 3.2 : Počet článků o CR v MSK v deníku MF Dnes za rok 2013, rozdělených do vybraných 
kategorií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní systém vydavatelů zpráv Newton Media Monitoring52, vlastní zpracování 
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Pozitivní Neutrální Negativní 
CR obecně 8 1 1 

Infrastruktura CR 2  -  1 

Rozvoj CR 6  -   -  

Příroda 3 1  -  

Kultura 3  -  -  

Sport 1  -  -  

Památky 4 2 1 

Kraj 2  -  1 

Celkem 29 4 4 
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3.3.2.2 Právo 

Deník právo otiskl nejvíce článků o cestovním ruchu obecně v MSK obecně. O přírodě 

potom nevyšel článek žádný. I tento deník přinášel nejvíce článků s pozitivním vyzněním  

o CR v MSK. Negativní vyznění měl pouze jeden – o památkách.   

 
Tabulka č. 3.3 : Počet článků o CR v MSK v deníku Právo za rok 2013, rozdělených do vybraných 
kategorií. 

Zdroj: Interní systém vydavatelů zpráv Newton Media Monitoring53, vlastní zpracování 

 

Graf č. 3.3: Počet článků o CR v MSK v deníku Právo za rok 2013, rozdělených do vybraných 
kategorií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní systém vydavatelů zpráv Newton Media Monitoring54, vlastní zpracování 

 

                                                                                                                                                                                     
52

Interní systém vydavatelů zpráv, Newton Media Monitoring. Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/.
53

 Tamtéž.  
54

 Tamtéž. 

  Pozitivní Neutrální Negativní 

CR obecně 5  -  - 

Infrastruktura CR 2  -  - 

Rozvoj CR 2  -  - 

Příroda  -  -  - 

Kultura 1  -  - 

Sport 2  -  - 

Památky  -  - 1 

Kraj 2 - -  

Celkem 14 0 1 
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3.3.2.3 Porovnání deníků MF Dnes a Právo 

 

 

Nejvíce vydaných článků v obou celostátních denících bylo s pozitivním vyzněním 

pro cestovní ruch v Moravskoslezském kraji (83 %). Negativní vyznění mělo celkem 5 článků 

(9 %) a neutrální měly 4 (8 %).  

 
Tabulka č. 3.4 : Počet článků o CR v MSK v denících MF Dnes a Právo za rok 2013, rozdělených 
do vybraných kategorií. 
 

Zdroj: Interní systém vydavatelů zpráv Newton Media Monitoring55, vlastní zpracování 
 

Graf č. 3.4 : Počet článků o CR v MSK v denících MF Dnes a Právo za rok 2013, rozdělených do 

vybraných kategorií.  

      
Zdroj: Interní systém vydavatelů zpráv Newton Media Monitoring56, vlastní zpracování

 

                                                           
55

 Tamtéž.  
56

 Interní systém vydavatelů zpráv, Newton Media Monitoring. Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/. 
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Počet zpráv deníku Právo a MF Dnes v oblasti CR MSK 2013 

Pozitivní
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  Pozitivní Neutrální Negativní 

CR obecně 13 1 1 

Infrastruktura CR 4   1 

Rozvoj CR 8     

Příroda 3 1   

Kultura 4     

Sport 3     

Památky 4 2 2 

Kraj 4   1 

Celkem 43 4 5 
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3.4 Zodpovězení hypotéz  

V této části zhodnotíme výsledky kvantitativní obsahové analýzy a konfrontujeme je se 

stanovenými hypotézami.  

1. Předpokládáme, že ve vybraných denících nalezneme minimum článků o cestovním 

ruchu v Moravskoslezském kraji.  

 

Ve zkoumaném období se téma cestovního ruchu Moravskoslezského 

kraje vyskytlo celkem 52 krát, a ve více než čtvrtině případů bylo téma 

prezentováno obecně. Větší počet článků s touto tématikou jsme zaznamenali  

u deníku Mladá fronta Dnes, tedy 37 článků. Deník Právo vydal v roce 2013 

pouze 14 článků. Je to velmi malá četnost výskytu tohoto tématu v celostátních 

denících. Na základě těchto výsledků z kvantitativní obsahové analýzy 

můžeme tuto hypotézu potvrdit.   

 

2. Předpokládáme, že ve zkoumaných článcích bude cestovní ruch Moravskoslezského 

kraje v drtivé většině prezentován pozitivně.  

Z celkového počtu 52 článků bylo 43 článků laděno pozitivně (83 %).  

Což potvrzuje naši stanovenou hypotézu. Celkově 4 články měly neutrální 

vyznění a 5 článků v těchto celostátních denících měly negativní konotaci. 

Tuto hypotézu můžeme potvrdit také.  

 

3. Předpokládáme, že více pozitivních článků o cestovním ruchu v Moravskoslezském 

kraji zveřejňuje deník Právo.  

