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1. Úvod 
 

 Během vývoje společnosti rostl význam turistického ruchu. Od počátků, kdy se týkal 

převážně zámožných jedinců, se vyvinul do podoby samostatného odvětví, jehož výkonnost 

má značné dopady na ekonomiku států. Jeho přínosy se projevují v makroekonomických 

peněžních a měnových vztazích, je s ním spojena a těží z něj celá řada dalších odvětví, je 

významných faktorem v oblasti zaměstnanosti apod.  

 Pro doložení významu turistického ruchu můžeme uvést, že pro 38% států naší planety 

je klíčovým zdrojem devizových příjmů. Údaje z roku 2000 hovoří o tom, že příjmy               

z cestovního ruchu jsou celosvětově 476 miliard amerických dolarů a je v něm zaměstnáno 

více než 10% aktivního obyvatelstva planety. O růstu tohoto odvětví zase svědčí například to, 

že od roku 1950 do roku 2000 se příjezdový cestovní ruch zvýšil z 27 miliónů příjezdů na 670 

miliónů (tedy 27krát) a údaje z roku 2009 už hovoří o 880 miliónech příjezdů.[9] Dokonce ani 

globální finanční krize nemá na cestovní ruch výraznější negativní dopad a dle průzkumů více 

cestovní ruch negativně ovlivnil výskyt viru H1N1 (prasečí chřipky) než krize. 

 Stejně jako na celém světě i v Českých zemích význam turistického ruchu a jeho 

obliba neustále stoupají. To souvisí i s polohou. Česká republika se nachází v srdci Evropy      

a je křižovatkou evropských kultur. Vznikla 1. ledna 1993 rozdělením Československé 

federativní republiky a od roku 2004 je členem Evropské unie.  

 Českou republiku můžeme historicky rozdělit na 3 územní celky, kterými jsou Čechy, 

Morava a Slezsko. Dle geografického členění se ČR od roku 2000 dělí na 14 samosprávných 

krajů. Každý kraj má své krásy, ať už rázu přírodního, či kulturního. Naše země vděčí své 

bohaté historii za velké množství dochovaných kulturních památek. Jejich počtem předčíme 

mnohé, daleko větší země. I našim památkám vděčíme za to, že turistický ruch a jeho význam 

v našich zemích, stejně jako ve zbytku světa, neustále stoupá.  

 Stoupající význam cestovního ruchu v našich zemích dokazuje např. to, že v roce 1994 

do ČR přijelo 3,4 milionů turistů, v roce 1999 to bylo 5,5 miliónů a v roce 2008 k nám 

přicestovalo už 6,7 milionů turistů. I díky tomu se cestovní ruch podílí na tvorbě hrubého 

domácího produktu 13,8 procenty a vytváří téměř 13 % pracovních míst.[9] Pokud se bavíme     

o domácím cestovním ruchu bylo v roce 2005 uskutečněno 33 miliónů cest.  

 V rámci krajů vznikají i tzv. mikroregiony. Mikroregion je region malého 

geografického měřítka. V praxi se zpravidla jedná o účelové sdružení obcí. V ČR jsou často 

vytvářeny za účelem získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a z 

fondů EU. 
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 V mé diplomové práci se hodlám zabývat mikroregionem Království. Mikroregion 

Království se nachází v Olomouckém kraji v regionu Střední Moravy. Cílem této práce tedy 

bude tento mikroregion představit, popsat a rozebrat z hlediska atraktivit a vybavenosti v 

rámci cestovního ruchu a navrhnout, jak by mohla být zvýšena turistická atraktivita regionu.. 
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2. Metodika zpracování a cíl práce 
  

 Diplomová práce má popisný charakter a jejím hlavním cílem je analyzovat 

mikroregion Království z hlediska problematiky cestovního ruchu a navrhnout, jak by bylo 

možno zatraktivnit zmiňované lokality, což by mohlo mít příznivý dopad na zvýšené příjmy 

do obecních rozpočtů, snížení lokální nezaměstnanosti, rozvoj místních firem a v neposlední 

řadě by se tímto mohla posílit spolupráce podnikatelských subjektů a samosprávy. 

 

 Diplomová práce se člení na 4 hlavní části. 
 

 V první části se rozebírají teoretická východiska celé práce. Je v ní popsán cestovní 

ruch jako pojem, jeho vznik, historie a současnost, jeho členění, předpoklady, formy, druhy, 

rysy, legislativa.  

 Druhá část popisuje mikroregion Království. Uvádí se zde jeho základní 

charakteristiky jako je počet obyvatel, jeho rozloha, poloha, historie. Dále se pak uvádí 

základní charakteristiky jednotlivých obcí. 

 Třetí část podrobně analyzuje atraktivity a vybavenost turistickou infrastrukturou 

jednotlivých obcí mikroregionu. Zde se budu zabývat jak kulturními památkami, tak 

přírodními atraktivitami. Také zde popíšu vztahy mezi mikroregionem a okolím z hlediska 

turistického ruchu. 

 Čtvrtá část pak předkládá návrhy a doporučení vedení mikroregionu na zvýšení 

turistické atraktivity celého mikroregionu. 

 

  Hlavní důraz v této práci tedy bude kladen na analýzu současné situace. Prvním 

krokem analýzy bude shromáždění dostatků informací. Tyto získám ze studia dokumentů 

týkajících se mikroregionu, pohovory a z vlastního pozorování a průzkumu. Druhou částí, na 

kterou se bude klást důraz, bude část syntetická. V této se popíšou návrhy na řešení 

případných problémů a další způsoby kterými by bylo možno zvýšit atraktivitu mikroregionu. 

 Analýza znamená rozbor, metodu zkoumání složitějších skutečností rozkladem na 

jednodušší. Používá se v mnoha vědách, ve filosofii i v běžném životě, pokud chceme dospět 

k jistým výsledkům na základě detailního poznání podrobností. V případě této diplomové 

práce budou k analýze použity metody: 
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Studium dokumentů 

 U dokumentů, které mohou být použity, by měla být ověřitelná přesnost údajů. Tedy 

kdo za vydáním daného dokumentu stojí, jaký byl zdroj jeho informací apod. Také je důležité 

zajistit aktuálnost údajů a vycházet tedy z nových, nebo relativně nedávno vydaných 

publikací. K pokrytí celé problematiky je důležité sehnat velké množství pramenů, jelikož 

mnoho zdrojů je zaměřeno buď příliš podrobně na určitou dílčí problematiku, nebo naopak     

o požadované problematice pojednávají příliš povrchně. 

 

Rozhovor 

 Při rozhovoru se prostřednictvím předem zvolených otázek dovídáme o jednotlivých 

dílčích jevech na základě odpovědí respondenta jakožto zkoumané osoby. Použit bude 

rozhovor nestandardizovaný. To je takový, který umožňuje zaznamenat i širší souvislosti 

mezi zkoumanými fenomény a umožňuje vyloučit některé chyby, jež můžou vzniknout 

špatným porozuměním dotazovaného položené otázce. Důležitá tedy je volba otázek a také 

volba dotazované osoby, aby tato osoba byla dostatečně kompetentní a obeznámená s danou 

problematikou.  

 

Pozorování a průzkum 

 Pojem průzkum v tomto případě znamená vlastní osobní průzkum založený na 

pozorování. Výhoda takto získaných informací je jejich aktuálnost a věrohodnost. 

Zaznamenáváme tak totiž skutečný současný stav (např.rozpracovanost projektů). Nevýhodou 

této metody je její časová náročnost 

  

 Syntetická část práce představuje vyvození závěrů, návrhů na řešení a zlepšení. Toto 

probíhá na základě analytické části.  

 

 

 Cílem diplomové práce je tedy analýza možností cestovního ruchu v mikroregionu 

Království a navrhnutí změn, které by přispěly k rozvoji tohoto odvětví na daném území za 

účelem zvýšení příjmů do obecních rozpočtů, tvorby nových pracovních míst a podpory 

místních podnikatelů.  

 

 

 

 5



3. Teoretická východiska 
 

3.1 Vymezení pojmu cestovní ruch 
 

 Původně byl pojem cestovní ruch považován jen za jiný výraz pro cestování. Dnes už 

je tento pojem chápán jako vícevrstevný, kdy je možno rozebírat jeho projevy, formy a druhy 

účasti obyvatelstva. V dnešní době můžeme vymezit dvě roviny turistického ruchu. V jedné je 

turistický ruch brán jako způsob uspokojování potřeb a v druhé se jedná o významnou součást 

ekonomiky, kdy jej chápeme jako oblast podnikatelské příležitosti. Z toho je tedy patrné, že 

cestovní ruch je mnohostranný společensko-ekonomický jev. [12] 

 Cestovním ruchem se zabývá věda geografie cestovního ruchu. Jejím předmětem je 

studium zákonitostí, činitelů a faktického rozmístnění cestovního ruchu. 

 Uvést přesnou definici cestovního ruchu není snadné, a proto jich existuje velké 

množství. Uveďme pro příklad ekonomicky zaměřenou definici F.W.Ogilvieho, který 

cestovní ruch chápe jako „Ekonomický jev spojený se spotřebou hmotných a nehmotných 

statků, hrazených z prostředků získaných v místě trvalého bydliště.“ [11] F.Fedor uvádí, že 

turistický ruch je třeba chápat jako ,,Periodický příliv a odliv lidí do určitého místa nebo státu 

z jiného místa nebo státu." [11] Z českých autorů uveďme definici J.Kašpara, který uvádí, že 

,,Turistický ruch lze chápat jako cestování a dočasný pobyt lidí mimo místa trvalého bydliště, 

obvykle ve volném čase a to za účelem rekreace, poznání a spojení mezi lidmi." [11] V roce 

1991 byla v Ottavě pořádána konference Světové organizace cestovního ruchu, kde byl 

cestovní ruch definován jako ,,činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její 

běžné životní prostředí (mimo místo bydliště) a to na dobu kratší než je stanovena, přičemž 

hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě." [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6



3.2 Vznik a význam cestovního ruchu 
 

3.2.1 Vývoj cestovního ruchu ve světě 
 

 Vývoj cestovního ruchu se odvíjí od příčin jeho vzniku. Za tyto příčiny můžeme 

označit potřebu obnovit spojení s přírodou s cílem reprodukovat pracovní sílu, růst vzdělání 

jako realizace potřeby poznání a obnovování a navazování styku s lidmi. [6] 

 Pokud se podíváme do historie a budeme hledat prvopočátky cestovního ruchu 

musíme zmínit starověké Řecko, Egypt a Řím. Z těchto národů vzešli první cestovatelé          

a první doložené zápisy z cest pocházejí od řeckého dějepisce z 5. století př.n.l.  

 Ve středověku by se za první turisty dali označit bohatí mladí šlechtici, či synové 

bohatých měšťanů a kupců, kteří podnikali cesty do okolních zemí. Z této doby se nám také 

dochovaly tištění průvodci a popisy cest pro obchodníky. Rozvoj objevitelských                     

a kolonizačních cest, kdy se hledala nová území, suroviny, či nové dopravní cesty v 13. století 

také hrál svou roli. Za nejznámějšího cestovatele těchto časů bychom mohli označit Marca 

Pola (1254–1324). Ten strávil sedmnáct let v Číně na dvoře císaře Kublajchána a své zážitky 

z cest později sepsal v knize Milion. Později v 15. století došlo k rozmachu zámořských 

objevů, z nich nejvýznamnější byly portugalské a španělské námořní plavby. Zde bychom 

měli zmínit jména jako Kryštof Kolumbus, italský mořeplavec, který připlul k břehům 

Ameriky v roce 1492, Portugalec Bartolomeo Diaz, Vasco da Gama, který doplul do Indie či 

Ital Amerigo Vespucci. 

 Pokud hledáme počátky moderního cestovního ruchu většina autorů se shodne na tom, 

že ty je třeba hledat v 17. a 18. století, kdy šlechtici a kupci měli volné právo pohybu na 

cizích územích. Takže tento ranný cestovní ruch představovaly především cesty šlechticů a 

tovaryšů, jež byly uskutečňovány za účelem získávání nových zkušeností. Také lázeňské 

cesty šlechty  a bohatých měšťanů byly v této době v módě. Další fáze počátků cestovního 

ruchu pak přišla na konci 18.století v souvislosti s průmyslovou revolucí. Vznikající nové 

manufaktury a  továrny vyvolávaly potřebou pracovní síly tlaky na zrušení omezení volnosti 

pohybu a také potřeba získávání nových zkušeností v rámci technického rozvoje přináší 

zvýšenou potřebu cestovat. 

 Pakliže se chceme bavit o organizovaném cestovním ruchu, tak zde již můžeme jeho 

počátek určit zcela přesně. V roce 1841 baptistický kněz Thomas Cook uspořádal první 

organizovaný hromadný výlet osobním vlakem po anglickém venkově. Bylo to za účelem 
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pravidelného setkání abstinentů a účastnilo se ho 540 lidí. Posléze organizoval také první 

zahraniční zájezd, kdy své zákazníky zavezl na Světovou výstavu do Paříže. Roku 1845 pak 

založil svou vlastní cestovní kancelář. Když roku 1892 Thomas Cook zemřel, měla jeho 

cestovní kancelář pobočky v Evropě, Americe, Austrálii, na Blízkém východě a v Indii.         

