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1 ÚVOD  

Cestování bylo a je nedílnou součástí každého člověka již od nepaměti. 

V minulosti lidé cestovali z mnoha důvodů. Ať už cestovali kvůli obsazování  

a dobývání území, křižáckým výpravám nebo objevování nových kultur a kontinentů. 

V současnosti lidé cestují po celém světě převážně z důvodu relaxace, touhy poznávat 

nová prostředí a zvyky ostatních kultur, kvůli dávné historii určitého státu nebo za 

vidinou prožití adrenalinového zážitku.  

Cestovní ruch je tedy důležitým komponentem v dnešní ekonomice daného 

státu. Především pro rozvojové státy je cestovní ruch hlavním zdrojem příjmů. Cestovní 

ruch nabízí spoustu pracovních příležitostí, kterými přispívá ke zvyšování 

zaměstnanosti a hrubého domácího produktu, zajišťuje rozvoj regionů, měst a obcí  

a místních podnikatelů.  

Cestovní ruch a požadavky jeho jednotlivých účastníků se neustále vyvíjejí, 

proto společnosti a podnikatelé, které pracují v oblasti cestovního ruchu, musí být stále 

v obraze a sledovat vývoj poptávky. 

Česká republika má velký přírodní, historický a kulturní potenciál. V každém 

kraji, regionu, městě nebo obci stále zachovávají tradice a zvyky, které jsou pro ně 

charakteristické. Jedním z těchto významných míst je i město nacházející se na Střední 

Moravě - město Olomouc. 
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2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

Při psaní bakalářské práce jsou využity metody, které sjednocují a vyhodnocují 

sekundární informace. Tyto informace jsou čerpány z webových stránek a odborné 

literatury, které byly zapůjčeny ve Vědecké knihovně v Olomouci. Také jednotlivá 

kulturní zařízení a pořadatelé akcí byli ochotni poskytnout potřebné podklady v podobě 

propagačních materiálů nebo statistických údajů. Statistické údaje byly dále poskytnuty 

Krajským úřadem v Olomouci a Turistickým informačním centrem.  

První metodou, která je využita při psaní bakalářské práce, je analýza, která 

rozebírá dané informace tak, aby byly srozumitelnější a podrobnější. Druhou využitou 

metodou je syntéza, která vyjadřuje proces spojování dvou či více částí do jednoho 

celku. Díky této metodě jsou informace ucelené a na sebe navazující.  

Jakmile byly všechny potřebné sekundární informace získány, přešlo se ke sběru 

primárních informací. Tyto informace se získávaly metodou dotazování, a to jak 

v elektronické podobě, tak i ve formě tištěných dokumentů. Dotazníkové šetření bylo 

zaměřeno na průzkum návštěvnosti města Olomouc.  

Poslední použitou metodou v bakalářské práci je SWOT analýza, která slouží ke 

zjištění silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí. Tato analýza byla vytvořena na 

základě zjištěných informací týkajících se turistického potenciálu města Olomouce.  

Bakalářskou práci lze rozdělit na dvě části neboli kapitoly. První tři kapitoly 

tvoří úvod a teoretická část, ve kterých jsou popsány metody zpracování práce  

a teoretická východiska, která vycházejí z odborné literatury cestovního ruchu. Zbylé 

kapitoly tvoří praktická část, ve které je popsána charakteristika města Olomouce včetně 

turistické infrastruktury, společenských a přírodních atraktivit a také zajímavých míst 

v okolí. Praktická část také obsahuje výsledky výzkumu v podobě dotazníkového 

šetření a SWOT analýzy a následná doporučení a závěr.  
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Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení cestovního ruchu ve městě Olomouci  

a především jeho turistického potenciálu ze všech možných aspektů, jako jsou 

společenské a přírodní atraktivity. Dále je jejím cílem analyzovat turistickou 

infrastrukturu a turistické cíle, které jsou pro cestovní ruch města Olomouce důležité,  

a zjistit především statistické údaje návštěvnosti města konkrétních zařízení a akcí. 

Nedílnou součástí práce je SWOT analýza turistického potenciálu města Olomouce  

a navržení možných řešení pro rozvoj města.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Turistický potenciál cestovního ruchu 

Potenciál cestovního ruchu definuje Pásková a Zelenka (2012, s. 433) jako 

„souhrnnou hodnotu všech předpokladů CR oceněných na základě bodovací škály, 

sníženou o zápornou hodnotu negativních faktorů rozvoje CR – zejména o špatný stav 

složek životního prostředí (životního prostředí, kvalita vzduchu aj.)“.  

Turistický potenciál by se dal také vyjádřit jako souhrn prvků, které jsou velmi 

důležité pro danou oblast. Tyto prvky jsou pak rozhodujícím faktorem pro to, jestli 

návštěvník do daného místa zavítá nebo ne. Faktory, které ovlivňují turistický potenciál 

cestovního ruchu, se dělí do tří základních skupin, a to na faktory selektivní, které 

stimulují vznik a rozvoj cestovního ruchu, faktory lokalizační, jež uspokojují poptávku 

a faktory realizační, které zajišťují dopravu, ubytování a další služby. (Krulová, 2013) 

[3] 

3.1.1 Selektivní faktory 

Selektivní faktory neboli také stimulační faktory, jsou faktory ovlivňující vznik  

a rozvoj cestovního ruchu. Hlavní činností selektivních faktorů je určování 

pravděpodobnosti příjezdu návštěvníků na dané místo a v určitém počtu. Dále pak 

určují, jestli je v této oblasti cestovní ruch životaschopný. Selektivní faktory se rozlišují 

na objektivní a subjektivní. (Ryglová, Burian, Vajčnerová, 2011) 

Objektivní  

Objektivní faktory ovlivňují cestovní ruch v daném místě. Součástí je zpravidla 

stav životního prostředí, životní úroveň obyvatel, ekonomická úroveň obyvatel, 

bezpečnost oblastí aj.  

Důležitým předpokladem rozvoje cestovního ruchu je mír a dále existují i další 

faktory, které jej ovlivňují.  
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 Politické faktory – jsou důležitou podmínkou pro fungování cestovního 

ruchu. Mezi tyto faktory, které stimulují rozvoj cestovního ruchu, patří 

mírové oblasti bez válečných střetů.   

 Ekonomické faktory – jedná se o plusy nebo mínusy v ekonomickém 

rozvoji. Zejména je to nezaměstnanost, měnová stabilita, inflace  

a úroková míra. 

 Demografické faktory – vyjadřují ekonomickou aktivitu obyvatel, 

zejména počet obyvatel, urbanizaci, zvyky a střední délku života.  

 Ekologické faktory – jedná se o faktory, které znázorňují životní 

prostředí. Hlavním faktorem je masový cestovní ruch, který ohrožuje 

kvalitu přírody, a to díky nadměrnému počtu návštěvníků. V tomto 

případě může dojít k poškození ovzduší, fauny, flóry, vody a v nejhorším 

případě zániku cestovního ruchu. Masovému cestovnímu ruchu jde 

zabránit tzv. demarketingem, což znamená snížením poptávky.  

 Administrativní faktory – jsou právní předpisy a zákony opravňující 

účastníky cestovního ruchu k zajištění devizových a pasových podmínek, 

k platnosti cestovního pasu nebo platnosti očkování.  

 Sociální faktory – jedná se převážně o dosaženou životní úroveň 

obyvatelstva, která dále ovlivňuje míru volného času  

Subjektivní 

Subjektivní faktory působí na rozhodování lidí, kteří se podle nich rozhodují, 

jestli se do cestovního ruchu vůbec zapojí. Tyto faktory mohou být jak sociálního, tak 

rodinného nebo psychologického charakteru. Mezi základní psychologické faktory 

patří: motivace, učení, vnímaní a postoj.  

3.1.2 Lokalizační faktory  

Lokalizační faktory zobrazují umístění cestovního ruchu do určitého místa, kde 

se cestovní ruch může nadále rozvíjet. Lokalizační faktory se dělí na přírodní  

a společenské atraktivity. (Krulová, 2013) 
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Přírodní atraktivity  

Do přírodních atraktivit se řadí zvláštnosti přírody. Čím má dané místo 

příjemnější podnebí, exotické rostlinstvo a živočišstvo nebo specifický terén, tím je 

místo vhodnější pro růst cestovního ruchu. (Ryglová, Burian, Vajčnerová, 2011)  

Mezi faktory, které ovlivňují přírodní atraktivity, řadíme reliéf, klima, 

hydrologické prvky, faunu a floru.  

Společenské atraktivity  

Jedná se o atraktivity, které byly vytvořeny člověkem a mají vzdělávací, poučný 

a zábavní charakter. Tyto atraktivity se dělí do tří skupin: 

 Kulturně-historické památky – prostřednictvím těchto památek účastníci 

cestovního ruchu poznávají architekturu, historii nebo kulturu daného 

území. Jedná se především o hrady, zámky, technické památky, městská 

centra nebo o památky lidové architektury.  

 Kulturní zařízení – do této kategorie se řadí dva druhy zařízení. Prvním 

druhem zařízení jsou galerie, muzea a knihovny a druhým jsou zařízení, 

která zajišťují kulturní akce, jako jsou divadla, amfiteátry nebo hudební 

sály.  

 Kulturní akce – zde se řadí akce typu hudebních, tanečních a filmových 

festivalů, poutí a karnevalů. Spousta těchto akcí je pořádána jako 

doplněk jiných památek.  

 Sportovní akce – jedná se o akce sportovního charakteru. Do této skupiny 

se řadí např. olympijské hry, různá sportovní mistrovství nebo jiná 

sportovní utkání.  

 Jiné akce – do jiných akcí se řadí události v podobě konferencí, 

kongresů, ale i pivních slavností. (Krulová, 2013) [4] 
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3.1.3 Realizační faktory 

Realizační faktory slouží k tomu, aby se cestovní ruch mohl vůbec realizovat. 

Tyto faktory se rozdělují na dopravní předpoklady a materiálně-technické předpoklady. 

Dopravní předpoklady zajišťují v cestovním ruchu přepravu osob na konkrétní místo. 

Na druhou stranu materiálně-technické předpoklady zajišťují ubytovací, stravovací, 

zábavní nebo sportovní zařízení, které uspokojují požadavky účastníků. (Krulová, 2013) 

3.2 Cestovní ruch  

Cestovní ruch je považován na celém světě za jedno z nejdůležitějších 

hospodářských odvětví a stal se trendem dnešního života. Díky současnému životnímu 

stylu cestuje po celém světě většina populace z různých důvodů. Každý člověk pochází 

z jiného kraje, z jiné země a každý má jinou motivaci k cestování. Někdo cestuje za 

kulturou a poznáním, za účelem rekreace a sportovních aktivit, druhý zas 

z náboženských důvodů. K velkému rozvoji cestování a cestovnímu ruchu přispěl nejen 

vývoj v politice, ekonomice a růst životní úrovně obyvatel, ale také rozvoj techniky 

v podobě moderních a rychlých letadel, komunikačních prostředků a automobilového 

průmyslu a bezpečnost světových regionů.  

Díky postavení cestovního ruchu jako jednoho z nejdůležitějších hospodářských 

odvětví na světě se stal cestovní ruch největším strůjcem pracovních příležitostí, vytváří 

spoustu možností s malými investicemi, zajišťuje rozvoj turistické infrastruktury, 

přispívá k regionálnímu rozvoji a k rozvoji obyvatel v daném regionu. Cestovní ruch 

vytváří tzv. multiplikační efekt, protože do odvětví cestovního ruchu zasahuje mnoho 

dalších hospodářských sektorů, jako jsou obchod, překladatelské služby, dopravní 

služby nebo stavebnictví. Kvůli zásahu multiplikačního efektu v oblasti cestovního 

ruchu vzniká spousta pracovních příležitostí, na které se vážou další a další pracovní 

místa.  

Cestovní ruch zajišťuje poznání mentality jiných národů, jejich zvyků a tradic, 

poznání prostředí, které je pro ně typické, jejich stylu života a poznání jejich kulturního 

a přírodního dědictví. (Kostková, 2013), (Ryglová, Burian, Vajčnerová, 2011) 
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3.2.1 Definice cestovního ruchu 

„Cestovní ruch vždy zahrnuje cestování, ale ne každé cestování je cestovním 

ruchem. Cestovní ruch zahrnuje rekreaci, ale ne každá rekreace je cestovním ruchem. 

Cestovní ruch se uskutečňuje ve volném čase, ale ne celý volný čas je věnován 

cestovnímu ruchu.“ (Pásková, Zelenka, 2012 s. 15.)  

Předchozí odstavec je pravým příkladem, že definovat cestovní ruch není 

jednoduché. V průběhu let se definic cestovního ruchu objevilo hned několik, protože 

každý autor chápe definici jinak. Mnoho autorů popisuje definici cestovního ruchu dle 

vědní disciplíny, podle které je cestovní ruch zkoumán. (Ryglová, Burian, Vajčnerová, 

2011) 

První definicí cestovního ruchu pocházející z roku 1941 popisují Kapfr  

a Hunzikera „jako souhrn jevů a vztahů, které vyplívají z cestování nebo pohybu osob, 

přičemž místo pobytu není trvalým místem bydlení a zaměstnání“. (Ryglová, Burian, 

Vajčnerová, 2011, s. 18) 

Stěžejní událostí, kde došlo k definování pojmu cestovní ruch a dalších 

používaných pojmů z oblasti cestovního ruchu, byla konference Světové organizace 

cestovního ruchu UNWTO, která se konala roku 1991 v Ottavě. (Rýglová, Burian, 

Vajčnerová, 2011)  

Dle Světové organizace cestovního ruchu se cestovním ruchem rozumí „činnost 

osoby cestující na přechodnou dobu do místa ležící mimo její běžné prostředí (místo 

bydliště), a to na dobu kratší než je stanovená, přičemž hlavní účel cesty je jiný než 

výkon výdělečné činnosti v navštíveném místě“. (Hesková, 2006, s. 11) 

Ve Výkladovém slovníku cestovního ruchu Pásková a Zelenka (2012, s. 83) 

definují cestovní ruch jako „komplexní společenský jev, souhrn účastníků cestovního 

ruchu, souhrn procesů budování a provozování zařízení se službami pro účastníky 

cestovního ruchu včetně souhrnu aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajišťují, 

aktivit spojených s využíváním, rozvojem a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn 

politických a veřejně správních aktivit a reakce místní komunity a ekosystému na 

uvedené aktivity.“  
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3.2.2 Základní pojmy cestovního ruchu 

Účastník 

Účastníkem je osoba, která ve svém volném čase cestuje a pobývá dočasně v místech 

mimo své bydliště za účelem uspokojit své potřeby pomocí statků cestovního ruchu.  