Vzhledem k tomu, že deník Právo vydal za rok 2013 pouze 15 článků  

o této problematice, Právo uveřejnilo podstatně menší počet článků  

s pozitivním vyzněním, než které zveřejnila MF Dnes. Právo dosáhlo 14 

pozitivních článků a jednoho s negativní konotací. MF Dnes oproti tomu 

zveřejnila celkem 29 pozitivních článků, 4 negativní a 4 neutrální. Tuto 

hypotézu se nám potvrdit nepodařilo.  
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3.5 Shrnutí 

Představme si předplatitele Mladé fronty Dnes. Takový čtenář si mohl v roce 2013 

přečíst celkem 37 článků v souvislosti s cestovním ruchem Moravskoslezského kraje. Z toho 

29 článků bylo pozitivně laděných, což vyvolává pozitivní mediální obraz CR MSK. To je 

pozitivní i pro cestovní ruch samotný, čtenáře mohly tyto mediální obsahy nalákat  

i k návštěvě kraje.  

Předplatitel deníku Právo si oproti předplatiteli Mladé frontě Dnes o CR v MSK mohl 

přečíst podstatně méně, pouhých 15 článků, ale také s pozitivním nádechem. S negativní 

konotací se objevil pouze 1 článek.  

Počet uveřejněných článků je však v porovnání s  množstvím ostatních článků, které 

MF Dnes a Právo vydávají velice malý. Pokud chce MSK zvýšit návštěvnost a povědomí  

o cestovním ruchu v MSK vůbec, měl by se více zapracovat ve své marketingové strategii na 

prezentaci CR i v tištěných médiích a obzvláště v těchto celostátních.  

 

 

 

 

  



39 

 

4  Využití řešené problematiky v žurnalistice 

  

Nyní téma Cestovního ruchu Moravskoslezského kraje aplikujeme do žurnalistického 

diskursu a to skrze čtyři žánry - úvodní článek, interview, anketu a také recenzi. Čtení je 

určeno pro regionální deníky, tedy pro čtenáře se zájmem o dění kolem sebe a cestovní ruch. 

  

 

4.1  Úvodní článek  

 

V Moravskoslezském kraji 
nuda nemá šanci  

Objevujte, zkoumejte, bavte se  

Mezi dva vrcholy, Praděd a Lysou horu, zatím příliš turistů nemíří. A přitom by měli 

kam. Údolí Bílé Opavy, Satinské vodopády, hřebeny Beskyd nad Starými Hamry nebo cesta 

z Pradědu na Skřítek, to vše obstojí, co se přírodních krás týče v konkurenci s kteroukoliv 

jinou lokalitou v Evropě.  

Na návštěvnosti kraje se to ale neprojevuje. Počet turistů dlouhodobě stagnuje a byť se 

političtí představitelé regionu předhánějí v tom, kdo sežene více peněz na podporu 

turistického ruchu, výsledky se zatím nedostavují. 

Cestovní ruch přitom představuje jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví.  

V moderní společnosti jeho význam neustále roste. Stejně tak se zvyšuje i jeho hospodářský 

přínos. V některých případech jej můžeme použít také jako měřítko životní úrovně. Právě  

v Moravskoslezském kraji je v některých lokalitách stále významnějším a nepostradatelnějším 

faktorem regionálního rozvoje.  

V regionu totiž nechybí oblasti, kde je turistický ruch jednou z mála možností, jak si 

místní obyvatelé mohou svou životní úroveň zlepšit. V současnosti se kraj nachází zhruba ve 

středu pomyslné tabulky, vyjadřující turistickou atraktivitu jednotlivých lokalit  České 

republiky.  

Moravskoslezský kraj • zzdroj:www.risy.cz 
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Hlavně díky soukromým aktivitám lidí podnikajících v cestovním ruchu dokáže 

region, někdy takřka okamžitě, jindy s jistou prodlevou, reagovat na měnící se zájmy  

a požadavky návštěvníků.  Celkové pojetí cestovního ruchu se totiž v posledních letech mění. 

Nabídka se stále více orientuje na nejrůznější podoby aktivní dovolené - rozvíjí se 

cykloturistika či geocashing a roste zájem o adrenalinové sporty.  

Vedle přírodních zajímavostí a zážitkových nabídek lokalita nabízí také množství 

historických, kulturních a technických památek, navštěvovaných především turisty z řad rodin 

s dětmi. 

Informace potvrzuje i náměstek hejtmana Ivan Strachoň, podle něhož mezi turistická 

lákadla kraje patří přírodní i technické památky. 

„Návštěvníci regionu mají jedinečnou možnost setkat se na jedné straně s krásnou 

přírodou, reprezentovanou například Beskydami a Jeseníky, na druhé straně se mohou 

seznámit s památkami průmyslové historie kraje, které se v posledních letech stávají pro 

mnoho návštěvníků velmi atraktivní,“ vysvětluje náměstek hejtmana.  

„Pro příznivce pobytu v přírodě je zde připravena velmi bohatá infrastruktura jak pro 

prožití letní tak zimní dovolené, nechybí ani síť cyklotras a cyklostezek. Na vyšší přitažlivosti 

pro turisty se podílí také pravidelná údržba lyžařských běžeckých tras či kvalitní značení pro 

pěší turistiku. Nelze opomenout ani vodácké aktivity,“ dodává Ivan Strachoň.  

Krásná příroda i průmyslové dědictví lákají cizince  

Podle Českého statistického úřadu zavítalo v roce 2012 do Moravskoslezského kraje 

přes šest set tisíc návštěvníků. Z toho bylo více než čtyři sta tisíc tuzemských, sto tisíc lidí 

přijelo ze zahraničí.  