V dnešní době společnost funguje pod názvem Thomas Cook Group, zaměstnává 30 tisíc lidí, 

její služby ročně využije 19 milionů klientů a tržby se pohybují kolem devíti miliard liber 

ročně. [24] 

 V současné době se cestovní ruch stal neodmyslitelnou součástí životního stylu 

a potřeb lidí. Mezi lety 1989 a 1999 vzrostly příjezdy v mezinárodním cestovním ruchu  

o 55,8 %, tj. průměrně ročně o 4,5 %, příjmy dokonce o 106 %, což představuje průměrné 

roční zvýšení o 7,5 %. Tato čísla dokumentují relativní odolnost cestovního ruchu vůči 

ekonomickým recesím a různým krizím. V současné době se cestovní ruch ve světě vyznačuje 

zvyšováním své úlohy v rámci národních ekonomik, také je patrné, že změna životního stylu 

vyvolává   rostoucí  výdaje  na  cestovní  ruch (např. občané  EU  vydávají na cestovní ruch až  

15 % ze svých rodinných příjmů). S tím, jak se mění věková struktura obyvatelstva a dochází 

ke stárnutí, v populaci se vytváří atraktivní skupina movitých a vzdělaných seniorů, 

v relativně dobré tělesné kondici. Se zájmem o udržování a zlepšování tělesné kondice souvisí 

rostoucí počet rehabilitačních a léčebných pobytů. Také již delší dobu vzrůstá role ženy, která 

je stále častěji sama ekonomicky aktivní a pociťuje větší potřebu krátkodobých či 

víkendových cest. Dalším znakem je rostoucí zájem o sebevzdělávání v různých typech 

zájezdových kurzů např. jazykové kurzy, kurzy golfu, potápění, tenisu apod. 

Nejnavštěvovanějším kontinentem je stále Evropa (přes 50 %), dále Amerika a Asie. Neustále 

zvyšující se konkurence vyvolává stále silnější tlaky na kvalitu poskytovaných služeb, 

dostupnost kvalitních informací a rozvoj informačních technologií. Nové změny v turistické 

poptávce se soustřeďují na zvýšený zájem o ekologické aspekty a životní prostředí 

jednotlivých turistických lokalit. Nastává rozvoj nových forem a produktů cestovního ruchu. 

Smutným faktem je, že expanze cestovního ruchu za poslední půlstoletí byla zbrzděna 

teroristickými útoky. Hlavně útoky v New Yorku v září 2001, které se odrazily nejvíce v 

leteckém průmyslu. Dále také hrozba epidemií chorob jako je SARS měly negativní dopad na 

rozvoj cestovního ruchu. Oproti tomu globální finanční krize se odvětví cestovního ruch příliš 

nedotkla a pokud hovoříme o snížení tržeb v důsledku krize, jedná se o jednotky procent 
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3.2.2 Historie a současnost cestovního ruchu v České republice 
 

 V období do první světové války se na území Rakouska-Uherska a v podstatě i v celé 

Evropě všeobecně uplatňoval liberalismus a stát tedy nezasahoval do oblasti cestovního 

ruchu. Lidé proto mohli cestovat bez vážnějších administrativních omezení ze strany 

jednotlivých států. V tomto období můžeme zmínit rok 1895 kdy vzniká v Rakousku-Uhersku 

Spolek přátel přírody, který ze zabývá realizací cestovního ruchu pro své členy.  

 V samostatné meziválečné Československé republice nastal největší rozmach 

turistického ruchu v období konjunktury v roce 1937, kdy se ekonomika začala po velké 

hospodářské krizi oživovat. V tomto období začala obzvláště stoupat obliba trampingu. 

Trampingu a rozvoji cestovního ruchu obecně také napomohl rozvoj dopravy (služby 

a zařízení pro motoristy) a dopravních prostředků. Některé státy si již uvědomily ekonomický 

význam zahraničního obchodu, a proto ho začaly sami podporovat. V této době materiálně 

technickou základnu pro cestovní ruch v ČR představovalo 10 271 ubytovacích zařízení s 189 

664 lůžky a 344 956 lůžky v soukromých domácích ubytovacích prostorách. [24] V této době 

Československo navštívilo zhruba půl milionu zahraničních návštěvníků ročně s průměrnou 

ubytovací dobou 8 dní.  

 Na cestovní ruch po druhé světové válce měly velký dopad politicko-hospodářské 

změny   jež  se odehrály  na  počátku  tohoto období.  Kvůli  omezení  volného  pohybu   osob  

a nedostatku volných finančních prostředků představoval až do roku 1989 domácí cestovní 

ruch 95% veškeré účasti na cestování. V domácím cestovním ruchu převládal ruch 

krátkodobý a  neorganizovaný,  koncentrovaný  převážně  do letní sezóny, který se odehrával  

z 90% formou chataření, chalupaření a stanování.. Aktivní zahraniční cestovní ruch  tvořili   

z 93% účastníci ze států bývalého východního bloku. Motivem pasivního zahraničního 

cestovního ruchu pak byly z více než 50% služební cesty a výrazně převažovaly výjezdy do 

ostatních států socialistického bloku. Co se cestovních kanceláří v tomto období týče, 

dominantní postavení měl Čedok, který byl v roce 1948 znárodněn. Na konci osmdesátých 

let měl 166 poboček v Československu, 20 v zahraničí, 200 hotelů, 22 tisíc zaměstnanců, 

vlastní autobusovou divizi a jeho aktivity zasahovaly i do zábavního průmyslu. [24] Kromě 

Čedoku v ČSR působilo ještě 9 dalších cestovních kanceláří. Například CKM, kterou vlastnil 

Socialistický svaz mládeže a ta se orientovala na cestovní ruch mladých. Dále Sportturist, 

který na Slovensku působil pod názvem Slovakoturist a byl vlastněn Československým 

svazem tělovýchovy. Tento se orientoval na domácí turistiku a na pořádání hromadných akcí 

z oblasti tělesné výchovy a sportu. Dále zde působily Rekrea a Tatratur. Ty patřily do 
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družstevního vlastnictví a specializovaly se na venkovskou klientelu. Mezi státní cestovní 

kanceláře patřila též Balnea a Slovakotherma, které byly řízeny Generálním ředitelstvím 

lázní. 

Po roce 1989 doznal cestovní ruch v našich zemích velkých změn. Tyto souvisely 

zejména se zrušením vízové povinnosti a uzavřením bezdevizového styku s většinou 

turistických destinací. Začal rychlý proces demokratizace společnosti a s tím související 

uplatňování tržních principů. Z těchto důvodů došlo k prudkému nárůstu účastníků pasivního 

i aktivního cestovního ruchu.  V tomto období začal velký počet subjektů pracovat                

v cestovním ruchu. Začala privatizace podniků cestovního ruchu a postupně vzniklo cca šest 

tisíc cestovních kanceláří (4 tisíce v ČR a 2 tisíce na Slovensku). V pasivním cestovním 

ruchu převládaly krátkodobé levnější poznávací zájezdy do sousedních zemí. Při těchto byly 

minimálně využívány stravovací a ubytovací služby. Také je v tomto období stále výrazná 

forma vázaného cestovního ruchu, kdy podniky objednávají u cestovních kanceláří hromadné 

zájezdy pro zaměstnance, které se hradí ze společenských fondů podniku. Postupně dochází   

k nasycení trhu a nabídka výrazně převyšuje poptávku. Centrální evidence cestovních 

kanceláří neexistovala do roku 1996. Zjistit počet cestovních kanceláří bylo možno jedině     

z počtu vydaných živnostenských oprávnění. Živnostenský registr celkem zaznamenal             

k 31.12.1998 vydání 11 715 živnostenských oprávnění pro činnost cestovních kanceláří        

a průvodců. [24] V roce 1997 došlo ke krachu řady cestovních kanceláří. Reakcí na tuto 

situaci byl Zákon č.159/1999 Sb., který ukládal cestovním kancelářím povinnost sjednat si 

pojištění proti úpadku. 

Od přelomu tisíciletí až do počátku krize zaznamenával cestovní ruch výrazný 

vzestup. V roce 2001 zaznamenáváme téměř 150% nárůst výdajů na cestovní ruch oproti 

roku 1990. To je zapříčiněno růstem volného času, změnami v životním stylu obyvatelstva, 

růstem mobility, odstraňování bariér volného pohybu osob mezi státy apod. Vývoj odvětví 

můžeme charakterizovat pomocí změn ke kterým docházelo. Cestovní kanceláře se například 

začínají více zaměřovat na tématickou turistiku, více se specializují, více se zaměřují na 

produkt a začínají více spolupracovat. Nabídka v cestovním ruchu se globalizuje. Také 

zaznamenáváme vstup velkých zahraničních společností do tohoto odvětví (např. americká 

investiční společnost Odien v roce 2007 koupila 98procentní podíl v Čedoku). Je kladen stále 

větší důraz na regionální aspekty rozvoje cestovního ruchu. Rostou nároky klientů na rozsah 

a kvalitu služeb, roste trend zájezdů ,,last minute". Stále jsou zde však značné rezervy                      

v úrovni a rozsahu poskytovaných služeb. 
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Koncem roku 2008 působilo na našem trhu 1291 cestovních kanceláří (podle počtu 

vydaných koncesí), které odbavili 4 a půl milionu klientů. Přitom rok před tím byly 

odbavených klientů 4 milióny. V roce 2009 bylo registrováno 1368 vydaných koncesí na 

provozování cestovní kanceláře. Krize však zasáhla i do tohoto sektoru a tak i přes zvyšující 

se počet vydaných koncesí, malé firmy ke konci roku 2009 hlásily úbytek klientů až              

o desítky procent. U velkých firem došlo však k poklesu v řádech jednotek procent. Je tedy 

zřejmé, že jich se krize doposud dotkla minimálně. V létě roku 2009 v důsledku krize 

zkrachovalo celkem 5 cestovních kanceláří a všechny patřily k těm zmíněným menším. 

Celkově došlo ke snížení příjezdů do ČR v důsledku krize o 10% (z 6,65 miliónů turistů na 

necelých 6 miliónů). V současné době jsou na našem trhu cestovních kanceláří největšími 

hráči Čedok, Exim Tours, Fischer a Firo tour. 

 

 

3.3 Předpoklady vzniku cestovního ruchu  
 

 Pro vznik cestovního ruchu musí být splněna celá řada předpokladů. Tyto předpoklady 

lze označit jako souhrn přírodních a antropogenních aspektů včetně jejich mnohoúrovňových 

vazeb, které vytvářejí předpoklady pro realizaci cestovního ruchu. [12] 

   Dle P.Mariota je lze členit na lokalizační, selektivní a realizační předpoklady 

cestovního ruchu.  

 

 Lokalizační předpoklady zahrnují dle P.Mariota jednak přírodní předpoklady jako 

jsou  reliéf, struktura a přírodní atraktivity krajiny, klima, vodstvo, flóra, fauna, kvalita 

vzduchu, a kulturně-municipální předpoklady, což jsou lidmi vytvořené atraktivity, tradice, 

folklór, umění a také struktura místní správy a samosprávy. 

 Realizační předpoklady pak představují komunikační předpoklady, což je struktura   

a hustota komunikační sítě a dostupnost daného území a dále infrastrukturu. Infrastrukturou 

jsou zde míněna ubytovací zařízení, sportovní zařízení, dopravní zařízení. 

 Nejrozsáhlejší skupinou jsou předpoklady selektivní. Ty dělíme na demografické 
(hustota obyvatelstva, věková struktura obyvatelstva, struktura obyvatelstva podle pohlaví), 

politické (politická stabilita, válka, terorismus, fundamentalismus, nacionalismus, rasismus, 

bezpečnostní situace atd.), sociologické (ekonomické aktivity, vlastnictví dopravních 

prostředků, vlastnictví objektů individuální rekreace, sociální příslušnost, vzdělání, průměrný 
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příjem na člena rodiny, počet a struktura členů domácnosti, mentalita, životní styl, xenofobie), 

urbanizační (hustota a velikost sídel, zástavba sídel, bytový fond), ekologické (kvalita 

životního prostředí, trendy vývoje jeho kvality), personální (profesionalita ve službách, 

managementu). 

 

 

3.4 Typologie cestovního ruchu 
 

3.4.1 Specifické rysy trhu cestovního ruchu 
 

 Jak již bylo řečeno, není vymezena přesná definice pojmu cestovní ruch. Pokud však 

shrneme názory různých autorů, můžeme stanovit specifické rysy cestovního ruchu.  

 Trh cestovního ruchu se v mnohém odlišuje od jiných trhů. Vyplývá to hlavně                    

z charakteru poskytovaných služeb jež vycházejí ze specifických potřeb klientů. [20] Jako 

specifické rysy turistického ruchu tedy můžeme uvést: 

- Podnikání v cestovním ruchu není záležitostí jednoho roku, ale jedná se o dlouhodobé 

aktivity (musíme počítat i se špatnou sezónou), 

- rozvoj cestovního ruchu je podmíněn politicko-správními podmínkami, 

- produkt cestovního ruchu nelze vyrábět na sklad, 

- místní a časová vázanost tvorby, realizace a spotřeby služeb (bezprostřední sepjetí 

s územím, ve kterém dochází k realizaci služby), 

- vysoká závislost na přírodních a historických atraktivitách, 

- místní a časové oddělení nabídky, poptávky a spotřeby, 

- výrazná sezónnost, 

- trh je silně determinován přírodními faktory a dalšími nepředvídatelnými vlivy (tj. 

mimoekonomickými faktory), 

- vysoký podíl lidské práce, 

- těsný vztah nabídky a poptávky (tj. změny v cenách a příjmech se obvykle objeví na trhu 

bezprostředně), 

- mezinárodní charakter. 
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3.4.2 Formy cestovního ruchu 
 

Základní cestovní ruch 

 

 Základní dělení bere v úvahu motiv účasti na cestovním ruchu a podle něj rozlišuje 

tyto hlavní druhy cestovního ruchu: 

- rekreační cestovní ruch 

- kulturně poznávací cestovní ruch 

- turistický a sportovní cestovní ruch 

- léčebná a lázeňský cestovní ruch 

 

Rekreační cestovní ruch 

 Hlavním motivem k cestě je zde odpočinek, obnova fyzických a duševních sil, 

rekreace a to ve vhodném prostředí. Tímto vhodným prostředím jsou vodní plochy, lesy, hory, 

doplněné vedlejšími službami jako je např. stravování, půjčovny sportovního náčiní, upravené 

pláže apod. Místo ubytování je v tomto případě umístěno v blízkosti hlavních faktorů 

(motivů) rekreace a má zajištěné odpovídající dopravní spojení. 