Dělení účastníků: 

 Návštěvník – je osoba, která vykonává cestu na jiné místo než je 

návštěvníkovo trvalé bydliště a důvodem cesty není výdělečná činnost. 

Taková osoba v místě návštěvy nepobývá déle než 12 měsíců. 

 Turista – je jakákoliv osoba, která cestuje do míst mimo své trvalé bydliště 

na dobu minimálně 24 hodin a v daném místě přespí alespoň jednu noc  

a zároveň zde nesmí strávit více než 1 rok. 

 Výletník – je osoba, která cestuje na jiné místo než je její trvalé bydliště a na 

rozdíl od turisty v místě nepřenocuje a netráví zde více jak 24 hodin.  

 Rezident – jedná se o stálého obyvatele, kterého můžeme rozdělit do dvou 

skupin. V mezinárodním cestovním ruchu jde o osobu, která v daném státě 

žije minimálně 1 rok a v domácím cestovním ruchu je to osoba, která 

v určitém místě pobývá alespoň 6 měsíců. (Ryglová, Burian, Vajčnerová, 

2011) 

Realizátoři 

Realizátoři cestovního ruchu jsou všechny osoby, které jsou nějakým způsobem 

součástí cestovního ruchu. Nejedná se jen o návštěvníky, turisty nebo výletníky, ale také 

o osoby nebo instituce, které vytvářejí služby v cestovním ruchu nebo mají na starost 

bezpečnost. (Wahla, 2010) 

Destinace 

Důležitým pojmem je také slovo destinace, které obecně znamená cíl cesty nebo 

konkrétní místo navštívené účastníkem. Destinace je tedy cílová oblast cestovního 

ruchu. V užším smyslu je destinace považována za určité místo v daném regionu, které 
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se vyznačuje nabídkou atraktivit a kvalitní infrastrukturou a v širším smyslu se jedná  

o stát, kde se vyskytuje velký počet atraktivit, služeb a neustále se zde koncentruje 

hojný počet návštěvníků. (Pásková, Zelenka, 2012) 

Návštěvnost konkrétní destinace závisí na třech pravidlech: 

a) Umístění jednotlivých atraktivit v dané destinaci by mělo být 

nerovnoměrné, 

b) Čím význačnější atraktivita se v destinaci nachází, tím je destinace pro 

návštěvníky lákavější 

c) Destinace by se měla lišit od rodného místa návštěvníka. (Wahla, 2010) 

Turistický region 

Českou republiku můžeme rozdělit do 15 turistických regionů, kde každý region 

má svá specifika. Turistický region představuje část území, které se odlišuje jednak 

geografickým, tak i sociálním charakterem. Pro každý turistický region je 

charakteristický jistý druh cestovního ruchu, který jednotlivé území daného regionu 

spojuje, ale také diferencuje od sousedních regionů. Cílem turistických regionů v České 

republice je především prezentace oblastí dané země v zahraničí a podpora domácího 

cestovního ruchu. 

Jedním významným turistickým regionem v České republice je region Střední 

Morava, ve kterém se nachází město Olomouc, důležité centrum cestovního ruchu na 

Moravě. [1]  

3.2.3 Význam cestovního ruchu 

Cestovní ruch má obrovský význam v ekonomice světa a v hospodářství 

každého státu. V některých zemích se cestovní ruch stal hlavním zdrojem příjmu 

obyvatel, a to především v rozvojových zemích. Největší rozmach zaznamenal ve 20. 

století a trvá do dnes. V dnešní době je cestovní ruch součástí životního stylu spousty 

lidí, především z vyspělých států.  
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Přínosy cestovního ruchu se rozdělují dle následujících stanovisek: 

 Ekonomické stanovisko – zde zejména patří vytváření nových pracovních 

míst, růst řemesel, rozvoj podnikatelské činnosti, příjmy do místních 

rozpočtů, růst investic např. v podobě budování dopravní infrastruktury 

nebo zvyšování konkurenceschopnosti 

 Sociální stanovisko – vyjadřuje přínosy cestovního ruchu v podobě 

zvyšování kvality a životní úrovně obyvatel, udržování místních tradic, 

folklóru a zkvalitňování veřejných služeb 

 Environmentální stanovisko – představuje přínosy v podobě ochrany 

stálosti životního prostředí, jako např. růst ohleduplnosti návštěvníků 

k životnímu prostředí 

Cestovní ruch je velkým zdrojem zisků, ale jako každé podnikání jsou 

s cestovním ruchem spojena rizika a negativní jevy, které se odráží v podobě 

ohrožování životního prostředí. Škody vzniklé na životním prostředí vznikají zejména 

díky velkému množství návštěvníků a díky jejich chování. Spousta návštěvníků 

znečišťuje faunu a flóru, vodstvo, zakládají požáry nebo poškozují památky. Další 

riziko cestovního ruchu může nastat díky zásahům jednotlivých kultur do jiných, čímž 

mohou být ohroženy místní tradice a způsob života místních obyvatel. [2] 

3.3 Typologie cestovního ruchu  

Existuje spousta nejrůznějších specifik jak rozdělit a správně definovat druhy  

a formy cestovního ruchu. Důvodem typologie je vytvořit určitý systém charakteristiky 

cestovního ruchu z mnoha účelů, který by mohl sloužit k marketingu, vytváření různých 

statistik nebo ke tvorbě nových produktů. (Ryglová, Burian, Vajčnerová, 2011) 

3.3.1 Druhy cestovního ruchu  

Druhy cestovního ruchu se rozdělují dle jevového průběhu cestovního ruchu  

a způsobu realizace, které závisí na geografických, společenských, ekonomických  

a jiných předpokladech. Druhy cestovního ruchu se dělí následovně: (Kostková, 2013) 
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a) Podle vztahu k platební bilanci 

 Domácí cestovní ruch – součástí jsou osoby, které mají trvalé bydliště 

v určitém státě, ve kterém cestují a nepřekročí jeho státní hranice. Vzhledem 

k platební bilanci se jedná o domácí spotřebu.  

 Zahraniční cestovní ruch – součástí jsou osoby, které překračují státní 

hranice. Do tohoto druhu cestovního ruchu patří aktivní cestovní ruch  

a pasivní cestovní ruch. Aktivní cestovní ruch je takový, ve kterém cizinci 

přijíždí do určité destinace státu a v pasivním cestovním ruchu tuzemští 

turisté cestují do zahraničí. 

 Tranzitní cestovní ruch – jedná se o osobu, která projíždí územím 

určitého státu do státu jiného a to většinou bez toho, aby zde přenocovala. 

Také se může jednat o pohyb osob na letišti, pokud jejich letadlo má 

v daném státě mezipřistání. 

b) Podle místa 

 Vnitřní cestovní ruch – součástí je cestování tuzemských turistů ve 

vlastním státě a cestování zahraničních turistů v daném státě. 

 Národní cestovní ruch – představuje vycestování tuzemských obyvatel 

do určité země.  

 Mezinárodní cestovní ruch – jedná se o všechny aktivity cestovního 

ruchu, kdy turisté překračují státní hranice. 

c) Podle způsobu financování 

 Volný cestovní ruch – účastník cestovního ruchu si celý pobyt a všechny 

výdaje spojené s cestováním hradí sám dle ceny, která je stanovená. 

 Vázaný cestovní ruch – jedná se převážně o cestování, kdy účastník musí 

 splnit určité podmínky, jako je například členství v nějaké organizaci, 

kdy část jeho cesty je placena danou organizací nebo se jedná o dětské  

a lázeňské pobyty.  
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d) Podle délky pobytu  

 Krátkodobý cestovní ruch – jedná se o dobu, kdy osoba přenocuje 

v daném místě maximálně 3 noci. 

 Dlouhodobý cestovní ruch – osoba stráví v daném místě dobu delší jak 3 

noci. 

e) Podle zabezpečení cesty 

 Organizovaný cestovní ruch – cestu osob zprostředkovávají cestovní 

kanceláře nebo cestovní agentury 

 Neorganizovaný cestovní ruch – cestování a služby s ním spojené si 

účastník zajišťuje individuálně. 

f) Podle počtu účastníků 

 Individuální cestovní ruch – účastník cestovního ruchu cestuje sám nebo 

s rodinou. 

 Kolektivní cestovní ruch – jedná se o cestování většího počtu osob. 

g) Podle ročního období 

 Sezónní cestovní ruch – jde převážně o zimní a letní období, kdy spousta 

lidí cestuje a díky tomu návštěvnost destinací a nabídka služeb roste. 

 Mimosezónní cestovní ruch – jde o období klesající návštěvnosti dané 

destinace a služeb.  

h) Podle vlivu na životní a sociokulturní prostředí 

 Tvrdý cestovní ruch – jde o masový cestovní ruch, kdy investoři neberou 

ohled na environmentální a sociokulturní prostředí daného místa. 

 Měkký cestovní ruch – cestovní ruch se snaží získat rovnováhu mezi 

zisky a ztráty v environmentálním a sociokulturním prostředí určitého místa. 

(Ryglová, Burian, Vajčnerová, 2011) 

3.3.2 Formy cestovního ruchu 

Formy cestovního ruchu se odvozují od potřeb účastníků cestovního ruchu. 

Můžeme definovat dvě formy cestovního ruchu. Základní formy cestovního ruchu 
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vyjadřují nejrozmanitější potřeby účastníků a specifické formy plní jejich konkrétní 

přání. (Kostková, 2013)  

a) Základní formy cestovního ruchu 

 Rekreační cestovní ruch – podílí se na něm nejvíce obyvatel, protože 

přispívá k regeneraci jak fyzických, tak psychických sil člověka. Provádí se 

v rekreačním prostředí, které může být rozmanité podle vkusu jednotlivých 

účastníků. Jedná se především o zahradničení, chalupaření nebo příměstskou 

rekreaci. 

 Kulturně poznávací ruch – zahrnuje poznání kultury, historie, zvyků  

a tradic dané oblasti či daných národů. Jedná se především o návštěvy hradů 

a zámků, galerií a muzeí, festivalů nebo kulturní krajiny. Dále do kulturně 

poznávacího ruchu řadíme cestovní ruch spojený s náboženskými, 

vzdělávacími a společenskými motivy.  

 Sportovně-turistický cestovní ruch – jedná se o cestovní ruch, který je 

spojen s aktivním odpočinkem a zájmy účastníků. Patří zde cykloturistika, 

horská turistika, vodní turistika, pěší turistika nebo se může jednat pouze  

o účast na sportovních akcích.  

 Léčebný a lázeňský cestovní ruch – je zaměřený na rehabilitaci, prevenci, 

rekonvalescenci nebo na následnou léčbu po nemocích či operacích. Tento 

typ cestovního ruchu se realizuje především v lázních nebo zdravotních 

střediscích. (Kostková, 2013), (Ryglová, Burian, Vajčnerová, 2011) 

b) Specifické formy cestovního ruchu 

Specifické formy cestovního ruchu uspokojují neobvyklé potřeby nejrůznějších 

segmentů. Tyto potřeby se stále vyvíjejí podle nejnovějších trendů v cestovním ruchu. 

Mezi specifické formy cestovního ruchu lze zařadit cestovní ruch rodinný, mládežnický, 

seniorský, náboženský, gastronomický, incentivní a kongresový, venkovský, kterého je 

součástí agroturistika, městský, karavanový, golfový, nákupní nebo rybolov. (Ryglová, 

Burian, Vajčnerová, 2011 
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3.4 Politika cestovního ruchu 

 Od pradávna do počátku 20. století byl cestovní ruch neomezený pro všechny 

jeho účastníky, tzn., že nikdo nebyl omezován nikým, jen svými tužbami a potřebami. 

Díky pozdější hospodářské krizi a válkám však došlo k nutnosti usměrňovat cestovní 

ruch. Začaly vznikat zájmové organizace a různá sdružení cestovního ruchu. 

Politika cestovního ruchu by se dala chápat jako podpora a tvorba cestovního 

ruchu, která je ovlivňována různými společenstvy. Do těchto společenství patří stát, 

obce, svazy a sdružení neboli asociace. (Kostková, 2013) Mezi tyto společenství 

v České republice patří:  

Ministerstvo pro místní rozvoj  

Úkolem Ministerstva pro místní rozvoj je formování koncepčních, legislativních 

a metodických podmínek, tvorba návrhů na využití strukturálních fondů a usměrňování 

mezinárodních aktivit z důvodu rozvoje cestovního ruchu.  

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism 

Česká centrála cestovního ruchu byla založena Ministerstvem pro místní rozvoj, 

aby propagovala ČR jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.  Jedná se o příspěvkovou 

organizaci, která nejen propaguje ČR jako celek, ale také se stará o propagaci 

jednotlivých oblastí cestovního ruchu, jako je např. kongresový a incentivní cestovní 

ruch, který je orientován do regionů v České republice a zajišťuje tím zvyšování jejich 

návštěvnosti. Dále CzechTourism spolupracuje při tvorbě sjednocení turistického 

informačního systému ČR se školami a výzkumnými institucemi a také 

s regiony, orgány samosprávy a státní správy.  