Statistici bohužel nedokáží rozlišit, v kolika případech šlo skutečně o turisty a kdy byli 

do statistik započítáni lidé, kteří do regionu zavítali například z pracovních, či jiných důvodů.  

„Snažíme se prezentovat kraj jak v sousedních regionech, tak i v zahraničí,“ přibližuje 

podporu cestovního ruchu Ivan Strachoň.  

„Využíváme k tomu několik marketingových nástrojů. Mohu jmenovat reklamní spoty 

promítané v kinech, plánovanou televizní kampaň, prezentační akce v obchodních centrech  
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v moravských krajích, veletrhy cestovního ruchu v rámci České republiky i v zahraničí, 

propagační předměty, průvodcovské brožury, mapy a podobně,“ dodává náměstek hejtmana 

s tím, že kraj využívá také kampaně v rádiích, facebookové profily k jednotlivým projektům, 

webové stránky, či sms-marketing. 

Zvýšit zájem turistů je cílem každého územního celku. Ale ne každý region je natolik 

rozmanitý, aby na něco nalákal například Nora a na něco jiného zase Australana.Výhodou 

Moravskoslezského kraje je, že právě toto dokáže. Na přírodu zvyklému Skandinávci může 

nabídnout procházku silně industriálním prostředím Ostravy, Australanovi umí dopřát 

pořádný výšlap na náš nejvyšší vrchol a Polák může porovnávat krásy polské části Beskyd 

s těmi Moravskoslezskými. 

Ostrava, město mnoha tváří 

Největší město kraje, Ostrava, je spoustou lidí, k jejich chybě, stále vnímána jako 

nepříliš turisticky atraktivní místo. Na okraj zájmu ji staví její pověst průmyslové metropole. 

Přitom je však městem kultury. Disponuje několika divadly, muzei, knihovnami a několika 

galeriemi. A navíc je právě jeho průmyslová historie největším návštěvnickým tahákem. 

Největší chloubou Ostravy jsou totiž technické památky. Jedná se především o těžební 

zařízení a jejich příslušenství a hutní areál Vítkovic. V posledních letech se zlepšuje systém 

údržby a dochází k jejich zpřístupňování veřejnosti.  

Nejvýznamnější památkou je 

Dolní oblast Vítkovic. Je to místo 

spjaté s vizualizací Ostravy už léta. 

Místo, kde pracovala řada místních 

lidí, kteří k němu mají pochopitelně 

vztah.  

Prostor se aktuálně stále 

rekonstruuje, čistí, dostavuje a dělá 

více přístupnější lidem. Vzhledem k tomu, že jde o nejmonumentálnější národní kulturní 

památku, je pochopitelně na seznamu evropského kulturního dědictví a vznikají zde aktivity 

společné s jinými evropskými centry, ať už v oblasti vzdělávání nebo kultury.  

Dolní Vítkovice • foto: www.ostrava.cz 
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Sám Petr Koudela, ředitel Dolní oblasti Vítkovice tvrdí, že už dnes může 

návštěvníkům Dolní oblasti nabídnout multižánrový program, oslovující lidi napříč věkem  

i vzděláním.  

„Můžete tady přijít se školou, jako žák nebo student. Zavítat na koncert, do galerie, do 

divadla. Každý si tady najde to své. Je to důvod tady přijít vícekrát do roka, ne jen jednou na 

nějakou vybranou událost.“ láká návštěvníky Petr Koudela.  

Součástí území tvořeného kompletním areálem výroby železa, od černouhelného dolu 

Hlubina až po vysoké pece, byl plynojem, který architekt Josef Pleskot proměnil  

v multifunkční aulu Gong. Dnes slouží jako kavárna, galerie či koncertní prostor. Získala 

dokonce ocenění jako Stavba roku města Ostravy, či stavba Moravskoslezského kraje. 

V roce 2013 byl Gong na výstavě Expo zařazen dokonce mezi TOP deset staveb světa.  

„Areál Vítkovic je vzpomínkou na budoucnost. Musíme ji chránit a starat se o ni, aby tu 

zůstala i pro další generace,“ upozornil architekt Pleskot, který stojí za architektonickou 

přeměnou Vítkovic.  

Areál Dolní oblasti Vítkovice 

bude v letošním roce poskytovat své 

prostory hned několika obrovským 

hudebním festivalům – Ostrava  

v plamenech, Beats for love  

a nejpopulárnějšímu Colours of 

Ostrava.   

Poslední zmiňovaná je 

multižánrová mezinárodní hudební 

akce pořádaná od roku 2002 

každoročně v Ostravě. Dá se říct, že 

patří k vrcholům kulturního života nejen ve městě, ale i v celém Moravskoslezském kraji. 

Během své historie festival přivezl do Ostravy už řadu hvězd, jako jsou Robert Plant, 

Alanis Morissette, Cranberries, Sinéad O´Connor, Bobby McFerrin a mnohé další. Nabízí 

také bohatý doprovodný program, a tak není divu, že se zde pravidelně schází návštěvníci 

Colours of Ostrava • foto: Lukáš Kaboň, Moravskoslezský deník 
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nejen z České republiky, ale i z okolních států. Už jen svou existencí tedy festival zvyšuje 

zájem turistů o region. 