 

Kulturně poznávací cestovní ruch 

 Zde je důvodem k cestě získání nových poznatků, či kulturních zážitků. Určující pro 

volbu místa je v tomto případě místní soustředění kulturních hodnot. Těmito hodnotami 

mohou být městské památkové rezervace, hrady, zámky, koncerty, výstavy, galerie, různé 

druhy festivalů, slavností apod. 

 

Turistický a sportovní cestovní ruch 

 Příčinou cestování je v tomto případě aktivní provozování určitého sportu, či 

provozování turistiky. Z toho tedy vyplývá, že cílová destinace musí být k těmto aktivitám 

vhodně vybavena a upravena. Například pro turistiku je důležité značení, schůdné cesty          

a vhodný terén. Vhodný terén je důležitá podmínka i pro další aktivity jako je                   

např. horolezectví, jezdectví, lyžování. Podle charakteru jednotlivých sportů se také liší 

požadavky na ubytování a stravování. 
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Léčebný a lázeňský cestovní ruch 

 Zde je motivem k cestě jednak léčba určitého onemocnění, či zdravotních obtíží, ale 

také i prevence, kdy se prostřednictvím lázeňského cestovního ruchu zabezpečuje obnova 

organismu, upevňuje tělesné zdraví a duševní rovnováha. Volba místa je dána tím jaké 

přírodní léčivé zdroje jsou v daném místě k dispozici. Těmito zdroji jsou nejčastěji různé 

druhy minerálních vod a pramenů. Léčbě se v tomto případě podřizují i služby jako je např. 

strava a ubytování. 

 

 

Specifický cestovní ruch 

 

 Kromě základních forem cestovního ruchu jsou zde i jeho specifické formy, zaměřené 

často na úzkou zájmovou skupinu. Spadají sem druhy turistiky jako je mládežnická, seniorů, 

kongresová, mototuristika, sportovní lov, rybolov, rodinná, gastronomická, chatařská 

a chalupářská, karavanová, náboženská, incentivní, rurální (spojený s venkovem a jeho 

tradicemi), zábavní a atrakční, cykloturistika, cestovní ruch zdravotně postižených, nákupní 

turistika, a další. Krátce bych zde objasnil některé z těch méně známých. 

 

Incentivní turistický ruch 

 Podle jedné z definic je incentivní turistika jedinečná forma cestování, která hraje 

strategickou úlohu ve vztahu organizace s klienty a zaměstnanci. Někdy se pro tuto formu 

cestování užívá i adjektiva pobídková, tzn. taková turistika, která nabízí jejím účastníkům 

jedinečný zážitek s cílem motivovat pracovníky k vyššímu pracovnímu výkonu. Incentivní 

forma cestování slouží ale i k posílení sociálních vazeb mezi zaměstnanci nebo i klienty 

společnosti, polidšťuje pracovní vztahy a vychovává zaměstnance. [3] 

 

Rurální cestovní ruch 

 Zde je motivem k cestě poznání venkova a jeho tradic. Jedná se tedy o cestu za 

různými krajovými festivaly, skanzeny. V širším chápání pak tato forma cestovního ruchu 

zahrnuje všechny činnosti účastníka cestovního ruchu v prostředí venkova. Má celou řadu 

podob, uveďme např. vesnický turismus, agroturismus, ekoagroturismus, chataření                 

a chalupaření. 
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Gastronomický cestovní ruch 

 Jedná  se  o  tzv. gurmánskou  turistiku, kde  hlavním  motivem  pro   cestu  je poznání  

a konzumace místních potravin a nápojů. Pro zajímavost, v roce 2006 se na Singapore Food 

Expo dostavilo 720.000 návštěvníků z celého světa. 

 

Náboženský cestovní ruch 

 Motivem k cestě je především návštěva určitého místa, či osoby spjaté s náboženským 

obřadem nebo významem. Tato místa jsou tzv. poutní místa, či místa náboženských 

shromáždění, např.vystoupení papeže. 

  

 V praxi se jednotlivé zde uvedené formy cestovního ruchu nevyskytují v čisté podobě, 

ale vzájemně se prolínají a doplňují, čímž umožní účastníkům prožít zajímavé a různorodé 

zážitky. 

 

3.4.3 Druhy cestovního ruchu 
 

 K členění cestovního ruchu se dá použít kromě motivu k cestě i mnoho jiných 

hledisek:  
 

Místo realizace 

 Zde je rozhodující, kde a jakou formou se cestovní ruch realizuje. Rozlišujeme 

domácí, zahraniční, aktivní, pasivní a tranzitní cestovní ruch. 

 Domácí cestovní ruch je takový, při kterém účastníci nepřekračují hranice své země. 

Rozvinutý domácí cestovní ruch je přínosem jak pro jeho účastníky, tak pro hospodářství 

státu. Pro účastníky je přínosem regenerace sil, získávání nových poznatků z kultury, historie 

i současnosti. Pro stát, potažmo národní hospodářství, je pak přínosem vydávání části příjmu 

cestující veřejnosti na služby, což umožňuje rozvoj těch oblastí, kde není například tak velké 

zastoupení průmyslu. Také se zvyšuje zaměstnanost obyvatelstva ve službách, zvyšuje se 

rychlost pohybu peněz v oběhu apod. 

 Zahraničním cestovní ruchem se rozumí takový, jež zahrnuje výjezdy a příjezdy přes 

hranice daného státu. Tento cestovní ruch se dále dělí na pasivní a aktivní. Pokud zahraniční 

hosté přijíždějí k nám, jedná se o aktivní zahraniční ruch a to proto, že přínos devizových 

prostředku zahraničních hostů ovlivňuje aktiva platební bilance našeho státu. A podobně je 

tomu u pasivního zahraničního ruchu, kdy naši občané vyjíždějí za hranice našeho státu a kdy 
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výdaje našich obyvatel v zahraničí zvyšují naše závazky vůči cizím státům,  tedy  naše  

pasiva. 

Zahraniční cestovní ruch má bezprostřední vliv na devizové hospodářství státu, a proto 

většina států usiluje o zvyšování aktivního cestovního ruchu, který by při nižším pasivním 

cestovním ruchu umožnil využít získané devizové prostředky i pro jiné účely. [8] 

 Pojmem mezinárodní cestovní ruch se označuje souhrn veškerého zahraničního 

cestovního ruchu. Součet veškerého aktivního cestovního ruchu a cestovního ruchu vlastních 

občanů v rámci státu se pak označuje jako vnitřní cestovní ruch. Jedná se tedy o pohyb            

a pobyt osob účastnících se cestovního ruchu v rámci hranic jednoho státu. 

 Tranzitní cestovní ruch je součást příjezdového cestovního ruchu. Jde o případ, kdy 

občané jednoho státu cestují do jiného státu přes území třetího státu. Z hlediska hospodářství 

státu jde o stejný případ jako v případě aktivní zahraniční cestovní ruch. 

 

Způsob formy úhrady nákladů 

 Jedná se o dělení na základě toho, jakou formou jsou hrazeny náklady na cestovní ruch 

jednotlivých účastníků. Zde se vyskytují dva způsoby úhrady, volný a vázaný.  

 Jak už název napovídá, volným způsobem je ten, kdy si účastník hradí veškeré 

náklady sám a sám se také rozhoduje o účasti na tomto cestovním ruchu. Tento ruch se často 

také nazývá komerční. 

 O vázaný cestovní ruch se jedná v případě, kdy účastník kromě vlastních prostředků 

dostává i různé příspěvky a jedná se tedy o projev sociální politiky. Jedná se o sociální 

politiku státu, různých fondů, příspěvků nemocenského pojištění apod. V tomto případě musí 

účastník splňovat určité podmínky, jako například členství v organizaci, doporučení lékaře.  

 

Délka pobytu  

 Podle toho jak dlouho trvá pobyt, či cesta účastníka na cestovním ruchu, rozlišujeme 

pobyt na dlouhodobý a krátkodobý. 

 Krátkodobým cestovním ruchem se rozumí takový, kdy jeho účastník stráví 

maximálně 3 dny mimo své trvalé bydliště. Tyto 3 dny zahrnují maximálně 2 přenocování. 

 Dlouhodobý pobyt je pak ten, kdy účastník je mimo místo svého trvalého bydliště déle 

než 3 dny a mezinárodní dohody stanovují horní hranici, do které musí být pobyt ukončen a to 

je 6 měsíců. 
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Roční období 

 Další ze způsobů členění je založen na tom, v kterém období roku se aktivita v rámci 

cestovního ruchu uskutečňuje. Zde můžeme rozlišit cestovní ruch sezónní, kdy účastníci                  

z pravidla využívají počasí v daném místě, např. lyžařská střediska v zimě, moře a pláže        

v létě. Další uveďme ruch mimosezónní, jehož znakem je navštěvování oblastí známých pro 

svůj sezónní ruch mimo období, ve kterém jej většina turistů navštěvuje, s jiným zaměřením 

než je obvyklé v sezóně. Např. turistika v přímořských oblastech.  

 Kromě těchto dvou kategorií ještě můžeme vyčlenit kategorie cestovního ruchu 

letního, zimního, celoročního. Zde se, jak názvy napovídají, vychází z toho, kdy je cestovní 

ruch v dané oblasti nejvíce realizován. 

 

Počet účastníků 

  Podle počtu účastníků můžeme rozlišovat cestovní ruch individuální a skupinový. Je 

zřejmé, že pro poskytovatele turistických služeb je finančně výhodnější cestovní ruch 

skupinový, protože při stejných nákladech jaké by byly na jednoho účastníka, se dá dosáhnout 

většího zisku. Tento typ turistického ruchu může být výhodnější i pro účastníky, jelikož větší 

počet účastníků umožňuje lepší využití kapacit jak v ubytování, tak při přepravě a toto může 

vést k množstevním slevám, které se mohou projevit v konečné ceně.  

 

 Toto bylo jen několik vybraných druhů cestovního ruchu. Je ještě velký počet faktorů 

podle kterých bychom mohli vymezit další formy cestovního ruchu. Jedná se například o 

hledisko cíle cesty, použitého dopravního prostředku, destinace, způsobu ubytování atd. 
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3.5 Základní složky cestovního ruchu 
 
 

3.5.1 Subjekty cestovního ruchu 

 

 Subjekt cestovního ruchu reprezentuje jednak účastník cestovního ruchu a dále pak 

orgány, organizace a další poskytovatelé služeb v oblasti cestovního ruchu a pracovníci          

v oblasti cestovního ruchu. Vyjmenované subjekty se dělí do dvou základních skupin - 

podniky a instituce cestovního ruchu.  

 

 Podniky cestovního ruchu se zabývají poskytováním věcných a osobních služeb        

a dělí se na podniky primární a sekundární sféry. 

 

Podniky primární sféry 

 To jsou takové, které slouží výhradně nebo převážně turistickému ruchu. Podle vztahů 

s okolím je dělíme: 

- podniky se vztahem k místnímu cestovnímu ruchu (ubytovací objekty, doplňkové 

ubytování) 

- podnik se vztahem ke klientovi (podniky propagace cestovního ruchu, pojišťovny, 

organizace zabývající se financováním zájezdů a pobytů) 

- podniky zprostředkovatelské, které výše zmíněné vztahy vytvářejí (cestovní kanceláře 

a agentury, touroperátoři, virtuální prodej přes internet) 

 

Podniky sekundární sféry  

 Takový podnik poskytuje služby v rámci uspokojení poptávky po cestovním ruchu, ale 

přitom není rozhodujícím způsobem cestovním ruchem ovlivňován. Do této kategorie spadají 

např. pohostinské podniky a rekreační doprava. [15] 

 

 Instituce cestovního ruchu pak představují nositelé samotné politiky cestovního 

ruchu. Jedna se tedy o veřejně-právní instituce (stát, region, obchodní komora),         

soukromě-právní instituce (profesní svazy, zájmová sdružení), dobrovolné zájmové skupiny    

a akční sdružení (parlamentní výbor pro cestovní ruch).  

 Tyto nositele můžeme definovat také z územního hlediska. V tomto případě se pak 

jedná o nositele mezinárodní politiky cestovního ruchu (výbory pro cestovní ruch, WTO), 
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nositelé národní politiky cestovního ruchu (národní centrály cestovního ruchu a ústředí 

propagace, obchodní komory), nositelé regionální a místní politiky cestovního ruchu (města, 

obce), nositelé profesní politiky cestovního ruchu (asociace cestovních kanceláří). [15] 

 

 

3.6 Služby v cestovním ruchu 
 

 Definice služby nám říká, že služba je hospodářská činnost uspokojující určitou 

potřebu. Jejím výsledkem je užitný efekt, ne hmotný statek (výrobek). Služby se obvykle 

rozlišují podle toho, zda uspokojují potřeby kolektivní nebo individuální. Služby 

uspokojující kolektivní potřeby jsou hrazeny z veřejných zdrojů (stát, obce), zatímco služby 

uspokojující individuální potřeby jsou hrazeny ze zdrojů soukromých. Obecnými vlastnostmi 

všech služeb jsou neskladovatelnost, nedělitelnost, nehmotnost. 

  

3.6.1 Vlastnosti služeb cestovního ruchu 
 
 Služby cestovního ruchu jsou specifické a proto u nich můžeme uvést více společných 

vlastností, než mají služby obecně.  