Na regionální úrovni patří cestovní ruch do pravomoci krajských úřadů, které 

mají zejména na starost schvalování plánů ohledně rozvoje cestovního ruchu v kraji  

a kontrolují, zda byly tyto realizovány. Na místní úrovni patří cestovní ruch do 

pravomoci měst a obcí. (Kostková, 2013) 
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3.5 Městský cestovní ruch  

V městském cestovním ruchu hraje hlavní roli návštěva města, jak už 

krátkodobá tak dlouhodobá, a to z důvodu poznání a získání nových zážitků. Městský 

cestovní ruch se dále propojuje s dalšími formami cestovního ruchu jako je kongresový 

cestovní ruch, nákupní, zdravotní nebo kulturní. Současným trendem v tomto typu 

cestovního ruchu jsou „city breaks“. Jedná se o krátkodobé návštěvy známých měst, 

které se realizují v podobě leteckého nebo autobusového víkendového zájezdu. 

Město nabízí nejen kulturní a historické památky, architektonická a umělecká 

díla, ale také umožňuje poznat život typický v určitém městě. Neobvyklou skupinou 

v městském cestovním ruchu jsou lidé, kteří jsou schopni cestovat do měst po celém 

světě kvůli návštěvě nočních klubů nebo také za účelem sexuální turistiky. (Ryglová, 

Burian, Vajčnerová, 2011), (Hesková, 2011)  

Pro rozvoj města a cestovního ruchu v něm je důležité, aby město mělo 

výhodnou dopravní dostupnost, ubytovací a stravovací prostory, nákupní možnosti  

a kulturní a společenské události. Pro spokojenost návštěvníků města věnují pozornost 

budování parkovišť a pěších zón, neustálé rekonstrukci pamětihodností a vylepšování 

průvodcovských a informačních služeb. (Hesková, 2011).  

V neposlední řadě je pro město důležitá jeho propagace. Město musí nabídnout 

co je pro něj specifické a typické a tím přesvědčit návštěvníky k pobytu či návštěvě  

a zanechat v paměti vzpomínky, kvůli kterým by se návštěvník do města rád vracel. 

(Foret a kolektiv, 2014) 
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4 CHARAKTERISTIKA MĚSTA OLOMOUCE 

Olomouc je statutární město, které se nachází přímo v srdci Moravy, v oblasti 

zvané Haná. Již od pradávna byla Olomouc považována za královské město, které bylo 

pro české země velmi významné nejen svou výhodnou polohou, ale také svými 

rozmanitými řemeslnými, kulturními i duchovními tradicemi a především druhou 

založenou univerzitou na našem území. Olomouc se tedy stala významným centrem 

cestovního ruchu na střední Moravě a neustále je díky jejím atraktivitám velkým 

lákadlem turistů, ale i drobných živnostníků. [5] 

4.1 Historie 

Město Olomouc začalo vznikat na počátku 8. století, kdy Slované přenesli jejich 

hradiště na Olomoucký kopec. Olomoucký kopec je tvořen třemi vrcholy. Prvním 

vrcholem je Svatováclavské návrší, na kterém byl v 11. století postaven Olomoucký 

hrad, druhým vrcholem je Svatopetrské návrší s kostelem sv. Petra a třetím 

Svatomichalské návrší s kostelem sv. Michala. Prvním panovníkem vládnoucím 

severovýchodní polovině Moravy a zakladatelem moravského biskupství byl kníže 

Vratislav.  

Založení města Olomouce se datuje od roku 1253, kdy se Olomouc stala 

královským městem a to i přes neustálé soupeření o toto postavení s Brnem. V roce 

1306 byl v Olomouci zavražděn poslední Přemyslovec, král Václav III. Po jeho smrti na 

český trůn nastoupili Lucemburkové a roku 1314 byla Olomouc oficiálně označena za 

hlavní město Markrabství moravského. Olomouc se stala centrem obchodu a díky 

povýšení na královské město měla i svá privilegia.  

V roce 1566 byla ve městě založena jezuitská akademie, která se v roce 1573 

stala druhou nejstarší univerzitou v českém království. Město vzkvétalo a neustále se 

v něm něco budovalo. Ve městě přibyla spousta nových gotických a renesančních 

staveb jako jsou radnice s orlojem, farní kostely, kláštery nebo městská opevnění.  
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V dobách třicetileté války bylo město obsazeno Švédy. Díky tomuto obsazení 

ztratilo město své postavení a na jeho místo nastoupilo město Brno. Třicetiletá válka se 

na Olomouci podepsala. Dřív krásné renesanční město bylo v troskách. 

V letech 1680-1754 se začalo město opět budovat. Vznikl význačný barokní 

program, který měl městu pomoci získat zpět svoji krásu. Začala se budovat triumfální 

cesta, která se táhla napříč města až po Svatováclavské návrší. Postupem času se 

budování barokní výzdoby rozšířilo do dalších částí města. Roku 1754 dosáhla výzdoba 

města svého úspěchu. Od začátku programu se ve městě vybudovalo pět barokních 

kašen, což bylo dovršeno výstavbou Čestného sloupu Nejsvětější trojice.  

V roce 1777 se konalo povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství. 

Téhož roku město začalo opět ztrácet na svém postavení, což se projevilo stěhováním 

univerzity do Brna. O pár let později se do Olomouce univerzita vrátila, ale jen jako 

akademické lyceum.  

Během 19. století nebylo v Olomouci přijatelné prostředí pro průmysl, jelikož 

město bylo stále opevněné hradbami. Tento fakt vedl k pozdějšímu stržení hradeb. Díky 

zbourání městských hradeb se v okolí města začaly stavět průmyslové podniky a také 

předměstské osady. V té době v Olomouci žilo 15 000 obyvatel a převážně Němci. 

Po vzniku Československa v Olomouci žila již většina obyvatel českého původu. 

V důsledku 1. a 2. světové války se v Olomouci opět zastavil růst průmyslu a bylo 

zničeno hodně historických a kulturních památek, jako byl například olomoucký orloj. 

Po válce získal orloj novou podobu díky Karlu Svolinskému a na okraji města se začali 

budovat průmyslové zóny a sídliště. (Mlčák, Dolejší, Potůček, 2011) [6] 

4.2 Profil města  

Olomouc se nachází v Hornomoravském úvalu, kde dochází k soutoku řek 

Moravy a Bystřice. Ve východní části města protéká řeka Morava, která postupně sebou 

přibírá řeku Bystřici. Sever města lemuje chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví 

spolu s přírodními rezervacemi Plané loučky a Chomutovské jezero. Olomouc má 
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celkem 26 městských částí, které však působí spíše příměstským dojmem a to díky 

tomu, že jsou od města odděleny úrodnými poli, které k oblasti Haná patří.  

Oblast Haná, v jejímž středu leží město Olomouc, je jedna z nejteplejších oblastí 

v České republice. Klimatické podmínky zde nedosahují žádných extrémních výkyvů. 

Podnebí je mírné. V letních měsících se teplota vzduchu pohybuje okolo 25 °C, ale 

mohou se objevit i nadprůměrné teploty. Zimní měsíce jsou naopak velmi mírné. 

Olomouc je tedy vhodná pro návštěvu v jakémkoliv ročním období. [7] [8] 

Město Olomouc se řadí na 6. místo v žebříčku největších měst v České republice 

s rozlohou 10 333 ha. Obyvatelé města Olomouce tvoří 43 % obyvatel okresu Olomouc. 

Počet obyvatel se během několika let neustále měnil. Do roku 1991 počet obyvatel ve 

městě rostl, od roku 1992 počet obyvatel neustále klesá. Zatímco v roce 1991 žilo 

v Olomouci 105 990 obyvatel, k 1. 1. 2015 již jen 101 657 obyvatel. Důsledkem úbytku 

počtu obyvatel je migrace obyvatel, tedy stěhování lidí na venkov či do jiného města za 

pracovními příležitostmi. [9] 

Olomouc se v roce 2001 stala krajským městem Olomouckého kraje, který se 

skládá z pěti okresů: Prostějov, Přerov, Šumperk, Jeseník a Olomouc. Díky postavení 

Olomouce jako krajského města zde sídlí důležité instituce v podobě Krajského úřadu, 

Vrchního soudu, University Palackého nebo Olomouckého arcibiskupství. [10] [11] 

Velký vliv na rozvoj města má Univerzita Palackého, která byla založena v 16. 

století, tudíž je po Karlově univerzitě v Praze druhou nejstarší univerzitou v České 

republice. Univerzita Palackého se skládá z osmi fakult, které jsou rozmístěny po celém 

městě. Na univerzitě studuje přes 24 000 studentů, kteří tvoří pětinu obyvatel města. 

[12] 
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4.3 Turistická infrastruktura  

4.3.1 Dopravní infrastruktura  

Pro Olomouc je velkou výhodou její poloha. Díky její poloze zde má velký 

význam dopravní infrastruktura. Olomouc je dostupná jak vlakem, tak autem či 

autobusem. Mimo jiné v Olomouci existuje i lodní a letecká doprava, která 

v současnosti patří spíše k turistickým atrakcím.  

Železniční doprava 

Olomouc je důležitým dopravním uzlem a železničním centrem Olomouckého 

kraje. Zajišťuje dopravu do pěti největších měst v kraji a přímý vlakový spoj do 

hlavního města České republiky, Prahy, Brna či Ostravy. V Olomouci fungují linky 

osobních železničních dopravců společností ČD, REGIO JET a LEO Express.  

Vlakové nádraží v Olomouci patří k nejfrekventovanějším nádražím v České 

republice. Denně se na vlakovém nádraží vystřídají desítky tisíc cestujících. To se 

odrazilo na vzhledu nádraží i na vytíženosti železniční trati. Proto v roce 2013 započala 

rekonstrukce vlakového nádraží a modernizace kolejišť, která má skončit v roce 2015. 

Hlavním cílem celé rekonstrukce je, aby železniční doprava v Olomouci splňovala 

všechny technické požadavky a zvýšila komfort cestujících. Dalším cílem rekonstrukce 

je zvýšení traťové rychlosti na 160 km/hod a následně zkrácení jízdní doby přes město 

Olomouc. [13] [14] 

Vlakové nádraží má ve městě výhodnou polohu. Nachází se jednak nedaleko 

centra měst, ale i nedaleko autobusové nádraží, které je propojeno s vlakovým nádražím 

podchodem. Lidé se tak do centra dostanou chůzí během 20 minut nebo MHD, která 

jede do centra města okolo 10 minut.  

Silniční doprava 

Olomouc leží na významné mezinárodní silnici E462, která propojuje Polsko, 

Moravu a Rakousko. Olomouc je také součástí dálniční sítě. Z Olomouce se po dálnici 
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dá dostat do Prostějova, Ostravy a Hradce Králové, dále pak po dokončení dálnice D1 

do Brna a následně i do Prahy. 

Městská hromadná doprava Olomouc 

Doprava ve městě Olomouci vznikla v roce 1845, kdy koněspřežná vozidla tzv. 

omnibusy přepravovala cestující z vlakového nádraží do centra města. Tento způsob 

přepravy byl v roce 1899 nahrazen v té době moderními tramvajemi. O několik let 

později byla doprava v Olomouci obohacena o autobusové spoje, přičemž se stala 

prvním městem na Moravě, které vlastnilo autobusovou dopravu. V roce 1997 vznikl 

Integrovaný dopravní systém Olomoucka. [15] 

V Olomouci je vybudována 39 km dlouhá tramvajová síť, na které je 

provozováno 7 tramvajových linek a 284 km dlouhá autobusová síť, na které jezdí 23 

autobusových linek. Každý rok městská hromadná doprava v Olomouci přepraví až 58 

miliónů cestujících. V roce 2014 oslavila městská hromadná doprava v Olomouci 115 

let od založení. [16] 

Letiště Olomouc 

Vnitrostátní letiště Olomouc se nachází 3,8 km od centra města Olomouce 

v části zvané Neředín. V minulosti bylo letiště velmi frekventované, především 

v období první a druhé světové války, kdy letiště mohlo využívat jak vojsko, tak  

i civilisté. V dnešní době není letiště přizpůsobeno dopravním ani nízkonákladovým 

letadlům a proto slouží pouze pro provoz kluzáků, vrtulníků, ultralehkých letadel, 

horkovzdušných balónů a vzducholodí. Mnohé z těchto dopravních prostředků mohou 

využít i turisté, kteří chtějí vidět Olomouc z ptačí perspektivy a odvést si odtud 

nezapomenutelný adrenalinový zážitek.  

Nejbližší dopravní a rovněž mezinárodní letiště je v 75 km vzdáleném Brně  

a v Ostravě, která je vzdálená 90 km. Díky propojení Brna a Ostravy s Olomoucí 

pomocí železničních tratí nebo rychlostních komunikací se na letiště ve zmíněných 

městech dá dostat celkem bez problémů a za krátkou dobu. [17] [18] 
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4.3.2 Ubytovací infrastruktura  

Turisté při návštěvě města vyhledávají taková ubytovací zařízení, která by 

vyhovovala jejich požadavkům. Někdo dá přednost drahému luxusu a komfortu, někdo 

se spokojí se skromným a finančně nenáročným ubytováním. Olomouc nabízí ubytování 

pro všechny náročné i nenáročné cestovatele v luxusních hotelech, penzionech, 

hostelech a ubytovnách. 

V Olomouci se nachází 6 luxusních čtyřhvězdičkových hotelů, které uspokojí 

požadavky náročnějších klientů. Mezi nimi jsou i dva hotely, které jsou přizpůsobeny 

kongresovému cestovnímu ruchu. Dále se v Olomouci nachází 10 tříhvězdičkových 

hotelů a 3 hotely s méně jak třemi hvězdičkami. Penzionů je ve městě hned několik. Od 

čtyřhvězdičkových až po penziony, které jsou vhodné pro méně náročné turisty.  