Jedním ze stálých návštěvníků festivalu je i Jiří Rovný, v posledních sedmi letech 

nevynechal jediný ročník. Zatím poslední hodnotí jako zážitek s velkým „Z“. 

„Sluncem zalité vítkovické železárny a skvěle nasazení interpreti mi při každé návštěvě 

dopřávají výjimečné chvíle“ říká devětadvacetiletý Pražan. 

„Pro mě je Colors hotová nirvána. Tolik skvělých hudebníků na jednom místě na jen 

tak ledajakém festivalu nespatříte. Ačkoliv byl Gong plný lidí, někteří hudebníci dokázali 

vytvořit komorní a intimní atmosféru, při které své profláklé hitovky doslova zbavili všech 

lesklých pozlátek rádiových mainstreamů. Některé kapely ukázaly i tvář, o niž jsem si ani 

nemyslel, že existuje. Jakoby má pozornost byla železná ruda a pódium mělo velmi silný 

magnet. Už jen kvůli tomu mi cestování přes celou republiku za to rozhodně stojí.“ hodnotí 

festival Jiří.  

Z vrcholu hory kraj jako na dlani  

Středem cestovního ruchu Moravskoslezského kraje není jen kulturní Ostrava, ale také 

krásná příroda, kterou nabízí například Beskydy a jejich nejvyšší vrchol Lysá hora.   

A že je tato hora opravdu lákadlem, potvrzuje i paní Jiřina Andrlová. „Už jako malá 

jsem se chtěla na vrchol Lysé podívat, ale nikdy nebyla příležitost. Až loni s dcerou. Počasí 

nám sice nepřálo, foukal silný vítr a chvílemi i pršelo, ale i tak jsme to zvládly a vydrápaly se 

až nahoru. Naše mokré oblečení v tamní hospodě uschlo a počasí se taky umoudřilo.“ říká 

s úsměvem na tváři paní Andrlová.  

Nakonec se obě dočkaly i krásného výhledu po okolí. A rozhodně to nebyl jejich 

poslední výlet. „Na Lysé se nám tak zalíbilo, že teď tam chodíme pravidelně co dva měsíce. 

Přidal se k nám i manžel, který turistice příliš neholduje.“ dodává Andrlová.  

Každoročně koná také mnoho adrenalinových závodů vedoucích po beskydských 

vrcholech. „Zážitek nemusí být příjemný, hlavně, když je silný,“ zní motto závodu Pět 

beskydských vrcholů, který se běží pravidelně na podzim. A není jediný. Tisíce lidí z celé 
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republiky táhne do kraje Beskydská sedmička, na vojenskou akci Winter Survivor přijíždí 

týmy z celé Evropy.  

Kdo přijede jednou, může přijet i podruhé, aby si kraj prohlédl lépe, než dovolují 

vypjaté závody. V těchto případech se ale region dostává na samotnou hranu svých možností. 

Chybí mu totiž to, co turisté z celého světa sledují jako první - dostatečná nabídka kvalitního 

ubytování. Ne, že by chyběla hotelová lůžka. Těch je teoreticky dostatek. Co chybí je kvalita 

nabízených hotelových služeb. Tady kraj výrazně pokulhává za rozvinutějšími oblastmi České 

republiky.  

Nezáleží ale pouze na tom, zda daná lokalita má co turistům nabídnout. Mnohdy 

odrazuje od návštěvy našeho regionu i špatná pověst. Nedýchatelný vzduch, špatné silnice, 

neochotný personál – to jsou údajně nejčastější výhrady turistů, kteří tento kraj navštívili. 

Pokud se nepodaří změnit tyto základní problémy- věci, infrastruktura, bohatá historie nebo 

krásná příroda cestovní ruch sama o sobě nepozvedne. 
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4.2 Interview 

 

„Světlı́k mi ušil práci na mı́ru“ 

Věčně usměvavý a vstřícný člověk. Jeho práce mu je 

zároveň koníčkem. Věnuje se jí naplno. Ve svých rukou 

drží pomyslnou taktovku, kterou řídí projekty za 

miliardy korun. To je Petr Koudela, ředitel sdružení 

Dolní oblasti Vítkovice. Před pěti lety mu řekli: „Budeš 

dělat Vítkovice!“ A on šel. Dnes stojí v čele páté 

nejnavštěvovanější atraktivity u nás.  

Kdy jste vůbec poprvé navštívil Vítkovice?  

To bylo dávno, jako malý. Vyzvedávali jsme 

rodinného kamaráda rodičů, který tam pracoval. Bylo to 

večer a dodnes si pamatuju tu atmosféru průmyslového 

města. Nejsem původem Ostravák a už tehdy to na mě 

velmi působilo, tak tajemně a mocně.  

Nějakou dobu jste působil v médiích.  Jak jste se od nich dostal k šéfování Dolní oblasti 

Vítkovice?  