 Vlastnosti služeb cestovního ruchu dle Parmové: 

1. nehmotnost, abstraktnost: nelze si službu vyzkoušet předem,  

2. vázanost: k času, k  prostoru, určitému poskytovateli (př.odjezd autobusu společnosti 

Eurobus z autobusového nádraží Olomouc v 15:00), 

3. pomíjivost, neskladovatelnost: souvisí s nehmotností, službu nelze vyrábět do zásoby  

a hodnota neprodané služby nulová (př. neobsazené místo), 

4. propojenost: výroba a spotřeba služby probíhá většinou současně, 

5. komplexnost: na zajištění se podílí více subjektů, 

6. opačná distribuce:  zákazník si službu sám vyžádá, 

7. mají charakter osobních služeb, 

8. komplementární (doplňkové): jedna služba podmiňuje druhou (př. potřeba přenocování 

podmiňuje potřebu ubytovací služby a následně potřebu jídla, tedy stravovací služby), 

9. zastupitelnost: z hlediska destinace (Itálie – Řecko), zprostředkovatele (výběr CK), 

dodavatele služeb (v individuálním cestovním ruchu výběr hotelu, dopravy,..), 

10. nutnost včasného zabezpečení (př. rezervace předem, prodej před spotřebou), 
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11. nebezpečí ze strany vnějších faktorů (počasí, politická nestabilita destinace), 

12. snadná kopírovatelnost (nutnost obměňovat nabídku, obohacovat o nové destinace, měnit 

metody nabízení, využívat komparativní výhody a například se specializovat na určitou 

oblast). [18]  

 

 Pro poskytovatele služeb cestovního ruchu je nejdůležitější vzít v úvahu zastupitelnost 

a snadnou kopírovatelnost. Proto je u cestovní kanceláře jako poskytovatele těchto služeb 

velmi důležitý přístup k marketingu. Kromě ceny totiž zákazník rozhoduje i na základě svých 

emocí, psychiky. Je tedy důležitá image firmy a vnější stránka jakou se firma rozhodne  

působit na případné klienty. Je důležitý přístup a chování agentů jež služby nabízejí, jejich 

odbornost a stejně tak prostředí v kterém nabídka probíhá. Důležitou vlastností pro 

poskytovatele je též komplexnost. Zde je obzvláště důležité zvolit vhodného partnera 

doplňkových služeb, protože podle úrovní jeho služeb bude zákazníkem posuzován 

poskytovatel. 

 

3.6.1 Klasifikace služeb cestovního ruchu 

 

 V cestovním ruchu se vyskytuje celá řada služeb, přičemž jednotlivé služby se 

vzájemně doplňují a klient málokdy využívá jen jedné izolované služby. V případě služeb 

cestovního ruchu hovoříme jak o službách zajišťovaných cestovními kancelářemi, tak             

o službách poskytovaných jednotlivými poskytovateli v místě, kde se turistický ruch 

vykonává. Dále se zaměříme převážně na ty služby, které poskytují cestovní kanceláře. 

Služeb je celá řada a můžeme je rozdělit do několika základních kategorií jako jsou ubytovací 

služby, stravovací služby, dopravní služby, sportovní a rekreační služby, informační služby 

atd. 

  

 V rámci dopravních služeb poskytovatel může jednak zajišťovat dopravu do dané 

destinace a to buď vlastním dopravním prostředkem, nebo rezervováním místa u externího 

dopravce. Toto se může týkat i transferů přímo v místě dané turistické destinace, kde jde         

o zajištění místního dopravce, zajištění půjčení automobilu, taxislužby atd. Dále do těchto 

služeb můžeme řadit i zajištění prodeje tuzemských a zahraničních dopravních cenin (dálniční 

známky). Do této kategorie služeb patří v případě transferů na delší vzdálenosti i zajištění 

občerstvení, či rezervace lůžek ve vlacích. Nejedná se zde pouze o přepravu automobily          

 20



a autobusy, tedy silniční přepravu, ale i o leteckou, lodní (říční, námořní, trajektová), 

železniční a vertikální (lanovky, vleky). 

  

 Do ubytovacích služeb v prvé řadě zahrnujeme obstarání individuálního ubytování 

formou recepční služby. Ubytování se opět může uskutečnit v najatém externím zařízení, 

nebo v poskytovatelem vlastněném ubytovacím zařízení (toto spíše v případě větších 

cestovních kanceláří). Ubytování se zajišťuje buď na delší dobu v místě rekreace samotné 

(letní středisko na pláži), nebo více způsoby na různých místech pakliže to charakter dovolené 

vyžaduje (poznávací zájezdy). Ubytování je realizováno v různých typech objektů. Jedná se 

tedy o hotely, aparthotely (na rozdíl od hotelů jsou pokoje vybaveny kuchyňským koutem, 

ledničkou, vařičem, nádobím), penziony nabízející ubytování ve studiích, či v apartmánech, 

motely (především pro účastníky silniční přepravy) a v neposlední řadě můžeme zmínit           

i bungalovy. 

  

 Jestliže poskytovatel inzeruje možnost stravování musí zajistit stravovací služby 

odpovídající kvality. K tomu nejčastěji slouží podniky, jejichž předmětem podnikání je 

hostinská činnost. Tyto jsou často spojeny s ubytováním a nacházejí se v místě ubytování.     

V souvislosti s cestovním ruchem a stravováním jsou používány pojmy jako snídaně 

(poskytovatel zajišťuje pouze snídani), polopenze (definovaná jako částečná dávka denní 

stravy poskytovaná ubytovacím zařízením, obvykle snídaně a večeře) a plná penze (tedy         

3 jídla denně, snídaně, oběd, večeře). Posledních několik let se u nabídek zájezdů stále více 

používá označení all inclusive. Toto označení znamená, že v daném ubytovacím zařízení jsou 

kromě ubytování zajištěna i všechna denní jídla a nealkoholické i alkoholické nápoje.  

  

 V rámci služeb cestovního ruchu se vyskytuje ještě celá řada služeb, které nepatří do 

žádné z výše uvedených. Uveďme například poskytování informací souvisejících s účastí na 

cestovním ruchu, lázeňsko léčebné služby související s pobytem v lázeňském zařízení, které 

často obsahují i lékařské služby, průvodcovské služby, pojišťovací služby, obstarávání             

a předprodej vstupenek na různé akce, směnárenské služby, obstarání víz, prodej cenin, kolků, 

map, cestovních pomůcek atd. Zvláštní kategorií služeb jsou tzv.služby kongresové. Souvisí    

s pořádáním většinou odborných konferencí a zahrnují v sobě služby ubytovací, dopravní, 

stravovací, zajištění technického zázemí a odpovídajících prostor. Dále do služeb v cestovním 

ruchu můžeme řadit i komunální služby (holičství, kadeřnictví atd.) a obchodní služby, které 
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účastníkům cestovního ruchu umožní zakoupit jak předměty běžné spotřeby (jídlo, nápoje), 

tak i specializované spotřební zboží jako jsou např.mapy, průvodci, suvenýry, ošacení apod.  

 

 

3.7 Legislativa týkající se cestovního ruchu 
   

3.7.1 Legislativa po roce 1989 
 
 Po roce 1989 došlo k výraznému uvolnění v podnikatelské sféře a zejména nový 

zákon o individuálním podnikání fyzických osob přispěl k tomu, že se občané mohli zapojit 

do poskytování služeb a to zejména ubytovacích a stravovacích. 

 Zákon č.105/1990 ze dne 18.4.1990 o soukromém podnikání občanů upravoval oblast 

podnikání v cestovním ruchu do roku 1991. V roce 1991 vstoupil v platnost nový 

živnostenský zákon, konkrétně zákon č.455/1991, ze dne 2.10.1991, který vymezuje 

podmínky podnikání a činnost cestovních kanceláří označil za živnost koncesovanou. [19] 

Tato situace platila do 1.1.1996 kdy vstoupil v platnost nový výrazně liberalizovaný 

živnostenský zákon, podle nějž se činnost cestovní kanceláře stala živností volnou. 

 Než k 1.1.1992 vstoupil v platnost obchodní zákoník, nahrazovaly jeho funkci zákon  

o státním podniku, zákon o akciových společnostech a podnicích se zahraniční majetkovou 

účastí. 

 Podnikání v cestovním ruchu také významně ovlivňovaly zákony o odvodech daní, 

poplatků, o zaměstnávání občanů o platbách na nemocenském a sociálním zabezpečení. 

Velký vliv měla také novelizace devizového zákona, která mimo jiné uvolňovala obchod       

s cizími měnami a v platnost vstoupila 28.11.1990. [19] 

 V tomto období také byly vyjednány mezinárodní smlouvy a mezivládní dohody, 

které zajistily zrušení vzájemné vízové povinnosti s některými státy, spolupráci v oblasti 

cestovního ruchu apod. Mezi našimi a zahraničními cestovními kancelářemi pak byly 

uzavírány obchodní smlouvy.    

 

3.7.2 Současná legislativa v cestovním ruchu 
 

 Na současně platnou legislativu měl velký vliv rok 1997, kdy došlo ke krachu celé 

řady cestovních kanceláří. Důvodem krachu mohl být např. špatný podnikatelský záměr, 
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nepříznivá finanční situace, podcenění rizik, již zmíněný značný převis nabídky nad 

poptávkou atd. Svou roli mohly sehrát i specifické faktory jako devalvace koruny, řetězová 

reakce díky vysoké vzájemné závislosti subjektů cestovního ruchu, úzká specializace na 

určitý druh cestovního ruchu či teritorium. Také je možné, že některé cestovní kanceláře 

vznikly za účelem podvodu. 

Reakcí na nastalou situaci byl zákon č.159/1999Sb, jehož cílem bylo vyřešit potřebu 

ochrany zákazníků cestovních kanceláří v případě jejich ekonomického úpadku. [19] Zákon 

byl zpracován v souladu s požadavky Směrnice Evropské unie č. 90/314/EHS, které jsou 

tímto zákonem zapracovány do českého právního řádu. Tato zákonná úprava je tedy zaměřena 

především na ochranu spotřebitele, kterým je v tomto případě klient cestovní kanceláře,         

v souvislosti s prodejem a realizací zájezdu. Tento zákon uvádí povinnost cestovní kanceláře 

sjednat pojištění proti úpadku. Konkrétně tedy, cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění 

v rozsahu § 6 na pojistnou částku minimálně 30 % ročních plánovaných tržeb z prodeje 

zájezdů nebo v případě, že tyto tržby mají být nižší než tržby v předchozím roce, na pojistnou 

částku minimálně 30 % těchto tržeb v předchozím roce. Dále ukládá cestovní kanceláři 

povinnost umožnit pojišťovně na její žádost přístup ke všem dokladům, které souvisejí                  

s pojištěním zájezdů, a podat k nim vysvětlení před uzavřením pojistné smlouvy a kdykoli             

v době trvání pojištění. Dále jsou zde stanoveny podmínky vyplacení nároků zákazníka                

v případě úpadku, či povinnost cestovní kanceláře a pojišťovny informovat ministerstvo 

pokud pojištění zanikne. Rovněž tak jsou povinny bez odkladu informovat ministerstvo          

o všech skutečnostech, zejména o závažných nedostatcích ve finančním hospodaření cestovní 

kanceláře, pokud mohou vést k zániku pojištění. Pojišťovna je rovněž povinna informovat 

ministerstvo o vzniku pojistné události a o poskytnutém pojistném plnění. 

  

 Shrňme tedy podstatné z tohoto zákona: 

Podle zákona č. 159/1999 Sb. je každá cestovní kancelář povinna sjednat pojištění,              

z něhož vyplývá klientům, kteří si u ní zakoupili zájezd, právo na pojistné plnění, pokud se 

cestovní kancelář dostane do úpadku. 

Podle tohoto zákona se pojištění se sjednává pro případ, kdy cestovní kancelář z důvodu 

svého.úpadku: 

a) neposkytne zákazníkovi, na kterého se vztahuje cestovní smlouva s ní uzavřená, dopravu           

z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, 

b) nevrátí pojištěnému zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd 

neuskutečnil, 
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c) nevrátí pojištěnému rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého 

zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. 

Ustanovení § 8 zákona navíc stanoví minimální pojistnou částku, na kterou je třeba 

pojištění sjednat, a minimální výši spoluúčasti cestovní kanceláře na pojistném plnění                     

v.případě.pojistné.události. 

 Zákon rovněž stanoví v § 1 odst. 1, které služby cestovní kanceláře se považují za 

zájezd, a tudíž se na ně vztahuje povinnost sjednat pojištění. Na jiné služby cestovní kanceláře 

se.pojištění.nevztahuje. [19] 

 V souvislosti se zavedením povinného pojištění cestovních kanceláří vznikl pool 

pojišťoven. Pool pojišťoven byl volným sdružením pojistitelů, jehož cílem byla spolupráce         

v oblasti pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Aby tento pool mohl 

vzniknout, musel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělit sdružení výjimku. Výjimka 

nabyla právní moci 12.1.2001 a pool zahájil svou činnost 16.1.2001. Vedoucím pojistitelem 

poolu byla ustavena Generali pojišťovna a kanceláří poolu byla Evropská cestovní pojišťovna, 

která byla pověřena správou tohoto pojištění a v případě pojistné události rovněž zajištěním 

likvidace a asistence pojištěným.  

 Výhodou vytvoření poolu bylo rozložení, a tudíž minimalizaci rizika, získání 

kvalitního zajištění v zahraničí, snížení správních nákladů, centralizaci ohlašování pojistných 

událostí a jednotné podmínky při odškodnění.  

 Pool  fungoval  až  do  skončení  výjimky  koncem  roku  2003. Od r. 2004 se cestovní  

kanceláře mohou pojistit samostatně u jednotlivých pojišťoven. 

 Dosud zmiňovaný zákon č. 159/1999 Sb. byl novelizován zákonem č. 214/2006 Sb. 

a vešel v platnost od 1.8.2006. Tento zákon upravuje vztahy mezi jednotlivými subjekty 

cestovního ruchu, které si vzájemně prodávají zájezdy. Vymezuje základní pojmy (zájezd, 

zákazník), vymezuje dvě nové živnosti (provozování cestovní kanceláře a cestovní agentury), 

určuje práva a povinnosti související s poskytováním zájezdů, definuje povinné smluvní 

pojištění cestovních kanceláří a vymezuje nový smluvní typ – cestovní smlouva.  