Počet turistů, kteří v Olomouci přenocují, stále narůstá. V prvním pololetí roku 

2013 přenocovalo v Olomouci 74 527 turistů a v prvním pololetí roku 2014 město 

zaznamenalo nárůst na 89 656 turistů. Nejvíce přenocovaných zahraničních turistů bylo 

z Ruska (3 694) a z Německa (3 113). [19] [20] 

4.3.3 Stravovací infrastruktura  

Návštěvníci města Olomouce mají velký výběr ze stravovacích zařízení, ve 

kterých mohou zažít pravý kulinářský zážitek a také mají příležitost ochutnat 

moravskou kuchyni.  

Při návštěvě Olomouce by žádný turista neměl zapomenout ochutnat pravé 

Olomoucké tvarůžky. Vyhlášenou restaurací, která se specializuje na tradiční 

moravskou kuchyni a ve které se připravují zmíněné Olomoucké tvarůžky, je právě 

Moravská restaurace, koncipovaná v selském stylu. Dalším zařízením specializujícím se 

na Olomoucké tvarůžky je Tvarůžková cukrárna, nabízející nejrůznější tvarůžkové 

speciality. Pro milovníky tradiční české kuchyně a dobrého piva je v Olomouci zřízena 

restaurace Potrefená husa, která se nachází i v dalších městech České republiky. Taktéž 

restaurace U Červeného volka je vyhlášena pro svou českou a moravskou kuchyni  

a také pro svůj ojedinělý interiér, který zdobí sbírky starožitností. Zajímavou restaurací 
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je restaurace Podkova, která nabízí svým zákazníkům za jednotný poplatek sníst 

neomezené množství nabízených pokrmů. [21] [22] 

Ve městě se nacházejí také restaurace, které se specializují na mezinárodní 

gastronomii. Nechybí zde ani italská, řecká nebo v současné době velmi oblíbená 

japonská kuchyně. Okraj centra města je lemován historickými hradbami, kde se 

nachází mnoho barů, hospůdek a klubů, které jsou otevřené až do rána. Olomouc se 

taktéž zavděčí milovníkům dobré kávy, čaje, piva i vína v místních podnicích. 

(Statutární město Olomouc, 2011) 

4.3.4 Nákupní zóny 

V dnešní době se nakupování stalo oblíbenou aktivitou a díky tomu i důležitou 

součástí cestovního ruchu. Lidé jsou schopni kvůli nákupům cestovat i několik desítek 

kilometrů a strávit touto aktivitou celý den. K tomuto celodennímu nakupování slouží 

především nákupní centra, která jsou přizpůsobena k tomu, aby zde zákazník mohl 

strávit celý den. Olomouc je město, které je přímo rájem pro milovníky nakupování.  

V Olomouci se nachází pět nákupních center, která jsou strategicky velmi dobře 

rozmístěna po celém městě. Dvě nejnovější nákupní centra se nacházejí přímo ve středu 

města. Jedním z nich je i největší nákupní centrum v Olomouckém kraji, Galerie 

Šantovka. Galerie Šantovka má desítky módních i sportovních obchodů, kavárny  

a restaurace, multikino, divadlo a mnoho dalších. V určitých časových intervalech 

probíhají v nákupním centru různé tematické akce nebo výstavy, které slouží jako 

zpestření dne zákazníkům. Druhým nákupním centrem ve středu města Olomouce, které 

vzniklo po rekonstrukci a modernizaci obchodního domu Prior, je Galerie Moritz. 

Nejstarším nákupním centrem v Olomouci je Olympia Olomouc, která se nachází blízko 

dálnice na Ostravu. Nákupní centrum připomíná venkovskou stavbu s větrným mlýnem 

a zachovává tak ducha oblasti Hané. Na opačném konci města se nachází Olomouc 

City, které je situováno nedaleko dálnice na Hradec Králové. Posledním nákupním 

centrem je Obchodní centrum Haná, které se nachází blízko olomouckého aquaparku.  
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4.3.5 Sportovní využití ve městě 

Olomouc není jen město plné památek, ale také město sportu. Nachází se zde 

několik parků plných cestiček a cyklostezek, které jsou přizpůsobeny vybraným 

sportovním aktivitám jako je cyklistika, nordic walking nebo in-line bruslení. Město 

také nabízí sportování ve specializovaných areálech a sportovních zařízeních pro 

vyznavače raketových sportů, minigolfu, bowlingu, plavání či fitness. V příměstských 

částech Olomouce jsou vybudovány stáje, které potěší každého milovníka agroturistiky.  

Olomouc nabízí sportovní vyžití nejen pro pasivní a aktivní sportovce, ale je 

také ideálním místem pro všechny vyznavače adrenalinových sportů.  

Aquapark Olomouc 

Aquapark Olomouc se nachází v blízkosti nákupního centra Haná, poblíž 

výpadovky na Brno. Je dobře přístupný automobilem, autobusem či tramvají. Aquapark 

je přístupný celoročně díky vnitřnímu a vnějšímu areálu. V areálu jsou pro návštěvníky 

připraveny odpočinkové zóny, relaxační vodní atrakce, masáže, sauny, skluzavky či jiné 

atrakce v podobě tobogánů. Pro nadšence adrenalinu se ve vnitřním areálu nachází 

tobogán měřící 123 metrů anebo vodní trychtýř zvaný space-bowl. [23] (Statutární 

město Olomouc, 2011)  

Návštěvnost Aquaparku se od roku 2009 razantně zvýšila. V roce 2011 dosáhla 

návštěvnost nejvyššího bodu a to 220 716 osob. Z Tab. 4.1 lze jasně vyčíst, že 

následující rok návštěvnost klesla. Růst opět začala až od roku 2013.  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet návštěvníků 
147 916 

 

191 763 

 

220 716 

 

180 297 

 

185 681 

 

196 614 

 

Tabulka 4.1 Statistika návštěvnosti Aquaparku Olomouc za období 2009-2014 [vlastní zpracování dle 

poskytnutých materiálů od Krajského úřadu Olomouc] 
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Lanové centrum Proud 

Lanové centrum je ideálním místem pro návštěvníky, kteří milují výšky  

a adrenalin v krvi. Ve venkovním areálu se nachází 10 nízkých a 15 vysokých lanových 

překážek, kde vysoké lanové překážky dosahují výše 8 metrů. Centrum dále nabízí 

lanovky, skoky a lezeckou stěnu. [26] [27] 

Plavby na raftu 

Město nabízí svým návštěvníkům jedinečnou možnost poznávat netradičně 

historickou Olomouc a přitom se věnovat sportu. Plavba na raftu po řece Moravě trvá 

přibližně tři hodiny a během této doby návštěvník spatří krásu Bezručových sadů, 

Pravoslavného kostela nebo katedrály sv. Václava. Největším zážitkem je noční plavba, 

kolem památek osvětlených lampióny. [24] [25] 

Mezi další sportovní a adrenalinové aktivity, které město nabízí svým 

návštěvníků, patří: laser game, tandemové seskoky, paragliding, horolezecké stěny  

a další.  

4.3.6 Olomouc region Card 

Město Olomouc připravilo pro návštěvníky města a regionu Střední Morava 

výhody v podobě Olomouc region Card. Jedná se o turistickou slevovou kartu, která za 

jednorázový poplatek dovoluje jeho nositeli navštívit zdarma 78 nejpřitažlivějších míst, 

jako jsou hrady, zámky, muzea nebo galerie a také dovoluje čerpat slevy na 101 místech 

v regionu Střední Morava.  

Olomouc region Card také zajišťuje svým nositelům městskou hromadnou 

dopravu ve městě zdarma. Díky tomu turisté šetří svůj čas a místo hledání automatů na 

lístky mohou již poznávat Olomouc. Dalšími výhodami jsou slevy na ubytování  

a stravování, které se většinu pohybují okolo 15 %.  

Cena slevové karty na 48 hodin činí pro dospělého 240 Kč a pro dítě 120 Kč. 

Dále lze slevovou kartu zakoupit na 5 dní, kdy cena pro dospělého je 480 Kč a pro dítě 

240 Kč.  
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Turistické slevové karty Olomouc region Card a projekt nesoucí stejný název 

vytvořilo město Olomouc pro podporu a rozvoj cestovního ruchu. Tento projekt, který 

vznikl v roce 2005, se stal okamžitě pro Olomouc a region Střední Morava velkým 

přínosem, ze kterého neprofituje jen město, ale především jeho návštěvníci. [28] [29] 

[30] 

4.4 Společenské atraktivity 

4.4.1 Kulturní a historické památky 

Olomouc již od svých počátků procházela významným kulturním a historickým 

vývojem a díky tomu se stala druhou největší městskou památkovou rezervací v České 

republice. Město je již tisíc let největším duchovním centrem Moravy plné 

impozantních kostelů, chrámů a dalších církevních památek. Dominantou mezi 

památkami v Olomouci je sloup Nejsvětější Trojice, který je zároveň památkou 

zařazenou v UNESCO. (Statutární město Olomouc, 2011) 

Sloup Nejsvětější Trojice 

Monumentální sloup Nejsvětější Trojice se nachází na Horním náměstí a od roku 

2000 je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Jedná se největší sousoší 

v barokním stylu v Evropě. [60] 

Když v letech 1714-1716 zasáhla Moravu morová epidemie, město to hrozně 

zasáhlo. Proto se místní rozhodli postavit sloup jako projev vděčnosti za ukončení 

morové epidemie. Stavba sloupu, na kterém se podíleli obyvatelé Olomouce, započala 

v roce 1717 pod vedením kameníka Václava Rendera, který se však konce stavby 

nedožil. Výzdobu sloupu tvoří šest reliéfů apoštolů, dvanáct figur světlonošů a osmnáct 

soch světců. Ve střední části sloupu se nachází sousoší Nanebevzetí Panny Marie  

a sousoší Nejsvětější Trojice, které jsou pozlacené. V roce 1754 byla stavba 

35metrového sloupu ukončena a 9. září téhož roku vysvěcena za přítomnosti císařovny 

Marie Terezie a jejího manžela. [31] [32] 
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Obrázek 4.1 Sloup Nejsvětější Trojice [vlastní zpracování] 

Olomoucký hrad  

Poprvé se o Olomouckém hradu dovídáme v roce 1055, kdy o něm napsal 

kronikář Kosmas. Hrad, který v minulosti patřil Přemyslovcům, se nachází na 

Václavském návrší a je obklopen dochovanými historickými stavbami. Právě na tomto 

místě byl zavražděn český král Václav III. Významnou částí hradu je dóm sv. Václava, 

který je postaven v gotickém stylu a z části dochovaný románský palác. Na Václavském 

návrší se dále uchovaly zbytky románských hradeb.  

Tento hradní komplex je v současnosti nejimpozantnější ze severovýchodní 

strany, kde se nachází kamenné hradby, gotický arkýř, pozůstatky zdí románského 

paláce. Okolo hradu se nachází další významné památky v podobě Biskupského paláce, 

který je postaven v románském stylu a díky dochované kamenické výzdobě patří 

v Evropě k vrcholné románské architektuře. Další významné památky na Václavském 

návrší jsou kaple sv. Anny a kaple sv. Barbory, Arcidiecézní muzeum nebo katedrála 

sv. Václava. V současnosti se dochovalo jen pár důkazů o tom, jak v minulosti byl tento 

Olomoucký hrad monumentální, ale i tak neztratil své kouzlo. [33] 
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Katedrála sv. Václava  

 Katedrála je dominantní stavbou v Olomouci a je považována za první kostel 

olomoucké arcidiecéze, který se nachází na Václavském návrší spolu s dalšími 

významnými církevními stavbami. Stavba katedrály začala v roce 1104 a dokončena 

byla v roce 1141, která byla vysvěcena již 10 let před dokončením. Katedrála prošla 

značnými úpravami a stavebními etapami od románského slohu až po novogotický 

romantismus. V prostorách katedrály se nachází několik kaplí a krypt, ve kterých jsou 

ukryty ostatky významných biskupů a arcibiskupů a také se zde nachází největší zvon 

na Moravě. Na katedrále sv. Václava se tyčí tři věže. Největší věž dosahuje výšky 

100,65 metrů a stala se tak největší novogotickou věží v České republice. [34] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.2 Katedrála sv. Václava [vlastní zpracování] 

Klášterní Hradisko 

Klášter, který je také často nazýván hanáckým Escorialem, byl založen v 11. 

století za vlády Vratislava II a stal se tak nejstarším klášterem na Moravě. Již od 

počátku vzhled kláštera prošel řadou změn. Na jeho vzhledu se podepsaly nejen války 

v podobě husitské a třicetileté, ale také změna vlastníků. Klášter byl mnohokrát zbourán 

a opět zase postaven. Nakonec Klášterní Hradisko získalo barokní vzhled.  
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V 18. století se v Klášterním Hradisku zrušil seminář a následovně se do 

prostorů bývalého kláštera nastěhovala vojenská armáda, která tyto prostory využívala 

jako vojenské skladiště. V 19. století zde byla založena vojenská nemocnice, která zde 

sídlí dodnes a stala se tak nejstarší vojenskou nemocnicí v České republice. Pro 

návštěvníky je zde vybudována výstava o historii nemocnice, která je vrátí zpět v čase 

do doby první republiky. [35] [36] 

Olomoucký orloj 

Olomoucký orloj je umístěn na budově olomoucké radnice na Horním náměstí. 

Tento unikátní orloj dosahuje výšky 14 metrů a architektonicky vytváří výklenek 

s mohutným lomeným obloukem.  

První zmínky o orloji pochází z roku 1419. Od té doby se však podoba orloje 

značně změnila a technika zdokonalila. Za 2. světové války byl orloj značně poničen, 

takže se jeho původní podoba zcela nedochovala. Současný vzhled olomouckého orloje 

pocházející z roku 1947 je dílem Karla Svolinského. Na obou bocích orloje jsou 

medailony, které jsou vyzdobeny mozaikou. Tyto medailony představují měsíce  

a poukazují na to, jaká práce se v daném měsíci prováděla. V horní části orloje je 

výklenek, ve kterém je znázorněna folklórní tradice Jízda králů. 