Vystudoval jsem stavařinu, prošel několika stavebními firmami a dostal jsem se i k 

dohlížení na jednu velkou zakázka dotovanou z Evropské unie. Po studiích jsem také částečně 

pracoval v soukromém rozhlase, pak jsem přešel do rádia naplno. Po třech letech jsem ale 

toho měl dost. Nedokázal jsem si představit, že bych tuto práci dělal po celý život. Bylo to 

velmi časově náročné. Chtěl jsem se opět vrátit ke stavařině. Před přijetím práce na magistrátu 

mě vlastně vytáhl sám pan Světlík, generální ředitel Vítkovic, se slovy: „Půjdeš dělat Dolní 

Vítkovice!“ Když jsem odcházel z rádia, říkal jsem si, že už nikdy neskloubím práci 

s koníčkem. Janovi Světlíkovi vděčím, za to, že tomu tak není, že mi ušil práci na míru :-).  

 

 

Petr Koudela • foto: www.npk-

vitkovice.cz  
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Vysoká pec č. 1 • foto: www.ostrava.cz 

Do Vítkovic jste přišel v roce 2009, jaké byly Vaše začátky na ředitelské židli?   

V tom roce, když jsem přišel, už byla přestavba areálu v plném proudu. Poznal jsem zde 

v podstatě tři lidi, kteří žili projektem Dolních Vítkovic a věřili mu. Jeden z nich byl pan 

Světlík. Ostatní, mnozí mnoholetí Vítkovičáci, si dle mého názoru vůbec nedokázali provoz 

dnešních Dolních Vítkovic představit a já osobně taky ne.  

Co všechno obnáší být ředitelem takového velkého komplexu, jakým je Dolní oblast?  

Starosti a radosti, jako každé ředitelování (smích). V mém případě je to obstarávání 

programu, provozu, tedy udržení a chod spravovaných památek i řízení projektů a staveb.   

Ředitelem jste už několik let, na jakou situaci nikdy nezapomenete? Která Vás doslova 

dostala do kolen?  

Zážitků je více, ale jeden z nejsilnějších okamžiků byl v roce 2009, když mě pan Světlík 

vzal do plynojemu ještě před tím, než se s ním cokoliv po stavební stránce dělo. Byla to tehdy 

jen zrezivělá skulptura. Nezapomenutelné. Záměry s plynojemem se mi tehdy zdály 

neuvěřitelné, ale už za tři roky po tom, se v Gongu odehrál první koncert Jarka Nohavici  

a Janáčkovy filharmonie.  

Navštěvují areál i bývalí zaměstnanci 

Vítkovických železáren?  

Jedny z nejsilnějších momentů, 

jsou ty, když dorazí dědečkové s vnuky 

na prohlídku vysoké pece, galerie, 

Světa techniky nebo na koncert. Lidé, 

kteří tady strávili těžkou prací 

významnou část života, tady dnes 

zažívají silné emoce, je to mnohdy opravdu dojemné. Bývali zaměstnanci hutí nebo i dolu  

v Landek Parku u nás coby průvodci doprovázejí děti a turisty. Patři mezi to nejcennější, co 

máme.  
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V čem je podle Vás Dolní oblast Vítkovice unikátní? Proč by měl návštěvník kraje zavítat 

právě tam?  

Protože je to nejmonumentálnější národní kulturní památka, kterou tady máme. Troufám 

si říct, že je vybavena multižánrovým programem. Můžete tady přijít se školou, jako žák nebo 

student. Zajít na koncert, do galerie, na divadlo. Každý si tedy najde to své. Je to tedy důvod 

pro návštěvníky, tady přijít vícekrát do roka ne jen jednou na nějakou vybranou aktivitu. 

Podle agentury CzechTourism je Dolní oblast pátou nejnavštěvovanější památkou v České 

republice hned po Hradčanech a Židovském hřbitově. V čem si myslíte, že tkví úspěch?  

Hradčany, Židovský hřbitov, pražské zoo, aquapark a hned po tom Dolní oblast Vítkovice. 

Přiznám se, že jsem tím byl velmi překvapen. Já si myslím, že je to multifunkčním 

programem, máte se důvod vracet, Srovnávám to s Hradčany. Vysoké pece byly vizualizací 

Ostravy, bylo to nepřístupné, nebezpečné, nesmělo se tam chodit, byla to tehdy ještě špinavá 

fabrika.  Lidé to měli stále na očích. Pracovaly tady jejich rodiny a nikdy neměli důvod kromě 

práce tam jít. Najednou se otevřely brány a začaly se pořádat akce. To, co bylo tolik typické 

pro Ostravu je najednou čisté, bezpečné, vybavené programem a láká to.   

Prozradil jste, že nikdy nezapomenete na okamžik strávený v plynojemu ještě před jeho 

proměnou. Nyní multifunkční aula Gong získává jedno ocenění za druhým. Co na to 

říkáte? 

Mrazí mě v zádech, je to 

něco neuvěřitelného. Gong získal 

ocenění Stavba roku města Ostravy, 

Stavba Moravskoslezského kraje, 

tak je to také Stavba roku České 

republiky a to jak u laické, tak  

i odborné veřejnosti. V roce 2013 

na světové výstavě Expo byl Gong 

zařazen mezi TOP deset staveb světa 

vůbec. Je to taková ta největší meta, které Gong dosáhl. Věřím, že i nadále bude obsazovat 

nejvyšší příčky.  