 V novele byl tedy vymezen nový pojem cestovní agentura. Provozování cestovní 

agentury je živností volnou a jako položka č. 71 je uvedena v Příloze 4 Zákona                       

o živnostenském podnikání. A platí pro ni tedy, že živnost volná je živnost opravňující                    

k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani 

jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny 

všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).  
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 Oproti tomu provoz cestovní kanceláře je živností koncesovanou a žadatel musí 

splňovat podmínky dané Živnostenským zákoníkem. 

 

 Rozdíly v kompetencích cestovní agentury a cestovních kanceláře lze shrnout 

následovně: 

- Pořádat zájezdy je oprávněn výhradně provozovatel cestovní kanceláře, 

- cestovní kancelář smí nabízet další služby cestovního ruchu, organizovat kombinace služeb  

pro třetí stranu (agentury, dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí  

a podobně), 

- cestovní kancelář má povoleno prodávat věci související s cestovním ruchem (vstupenky, 

mapy, plány, jízdní řády či průvodce), 

- cestovní agentura může prodej zájezdů pouze zprostředkovávat pro cestovní kancelář, avšak 

nemůže je sama na svůj účet organizovat a prodávat, 

- při zprostředkování prodeje zájezdu cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou pro jinou 

cestovní kancelář musí být cestovní smlouva uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou 

je zájezd zprostředkováván, 

- cestovní agentura nepodniká na základě koncese, ale pouze na základě ohlášení volné 

živnosti, takže k jejímu provozování není vyžadováno splnění tak přísných podmínek. 
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3.8 Mikroregion 

 

3.8.1 Pojem mikroregion 
  

 Pokud jde o definici pojmu mikroregion, existuje jich více. Například R.Kohoutek 

říká: ,,Mikroregion je malý územní celek vzniklý např. dobrovolným sdružením (svazkem) 

několika obcí společně usilujících o ekonomický, kulturní a sociální rozvoj." [7] 

 Ústav pro územní rozvoj uvádí: ,,Pokud je užíván výraz „mikroregion“ bez dalšího 

určení, je tím míněn dobrovolný svazek obcí DSO dle § 49 zákona č.128/2000 Sb., o obcích se 

širším než jednoúčelovým zaměřením, případně zájmové sdružení právnických osob dle § 20f 

až §20j Občanského zákoníku." [16] 

 

 Jedním z důvodů vzniku mikroregionů je společné prosazování zájmů a záměrů 

venkovských obcí za účelem dosažení žádoucích změn ve všech obcích v daném prostoru. 

Dříve vznikaly mikroregiony, zaměřené na konkrétní projekt, plán, kdy většinou po splnění 

toho, co si předsevzali už aktéři dále nepokračovali v další spolupráci. I dnes je nejčastěji 

hlavním záměrem obcí, které jsou součástí mikroregionů, získání finančních prostředků            

z různých fondů formou vytváření mikroregionálních programů, aktivit a projektů, které by 

jednotlivé obce nebyly samotné schopny získat. Většinou však po získání prostředků činnost 

mikroregionu nekončí, ale spolupráce pokračuje dále s dalšími projekty. 

 Jednotlivé vesnické obce v mikroregionech se spojují hlavně na základě spádovosti, 

kdy kritériem je historická soudržnost, spolupráce, či geografické podmínky (ohraničení 

horami, řekou apod.). Charakteristickým znakem těchto sdružení je způsob vzniku. 

Mikroregiony nevznikají příkazem vyšších orgánů, ale dobrovolně za účelem spolupráce. 

 Tato spolupráce se pak uskutečňuje: 

a) na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu, 

b) na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí (podle zákona č.  128/2000 

Sb., o obcích), 

c) zakládáním právnických osob podle obchodního zákoníku dvěma nebo více obcemi. [16]  

 

 Do roku 2000 neexistovala ucelená databáze mikroregionů.Od roku 2000 Ústav pro 

územní rozvoj monitoruje na základě pověření Ministerstva pro místní rozvoj vznikající 

mikroregiony a jejich rozvojové dokumenty. V roce 2006 byl na Ústavu pro územní rozvoj 
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založen informační systém - registr GIS mikroregionů ČR včetně grafiky a jeho webové 

aplikace Monitoring mikroregionů včetně mapové prezentace byl zveřejněn na www 

stránkách ústavu. Ze zjištěných údajů vyplývá, že z celkového počtu 6 248 obcí se                       

k 31.8.2008 v mikroregionech nacházelo 5 473, tedy 88 % všech obcí. Oproti roku 2003 se 

jedná o 14 % nárůst. V současné době existuje v ČR 570 mikroregionů. 

 

3.8.2 Význam mikroregionu 
 

 Výhody spolupráce, které sdružování obcí přináší, jsou jasné. Obce vesměs vědí co je 

potřeba zlepšit, vybudovat, ale často jim chybí potřebné duševní, fyzické i finanční 

prostředky. Tento problém může pomoci vyřešit sdružování obcí. Vznik zájmového sdružení 

pak pomáhá v projektech, které mají regionální a ne pouze lokální význam. Také pro jednání  

s vyššími správními institucemi, se zástupci podnikatelské sféry, s občanskými iniciativami 

apod. je vhodnější být začleněn do nějakého většího celku. Váha argumentů logicky stoupá, 

pokud za nimi stojí ne pouze obec samotná, ale celek pojímající více obcí. 
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4. Popis mikroregionu Království 
 

 V první části syntetické části práce je provedena charakteristika mikroregionu 

Království. V charakteristice se zaměřím na geografii, historii a sociální podmínky jak           

v celém mikroregionu tak v jednotlivých obcích. 

 

4.1 Geografie mikroregionu 
 

  Mikroregion Království se nachází v Hornomoravském úvalu v povodí řeky Morava 

na jih od krajského města Olomouc. Zasahuje do území tří okresů vyššího samosprávního 

celku Olomouckého kraje. Jsou to okresy Olomouc, Prostějov a Přerov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Mikroregion Království [17] 

 

 Pokud oblast vymezíme dle katastrů, pak se mikroregion rozkládá v katastru obcí: 

▪ Blatec 

▪ Brodek u Přerova 

▪ Císařov 

▪ Citov 
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▪ Čelechovice 

▪ Dub nad Moravou 

▪ Grygov 

▪ Hrdibořice 

▪ Charváty 

▪ Kožušany - Tážaly 

▪ Krčmaň 

▪ Majetín  

▪ Suchonice 

▪ Velký Týnec 

▪ Věrovany 

 

 Celková rozloha mikroregionu je cca 14 500 ha a spadá v rámci územně statistické 

jednotky vymezené Evropským společenstvím do regionu soudržnosti NUTS II Střední 

Morava, v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře rozvoje, v platném 

znění. [17]  

 Mikroregion se rozkládá na území, které je geograficky, ekonomicky a sociálně 

homogenní. Je situován v nížině Hornomoravský úval a průměrná nadmořská výška je 220 

metrů (nejnižší bod je koryto řeky Moravy 200 m.n.m. a nejvyšší vrch Chlum 344 m.n.m).   

Hustota osídlení je 44,4 obyvatel na km2 a žije zde 13 028 obyvatel. Je to jeden logicky 

utvořený svazek, který staví svoji kooperaci na přirozeně vytvořených vazbách, vycházejících 

z tohoto spojení.  

 

4.2 Vývoj mikroregionu Království 
 

 Sdružení obcí mikroregionu Království bylo založeno v roce 1999 z iniciativy starosty 

obce Grygov pana Otakara Hlaváče. První společná schůzka představitelů 13 zakladatelských 

obcí se uskutečnila 11.2.1999 na obecním úřadě v Grygově. Název mikroregionu Království 

vznikl podle lužního lesa Království, který leží v samém středu mikroregionu. První 

zakladatelská smlouva a stanovy mikroregionu byly podepsány statutárními zástupci obcí      

v březnu téhož roku. Od konce roku 2001 je mikroregion v souladu se zákonem o obcích 

dobrovolnýmvsvazkem. 
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 Jak už tedy bylo zmíněno, téměř všechny obce mikroregionu stály už při jeho 

založení. Výjimkou jsou obce Hrdibořice, ty vstoupily do mikroregionu v roce 2002                       

a Císařov, který se k mikroregionu připojil v roce 2003. Za mikroregionem Království nestojí 

žádné velké město. 

 V roce 2004 uzavřel mikroregion partnerskou smlouvu s mikroregionem Dolek, ve 

kterém jsou sdruženy další sousední obce Kokory, Rokytnice, Nelešovice a Lhotka.  

 

  

4.3 Organizační systém a fungování mikroregionu Království 
 

 Mikroregion království je dobrovolný svazek obcí a plný název je Sdružení obcí 

mikroregionu Království. Sdružení je právnickou osobou a za nesplnění svých povinností 

odpovídá celým svým majetkem. Sdružení má zejména koordinační a poradní funkci a usiluje 

o hospodářský a kulturní rozvoj obcí v dané oblasti. [21] 

 Stanovy sdružení uvádějí při řešení jakých problémů bude probíhat koordinace 

postupů: 

• rozvoje samosprávy obcí 

• hospodářského, sociálního a kulturního života obcí 

• vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků 

• podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů 

• nezaměstnanost, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů 

• společná péče o památky v mikroregionu 

• využití netradičních zdrojů energie 

• podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů 

• obnovy (např. programu obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, 

zeleň a drobnou architekturu) 

• společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče 

• marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů 

• podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví 

nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav 

• podpora řešení dopravní obslužnosti, týkající se více obcí a zavádění, rozšiřování a 

zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy 

• spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU 
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• zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení 

společenské problematiky 

• vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování 

kompostáren a sběru, skladování a likvidace nebezpečných odpadů 

• provoz lomů, pískoven a zařízení sloužící k těžbě a úpravě nerostných surovin 

• správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového 

fondu, sportovních, kulturních  [21] 

  

 Ve stanovách je uvedeno i jakým způsobem jsou řešeny majetkové poměry. Majetek 

sdružení je tvořen členskými příspěvky a všemi dalšími vloženými a poskytnutými finančními 

prostředky, které byly získané pro výše zmíněné účely. Majetek sdružení je veden na 

zvláštním účtu odděleném od účetnictví obcí ve sdružení. 

 Sdružení hospodaří podle rozpočtu, který si na každý rok sestavuje. Ve stanovách je 

zakotveno i to, že každý rok 30.června se koná valná hromada sdružení, která projedná 

výsledky hospodaření a příjme opatření k nápravě nedostatků. 

 Orgány sdružení jsou: valná hromada, rada sdružení, předseda, kontrolní a finanční 

výbor. Funkční období všech orgánů sdružení je 4 roky. 

 Valná hromada se skládá ze všech členů sdružení a je jeho nejvyšším orgánem. Schází 

se nejméně 6x ročně. Zasedání valné hromady svolává předseda. Valná hromada schvaluje 

stanovy sdružení, volí z členů sdružení předsedu sdružení, pětičlennou radu sdružení                      

a tříčlenný kontrolní a finanční výbor. Schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření sdružení, 

včetně revizní zprávy kontrolního a finančního výboru, schvaluje vstup nových členů do 

sdružení, výši členských příspěvků a jejich platnost a činí další úkony. [21] 

 Radu tvoří předseda a další 4 členové sdružení. Předseda jedná jménem sdružení                   

a zastupuje sdružení navenek. Kontrolní a finanční výbor mají po 3 členech. Všechny funkce 

v současné době vykonávají starostové jednotlivých obcí. 

 

 Členské obce Království společně s neziskovými organizacemi a podnikateli v obcích 

mikroregionu založili v roce 2004 občanské sdružení pod názvem Občané pro rozvoj 

venkova, o.s. V jejím rámci byly vytvořeny pracovní skupiny tvořené zástupci veřejného 

sektoru (obce), nestátních neziskových organizací (různé sportovní svazy, svazy chovatelů, 

Junák a pod.) a podnikatelského sektoru (převážně majitelé největších firem v oblasti). 

Sdružení si stanovilo priority na jejichž realizaci chtějí všichni spolupracovat.                      

Těmito prioritami jsou obnova venkovského prostředí (obnova veřejných prostranství, 
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výstavba a modernizace hřišť a sportovních areálů, budování cyklotras a stezek apod.), 

oživení života na venkově (kulturní, společenské a zábavné akce, školení, semináře), rozvoj 

zemědělství a podnikatelské činnosti v regionu (nákup strojů a zařízení, rekonstrukce 

hospodářských budov), zavádění nových služeb v regionu (modernizace veřejných služeb), 

ochrana životního prostředí (výsadba zeleně, revitalizace krajiny, obnova návsí, parků apod.). 

 Občané pro rozvoj venkova, o.s. je tedy jakýmsi poradním orgánem, který vytypovává 

a navrhuje představitelům mikroregionu projekty a akce, které by bylo vhodné uskutečnit, 

nebo na které by bylo vhodné žádat dotace. V rámci své činnosti provedlo sdružení 

dotazníkové šetření v jednotlivých obcích a následně vytvořilo seznam cca 70 projektů 

(včetně předpokládaných nákladů na realizaci), které by přispěli k splnění priorit uvedených 

výše. Většina navržených projektů spadá do oblasti zlepšování kvality života a životního 

prostředí ve venkovských oblastech. 

 

 

4.4 Hospodaření mikroregionu Království 
 

Rozpočet mikroregionu 

 Jak již bylo řečeno majetek sdružení je tvořen členskými příspěvky od jednotlivých 

členů. V roce 2004 to bylo 12 Kč na občana, v roce 2005 22 Kč a od roku 2006 se příspěvek 

ustálil na 25 Kč na občana. 

 

 Následující tabulka tedy ukazuje celkové příspěvky zaslané na účet společenství               

v letech 2004 až 2009. Zvyšování celkové částky od roku 2006 je způsobeno růstem počtu 

obyvatel. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

146 780 Kč 290 900 Kč 340 800 Kč 343 800 Kč 347 250 Kč 349 575 Kč 

 

 Prostředky z členských příspěvků se použijí vesměs na pořádání společných akcí, 

propagaci  mikroregionu, chod orgánů mikroregionu apod. Na akce většího rozsahu jsou 

žádány prostředky z různých fondů.  