Olomoucký orloj upoutá pozornost návštěvníků především každé poledne, kdy 

se figurky na orloji dají do pohybu a orloj dostává zvukovou podobu. [37] [38] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.3 Olomoucký orloj [vlastní zpracování] 
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Kostel sv. Mořice  

Existence kostela se datuje k roku 1257. Od té doby kostel postihlo několik 

požárů a tak bylo ve 14. století rozhodnuto o stavbě zcela nového kostela. Z původního 

kostela se zachovala jen hranolovitá věž.  V tom samém století bylo v kostele 

vybudováno impozantní dvojité schodiště. 

Kostel sv. Mořice patří k nejvýznačnějším stavbám gotické architektury na 

Moravě. Statistiky uvádějí, že aby se celý prostor kostela zaplnil, musí ho zaplnit až 

4000 lidí. Dalším unikátem, který tento kostel nabízí, jsou největší varhany v Evropě  

a osmé největší na celém světě pocházející z 16. století. V kostele se také nachází 

nejcennější památka gotického umění v Olomouci sousoší Krista na Olivetské hoře. Pro 

turisty je ideální vyjít na vrchol Svatomořické věže, která dosahuje výšky 46 metrů,  

a rozhlédnout se tak po okolí. [40] 

Olomoucká pevnost 

Olomouc byla v minulosti hlavním městem Moravy a taktéž královským 

městem. Proto potřebovala kolem sebe mít nějaké opevnění, které by ji chránilo před 

potenciálními útočníky. Do současnosti se dochovaly pouze některé části středověkých 

hradeb, které se nacházejí okolo centra města.  

V 17. století bylo olomoucké opevnění z důvodu třicetileté války značně 

poničeno. Opravy hradeb započaly ihned po skončení války a na slabých místech byly 

vystavěny bastiony, vystouplé opevnění mimo hradby, kde měli svá místa střelci. 

Posléze byla Olomouc vyhlášena pevnostním městem, a když se začala budovat barokní 

pevnost v podobě tzv. tereziánských hradeb, Olomouc se stala největší bastionovou 

pevností v celé habsburské monarchii. V 19. století se začaly pevnosti bourat a rušit, 

protože omezovaly rostoucí průmysl. 

V současnosti se z opevnění zachovaly středověké hradby, které jsou k vidění 

v Bezručových sadech, Terezská brána a několik pevnostních objektů. Nejoblíbenějším 

zachovalým objektem je Korunní pevnůstka nacházející se přímo v centru města, která 

je oblíbeným místem pro pořádání různých akcí. [39] [40] 
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Kašny v Olomouci 

Po Třicetileté válce Olomouc doslova vstala z trosek. Nejen že se budovaly nové 

domy a ulice, ale začaly se budovat i kašny, které byly v té době smyslem znovuzrození 

Olomouce. Stavitelé těchto kašen se nechali inspirovat příběhy antické mytologie. 

V současnosti se v centru Olomouce nachází 6 barokních kašen a jedna novodobá. [41] 

 Arionova kašna – je nejmladší kašnou ve městě nacházející se v jihozápadním 

rohu Horního náměstí. Kašna byla postavena roku 2002 olomouckým rodákem 

Ivanem Theimerem. Námětem jeho tvorby byla pověst o Arionovi, řeckém 

pěvci, básníkovi a hráči na kytaru, který byl zachráněn z mořských vln delfínem, 

kterého Arion přilákal svým zpěvem.  Aironova kašna má oválný tvar, ve 

kterém se tyčí socha želvy, sousoší dvou dětí, Airona a delfína. Vedle kašny 

stojí další socha želvy, která je obdivována především dětskými návštěvníky 

města. [42] [43] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.4 Arionova kašna [vlastní zpracování] 

 Herkulova kašna- pochází z roku 1687 a nachází se na Horním náměstí. 

V minulosti ležela Herkulova kašna na místě dnešního sloupu Nejsvětější 

trojice, ale kvůli jeho výstavbě byla přesunuta pár metrů dál. Kašna znázorňuje 

bájného Herkula v nadživotní velikosti, který v jedné ruce drží kyj a v druhé 

ruce drží symbol města - šachovanou orlici.  

 Caesarova kašna – patří mezi umělecky nejsložitější kašnu v Olomouci 

postavenou na Horním náměstí v roce 1725. Kašna zobrazuje Caesara na koni, 
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pod jehož kopyty jsou zobrazeni bohové řeky Moravy a Dunaje a ležící pes. 

Toto sousoší kašny vyjadřuje věrnost městu Olomouce.  

 Neptunova kašna – je nejstarší barokní kašnou města Olomouce postavenou 

v roce 1683 a ležící na Dolním náměstí. Kašna zobrazuje vládce moří Neptuna 

s jeho trojzubcem sklopeným směrem dolů k čtyřem mořským koním, kteří chrlí 

vodu.  Neptun s jeho trojzubcem tak uklidňuje vody a chrání město.  

 Jupiterova kašna -  byla postavena jako poslední z barokních kašen roku 1735. 

Dříve byla součástí kašny socha sv. Floriana, která byla nahrazena nynější 

sochou boha Jupitera.  Jupiterova kašna leží spolu s Neptunovou kašnou na 

Dolním náměstí.  

 Merkurova kašna – znázorňuje boha obchodů, posla a ochránce bohů, spolu 

s jeho symboly představujícími jeho poslání. Kašna z roku 1727 se nachází 

rovněž v centru města, na ulici 8. května. 

 Kašna Tritonů – pocházející z roku 1707 znázorňuje syny a vnuky boha 

Neptuna.  Kašna se dříve nacházela na rozmezí 4 olomouckých ulic a v roce 

1890 byla přesunuta na náměstí Republiky. 

4.4.2 Kulturní zařízení 

Olomouc není jen městskou památkovou rezervací, ale je také městem kultury.  

Ve své nabídce má několik kulturních zařízení s různým zaměřením, pro náročné  

i nenáročné návštěvníky všech věkových kategorií. Na své si přijdou jak milovníci 

zábavy, tak i vzdělání.  

Moravské divadlo 

 Již od roku 1920 působí na Horním náměstí Moravské divadlo, které je jako 

jediné na Střední a Východní Moravě se třemi uměleckými soubory a vlastním 

orchestrem. Každý den se na parketech divadla střídají nejrůznější divadelní žánry ať už 

v podobě baletu, opery a operety, činohry nebo muzikálu. Moravské divadlo pořádá 

představení i pro nejmenší návštěvníky. Mezi nejoblíbenější opery patří Prodaná 

nevěsta a Carmen. Dále mezi nejoblíbenější představení patří operety Paganini, muzikál 

Noc na Karlštejně, balet Labutí jezero nebo komedie Sluha dvou pánů. 
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Každoročně se v měsíci květen koná v Moravském divadle Mezinárodní 

divadelní festival Divadelní Flora, který patří k jednomu z největších v České republice. 

V letní sezóně, pořádá divadlo festival Olomoucké divadelní prázdniny. [50] 

Návštěvnost Moravského divadla za období 2009-2014 neustále kolísá. Zatímco 

mezi lety 2009 a 2010 byla návštěvnost okolo 110 000 osob, od roku 2011 se této 

hranici ani zdaleka nepřibližuje. Až v roce 2014 se návštěvnost zvýšila a přiblížila 

100 000 osob. Viz. Tab. 4.2.  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet návštěvníků 108 461 113 692 93 490 92 914 90 089 98 628 

Tabulka 4.2 Statistika návštěvnosti Moravského divadla za období 2009-2014 – vlastní zpracování [51] 

Divadlo na Šantovce 

Nejnovějším divadlem v Olomouci je Divadlo na Šantovce, které se nachází 

v historickém centru města. Program divadla je sestaven jak pro dospělé, tak i pro 

rodiny s dětmi. Ve večerních hodinách se zde pro dospělé diváky konají divadelní 

představení, ve kterých účinkují známé osobnosti z pražských divadel nebo koncerty  

a talkshow.  

Sobota a neděle patří dětem, pro které je připraven pestrý program plný 

pohádek. Další akce pro děti, které divadlo pořádá, jsou dětská odpoledne, karnevaly  

a dramatická a výtvarná odpoledne.  

Díky tomu, že se Divadlo na Šantovce nachází v nákupním centru Galerie 

Šantovka, mohou tak rodiče zanechat své ratolesti na výše zmíněných akcích pro děti  

a pohodlně si vychutnat nákupy. [55] 

Moravská filharmonie 

Již více než 50 let působí v Olomouci Moravská filharmonie, která se tak stala 

nejstarším symfonickým orchestrem v České republice. S velkým úspěchem 

koncentruje po celé Evropě a díky velkému ohlasu se i do mnoha zemí pravidelně každý 
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rok vrací. Orchestr upřednostňuje hudbu významných skladatelů 19. a 20. století, jako 

je A. Dvořák, B. Smetana a další.  

Hlavním úkolem Moravské filharmonie je se podílet na uměleckém a kulturním 

dění v Olomouci. Moravská filharmonie pořádá a organizuje hudební festival 

Dvořákova Olomouc a Mezinárodní varhanní festival. [54] 

Olomoucká muzea 

 Arcidiecézní muzeum – bylo založeno v Olomouci roku 1998, aby uchovávalo  

a prezentovalo duchovní památky výtvarné kultury církevního původu z oblasti 

Olomouce a jeho arcidiecéze. Stálou expozicí tvoří dva okruhy. V prvním 

okruhu se nacházejí nejcennější památky církevního umění a v druhém církevní 

obrazy. [57] 

 Vlastivědné muzeum – pokračuje v tradicích olomouckých muzeí, jež byly ve 

městě zakládány v 19. století. Za několik desítek let se zde vystřídalo několik 

expozic. V současnosti jsou v muzeu tři stálé expozice: Příběh kamene, 

Olomouc – patnáct století města a Příroda Olomouckého kraje. Vlastivědné 

muzeum se v roce 2015 umístilo na 13. místě v návštěvnosti muzeí České 

republiky. [58]  

Návštěvnost muzea neustále roste, především díky novým a dokonalejším 

expozicím. Následující tabulka zobrazuje návštěvnost muzea od roku 2009 do 

současnosti (viz. Tab. 4.3). 

 

 

 

               Tabulka 4.3 Statistika návštěvnosti Vlastivědného muzea za období 2009-2014 [vlastní 

zpracování dle poskytnutých materiálů z Krajského úřadu Olomouc] 

 Veteran Arena – je muzeum historických automobilů, ve kterém jsou ke 

zhlédnutí především československé předválečné automobily. Muzeum je 

rozděleno do tří výstav. První výstava se skládá ze 160 exponátů (automobily, 

motorky, motory). V dalších dvou výstavách jsou pro návštěvníky připraveny 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet návštěvníků 26 622 46 455 32 654 91 316 106 802 133 171 
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expozice v podobě československých starých telefonů a radiových přijímačů. 

[59] 

 Muzeum Olomoucké pevnosti – vzniklo díky zachovalým hradbám, které se 

nachází kolem celého historického centra Olomouce. Muzeum Olomoucké 

pevnosti leží v jedné z nich, v Korunní pevnůstce. V muzeu se nachází expozice 

Prachárna, ve které se návštěvníci dovědí o historii olomoucké pevnosti a jejím 

významu. Expozici zdobí fotografie, vojenské mapy a archeologické nálezy. 

[60] 

Mezi další významná muzea v Olomouci patří Arcibiskupský palác, Muzeum 

umění, Letecké muzeum nebo Železniční muzeum. 

Kina v Olomouci 

Pro filmové nadšence se v Olomouci nacházejí tři kina. Nejstarší kino Metropol 

je situované přímo v centru města, kde se nabízejí každý den ke zhlédnutí aktuální 

filmové novinky. Kromě promítání hollywoodských filmů se zde koná festival 

Academia film Olomouc, který je pořádán Univerzitou Palackého nebo přehlídka 

animovaného filmu. [52]  

Multikino Premiere Cinemas je nejnovějším kinem ve městě a je snadno 

dostupné, protože se nachází přímo v centru Olomouce v nákupním centru Galerie 

Šantovka. Je vybaveno nejnovější technologií, která dodá divákům neobyčejný zážitek 

v podobě vysokého rozlišení obrazu, kvalitního zvuku, samozřejmostí je i promítání 

filmů ve 3D. Kino se také může pyšnit největším promítacím plátnem v Olomouci  

o velikosti 19 x 8 metrů. 

Další kino ve městě tentokrát s názvem CineStar se nachází v nákupním centru 

Olomouc City u výpadovky na Hradec Králové. Jedná se taktéž o multikino, které 

nabízí svým návštěvníkům filmy v té největší kvalitě. Celkem se v multikině nachází 7 

kinosálů, z toho 3, které jsou speciálně upravené pro oblíbené promítání 3D filmů. [53] 
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Galerie 

Umělecké sbírky lze spatřit nejen v místních muzeích, ale také v galeriích, 

kterých je v Olomouci celá řada. Nahází se zde jak výstavní tak i prodejní galerie. 

V galeriích se pořádají i vernisáže, při kterých je možnost se setkat se samotnými autory 

jednotlivých uměleckých děl. 

Ve městě se nachází galerie s nejrůznějšími uměleckými styly, proto si zde 

každý nadšenec umění přijde na své. V galeriích jsou vystaveny díla jak od 

profesionálních umělců, tak i amatérských. Jednou z galerií amatérských a především 

začínajících umělců, je v Olomouci Galerie Café Amadeus, která je zaměřena na jejich 

fotografickou tvorbu. V jednotlivých galeriích města se nachází expozice např. 

hudebních nástrojů, obrazů, keramiky, skla nebo výrobků z oceli. [56] 

4.4.3 Kulturní a sportovní události 

Olomouc, krajské město Olomouckého kraje, centrum Střední Moravy a úrodné 

Hané, žije od jara do zimy kulturními a sportovními událostmi. Pořádání těchto události 

jsou pro rozvoj cestovního ruchu v Olomouci nezbytné. Proto město pořádá události, 

které mají ve městě již svou dlouholetou tradici, jako je např. Flora Olomouc a události, 

které jsou pro město a návštěvníky novinkou. Jednou z těchto nových událostí, která by 

měla do města přilákat nové návštěvníky, je Garden Food festival Olomouc.  