Multifunkční aula Gong • foto: Josef Zajíc, www.novinky.cz 
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Fasáda Velkého světa techniky, ve kterém se odráží ostravská 
industriální minulost • foto: Miroslav Kucej, Moravskoslezský 
deník  

V minulém roce se areál opět rozrostl. Otevřeli jste budovu U6 – Malý svět techniky. Co 

všechno návštěvníkům nabízí?  

Je to taková retro expozice, to znamená historie od počátku výroby energií lidmi nebo 

zvířaty až po nedávnou minulost nebo současnost, což jsou simulátory letadel nebo aut nebo 

je tam i ponorka. Malý svět techniky zaměřený na historii, ono je to dáno i charakterem toho 

objektu.  

Jaké sklízí ohlasy?  

Nechci, aby to znělo nějak vychloubavě, ale jsou lepší, než jsme čekali. My jsme 

tehdy kreativní tým, který stavěl U6 hodně podezírali, že tam navezli takové retro haraburdí  

a to rozpohybovali. Jedná se o trošku originálně pojaté science centrum. Jinde ve světě se 

jedná hlavně o takové katalogové expozice nebo exponáty. Tady u nás to pojali opravdu 

hodně retro a vyplatilo se. Je to originální v rámci celé České republiky, možná i Evropy.  

A teď když nebudu brát ohlasy návštěvníků, kteří se nám vracejí s dětmi nebo vnuky, tak  

i konzultanti, co řeší science centra po celé Evropě, chodí a říkají, že se nám ta sázka na 

originalitu vyplatila. 

Díky Vítkovicím se Ostrava pyšní obřím 

zrcadlem, které tvoří fasádu Velkého 

světa techniky. Už v září se dočkáme 

slavnostního otevření. Na co se můžeme 

těšit?  

Určitě se těšte, máte na co :-). 

Expozice Velkého světa techniky bude 

zaměřena na současnost a budoucnost. 

Jednotlivé exponáty budou vyrobeny na 

míru, přímo do těch prostor. Mnoho 

atrakcí si budete moct vyzkoušet, 

otestovat na vlastní kůži. Bude tam i největší 3D kino. Je před námi půl roku, během kterého 

budeme plnit stavbu, za kterou stojí architekt Josef Pleskot, expozicemi a různými přístroji.  
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Čekají areál ještě nějaké změny?  

Určitě budeme areál rozšiřovat směrem na Hlubinu. V roce 2015 bychom se mohli 

dočkat otevření. Další rozšíření plánujeme směrem k řece Ostravici, dále za Science centrum. 

To se týká Dolních Vítkovic. Pak samozřejmě Trojhalí Karolina, to bude spuštěno letos  

a v Landek parku se také dočkáme změn.  

Budete opět spolupracovat s architektem Pleskotem? 

Pan architekt Pleskot se stal takovým naším dvorním architektem. I když moc nekreslí, 

tak minimálně koordinuje práce. Spolupracovat s ním určitě budeme, bez něj by to už ani 

nešlo.  

Dolní oblast je častým dějištěm kulturních, hudebních, ale i sportovních akcí, bude tomu 

tak i v letošním roce? 

Akcí naštěstí pořád přibývá, my už dneska můžeme říct, že je u nás v areálu největší 

český hudební festival  Colours of Ostrava, který zde opět proběhne stejně jako taneční 

festival  Beats for love. Měl by tady být rockový festival - Ostrava v plamenech. Koncerty 

jsou tady v Gongu na měsíčním pořádku.  
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4.3 Anketa 

 

Kudy z nudy v průmyslovém regionu?  

Moravskoslezský kraj nabízí svým obyvatelům i turistům nespočet možností, jak 

využít svůj volný čas. I přesto, že rozlohou nepatří k největším krajům v České republice, je 

zde spousta atraktivních míst, která stále mají co nabídnout.  

Co byste doporučili navštívit tomu, kdo v Moravskoslezském kraji ještě nikdy nebyl?  

Tomáš B. (25), bankovní poradce 

Já bych určitě doporučil Lysou horu v Beskydech, nejenom že je to krásná procházka 

přírodou, ale taky je z vrcholu krásný výhled. Odpoledne po cestě z Lysé hory by se moli 

zastavit na Čeladné, jestli tedy hrají golf, je tam úžasné golfové hřiště, a pokud ne, vířivce  

a masážím v podhorském resortu určitě neodolají. Večer by měli určitě navštívit slavnou 

Stodolní ulici v Ostravě, zatančit si na stole.  

Josef K. (56), nezaměstnaný, dříve řidič autobusu ČSAD 

Náš kraj je moc krásný, je tu spousta míst, která bych doporučil. Ale určitě by mezi 

nimi byly Hukvaldy, krásná zřícenina hradu a navíc to je rodiště Leoše Janáčka. Tam jsem 

kdysi vzal na první rande svou ženu a zabralo to, jsme spolu přes třicet let.  Donedávna bych 

je poslal i na Pustevny, prohlédnout si sochu Radegasta a vychválil bych zelňačku na 

Libušíně, ale to už nemůžu, i když někoho vyhořelá Jurkovičova chata zajímat může. 