 Rozpočty v jednotlivých letech jsou pak buď vyrovnané, nebo dosahují mírných 

přebytků, které se převádí do příštího roku. 
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Realizované projekty z dotačních prostředků 

  Mikroregion získal v roce 2005 dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci 

Programu obnovy venkova 2005, která činila 1 420 000 Kč na projekt ,,Zlepšení kvality 

života v mikroregionu Království". V rámci projektu byly pořízeny stroje a strojní vybavení             

k uskutečňování zemědělské činnosti, vysazena zeleň v Centru volného času v obci Věrovany, 

obnova infrastruktury v obci Velký Týnec a vysazena zeleň v obci Grygov.  

 V roce 2006 byl realizován projekt ,,Mikroregion Království jako součást EU". Na ten 

dostal mikroregion 250 000 Kč od Olomouckého kraje a v jeho rámci byla zajištěna činnost 

mikroregionálního manažera, realizovány vzdělávací semináře pro potřeby členských obcí               

a vydány prezentační materiály mikroregionu (mapy mikroregionu, skládačky, prezentační 

bulletin).   

 Olomoucký kraj v rámci Programu obnovy venkova přispěl v letech 2008 a 2009 

částkou 300 000 Kč na realizaci projektu ,,Hrajeme si, sportujeme a bavíme se v Království". 

V roce 2008 byly v rámci tohoto projektu pořádány kulturní a sportovní akce jako 

fotografická soutěž, plavecká olympiáda, atletická olympiáda a výstava hospodářského 

zvířectva. V roce 2009 dal mikroregion k získaným krajským prostředků na projekt ještě 200 

000 Kč z vlastních zdrojů a v jeho rámci pořádal celkem 12 akcí. K akcím z roku 2008 tak 

přibyl např. Královský triatlon, vánoční koncert, výtvarná soutěž apod. V rámci projektu se 

také realizovala exkurze zástupců členských obcí mikroregionu zaměřená na předávání 

zkušeností s dotačními programy Evropské unie mezi Sdružením obcí mikroregionu 

Království a Mikroregionem Tanvaldsko. 

 

 

4.5 Sociální podmínky v oblasti 
 

 Pro celou oblast Hané je typické rozvinuté zemědělství. Nejinak je tomu                       

i v mikroregionu Království. Po změně režimu došlo k rozpadu JZD a ve většině vesnic došlo 

k vzniku soukromých zemědělských družstev z nichž některá fungují dodnes. Práce                       

v zemědělství mají i v této oblasti sezónní charakter a počet lidí zaměstnaných v tomto 

odvětví tedy výrazně kolísá. V současné době již však zemědělství nestojí na předních 

místech co se zaměstnávání občanů mikroregionu týče.  

 V oblasti není až na podniky lokálního charakteru výrazněji rozvinut průmysl. 

Průmyslové podniky najdeme např. v obcích Brodek u Přerova, Grygov, Císařov. Ve všech 
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obcích také najdeme velké množství drobných živnostníků a malých provozoven spadajících 

rozsahem do oblasti malého podnikání. 

 Největší vliv na zaměstnanost obyvatel mikroregionu má však jeho poloha.                       

V dojezdové vzdálenosti se nacházejí 3 okresní města (Olomouc, Přerov, Prostějov) a proto 

není překvapením, že značná část obyvatel dojíždí za prací do některého z těchto měst.  

 Pokud tedy situaci shrneme můžeme konstatovat, že obyvatelstvo mikroregionu má 

solidní příjmy odpovídající průměrným příjmům v celém kraji a také celkem široký výběr 

možností zaměstnání 

  

 Nezaměstnanost v mikroregionu nevybočuje od průměrné nezaměstnanosti v kraji, 

potažmo v ČR. Údaje o nezaměstnanosti v jednotlivých obcích je možno nalézt na 

internetových stránkách Regionálního informačního servisu pro Olomoucký kraj. Údaje zde 

jsou z roku 2008, a proto se v nich ještě plně neodrazil dopad hospodářské krize. Současné 

údaje by byly o něco vyšší.  

 Průměrná nezaměstnanost v roce 2008 tedy byla v mikroregionu Království 5,8 %. To 

je téměř o jedno procento nižší hodnota než byl v tomto roce průměr pro Olomoucký kraj                

(6,7 %) a mírně vyšší než průměrná nezaměstnanost v ČR (5,4 %). Nejvyšší nezaměstnanost 

byla v obcích Císařov a Krčmaň, kde dosáhla shodně 8,89 %. Oproti tomu nejnižší 

nezaměstnanost byla zjištěna v obci Hrdibořice a to 2,42 % 

 

 

4.6 Významné podnikatelské aktivity v mikroregionu Království 
 

 Nyní uvedeme největší a nejvýznamnější podniky v oblasti. Tyto jsou zároveň 

největšími zaměstnavateli. 

 

Prefa Grygov a.s. 

 Továrna na prefabrikované betonové díly byla otevřena v roce 1949. Současná 

společnost vznikla v roce 1992 kupónovou privatizací, kdy se oddělila od Prefy Olomouc. 

Později se stala členem nadnárodní skupiny Heidelberg Cement Group. V dobách své největší 

slávy firma zaměstnávala přes 300 zaměstnanců. V dnešní době je to pouze 85 zaměstnanců, 

ale i tak je významným zaměstnavatelem zejména v obci Grygov. V roce 2008 firma 

vygenerovala čistý zisk ve výši 3,3 milionů Kč. 
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AGRA Velký Týnec a.s. 

 Firma vznikla kupónovou privatizací z JZD Velký Týnec. V JZD byla začleněna 

zemědělská družstva v Čechovicích, Majetíně, Krčmani, Svésedlicích, Bystrovanech, 

Grygově, Vsisku a v Holici. Po změně režimu začala jednotlivá družstva fungovat 

samostatně. AGRA je z nich největší (hospodaří na 2725 hektarech) a nejživotaschopnější 

firmou. Podle ročního období zaměstnává 55-95 zaměstnanců. Zabývá se výrobou rostlinných 

a živočišných produktů. V roce 2006 firma vygenerovala čistý zisk ve výši 2,5 milionů Kč. 

 

STAMAKOCEL s.r.o. 

 Třetím největším zaměstnavatelem v oblasti je firma Stamakocel s.r.o. nacházející se  

v Brodku u Přerova. Firma vznikla v roce 1995, zaměstnává 33 zaměstnanců. Firma se 

zabývá výrobou svařovaných ocelových mostních konstrukcí a povrchovými úpravami a 

svařováním kovů. 

 

H+V VMD Grygov s.r.o. 

 Firma vznikla v roce 1992 z výrobně montážních dílen Českých drah. V současné 

době se zabývá výrobou zařízení pro předpovrchovou a povrchovou úpravu (automatické 

linky pro nanášení barev, elektrické a plynové sušárny a pece, linky pro předpovrchovou 

úpravu). V současné době firma zaměstnává 31 zaměstnanců. 

 

 

 Dalšími podnikatelskými subjekty v oblasti jsou drobní podnikatelé zaměstnávající do 

15 zaměstnanců. Těchto je v oblasti velké množství. Můžeme například uvést pobočku 

Hanáckých závodů a.s. Stáčírnu minerálních vod s.r.o. v Brodku u Přerova zaměstnávající 

15 zaměstnanců, Rotagral s.r.o. v Císařově vyrábějící součástky pro automobilový průmysl  

a zaměstnávající 13 zaměstnanců a další. 

 

 Významným zaměstnavatelem v oblasti je také obchodní centrum Olympia s velkým 

počtem obchodů (převážně oblečení) a s hypermarketem Albert nacházející se v katastru obce 

Vsisko. Naproti tomuto centru se v současné době staví sklad společnosti Kaufland, který má 

být po dokončení centrálním skladem pro celou ČR a přilehlé země. 
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5. Atraktivity a vybavenost turistickou infrastrukturou obcí  

    mikroregionu Království 
 
 
 
 Mikroregion Království oplývá celou řadou kulturních a přírodních zajímavostí, které 

jistě mohou přitáhnout zájem veřejnosti a zvýšit turistický ruch v oblasti. Na území 

mikroregionu se nachází 36 památek zapsaných na Ústřední seznam kulturních památek ČR  

a 10 lokalit zapsaných v Ústředním seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Jelikož 

všechny tyto objekty a lokality jsou nezbytné pro turistický ruch mikroregionu, budou v další 

části práce představeny. 

 

5.1 Kulturní památky 
 

 Křesťanství je na Moravě již od poloviny 8. století a stejně jako na celé Moravě i zde 

hluboce zakořenilo. Proto také nepřekvapí, že většina památek na území mikroregionu má 

sakrální charakter. 

 

 V prvé řadě můžeme zmínit doklady sochařského umění, jež jsou roztroušeny v celé 

oblasti a povětšinou ztvárňují světce, biblické postavy, či kříže. U většiny těchto památek je 

autor neznámý a někdy ani nevíme, kdy přesně byly zhotoveny, přesto jsou však významným 

důkazem zručnosti našich předků, a proto jsou zapsány na seznamu významných kulturních 

památek. 

 

 Nyní si řekneme jaké objekty sochařského umění se zde nacházejí: 

 

Blatec - socha sv. Linharta východně od obce na návrší při silnici do Grygova, na návsi pak 

sousoší Ukřižování (sochy P.Marie a sv.Jana), 
 

Brodek u Přerova - socha sv. Jana Křtitele pocházející z roku 1883, tři kamenné kříže stojící  

u cest na třech původních vjezdech do obce z r.1868, 
 

Císařov - socha sv. Anny Samétřetí na návsi před č.p. 6 (monumentální sochařské dílo                   

z období pozdního baroka, datované rokem 1795), 
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Čelechovice - dva památné kříže u kaple sv. Antonína a sv. Vendelína, 
 

Dub nad Moravou - nádherná barokní sousoší vzniklá kolem roku 1750, sousoší sv. Jana 

Nepomuckého v parku, sousoší sv. Floriána u pošty a sousoší sv. Josefa u příjezdové cesty ke 

kostelu Očišťování P. Marie, 
 

Grygov - sochy sv. Václava a sv. Kateřiny Alexandrijské z 20. let 18. století, 
 

Charváty -socha sv. Jana Nepomuckého u silnice při výjezdu do Tážal a Blatce, nedaleko od 

ní socha sv. Marka, 
 

Kožušany-Tážaly - asi 300 metrů od obce západním směrem se nachází socha sv. Norberta           

z roku 1708, byla sem dovezena v r. 1797 z Klášterního Hradiska, dále socha sv. Josefa na 

návsi, 
 

Krčmaň - socha sv. Antonína Paduánského z roku 1756, kamenný kříž se spodobněním 

ukřižovaného Ježíše Krista z roku 1794, 
 

Velký Týnec - sousoší P. Marie se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandra         

z roku 1724, socha sv. Floriána z r. 1723, sloup se sochou P. Marie, v části Vsisko se pak na 

návsi nachází kříž s korpusem Ukřižovaného Krista datovaný do roku 1765. 

 

 

 Nyní se zmíníme o významných stavbách z nichž kromě pár výjimek jsou všechny 

zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek. Jedná se jednak opět o stavby sakrálního 

charakteru jako jsou kostely, kaple a chrámy, ale i o venkovské usedlosti sloužící jako němý 

svědek života našich předků.  

 

 Opět se podobně jako u sochařských děl zmíníme jaké historické stavby se                  

v jednotlivých obcích nacházejí, popřípadě proč a čím jsou významné. 

 

Blatec - nejstarší částí obce je náves (typu tzv. okrouhlice), jejíž dominantu tvoří kaple sv. 

Markéty. 
 

Brodek u Přerova - na návsi v centru se nachází kostel sv. Jana Křtitele z r. 1893 postavený 

na místě původní věže, která sloužila jako zvonice, uprostřed části obce Luková stojí kaple 

zasvěcená sv. Janu Křtiteli z roku 1817, rozšířená v r. 1842 a znovu zbudovaná po požáru      

v r. 1897. 
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Císařov - v severní části obce se nachází přízemní obytné stavení s výměnkem zdobené 

jedinečným původním maltovým štukem, tato lidová stavba pochází z konce 18. stol. 
 

Citov - v roce 1845 na místě původní zámecké budovy, kterou dal strhnout, nechal šlechtic 

Tobiáš Pauspertl z Drachenthalu postavit empírový zámek, stavitelem byl Rosa z Kroměříže   

a zámek je v současnosti využívám pro potřeby obce jako obecní úřad, obřadní síň, knihovna, 

mateřská škola a byt správce. Dalším významným objektem v Citově je farní chrám sv. Jiří     

z roku 1735. Tento byl několikrát rozšířen a v roce 1805 v něm Neusser z Nového Jičína 

postavil nové pneumatické varhany, první svého druhu na Moravě. Citovský vodní mlýn        

z roku 1739 je nejstarší na Moravě a i přesto, že se musel kvůli povodním způsobeným 

Moravou třikrát stěhovat je zapsán v seznamu významných kulturních památek. 
 

Čelechovice - v obci se nachází Kaple sv. Antonína a sv. Vendelína postavená roku 1825       

a obnovená v r. 2004, když byla téměř zničena tornádem. 
 

Dub nad Moravou - dominantou obce a celého okolí je díky svému výhodnému umístění na 

kopci a díky své mohutnosti poutní chrám Očišťování Panny Marie. Chrám stojí v místech, 

kde již v roce 1297 byl poutní kostel. Víme o něm z korespondence papeže Bonifáce VIII. Na 

místě původního kostela byl kolem roku 1470 postaven nový a větší kostel. V roce 1727 byl 

do něj umístěn obraz Panny Marie. Před obrazem se udála četná uzdravení, která byla 

zaprotokolována komisí sestavenou olomouckým biskupem, v níž byli i dva lékaři. I z tohoto 

důvodu neustále stoupal příliv poutníků a ten si vyžádal postavení nového chrámu, který 

převzal funkci původního kostela. Chrám je 60 metrů dlouhý, 30 metrů široký, jeho loď je 30 

metrů vysoká a má druhou nejvyšší klenbu na Moravě. Chrám vystavěl architekt Klíčník                 

v letech 1734 - 1756. Chrám patří k nejvýznamnějším poutním místům na Moravě. Poutníci 

se sem přicházeli a přicházejí poklonit zmíněnému obrazu Panny Marie Dubské (dřevoryt 

lidového umělce). Podle dochovaných zpráv se zdejších oslav účastnilo až 20 tisíc věřících. 