Garden food festival 

Garden food festival v Olomouci bude rájem pro milovníky gastroturistiky. 

První ročník Garden food festivalu se bude konat 16. – 17. května 2015 ve 

Smetanových sadech. Tento festival dobrého jídla a pití prezentuje nejen nové směry 

v gastronomii, místní restaurace a profesionální kuchaře, ale také regionální potraviny  

a místní farmáře. Hlavním cílem tohoto festivalu je ukázat návštěvníkům, že 

v Olomouckém kraji jsou kvalitní místní výrobci a špičkové restaurace spolu s dobrým 

vedením a kuchaři.  

Pro návštěvníky bude v parku připraven velký piknik, kde si mohou zakoupit 

nejrůznější delikatesy a ochutnat tak místní i zahraniční speciality. Součástí pikniku 
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bude i degustace nápojů, která zahrnuje ochutnávku, jak vína, kávy, čaje tak i piva 

z okolních pivovarů. Na festivalu nebude chybět ani živé vaření nejlepších českých 

kuchařů jako je Zdeněk Pohlreich nebo Roman Paulus. [62] 

Flora Olomouc 

Flora Olomouc patří k mezinárodním zahradnickým a květinovým výstavám 

působící v Olomouci již o roku 1966, která se koná ve Smetanových sadech a botanické 

zahradě. V minulosti se výstava v Olomouci konala pouze liché roky, sudé se konala 

v Bratislavě. Výstavu tvoří expozice okrasných dřevin, zahradní architektury, přehlídka 

květin, výpěstků a ovocných plodů. Flora Olomouc je rozdělena do tří etap, jarní, letní  

a od 90. let i podzimní. [63] 

Výstava je rozdělena do několika pavilonů. V pavilonu A se nachází hlavní 

expozice, která je vždy vytvořena v duchu celé výstavy. V roce 2014 proběhla celková 

rekonstrukce hlavního pavilonu A, který již byl značně zastaralý. Ve vedlejších 

pavilonech se konají expozice na dané téma. Pro letošní jarní výstavu se pavilon E 

promění v expozici bonsají. Po celou dobu výstavy mají návštěvníci možnost zakoupit 

si nejrůznější druhy rostlin, které jsou k dispozici pouze na výstavě. Výstavu tvoří 

doprovodný program v podobě soutěží, do kterých se může přihlásit každý návštěvník 

akce. 

Flora Olomouc patří k nejlákavějším výstavám nejen v České republice, ale  

i v Evropě. Tato akce je pro město důležitá, jelikož do města přiláká velký počet 

návštěvníků a tím zviditelní samotné město i region. 

Pro letošní jarní etapu 2015 přichystala Flora Olomouc spolu s Českými drahami 

akci pro návštěvníky, kteří cestují na výstavu vlakem. Akce spočívá v tom, že 

návštěvníci zaplatí jenom jednu cestu a zpáteční jízdenku mají zdarma. [64] 

Academia film Olomouc 

Academia film Olomouc pořádá Univerzita Palackého v Olomouci již od roku 

1966. Jedná se o mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů a řadí se mezi 

největší kinematografické přehlídky v České republice. Festival se koná ve více 
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kulturních zařízeních v centru města, kde se promítají filmové snímky prestižních 

světových produkcí, jako jsou stanice BBC nebo Discovery. 

Pestrý program festivalu láká každoročně velkou škálu návštěvníků všech 

věkových kategorií. Pro všechny návštěvníky festivalu je zařízen doprovodný program 

skládající se z různých přednášek, vědeckých show nebo koncertů. Vstup na tuto akci je 

zcela zdarma. [72] 

Mattoni 1/2Maraton Olomouc  

Je oblíbený závod, který se koná v ulicích města Olomouce a je dlouhý 21 km. 

Za dobu své působnosti se stal druhým největším půl maratonem v České republice. 

 Závod probíhá přímo v historickém centru města a tak je pro mnohé účastníky 

tento běh opravdovým zážitkem. Mohou se ho zúčastnit jak jednotlivci, tak i týmy, 

které jsou většinou sestaveny ze studentů středních škol a Univerzity Palackého. Závod 

je určen i pro rodiny s dětmi, které mají možnost vyběhnout před hlavním závodem. 

[69] 

Tento olomoucký půl maraton se poprvé konal v roce 2010 a od té doby se jeho 

popularita značně zvýšila. Akce je pro město velmi důležitá, protože přispívá k jeho 

rozvoji a hlavně k rozvoji cestovního ruchu.  Rok od roku láká olomoucký půl maraton 

větší a vetší počet účastníků závodu a diváků. Následující tabulka zobrazuje vývoj počtu 

účastníků v období 2010 – 2014.  

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet účastníků 2 330 2 975 3 844 5 071 7 319 

Tabulka 4.4 Statistika účastníků Mattoni 1/2Maraton Olomouc za období 2010-2014 [vlastní zpracování 

dle statistik poskytnutých od organizátorů akce, Viz. Příloha 2] 

Mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let 

V letošním roce má město Olomouc tu čest hostovat mezinárodní sportovní 

událost Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let. Tato akce se bude konat v červnu 

letošního roku na stadionu místního fotbalového týmu SK Sigma Olomouc. 
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Pro město Olomouc bude tato akce jedinečnou příležitostí jak přilákat do města 

více návštěvníků a zviditelnit se v zahraničí. Proto město využilo příležitosti  

a zúčastnilo se v lednu veletrhu cestovního ruchu Destinations show v Londýně. Tato 

účast měla dostat Olomouc do podvědomí nejen fotbalových fanoušků, ale i turistů.  

Město Olomouc připravilo pro fotbalové týmy a delegaci UEFA městskou 

hromadnou dopravu zdarma, což platí i pro všechny návštěvníky turnaje. [70] [71] 

Svátky města 

Svátky města jsou významnou historickou událostí, které se konají každoročně 

v červnu a oslavují vznik města spolu s jeho důležitými historickými okamžiky. V době 

Svátků města se na Horním a Dolním náměstí koná historický jarmark, který nabízí 

tradiční domácí výrobky. Akce je zahájena dobovým průvodem na počest patronky 

města sv. Pavlíny.  

Na akci je pestrý program, který v červnovém víkendu láká mnohé návštěvníky, 

neboť se jedná o koncerty, historická divadelní představení nebo šermířská představení. 

V Bezručových sadech se odehrává rekonstrukce Třicetileté války, kde přímo pod 

hradbami města bojuje několik desítek vojáků. [74] 

Olomoucké Vánoce 

Nejkouzelnější období v roce jsou bezpochyby Vánoce. Historické centrum 

Olomouce nabízí svým návštěvníkům každoročně hodně akcí s vánoční tématikou. Tyto 

akce probíhají od konce listopadu do Štědrého dne na Horním a Dolním náměstí a jsou 

nejnavštěvovanější z celého kraje.  

Návštěvníci se mohou těšit na různé akce od koncertů skupin věch možných 

žánrů, přes divadelní představení, které si užijí jak děti, tak dospělí, zpívání koled na 

náměstí, ukázku dobových zvyků či krásný vyřezávaný betlém. Dalším vítaným 

pozitivem těchto olomouckých Vánoc je více jak osmdesát stánků s různým zbožím  

a hlavně s vyhlášeným olomouckým punčem. Na této vánoční akci je velmi oblíbená 

atrakce a to otevřené kluziště, kde si každý může zdarma zabruslit až do konce února.  
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4.4.4 Kongresový cestovní ruch 

Olomouc se v posledních letech stává čím dál více oblíbenou destinací pro 

kongresový cestovní ruch. Hlavní příčinou je výborná dopravní dostupnost a poloha, 

která zaujímá místo takřka přímo uprostřed Evropy. 

Město je vybaveno několika kongresovými centry a hotely, které jsou ideálním 

místem pro kongresový a cestovní ruch. Jejich sály jsou vybaveny moderním zařízením 

a jsou určeny jak pro konference, kongresy, tak i semináře. Ve městě se také nachází 

několik školících center. (Statutární město Olomouc, 2011) 

 

 

 

 

Tabulka 4.5 Kapacity největších kongresových center a hotelů [vlastí zpracování dle poskytnutých 

materiálů z Krajského úřadu Olomouc] 

Tab. 4. 5. ukazuje kapacity 5 největších kongresových center a hotelů ke konci 

roku 2014.  Jednotlivé sály jsou přizpůsobeny jak pro velké mezinárodní kongresy, tak i 

menší obchodní jednání. Nejvýznamnějším kongresovým centrem v Olomouci je 

Regionální centrum Olomouc a Hotel NH Collection Olomouc Congres. Jejich zázemí 

je moderní a technicky dobře vybavené. Nejnovější kongresové prostory nabízí Clarion 

Congress Hotel Olomouc, který se nachází přímo naproti hlavnímu vlakovému nádraží.  

4.5 Přírodní atraktivity 

Nejen tak bezvýznamně se Olomouci říká perla uprostřed zeleně. Díky 

úchvatným parkům, které obklopují historické centrum, botanickým zahradám, 

osvěžujícím fontánám a malebným cestičkám je olomoucká zeleň ideálním místem pro 

odpočinek, procházky i sport.  

Kongresové centrum Kapacita 

Regionální centrum Olomouc 1456 

Flora Olomouc 1500 

Hotel NH Collection Olomouc Congress 1684 

 
Clarion Congress Hotel Olomouc 1400 

BEA Centrum 886 
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Také severní část města má své kouzlo. Na okraji města se zde z části rozléhá 

CHKO Litovelské Pomoraví vhodné pro celodenní procházky. (Statutární město 

Olomouc, 2011) 

Bezručovy sady 

Jedním z úžasných olomouckých parků jsou bezpochyby Bezručovy sady, které 

se rozprostírají ve východní části historického centra města.  Vznik parku se datuje  

k přelomu 19. století, kdy se zde začalo se sadovými úpravy.  Do výstavby parku jeho 

tvůrci zakomponovaly přilehlé krajinné scenérie, jako jsou skály, středověké hrady nebo 

Mlýnský potok, který rozděluje sady a přilehlou botanickou zahradu. V Bezručových 

sadech se rozprostírá smrkové stromořadí spolu s dalšími listnatými stromy a keře tisu. 

Flóra v sadech je dále tvořena okrasnými květinami.  

V Bezručových sadech našlo své místo roku 1926 i Jihoslovanské mauzoleum, 

ve kterém se nacházejí pozůstatky padlých jihoslovanských vojáků z 1. světové války, 

a památník Petra Bezruče, dle kterého je park pojmenovaný. Kolem celého parku se 

rozprostírají pozůstatky městských hradeb. [44] 

Botanická zahrada 

První olomoucká botanická zahrada se rozkládala na území Smetanových sadů 

již od roku 1902. Dříve sloužila pro školní a vědecké účely. Nyní se botanická zahrada 

nachází na levém břehu Mlýnského potoka, který jej odděluje od Bezručových sadů. 

Jedná se o areál, který je součástí Výstaviště Flora. Na jaře se zahrada promění 

v přírodní expozici, která nabízí ke zhlednutí domácí druhy hájových květin. Podél 

potoka se vyskytuje flóra v podobě bledulí, sněženek nebo vzácných druhů lilie 

zlatohlavé. 

V zahradě se nachází alpinum, výstava impozantní flóry na pevnostním valu. 

Převážně se jedná o zakrslé borovice, kalifornské borovice a jehličnany, které se 

dožívají věku až 4000 let. Dalším skvostem, který se na pevnostním valu na jaře 

probouzí, jsou květy šafránu.  
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V roce 2011 vznikla v botanické zahradě pro nevidomé návštěvníky Zahrada 

smyslů. Tato zahrada je přizpůsobena tak, aby si návštěvníci díky svým čichovým, 

hmatovým a sluchovým smyslům odnesli co největší zážitek z výstavy. Součástí 

zahrady je také Rozárium, které vzniklo v 70. letech. Na ploše 3,5 ha se nachází 

expozice s 10 000 keři růží. [45] [46] 

Smetanovy sady 

Smetanovy sady mají své místo v Olomouci již od roku 1820, kdy se začalo 

s výsadbou stromů podél pevnostní plochy.  O pár let později v parku vznikla skoro 

kilometrová stromová alej s lípami a kaštany. V roce 1919 bylo toto stromořadí 

prořezáno do vysokých stěn a staly se tak symbolem olomouckých parků. Smetanovy 

sady také zdobí několik soch, jako je např. socha Bedřicha Smetany, po kterém jsou 

sady pojmenovány. Každoročně v sadech probíhá výstava Flora Olomouc. 

V parku se nacházejí významné stromy, jako je jinan dvoulaločný neboli Ginkgo 

Biloba, který má až 40 cm dlouhé lusky, a japonská třešeň. Další zajímavostí v parku je 

Palmový sbírkový skleník. Tento skleník je rozdělen tematicky a nabízí ke zhlédnutí 

nejrůznější rostliny ze všech koutů světa. [47] [48] 

Čechovy sady 

Park vznikl ve 30. letech 19. století a již od prvopočátků byl stvořen zejména 

k relaxaci. Čechovy sady zdobí stromová alej nazývaná Jánské stromořadí, které bylo za 

pruských válek vykáceno a později znovu nasazeno.  K vzácné flóře, která se v parku 

nachází, patří topol úzkolistý. Park zdobí památník osvobození Olomouce Sovětskou 

armádou a socha Boženy Němcové. [49] 

4.6 Zajímavá místa v okolí Olomouce 

Zoo Olomouc 

Olomoucká zoologická zahrada se nachází ve vzdálenosti 10 km od města 

Olomouce na místě zvaném sv. Kopeček, v blízkosti chrámu Navštívení Panny Marie. 