Milovníkům aut bych doporučil muzeum Tatra v Kopřivnici, vidět vůz Zikmunda a Hanzelky 

je velký zážitek.  

Marie P. (48), prodavačka 

To je těžká otázka, záleží, jak dlouho by se v kraji zdrželi. Na mě velmi zapůsobil 

Landek park, kde můžete sfárat několik metrů pod zem. Naopak, pokud někdo rád výšky, 

nedáno postavili na Velkém Javoríku nádhernou dřevěnou rozhlednu. Kdyby to byla rodina 

s dětmi, tak určitě ZOO Ostrava, kde je malé slůňátko. Krásný je i hrad Štramberk, jsou tam 

staré domky, nedaleko jeskyně Šipka a vápencový lom. To je krásný celodenní výlet.  
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Čestmír P. (72), důchodce 

Jako důchodce už na turistiku nejsem, své známé bych ale vzal na frenštátské 

skokanské můstky, kde začínal skákat náš Raška. Krásný je zámek Hradec nad Moravicí  

a v místní hospodě dobře vaří. Moji rodiče pracovali ve Vítkovicích, ty jsou teď přístupné, tak 

tam, na Vysokou pec.  

Zuzana K. (19), studentka gymnázia 

Doporučila bych určitě ZOO Ostrava, potom Mlýn Wesselsky, kde jsem byla v létě.  

A taky Dolní Vítkovice. Tam je Svět techniky pro malé i velké a hlavně se tam každoročně 

koná festival Colours of Ostrava.  

Petr Š. (41), právník 

V našem kraji, se přiznám, moc nevím. Raději cestuju do zahraničí. Ale asi bych 

doporučil Muzeum Tatra v Kopřivnici nebo teď na půl prázdnou přehradu Šance, jdou tam 

vidět pozůstatky původního osídlení. A taky Stodolní, když už tu budou.  

Pavlína M. (34), kadeřnice 

Doporučila bych podle toho, co člověka zajímá. Jestli rádi chodí po horách Jeseníky  

a Beskydy jsou pěkné. Pokud mají rádi historii, tak asi zámek Radůň nebo Linhartovy.  
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Pravý valašský kontrabáš: klobása, zelí, pohanka a brambory. • 
foto: Tomáš Hájek, Lidové noviny 

4.4 Recenze 

 

Na turisty přes 

žaludek  

Se zajímavým projektem, který měl  

zvýšil turistickou návštěvnost severní 

Moravy a Slezska, přišel před pár lety 

Moravskoslezský kraj. Inspiroval se 

Prahou a uspořádal soutěž Jak šmakuje 

Moravskoslezsko, která má za  

cíl zpropagovat regionální 

gastronomii. Nezůstalo však  

u jednoho výkřiku, letos pořádá hejtmanství už čtvrtý ročník tohoto kulinářského klání, do 

kterého přispívají zlidovělými, rodinnými i zcela oficiálními, avšak sobě přizpůsobenými 

recepty, desítky lidí. Vrcholem pro organizátora není jen nalezení toho nejlepšího, 

nejzajímavějšího či nejchutnějšího pokrmu ze zaslaných receptů, ale rozšíření alespoň 

několika jídel ze soutěže do běžného života. A to tím, že si je na své jídelní lístky napíšou 

restauratéři v kraji.  

V každém případě je počin kraje bohulibý. I tady totiž určitě platí rčení, že láska 

prochází žaludkem. Ne však ve smyslu lásky jednoho člověka k druhému, ale spíše lásky 

k rodnému regionu nebo zemi. Soutěž totiž není určena pouze obyvatelům severní Moravy  

a Slezska, zúčastnit se může každý, ať je z Jablunkova, Bruntálu, Karlových Varů nebo klidně 

i ze slovenských Michalovců. Podmínkou pouze je, že recept musí pocházet z území, jehož 

metropolí je Ostrava. Vždyť co jiného, než jídlo, případně pití, dokáže přiblížit návštěvníkovi 

zblízka i dáli kulturu daného regionu.  

Pochutiny bychom mohli přirovnat k lidovým krojům. Výšivkou je typické koření, 

látkou může být druh zeleniny nebo masa, protože i jeho zpracování je v řadě českých  

i moravských regionů pokaždé jiné. Už jen proto je oživování zapadlých receptů místní 

gastronomie žádoucí. Když si k tomu připočteme zvýšenou turistickou návštěvnost dalších 

památek v kraji, na které mohou jídla dokonce poukázat, nebo které budou pro někoho jen 

doplňkem k regionální kuchyni při návštěvě severní Moravy a Slezska, je to další plus 
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gastrosoutěže. Navíc fakt, že projekt okukují i další české a moravské regiony, a uvažují  

o něm, jako o smysluplné věci v oblasti turismu, cestovního ruchu a propagace jednotlivých 

krajů a potažmo i celé České republiky, je dokladem toho, že „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ 

patří mezi zdařilé akce, do nichž se vyplatí investovat rozum řady lidí, čas, i peníze.  