Za minulého režimu význam chrámu jako poutního místa upadal. Poutě se sice konaly stále, 

ale účastnilo se jich daleko méně lidí. V současné době význam chrámu jako poutního místa 

opět rok od roku stoupá a stále více a více věřících se účastní poutí, kterých se každý rok 

pořádá několik.  

 Dalším objektem zapsaným v seznamu kulturních památek je venkovský dům č.p.198, 

který představuje typickou ukázku vesnické architektury své doby. 
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Grygov - ve středu obce stojí kaple sv. Jana Nepomuckého postavená v roce 1846. V obci 

jsou také dvě chráněné kulturní památky a to Výpravní budova železniční stanice Grygov 

postavená roku 1901 a obytný dům postavený v areálu železniční stanice. 
 

Hrdibořice - v roce 1750 byla zbudována kaple původně zasvěcená Nejsvětější Trojici.                   

V roce 1887 byla rozšířena a znovu vysvěcena tentokrát ke cti sv. Floriána. 

Charváty - dnešní podoba kostela jež se v obci nalézá a je zasvěcen sv. Janu Křtiteli pochází 

z roku 1848. 
 

Kožušany-Tážaly - v roce 1825 byla obec Tážaly postižena rozsáhlým požárem, při kterém 

shořela i místní dřevěná zvonice. Na jejím místě byla postavena zděná kaplička. Na území 

obce se nachází i druhá kaple, stavebně hodnotná osmiboká kaple sv. Anny zbudovaná v roce 

1750. Na seznam kulturních památek je zapsán i pomník postavený obětem odboje. 
 

Majetín - v obci se nachází farní kostel z roku 1863 zasvěcený sv. Cyrilu a Metodějovi. Dále 

je zde v nedalekém hájku Olší poutní kaplička z roku 1885 zpod které vyvěrá pramen s údajně 

léčivými účinky. Jsou dochovány záznamy o uzdravení pohybového ústrojí, očí a dokonce              

i rakoviny. Po výše zmíněné tvrzi, která se v obci nacházela, nezbyly žádné pozůstatky, 

jelikož v 16. století byla opuštěna a od těch dob chátrala. 
 

Suchonice - k nejvýznamnějším stavebním památkám v obci patří kostel sv. Václava z roku 

1929. Nedaleko od kostela u silnice do Tršic se nachází kaple Panny Marie, která byla 

zbudována zhruba v 2.polovině 18.stol. 
 

Velký Týnec - dominantou obce je díky své poloze na kopci kostel Nanebevzetí Panny Marie 

z roku 1760. Další na seznamu památek zapsanou stavbou je na místě zchátralé tvrze 

postavený zámek, jehož stavební vývoj byl ukončen roku 1779, kdy po tom co částečně 

vyhořel, dal při jeho opravě prebendář Matyáš Butz z Rollsberku otevřený nádvorní ochoz 

opatřit okny. Zámek pro hraběte Karla Martince postavil olomoucký stavitel Pavel Prášek                

a tesařský mistr Jan Lantz. Od roku 1948 je zámek sídlem obecního úřadu, dále se v něm 

nachází pohostinství a svatební síň. V místní části Vsisko vzdálené od Velkého Týnce zhruba 

1 km se také nachází zámek. . Zámek se nachází ve středu obce na malé trojstranné návsi. 

Tento malý pozdně barokní zámek s obdélníkovým půdorysem a pěti okenními osami nechala 

v roce 1792 vystavět olomoucká kapitula. V současné době je zrekonstruovaný zámek                     

v soukromém vlastnictví. Na seznamu kulturních památek nacházejících se ve Velkém Týnci 

jsou zapsány ještě venkovská usedlost, hospodářská budova s náspím č.p.1, venkovská 
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usedlost č.p.2, venkovská usedlost z toho jen hospodářská budova s náspím č.p.111                       

a   venkovská usedlost č.p.116. 
 

Věrovany - místní zajímavostí je vodní mlýn a kromě něj tu najdeme hřbitovní kapli svatého 

Františka Xaverského z roku 1690. Kaple je zdobená obrazy znázorňující křížovou cestu.      

V severní části místní části Nenakonice pak stojí budova zámku pocházející z první poloviny 

18. století a je smutnou skutečností, že zámek který byl ještě v polovině 19. století udržován  

a  byla u něj pěkná okrasná zahrada, na které byl v roce 1836 objeven poklad (uherské dukáty, 

pražské a míšeňské groše), je dnes v dezolátním stavu a je proto veřejnosti nepřístupný. 

 

 

 
Obr. č. 2: Kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou [23] 

5.2 Přírodní atraktivity 
 

 Jak již bylo zmíněno na území mikroregionu se nachází 10 přírodních lokalit jež jsou 

zapsány v Ústředním seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Na území 

mikroregionu se nachází 5 druhů chráněných přírodních zajímavostí. Jsou to:  

- přírodní rezervace, 

- národní přírodní památka,  

- přírodní památka, 
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- evropsky významná lokalita, 

- památný strom. 

 

 Nyní popíšu tyto jednotlivé přírodní zajímavosti a uvedu, proč a čím by mohly 

případné návštěvníky zaujmout.  

 

 Rozlohou největší je evropsky významná lokalita Chropyňský luh. Toto území má 

rozlohu 3 205,33 hektarů a je tvořeno řekou Moravou a jejím okolí s loukami, lužními lesy, 

mokřady a štěrkovnami od Nemilan (Olomoucká městská část nacházející se na jihu města) 

po Chropyni. Tato lokalita tedy protíná celý mikroregion a prochází katastry obcí Blatec, 

Citov, Dub nad Moravou, Charváty, Kužušany-Tážaly a  Věrovany. Součástí oblasti jsou dvě 

zvláště chráněná území, národní přírodní rezervace Zástudánčí a Chropyňský rybník, tyto se 

však nacházejí již mimo území mikroregionu. 

 Tato lokalita je významná jednak složením vegetace, kdy převládajícím typem 

vegetace jsou tvrdé luhy, které na vyvýšených místech přecházejí v západo–karpatské 

dubohabřiny a na březích řeky Moravy se vyskytují fragmenty měkkého luhu. [5] Vyskytují 

se zde také zbytkové populace vzácného topolu černého, jilmu vazu a jasanu úzkolistého. Na 

tomto území roste i řada vzácných a chráněných rostlin: kotvice plovoucí, rozpuk jízlivý či 

česnek hranatý. Co se týče živočichů rozsáhlé luční porosty západně od Chropyně jsou 

biotopem pro modráska bahenního a ohniváčka černočárného. 

 

 Na druhém místě rozlohou, nikoliv však významem, je s téměř 588 hektary přírodní 

rezervace a evropsky významná lokalita Království. Jedná se o lužní les jižně od obce 

Grygov. Za svůj název vděčí králi Václavu III., který jej daroval městu Olomouc. Pojem lužní 

les znamená, že při vzedmutí hladiny řeky Moravy bývá poměrně často zaplavován. Na území 

je vzácné složení dřevin v kterém dominují dub letní, jasan ztepilý, lípa srdčitá, jilm vaz, jilm 

habrolistý, topol černý, javor babyka a třešeň ptačí. [5] Také se zde vyskytuje celá řada 

vzácných rostlin (prvosenky, sasanky, dymnivka dutá, křivec žlutý, kosatec žlutý, žebravka 

bahenní atd.). Na území je také doložen výskyt celé řady obojživelníků a plazů z nichž 

některé jsou silně ohrožené (čolek obecný, čolek horský, rosnička zelená, skokan štíhlý                 

a skokan zelený a z plazů ještěrka živorodá, ještěrka obecná a slepýš křehký). Oblast je 

významná i z hlediska ornitologického, kdy bylo zaznamenáno hnízdění 63 druhů ptactva,                

z toho silně ohrožený krahujec obecný, krutihlav obecný a žluva hajní. Zajímavostí je, že               
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v lese žije i populace krocana divokého, jež zde byl uměle vysazen a jeho domovinou je 

Severní Amerika. 

 V království se též nachází památný strom zvaný Král dub, jehož stáří se odhaduje na 

500 let. K jeho objetí je potřeba 4 dospělých lidí a váže s k němu celá řada pověstí o jeho 

magické síle. 

  

 Další oblastí, která určitě stojí za zmínku, je národní přírodní památka a evropsky 

významná lokalita Hrdibořické rybníky. Jedná se o rašelinové mokřady, slatinné louky           

a rybníky ležící severně od obce Hrdibořice. Samotné rybníky vznikly vytěžením rašeliny 

(slatiny), která se zde těžila od roku 1938 do roku 1963 pro lázeňské účely. Vrstvy slatiny 

jsou zde stále mocné od 4 do 6 metrů. Rybníky jsou dva a jmenují se Raška a Husák a rozloha 

samotného chráněného území je 37 ha, území slatin je však mnohem větší. Vyskytuje se zde 

vzácná flóry jako je např. matizna bahenní, potočnice drobnolistá a další druhy. [4] Území je 

též vyhledáváno četným vodním ptactvem, např. potápka roháč, ledňáček říční, volavka 

popelavá, moták pochop, moudivláček lužní a jiní. 

 

 V Katastru obce Krčmaň se nacházejí dvě přírodní památky, které jsou zároveň 

evropsky významné lokality. Jedná se o lokality U Bílých hlin a U Strejčkova lomu. Tyto 

lokality vznikly v důsledku v oblasti Hané málo vídanému jevu, kdy na povrch z podloží 

vystupují žuly, křemeny, dolomity, vápence, břidlice, spraše a štěrkopísky.  

 Hlavně vápenec a půdy obsahující značný podíl nezvětrané horniny přispěly k vzniku 

unikátního rostlinného společenstva v lokalitě u Bílých hlin. Nejznámější a silně ohrožený 

(chráněn jak naší, tak evropskou legislativou) je koniklec velkokvětý. V době jeho květu 

(kolem měsíce dubna) je cílem mnoha školních a turistických výprav. Dostal se také do 

obecních znaků přilehlých obcí Krčmaně a Grygova. Méně známý, avšak snad ještě více 

ohrožený, je vstavač trojzubý pro který na daném území probíhá záchranný program na 

posílení populace. Z dalších ohrožených druhů flóry a fauny, které se zde vyskytují, 

jmenujme např. hvozdík kartouzek, len žlutý, saranče modrokřídlá, vřetenuška pětitečná. 

 Lokalita U Strejčkova lomu vznikla po vytěžení vápence a na rozdíl od jiných lomů, 

tento díky podloží nebyl zaplaven. To umožňuje růst vzácných druhů bylin. Vyskytují se také  

výše zmíněné rostliny, stejně jako v lokalitě U Bílých hlin. Podloží, které je tvořeno vápenci 

zde vystupuje na povrch a vytváří viditelné povrchové krasové jevy a podzemní dutiny,                   

o kterých svědčí občasné propady půdy na okolních loukách a polích. V jednom z opuštěných 
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lomů, který této lokalitě přiléhá byly nalezeny fosilie z období, kdy bylo toto území zaplaveno 

moři.  

 

 U obce Dub nad Moravou se nachází přírodní památka Tučapská skalka. Je to 

pahorek vystupující z okolní roviny (232 m.n.m.) a při jeho úpatí vyvěrá pramen sirno-

železité vody. Na jeho svazích se pak vyskytuje vzácná stepní květena.  

 V Tučapech (část Dubu nad Moravou) se nachází i tzv. Tučapské lípy jež jsou zapsány 

v seznamu památných stromů. 

 

 Poblíž Dubu nad Moravou se nachází také evropsky významná lokalita Deylův 

ostrůvek. V této podmáčené lokalitě žije jeden z nejohroženějších obojživelníků u nás žába 

kuňka ohnivá. Tento druh obojživelníka je zařazen v seznamu ohrožených druhů Bernské 

konvence a v seznamu ohrožených obojživelníků v projektu ochrany přírody v Evropské unii 

Natura 2000. V projektu ochrany přírody Natura 2000 je zařazen i další druh vyskytující se na 

tomto území, čolek veliký. Jedná se o robustního (až 18 cm dlouhý) ocasatého obojživelníka. 

 

 Posledním objektem zapsaných v Ústředním seznamu Agentury ochrany přírody                

a krajiny ČR v této oblasti je lípa ve Velkém Týnci, řazená k památným stromům. 

 

 
Obr. č. 3: Národní přírodní památka Hrdibořické rybníky [4] 
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5.3 Další atraktivity  
 

 V mikroregionu se nachází celá řada dalších atraktivit, nespadajících ani do jedné                 

z výše uvedených kategorií. I tyto však mohou významnou měrou přispět k zintenzivnění 

turistického ruchu na našem území. K těmto atraktivitám patří jak objekty volnočasového 

charakteru, tak i konající se aktivity. 

 

 K zajímavým objektům, které mohou přilákat návštěvníky patří bezpochyby 

zvonkohra v Brodku u Přerova. Zvonkohra má dvaadvacet zvonů. Byla vyrobena ve 

zvonařské dílně rodiny Dytrychových a architektonické zpracování je dílem výtvarníka Jiřího 

Studenského. Největší zvon má hmotnost 220 kg a nejmenší váží 5 kg. Zvonkohra je                       

v provozu od 1.ledna 2000. Je řízená a ovládaná automaticky a do jejího programu může být 

stabilně uloženo až sto melodií s možností dalšího rozšíření. Zvonkohra se automaticky 

spouští denně v 18,00 hod., v neděle a svátky také ve 12,00 hod. Je zde samozřejmě i možnost 

ručního zpuštění a také je na ni možno po připojení elektronické klávesnice na ni přímo zahrát 

jako na hudební nástroj. 