Počátky Olomoucké zoologické zahrady sahají do 50. let minulého století, kdy se 
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nacházel malý zoo koutek ve Smetanových sadech města. Zoo koutek se začal 

rozšiřovat o další zvířata a stal se tak oblíbeným cílem turistů i místních. Musel se 

přestěhovat a to nedaleko města. A tak v roce 1956 byla slavnostně otevřena Zoologická 

zahrada Olomouc na sv. Kopečku, kde funguje dodnes.  

Zoologická zahrada je otevřena celoročně a láká velký počet návštěvníků (viz. 

Tab. 4.6) díky velké nabídce zvířat ze všech kontinentů. Jedinečnou podívanou je od 

roku 2013 část zvaná Safari Euroasia, kde návštěvníci projíždí vláčkem mezi zvířaty. 

Dalším oblíbeným cílem v Zoo Olomouc je vyhlídková věž, která je vysoká 34 metrů. 

Z této věže je výhled na celé město a okolí úrodné Hané. [65] 

Tabulka 4.6 Statistika návštěvnosti Zoo Olomouc za období 2009-2014 [vlastí zpracování dle 

poskytnutých materiálů z Krajského úřadu Olomouc] 

Návštěvnost Zoo Olomouc od roku 2009 neustále klesá, výjimkou je rok 2011, 

kdy návštěvnost dosáhla 373 199 návštěvníků.  

Bazilika Navštívení Panny Marie 

 Poutní bazilika založená v 17. století leží nedaleko města Olomouce na Svatém 

Kopečku. Původně na místě stála jen kaple, která byla zasvěcená Panně Marii. Až  

o několik let později získala bazilika svou nynější podobu. Zajímavostí baziliky je její 

orientace, jelikož průčelí chrámu je orientováno směrem k mateřskému chrámu 

Hradisko. Bazilika tvoří viditelný kříž v krajině, díky jejím bočním křídlům  

a čtyřřadému lipovému stromořadí. 

V roce 1995, když baziliku navštívil papež Jan Pavel II., byl chrám povýšen na 

baziliku minor. V současnosti je bazilika vyhlášeným poutním místem, které navštěvuje 

velký počet tuzemských i zahraničních věřících. Každoročně se zde konají chrámové 

koncerty a bohoslužby. [66] [67] 

 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet návštěvníků 376 005 

 

368 536 

 

373 199 

 

365 897 

 

321 162 

 

356 909 
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CHKO Litovelské Pomoraví 

CHKO Litovelské Pomoraví se rozprostírá v srdci úrodné Hané, mezi městy 

Olomoucí a Mohelnicí. Oblast je jedinečná díky zachovalým lužním lesům, nivním 

loukám a mokřadům, které jsou domovem mnoha vzácných živočichů. Středem této 

oblasti protéká řeka Morava, která vytváří vnitrozemskou říční deltu. Mimořádné jsou i 

chlumní listnaté lesy Doubrava nebo vrch, kde se nachází Mladečské jeskyně.  

Tyto přírodní atraktivity lze poznávat hned několika způsoby. Pro vyznavače 

pěší turistiky jsou v oblasti připraveny naučné stezky. Také cykloturistika je zde velmi 

oblíbená, a to díky velkému množství cyklostezek, které jsou propleteny celou oblastí. 

Krásu Litovelského Pomoraví lze také pozorovat plavbou po řece Moravě. [68] 

Muzeum Olomouckých tvarůžků 

Při návštěvě města Olomouce by si každý turista měl udělat výlet do nedalekých 

Loštic, kde se nachází muzeum Olomouckých tvarůžků. Do roku 2013 působilo 

muzeum přímo ve výrobním závodě tvarůžků, od roku 2014 má již své nové místo. 

V muzeu se nachází expozice, která ukazuje vznik tvarůžků a jejich vývoj až do 

současnosti, ale hlavní expozicí je prezentace výroby Olomouckých tvarůžků. Tab. 4.7 

znázorňuje vývoj počtu návštěvníků, který od roku 2013 razantně vzrostl. [73] 

 

 

 

Tabulka 4.7 Statistika návštěvnosti muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích za období 2009-2014 

[vlastí zpracování dle poskytnutých materiálů z Krajského úřadu Olomouc] 

 

 

 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet návštěvníků 7 543 10 534 13 363 12 724 11 395 19 378 
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5 VÝSLEDKY VÝZKUMU A DOPORUČENÍ 

5.1 Výsledky dotazníkového šetření  

Prostřednictvím dotazníkového šetření bylo umožněno získat primární 

informace, jejichž cílem bylo zjistit návštěvnost města Olomouce. Průzkum probíhal od 

15. února do 31. března 2015 metodou elektronického, písemného i osobního 

dotazování. Elektronické dotazování bylo realizováno pomocí webové stránky 

survio.cz, na kterou byl dotazník nahrán a následně vytvořen odkaz, který byl vložen na 

sociální síť a dále rozesílán emailovou poštou respondentům. V tomto období taktéž 

probíhal sběr dat v Informačním centru Olomouc, kde byly ponechány dotazníky 

v písemné podobě pro návštěvníky města. Osobní dotazování proběhlo v Olomouci 

v měsíci březnu. Celkem dotazník vyplnilo 155 respondentů.  

Dotazník obsahuje 14 otázek, přičemž první tři zjišťují osobní údaje 

respondenta. Další otázky zjišťují informace o turistické infrastruktuře a turistickém 

potenciálu města. V poslední otázce měli respondenti za úkol zhodnotit kvalitu služeb 

města v porovnání s ostatními městy v ČR (viz. Příloha 1)  

5.1.1 Vyhodnocení dotazníků  

Otázka č. 1 – Jaké je vaše pohlaví?  

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5.1 – výsledek výzkumu – Pohlaví 
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V grafu číslo 5.1 je jasně viditelné, že na dotazník častěji odpovídaly ženy než 

muži. Celkem dotazník vyplnilo 89 žen, což je 57 % z celkového počtu respondentů. 

Mužské zastoupení tvořilo pouze 43 % respondentů, tedy 66 mužů. 

Otázka č. 2 – Jaký je Váš věk? 

Graf č. 5.2 – výsledek výzkumu – Věk 

Dotazník vyplnilo 9 (tj. 6 %) respondentů mladších 18 let. Respondentů ve věku 

od 19 - 26 let bylo nejvíce ze všech dotazovaných a to 42 %, což činí 64 osob. Další 

početnou skupinu tvoří věková kategorie od 27 - 49 let, což tvoří 58 respondentů (tj. 37 

%). Posledními dotazovanými byly respondenti starší 50 let. Tato věková kategorie 

tvořila 24 respondentů, tedy 16 % ze všech 155 dotazovaných.  

Otázka č. 3 – V jakém kraji žijete? 

Graf č. 5.3 – výsledek výzkumu - Kraj 
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Na otázku, ve kterém kraji žijete, odpovědělo nejvíce respondentů, že 

z Olomouckého kraje, a to 58 (37 %) osob. Druhým nejvíce zastoupeným krajem je kraj 

Moravskoslezský, ve kterém žije 45 (29 %) respondentů. Další zastoupeným krajem je 

Zlínský kraj, ve kterém žije 27 (17 %) respondentů. 11 (7 %) z dotazovaných osob žije 

v Jihomoravském kraji. Nejméně jsou zastoupené kraje Pardubický a kraj Praha, kdy 

v Pardubickém kraji žije 7 (5 %) osob a v kraji Praha žije 3 (2 %) respondentů.  Z grafu 

lze jasně vidět, že nejvíce respondentů je z Moravy a Slezska.  

Otázka č. 4 – Kolikrát jste navštívil/a město Olomouc? 

Graf č. 5.4 – výsledek výzkumu – Počet návštěv 

Dle dotazníkového šetření navštívilo jedenkrát město Olomouc 19 (12 %) 

respondentů, 38 (25 %) respondentů navštívilo město 2 – 5 x. Nejvíce respondentů 

odpovědělo, že navštívilo město vícekrát. Jejich počet činí 98 (63 %) osob. Dle grafu 

lze vyjádřit, že návštěvníci Olomouce jezdí do města opakovaně.  

Otázka č. 5 – Za jakým účelem jste město navštívil/a? 

Graf č. 5.5 – výsledek výzkumu – Účel návštěvy 
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Na otázku 5 odpovídalo celkem 155 respondentů. Tito respondenti měli možnost 

vybrat odpovědi z více možností. Nejvíce respondentů přijelo do města z důvodu 

návštěvy historických a kulturních památek. Celkově jich bylo 62 (36 %), včetně 

dalších dvou respondentů, kteří se zúčastnili mimo návštěvy historických a kulturních 

památek také turistiky a sportu. Dalších 12 respondentů zvolilo návštěvu města 

výhradně kvůli turistice a sportu. Za zábavou přijelo do města 20 (11 %) respondentů. 

Z těchto 20 respondentů 8 z nich při návštěvě města využilo restauračních zařízení. Za 

nákupy do města vyrazilo 47 (27 %) dotazovaných osob a 17 z nich využilo 

restauračních zařízení. Z důvodu pracovní cesty nebo školení přicestovalo do města 5 (3 

%) respondentů, z toho všichni uvedli jako další důvod návštěvy odpočinek. 

Zbývajících 5 respondentů uvedlo jako důvod své návštěvy výhradně odpočinek. 

Otázka č. 6 – Jakým dopravním prostředkem jste do města přicestoval/a? 

Graf č. 5.6 – výsledek výzkumu – Doprava 

Z grafu je zřetelné, že nejvíce respondentů přicestovalo do města automobilem  

a vlakem. Automobil v dotazníku označilo 67 (43 %) respondentů a vlak 66 (43%), 

z čehož vyplývá, že oba tyto dopravní prostředky respondenti využívají prakticky ve 

stejné míře. Autobusovou dopravu využilo 20 (13 %) respondentů a zbylí 2 (1 %) 

dotazovaní přicestovali do Olomouce na kole.  
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Otázka č. 7 – Jak dlouho trvá Vaše návštěva ve městě? 

G 

 

 

 

 

 

Graf č. 5.7 – výsledek výzkumu – Doba návštěvy 

Jednodenní návštěvu města uskutečnilo 111 (71 %) respondentů. Další návštěva 

města, která trvala 5 a více dní, zaznamenalo v dotazníku 26 (17 %) ze všech 

dotazovaných. Zbývajících 18 (12 %) respondentů navštívili město na 2 až 4 dny. 

Z grafu vyplývá, že většina respondentů preferuje návštěvu města pouze na jeden den.  

Otázka č. 8 – Jaké stravovací zařízení jste ve městě využil/a?  

G 

 

 

 

 

Graf č. 5.8 – výsledek výzkumu – Stravovací zařízení 

Více jak polovina respondentů využila restauračních zařízení ve městě a to 

v celkovém počtu 82 (53 %) respondentů. Fast foody navštívilo 38 (24 %) osob, 

zatímco jídelny a bistra pouze 17 (11 %). Při své návštěvě města nevyužilo stravovacích 

zařízení 18 respondentů, což činí 12 % z celkového počtu dotazovaných.   
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Otázka č. 9 – Navštívil/a jste jedno z nákupních center ve městě? Které 

Vám nejvíce vyhovovalo? 

Graf č. 5.9 – výsledek výzkumu – Obchodní centra 

Z pěti nákupních center v Olomouci nejvíce respondentům vyhovovala Galerie 

Šantovka, kterou označilo 53 (34 %) osob. Druhou nejčastější odpovědí bylo Centrum 

Olympia Olomouc vyhovující 39 (25 %) respondentům. Ačkoliv se Galerie Moritz 

nachází přímo v historickém centru města, vyhovovala pouze 25 (16 %) respondentům. 

Nákupní centrum OC Haná a Olomouc City označilo nejméně dotazovaných osob. 

Olomouc city označilo 17 (11 %) a OC Haná 9 (6 %) respondentů. Při své návštěvě 

města 12 (8 %) dotazovaných osob nenavštívilo ani jedno z uvedených nákupních 

center.  

Otázka č. 10 – Jste spokojen/a s turistickým značením ve městě? 

Graf č. 5.10 – výsledek výzkumu – Turistické značení 

Cílem této otázky bylo zjistit spokojenost návštěvníků s turistickým značením ve 

městě. Více jak polovina respondentů, konkrétně 104 (67 %) osob, odpověděla kladně. 
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Jen 4 (3 %) osoby odpověděly záporně. Pro 47 (30 %) respondentů bylo turistické 

značení částečné.  

Otázka č. 11 – Víte, že má město Olomouc památku UNESCO? Pokud ANO 

jakou? 

Graf č. 5.11 – výsledek výzkumu – Památka UNESCO 

Tato otázka zjišťovala podvědomí návštěvníků o památce UNESCO ve městě 

Olomouc. Výsledek vyšel částečně pozitivně, protože i když o památce UNESCO neví 

jen 45 (29 %) dotazovaných osob, ne všichni respondenti co odpověděli ano, uvedli 

správnou odpověď Sloup Nejsvětější Trojice. Ze 110 (71 %) respondentů, kteří uvedli 

v otázce, že ví o památce UNESCO v Olomouci, odpovědělo správně pouze 42 

respondentů. Mylnou odpověď uvedlo celkem 18 osob a 50 osob neodpovědělo vůbec. 

Otázka č. 12 – Pokud jste v otázce č. 5 označil/a důvod Vaší návštěvy 

kulturní a historické památky, jaká se Vám nejvíce líbila?  

G 

 

 

Graf č. 5.12 – výsledek výzkumu – Oblíbené památky 
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 Otevřená otázka směřovala pouze na respondenty, kteří uvedli v otázce č. 5 jako 

důvod své návštěvy kulturní a historické památky. Celkem těchto respondentů bylo 62. 

V grafu č. 5.12 jsou uvedeny odpovědi těchto respondentů. Největší ohlasy měly 

památky, které se nachází na Horním náměstí. Jednou z těchto památek je orloj, který 

v otázce č. 12 uvedlo 23 dotazovaných osob. Další památkou, která se taktéž nachází na 

Horním náměstí, je Sloup Nejsvětější Trojice, který se líbil 15 respondentům  

a Arionova kašna, která se líbila 10 osobám. Katedrála sv. Václava zaujala 9 

dotazovaných osob a kostel sv. Mořice pouze 5. 