Neméně důležitým pozitivem je i to, že všechny recepty jsou veřejné, krajští úředníci 

si je neschovávají po šuplících. Právě naopak. Každoročním výstupem soutěže je kuchařka, 

jejíž náklad rok od roku stoupá. I já jsem na gastrofestivalech několik jídel ochutnala, byly 

vynikající, zejména jídla z pohanky. Musím říct, že i kuchařky jsou velice vydařené, 

přehledné. Recepty jsou rozděleny do sekcí podle pokrmů, nechybí ani trefný citát. U každého 

receptu je fotografie, doba přípravy a úroveň obtížnosti. Co, podle mého názoru, dělá tuto 

kuchařku výjimečnou, je, že autor receptu vždy připojí menší komentář související s historií 

jídla, místem původu a osobním vztahem.  

Bylo by ale krajně pošetilé myslet si, že „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ nemá 

žádnou, byť sebemenší chybičku. Vytknout se jich dá moravskoslezskému hejtmanství ve 

spojitosti právě s touto akci hned několik. Velice jsem postrádala ochutnávky soutěžních 

pokrmů na závěrečném podzimním gastrofestivalu, na kterém jsou autoři vítězných receptů 

ocenění. Vždyť, co je nejlepší propagací, než samotné jídlo, které by, v rámci například 

malých degustačních porcí, mohli lidé ochutnávat do sytosti. Ano, občas se ve stánku 

spolupracující firmy najde něco z moravskoslezské kuchařky, ale je toho pošetile málo.  

A propó, i samotná organizace gastrofestivalu značně pokulhává. Už při prvním 

ročníku soutěže bylo poněkud smutné, že regionální kuchyni Moravskoslezského kraje 

pomáhala organizátorům uspořádat společnost z Rožnova pod Radhoštěm, tedy z kraje 

Zlínského. Ani někteří majitelé restaurací či hotelů, kteří se kraji přihlásili na výzvu a ochotně 

si začali připisovat regionální pokrmy z klání na své menu, nepochopili, proč to nejsou právě 

oni, kdo bude návštěvníkům při vyvrcholení akce nabízet krajová jídla. Ne zcela dobrou 

myšlenkou, bylo i pořádání závěrečných gastrofestivalů na jednom místě. První dva ročníky 

končily na Hukvaldech, které jsou sice turisty hojně navštěvovaným místem, ale většinou jen 

za dobrého počasí. To se také v jednom z ročníků potvrdilo. Třetí zastavení gastrofestivalu se 

uskutečnilo v Bruntále, což je sice minimálně z hlediska dostupnosti podle mého lepším 

místem, na druhou stranu je dost vzdálený přibližně dvěma třetinám obyvatel kraje. A to je 

bezpochyby jistou vadou na kráse.            
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak dva celostátní deníky informují o cestovním 

ruchu v Moravskoslezském kraji a jaký mu vytváří mediální obraz.   

Z mediální analýzy zkoumaných tištěných deníků Mladá fronta Dnes a Právo vyplynulo, 

že se oblasti cestovního ruchu věnují jen okrajově. Dokládá to nízký výskyt celkového počtu 

52 zpráv o cestovním ruchu za analyzované období – roku 2013. První hypotéza stanovená 

v úvodu práce předpokládala, že tyto deníky budou problematiku cestovního ruchu 

v Moravskoslezském kraji zveřejňovat v minimálním množství. Tuto hypotézu jsme potvrdili. 

Druhá stanovená hypotéza byla, že drtivá většina medializovaných zpráv bude pozitivních.  

I tuto hypotézu se nám na základě kvantitativní obsahové analýzy podařilo potvrdit.  

Z celkového počtu 52 zpráv bylo pozitivních 43.  Nejvíce pozitivních zpráv zahrnovala 

dílčí oblast - obecná oblast cestovního ruchu. Druhý největší počet pozitivních zpráv byl 

z oblasti rozvoje cestovního ruchu. Jednalo se zejména o výstavbu nových cyklostezek, hotelů 

či infrastruktury pro trávení volného času. 

Třetí hypotéza stanovená v úvodu práce předpokládala, že více pozitivních článků  

o cestovním ruchu bude v deníku Právo. Mediální analýza tuto hypotézu nepotvrdila. Naopak 

vyšla najevo skutečnost, že více o cestovním ruchu v kraji informuje v deník Mladá Fronta 

Dnes a to i do počtu pozitivních mediálních obsahů. V deníku Právo se psalo o CR v roce 

2013 celkem 15 krát. Více než dvakrát tolik, přesně 37 článků, se nacházelo v deníku Mladá 

Fronta Dnes.  

Z bakalářské práce také vyplynulo, že mediální obraz je pro rozvoj regionu naprosto 

klíčový. Vedení kraje se velice snaží ve spolupráci s organizacemi působící v cestovním 

ruchu o zlepšení image regionu. I přes jejich snahu je ale Moravskoslezský kraj stále vnímán 

jako druhořadá destinace pro trávení volného času. Je zapotřebí všemožnými prostředky 

dostávat do povědomí turistů, že kraj je již na rovnocenné úrovni s ostatními regiony.  

Největší potenciál v kraji mají industriální památky na území města Ostravy. Zejména 

Dolní oblast Vítkovice bude v následujících letech představovat turisty nejvyhledávanější 

místo. Již v roce 2012 se Dolní oblast Vítkovice umístila na pátém místě 

nejnavštěvovanějších míst České republiky a na prvním v Moravskoslezském kraji.  
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