Otázka č. 13 – Navštívil/a byste opět město Olomouc? 

G 

 

 

Graf č. 5.13 – výsledek výzkumu – Opětovná návštěva 

Ze 155 respondentů by město opět navštívilo 147 (95 %) osob. Pouze 8 (5 %) 

osob by do města Olomouce již nezavítalo. Z toho grafu vyplývá, že Olomouc je 

atraktivním městem, které láká návštěvníky i k dalším návštěvám.  

Otázka č. 14. – Jak hodnotíte kvalitu služeb města ve srovnání s ostatními 

městy České republiky? 

Graf č. 5.14 – Hodnocení kvality 
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V poslední otázce respondenti hodnotili kvalitu služeb ve městě. Ze 155 

dotazovaných osob, označilo 92 (59 %) osob kvalitu služeb za srovnatelnou s ostatními 

městy České republiky. Lepší kvalitu služeb zaznamenalo 54 (35 %) respondentů  

a horší kvalitu pouze 9 (6 %). 

5.2 SWOT analýza turistického potenciálu města Olomouce 

Tato podkapitola na základě výzkumu a sběru informací o turistickém potenciálu 

města Olomouce analyzuje právě pomocí SWOT analýzy silné a slabé stránky, hrozby  

a příležitosti města, to vše v oblasti cestovního ruchu.  

SWOT analýza je provedena ve třech oblastech: přírodní podmínky a atraktivity, 

společenské atraktivity a turistická infrastruktura.  

5.2.1 Přírodní podmínky a atraktivity 

Silné stránky Slabé stránky 

- geografická poloha – oblast 

Střední Morava 

- rovinný terén vhodný pro 

cykloturistiku (síť cyklotras a 

cyklostezek) 

- možnost vodní turistiky na řece 

Moravě  

- okrajové části jsou propojeny 

s CHKO Litovelské Pomoraví 

- historické centrum obklopené 

jedinečnými městskými parky 

 

- nevyužitá nabídka parků ve městě 

- ve městě i v blízkosti města chybí 

přírodní vodní plochy 

- špatná návaznost jednotlivých 

cyklostezek ve městě  
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Tabulka 5.1 SWOT analýza přírodních podmínek a atraktivit v Olomouci 

5.2.2 Společenské atraktivity 

Silné stránky Slabé stránky 

- historické centrum, status druhé 

největší památkové rezervace 

v ČR 

- nabídka kulturně-historických, 

technických a církevních památek 

- památka UNESCO v centru města  

- pravidelné kulturní a společenské 

akce jako je např. Flora Olomouc 

- velká nabídka kulturních zařízení 

- nedostatečná propagace konaných 

akcí 

- slabá propagace města Olomouce 

v zahraničí 

- minimální konání folklórních akcí 

- část církevních a technických 

památek není přístupná veřejnosti 

- v historickém centru města se 

nacházejí nevzhledné budovy 

Příležitosti Hrozby 

- zvýšit propagaci a tím i 

podvědomí lidí o tom, že má 

Olomouc památku UNESCO 

- vytvořit více akcí pro mladé lidi a 

přilákat tak více mladistvých do 

univerzitního města 

- zlepšit propagaci pořádání 

kulturních a sportovních akcí 

- nedostatečné investice na údržbu 

a renovaci památek ve městě 

- díky nadnárodním akcím v jiných 

městech ČR roste konkurence 

- ztráta významnosti akce Flora 

Olomouc kvůli zastaralému 

technickému vybavení  

Tabulka 5. 2 SWOT analýza společenských atraktivit v Olomouci 

Příležitosti Hrozby 

- možnost většího využití 

městských parků k volnočasovým 

aktivitám a zábavě 

- výstavba naučných stezek, které 

by přilákaly vice návštěvníků 

- dokončit propojení cyklostezek  

- řeka Morava, z důvodu nebezpečí 

povodní 

- nedostatečné investice na 

budování a modernizování 

přírodního potenciálu 
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5.2.3 Turistická infrastruktura  

Silné stránky Slabé stránky 

- stravovací a ubytovací zařízení na 

vysoké úrovni 

- dobrá dopravní infrastruktura, jak 

silniční tak železniční 

- městské informační centrum 

kategorie A 

- MHD na dobré úrovni 

- rostoucí oblast incentivního a 

kongresového cestovního ruchu 

- malá nabídka tradičních 

moravských jídel ve stravovacích 

zařízeních 

- málo parkovacích míst v centru 

města 

- po 18 hodině jsou v centru města 

omezené především nákupní 

služby 

- malé množství obchodů se 

suvenýry 

Příležitosti Hrozby 

- zlepšit propagaci místních 

tradičních pokrmů 

- po celou dobu letní sezóny zavést 

v centru města trhy s tradičními 

výrobky, suvenýry a pokrmy 

- větší prezentace města v dalších 

městech a tím přilákat nové 

návštěvníky 

- vytvořit více parkovacích míst 

v centru města  

- přesun návštěvníků do větších 

měst, které nabízejí více služeb 

- nedostatek finančních prostředků 

na vydávání propagačních 

materiálů do jiných měst ČR  

Tabulka 5.3 SWOT analýza turistické infrastruktury v Olomouci 
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5.3 Doporučení 

Město Olomouc má silné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu především 

díky svému bohatému turistickému potenciálu. Aby byl tento potenciál naplno využit, 

na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření bylo navrženo následující 

doporučení.  

Historické centrum města je obklopeno několika krásnými městskými parky,  

o kterých nemá ponětí nemalý počet návštěvníků. Město by mělo nabídku těchto parků 

dostat do podvědomí návštěvníků města a to jasnými turistickými ukazateli nebo 

v těchto parcích pořádat více kulturních či sportovních akcí.  Dalším málo využívaným 

přírodním potenciálem města je okolí řeky Moravy. I když je řeka Morava využívána 

k vodní turistice, chybí v okolí rekreační oblast, kde by místní i turisté trávili svůj volný 

čas. 

Ve městě se nachází velký počet jak kulturních, historických, tak technických či 

církevních památek. Nevýhodou je, že do několika technických a církevních památek je 

veřejnosti vstup zakázán, což snižuje návštěvnost. Pro město by bylo vhodné vyhradit 

alespoň pár dní v roce, kdy by tyto památky veřejnosti zpřístupnilo. Z dotazníkového 

šetření bylo zjištěno, že i když většina dotazovaných věděla, že se ve městě nachází 

památka UNESCO, už nedokázala odpovědět, která památka to je. To svědčí o slabé 

prezentaci této památky. 

Nejen památka UNESCO je málo prezentována. I když se ve městě koná 

každoročně spousta kulturních a sportovních událostí, mnoho lidí se o těchto akcích 

nedozví. Město by mělo vylepovat poutací plakáty s nabídkou akcí nejen v Olomouci, 

ale také v okolních městech. K prezentaci a propagaci města by se také mohl využít 

prostor nově zrekonstruovaného hlavního vlakového nádraží a to např. formou 

poutacích panelů, na kterých by byly vyobrazeny jednotlivé atraktivity města či kulturní 

zařízení. Tyto poutače by do města mohly přilákat potencionální návštěvníky, kteří 

nádražím jenom projíždějí anebo zde přestupují na další spoje. Prostřednictvím těchto 

poutačů by se město a jeho kulturní či jiné atraktivity vryly do paměti těchto účastníků 

cestovního ruchu a mohly by je přesvědčit k opětovnému návratu do města nejen kvůli 
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průjezdu či přestupu z vlaku do vlaku, ale i k návštěvě přírodních i společenských 

atraktivit. 

Ačkoliv je Olomouc druhou největší městskou památkovou rezervací v České 

republice, její historické centrum je zaplněno nevzhlednými budovami a tím kazí jeho 

půvab. Město Olomouc by se mělo zaměřit na tento problém a investovat do oprav  

a údržby těchto budov, aby se jejich vzhled opět zlepšil. Dalším problémem 

v historickém centru města je, že obchody se po 18 hodině uzavřou a turisté již nemají 

možnosti využít jejich služeb. Opouštějí tedy historické centrum a odebírají se do 

okolních nákupních center. Město by se mělo s prodejci dohodnout a prodloužit 

otevírací dobu alespoň v letní sezoně. 

Dále by se město mělo zaměřit na tradice, které jsou spojeny s oblastí Haná, 

jelikož je Olomouc jejím centrem. Pro město by bylo výhodné začít realizovat folklórní 

akce, které jsou v současnosti pořádané pouze v okolních vesnicích. Také regionální 

potraviny a tradiční místní výrobky se objevují pouze na vybraných akcích. Proto by 

město mohlo realizovat tradiční trhy a přilákat tak více návštěvníků. 
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6 ZÁVĚR  

Cestovní ruch je nedílnou součástí jak turistické infrastruktury, tak  

i společenských a přírodních atraktivit, čímž přispívá k celkovému rozvoji turistického 

potenciálu města. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat turistický potenciál města 

Olomouce.  

Práce je složena ze dvou částí, a to teoretické a praktické. V první části jsou 

popsána teoretická východiska cestovního ruchu, definován cestovní ruch, vysvětleny 

základní pojmy a popsány jeho jednotlivé druhy a formy. Hlavní část zde tvoří 

charakteristika turistického potenciálu cestovního ruchu.  

Praktická část se skládá ze dvou důležitých kapitol a několika podkapitol, které 

konkrétně popisují turistický potenciál města Olomouce. V první kapitole, nazvané 

Charakteristika města Olomouce je popsána jak současnost, tak historie města. 

Podkapitola Turistická infrastruktura zahrnuje popis ubytovací, stravovací a dopravní 

infrastruktury, nákupních zón a sportovního potenciálu města. Vybrané společenské 

atraktivity jsou konkrétně popsány v další podkapitole. Jedná se o kulturní a historické 

památky města, jeho kulturní zařízení, kulturní a sportovní události. Zde u vybraných 

zařízení nebo akcí byla na základě získaných informací vytvořena statistika 

návštěvnosti za dané období. V práci není opomenut ani kongresový cestovní ruch, 

který se v Olomouci začíná značně rozvíjet. V dalších podkapitolách jsou popsána 

zajímavá místa v okolí a přírodní atraktivity, především městské parky, do kterých málo 

který návštěvník města zavítá, jelikož o nich návštěvníci málo vědí. 

V kapitole Výsledky výzkumu a doporučení je díky získaným informacím 

z předchozí kapitoly zpracována SWOT analýza, která napomohla k analyzování 

turistického potenciálu města. Tato analýza byla využita ve třech oblastech, kde 

hodnotila silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti přírodních podmínek a atraktivit, 

společenských atraktivit a turistické infrastruktury. Výsledky SWOT analýzy byly 

využity k napsání doporučení a návrhů na zlepšení. V bakalářské práci byla také 

zjišťována návštěvnost metodou dotazníkového šetření.  
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Dle zpracované analýzy turistického potenciálu města Olomouce lze toto město 

považovat za velmi atraktivní s bohatým turistickým potenciálem, který se může nadále 

rozvíjet.  
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Příloha č. 1 – Dotazník 

Dotazník návštěvnosti města Olomouc 

Dobrý den, 

 Jmenuji se Kateřina Frgalová a jsem studentkou Ekonomiky cestovního 

ruchu na VŠB-TU Ostrava.  Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění následujícího 

dotazníku. Výsledky dotazníku budou sloužit pouze ke zpracování mé bakalářské práce 

a zaručují naprostou anonymitu.  

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

 Žena 

 Muž  

 

2. Jaký je Váš věk? 

 10 – 18 

 19 – 26 

 27 – 49 

 50 a více 

 

3. V jakém kraji žijete?  

 Hlavní město Praha 

 Středočeský kraj 

 Jihočeský kraj 

 Plzeňský kraj 

 Karlovarský kraj 

 Ústecký kraj 

 Liberecký kraj 

 Královéhradecký kraj 

 Pardubický kraj 

 Kraj Vysočina 

 Jihomoravský kraj 

 Olomoucký kraj 

 Zlínský kraj 

 Moravskoslezský kraj 
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4. Kolikrát jste navštívil/a město Olomouc?  

 1  

 2x – 5x 

 Vícekrát 

 

5. Za jakým účelem jste město navštívil/a? 

 Historické a kulturní památky 

 Zábava 

 Turistika a sport 

 Odpočinek 

 Pracovní cesta, školení 

 Návštěva příbuzných 

 Nákupy, návštěva restauračních zařízení 

 Tranzit 

 

6. Jakým dopravním prostředkem jste do města přicestoval/a při Vaší poslední 

návštěvě? 

 Automobilem 

 Autobusem 

 Vlakem 

 Na kole/pešky 

 

7. Jak dlouho trvá Vaše návštěva ve městě? 

 1 den 

 2 – 4 dny 

 5 a více dní 

 

8. Jaké stravovací zařízení jste ve městě využil/a? 

 Restaurace 

 Jídelny a bistra 

 Fast-food 

 Nevyužil/a 

 

9. Navštívil/a jste jedno z nákupních center ve městě? Které Vám nejvíce 

vyhovovalo?  

 Centrum Olympia Olomouc  

 OC Haná 

 Galerie Šantovka 

 Galerie Moritz 

 Olomouc City 

 Nenavštívil/a 
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10. Byl/a jste spokojen/a s turistickým značením ve městě? 

 Ano 

 Částečně 

 Ne  

 

11. Víte, že má město Olomouc památku UNESCO? Pokud ANO jakou? 

 Ano …………… 

 Ne  

 

12. Pokud jste v otázce č. 5 označil/a důvod Vaší návštěvy kulturní a historické 

památky, jaká se Vám nejvíce líbila? 

……………… 

13. Navštívil/a byste opět město Olomouc?  

 Ano 

 Ne  

 

14. Jak hodnotíte kvalitu služeb města ve srovnání s ostatními městy ČR?  

 Lepší kvalita 

 Stejná kvalita 

 Horší kvalita 
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