 Návštěvníci by také mohli zavítat k výrobci zvonkohry, do zvonařské dílny 

Dytrychových, která se nachází přímo v Brodku u Přerova. Tato dílna je jedním z největších 

výrobců zvonů v ČR. Dokáže vyrobit kostelní zvony od 5 kg do 10 000kg. Zvony této dílny 

najdeme po celém světě, namátkou např. Japonsko (Hirošima, Yokohama), USA (Texas), 

Austrálie, Jižní Afrika, Anglie, Švédsko atd. Kromě zvonů vyrábějí i drobné kovové předměty 

jako jsou dveřní kování, kliky, klepadla, upomínkové předměty apod. 

 

 Oblíbeným cílem výletů je i kopec Hradisko (300 m.n.m.). Tento se nachází na 

východním okraji obce Velký Týnec. Na jeho vrcholu se tyčí památník Osvobození. Jeho 

odhalení 18. září 1921 byl přítomen i prezident tehdejší ČSR T. G. Masaryk. Později zde 

poblíž památníku byla umístěna pamětní deska, která tuto významnou návštěvu připomíná. 

 

 Mikroregion Království má i své ozdravné centrum. Toto je umístěno v obci Majetín  

a sestává z plaveckého bazénu v délce 25 m, rekreačního bazénu a dětského brouzdaliště               

s atrakcemi. V areálu se nachází také sauna, letní šatny, sociální zařízení. Bazén má 

technologii čištění vody a v nedávné době k němu byl doinstalován solární ohřev vody, který 

výrazně prodlužuje koupací sezónu. Zařízení je v provozu od 1. července 2003. 
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 Kromě tohoto umělého koupaliště jsou častým cílem návštěvníků í přírodní koupaliště 

nacházející se v mikroregionu. Na hranici mikroregionu jižně od obce Věrovany se nacházejí 

Hradecké rybníky. Jedná se o vodní plochu, vytvořenou v roce 1953 Státním rybářstvím 

Přerov. Původní výměra byla 154 hektarů. Nyní je vodní plocha příčně i podélně rozdělena 

cestami a tvoří tak 4 samostatné rybníky. 

 Dalšími vodními plochami jsou pískovny v blízkosti obce Grygov a Majetín. V obou 

probíhá v současné době těžba a proto se jejich plocha vhodná ke koupání neustále zvětšuje. 

V částech, kde už těžba neprobíhá. jsou břehy kultivovány a upravovány, aby byly vhodné ke 

koupání. 

 

 Další turistickou atraktivitou je areál minigolfu. Minigolf vytvořil soukromý 

podnikatel pan Hlaváč v areálu Truhlářství Otakara Hlaváče. Areál je s umělým rybníčkem            

a vodopádem, lávkou přes něj a spoustou okrasné zeleně ideálním místem k odpočinku.                 

V areálu se nachází i posezení s občerstvením a grilovacím koutem. Areál nabízí kromě 

sportovního vyžití a relaxace i možnost pronájmu pro firemní oslavy, oslavy narozenin, 

soukromé akce pro kolektivy a jiné. Areál též nabízí možnost svatby pod širým nebem včetně 

svatební hostiny, zajištění živé hudby, ohňostroje. Nejen pro děti byl v areálu zbudován ZOO 

koutek s různými druhy koz, ovcí a poníků. 

 

5.4 Akce pořádané v mikroregionu 
 

 V mikroregionu se během roku pořádá také velké množství společenských akcí. 

Nejvíce návštěvníků lákají hodové slavnosti spojené s kácením máje. Slavnosti se pořádají 

často i při stavění máje, ale nejsou takového rozsahu. Hody se konají v jednotlivých vesnicích 

v různé dny, ale vždy jsou spojeny s množstvím stánků, kde kromě prodejců šatstva                       

a občerstvení je možno shlédnout i ukázky lidových řemesel jako je hrnčířství, košíkářství 

apod. V mnoha vesnicích jsou lákadlem také četné pouťové atrakce. Co do počtu návštěvníků, 

atrakcí a stánků bývají největší hodové zábavy v Dubu nad Moravou. Je to v důsledku toho, 

že jak již bylo zmíněno, chrám v Dubu nad Moravou je velmi významné poutní místo. 

 Z dalších akcí pořádaných v rámci mikroregionu můžeme uvést Království hraje, 

zpívá a tančí. Tato akce se letos pořádá již třetím rokem a hostí ji obec Grygov. První ročník 

hostila obec Velký Týnec a druhý Brodek u Přerova. Jak již název napovídá jedná se o akci 
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při které během celého dne vystoupí řada pěveckých sborů, orchestrů, kapel a také soubory 

zaměřené na pohyb jako jsou gymnastky, taneční kroužky, mažoretky apod. 

 Společně s akcí Království hraje, zpívá a tančí odstartovala v roce 2008 také 

každoroční akce Království objektivem občanů. V rámci této akce, která je pod záštitou 

Olomouckého kraje, každý občan mikroregionu může na kterémkoliv obecním úřadě 

odevzdat své snímky, které pořídil na území mikroregionu. V den pořádání této akce pak 

proběhne vernisáž, na které profesionální fotograf a členové rady Sdružení mikroregionu 

Království, vyberou nejkrásnější snímky. Vítězové pak převezmou hodnotné ceny 

 Mikroregion pořádá také akce se sportovním zaměřením pro děti školního věku                   

z celého mikroregionu. Každoročně v období června je to Atletická olympiáda mikroregionu 

Království konaná ve Velkém Týnci a Plavecká olympiáda na koupališti v Majetíně. Pro 

všechny občany bez rozdílu věku je pak každoročně pořádána akce Sportovní den 

mikroregionu Království. Akce je putovní a přihlášení zájemci mohou soutěžit v hrách jako je 

kopaná, volejbal, stolní tenis, tenis. Akce je určena jak profesionálům, tak amatérům přičemž 

každá kategorie má vlastní soutěž.  

 

 Za atraktivitu svého druhu lze považovat i nákupní centrum Olympie nacházející se              

v katastru obce Vsisko. Toto centrum denně přiláká stovky a stovky návštěvníků. 

 

5.5 Připravované projekty 
 

 V mikroregionu v současné době probíhá budování několika projektů, které mohou 

mít výrazný vliv na turistickou atraktivitu v oblasti. 

  

 Ve stádiu rozpracování je sportovní areál v obci Grygov. Stavba má být dokončena              

v průběhu letošního léta. V areálu bude kromě zatravněného hřiště primárně určeného pro 

velkou kopanou také víceúčelové hřiště s umělou trávou, dětské hřiště s atrakcemi jako jsou 

různé prolézačky, zpevněná hrací plocha vhodná k vytvoření ledové plochy v zimě, také zde 

budou 2 tenisové kurty a cvičná stěna. V rámci projektu probíhá také přestavba přilehlého 

areálu, v kterém budou zbudovány šatny, koupelny a výhledově i posilovna.  

 

 Ve stádiu příprav a zkoumání vlivu na dotčené území se nachází projekt zbudování 

veslařského kanálu poblíž obce Grygov. Jedná se o velký projekt s vlivem na celý kraj,                 
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a proto jej mají na starosti krajští zastupitelé. Dalším důvodem, proč projekt není realizován              

v rámci mikroregionu Království, jsou náklady, které mají přesahovat 1 miliardu korun.              

V rámci projektu bude usměrňovanou těžbou, která v blízkosti obce probíhá zbudována velká 

vodní plocha a z ní vycházející vodní kanál. Záměrem je zachovat přírodní charakter celého 

kanálu (členité břehy různých typů, vyloučení nové zástavby). O realizaci projektu rozhodne 

především hydrologický průzkum, který zhodnotí dopad stavby na přilehlou přírodní 

rezervaci, lužní les Království. 

 V současnosti zastavený je projekt golfového hřiště, které mělo být zbudováno mezi 

obcemi Krčmaň a Grygov v lokalitě Hájek a lomů po bývalé těžby vápence. Byl vytvořen 

projekt a počaly zemní práce, pak však ale firma Areál volného času s.r.o. zkrachovala                 

a projekt byl tímto zastaven.   

 

5.6 Turistická infrastruktura v mikroregionu Království 
 

 V této části bude popsána turistická infrastruktura v mikroregionu Království. 

Konkrétně tedy dopravní infrastruktura (cesty, železnice), turistická dopravní infrastruktura 

(turistické trasy, cyklotrasy) a stravovací a ubytovací zařízení. 

 

5.6.1 Dopravní infrastruktura 
 

 Díky pozici mikroregionu mezi třemi okresními městy je dopravní infrastruktura 

představována velmi hustou sítí místních a účelových komunikací, a dále pak komunikacemi 

I, II. a III. třídy. Mikroregionem také prochází dvě významné železniční tratě. 

 

 V severní části mikroregion ohraničuje rychlostní komunikace R35. Jedná se                       

o komunikaci dálničního typu, která slouží jako obchvat města Olomouce. U Lipníku nad 

Bečvou navazuje na dálnici D1 směr Ostrava, Bohumín, východně od Olomouce se z ní dá 

najet na dálnici směr Prostějov, Brno a dále na dálnici ve směru na Mohelnici. 

 Na R35 je napojena komunikace první třídy číslo 55, která protíná severovýchodní 

část mikroregionu a je spojnicí mezi městy Olomouc a Přerov. Přímé napojení na rychlostní 

komunikaci číslo 35 má také cesta II. třídy č. 435, která spojuje Olomouc, Kožušany-Tážaly, 

Charváty a Dub nad Moravou. V Dubu nad Moravou se kříží s další silnicí II. třídy číslo 150. 
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Ta představuje místní napojení na Brodek u Přerova a Přerov na  východě a Prostějov na 

západě. 

 Pro mikroregion je charakteristické, že i silnice III. třídy jsou v poměrně dobrém 

stavu. Nejvyužívanější z nich je komunikace III/4353 spojující Velký Týnec, Grygov             

a Blatec. Další velmi využívanou cestou je pak ta spojující Krčmaň, Majetín, Brodek               

u Přerova a Citov.  

 

 Železniční doprava je v mikroregionu zastoupena koridorem č.270 Praha - Olomouc - 

Přerov - Ostrava - Bohumín. Na této trati jsou železniční stanice Grygov a Brodek u Přerova. 

A dále je zde regionální železniční trať č.301 Olomouc, Prostějov, Nezamyslice, která se dále 

napojuje na celostátní trať Vyškov, Brno. Na této regionální trati jsou železniční stanice 

Kožušany a Blatec. 

 

5.6.2 Turistická dopravní infrastruktura  
 

 V mikroregionu mohou návštěvníci využít dvou značených turistických tras pro pěší                   

a 4 tras pro cykloturistiku. V březnu roku 2005 byly v jednotlivých obcích mikroregionu 

instalovány informační tabule. Na každé tabuli je velký nadpis Mikroregion Království a pod 

ním v jedné části mapa oblasti s vyznačením turistických tras a v druhé název, popis a fotky 

turistických atraktivit, které se v dané obci, nebo v její blízkosti nacházejí.  

 

Značené turistické trasy 

 V železniční stanici Grygov začíná zeleně značená turistická trasa. Tato vede na 

východ okrajovou částí vesnice Grygov, dále kolem zalesněného území nazývaného Horka se 

návštěvník dostane k dvěma přírodním památkám a evropsky významným lokalitám                    

U Strejčkova lomu a U Bílých hlin. Poté projde okrajem obce Krčmaň, kde si může 

prohlédnout kamenný kříž zapsaný v Ústředním seznam kulturních památek ČR. Značení dále 

vede lesem Chlum podél říčky Loučka do obce Přestavlky (místní část obce Tršice). Z ní se 

cesta stočí na sever k obci Velký Týnec. Zde návštěvník dojde ke kopci Hradisko, kde má 

možnost vystoupat na jeho vrchol, kde je vyhlídka a památník Osvobození. Až do tohoto 

bodu cesta neustále stoupala. Od 208 m.n.n v Grygově po 300  m.n.m. na vrcholu kopce. Již 

klesající cesta vede dále přes Velký Týnec a závěrečný úsek je polní cesta končící v Olomouci 

v městské části Holice u zastávky MHD. Zde končí také celá cca 15 kilometrů dlouhá trasa. 
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Na trase je celkem 10 směrovníků a značení je dostatečně husté, tudíž sejít z cesty a zabloudit 

je velmi obtížné.  

 Další značená turistická trasa v mikroregionu Království pouze začíná. Konkrétně ve 

Věrovanech u sokolovny. Trasa vede na jih ven z mikroregionu kolem Hradeckých rybníků 

podél řeky Moravy přes obce Tovačov, Kojetín a končí na kraji města Kroměříže. Trasa je 

dlouhá necelých 30 kilometrů. 

 

Značené cyklotrasy 

 Jak již bylo zmíněno, silnice III. třídy jsou v mikroregionu v dobré kvalitě, a proto 

jsou díky menší hustotě dopravy využívány i jako cyklostezky. 

 Mikroregionem ze severu na jih vede trasa č.47 nazývaná Moravská stezka. 

Třistadvacet kilometrů dlouhá trasa začíná v Jeseníku a protíná celou Moravu. Prochází  

městy Hanušovice, Šumperk, Mohelnice, Olomouc, Kroměříž, Uherské Hradiště, Břeclav                 

a končí v Mikulovicích. Do mikroregionu vstupuje z olomoucké městské části Nemilany                

a vede přes Kožušany-Tážaly, Blatec, Drahlov, Dub nad Moravou a mikroregion opouští za 

obcí Věrovany u Hradeckých rybníků. 

 Další je trasa č.5042. Je 32 kilometrů dlouhá, začíná v Prostějově a končí v Přerově.    

V mikroregionu prochází obcemi Věrovany, Citov a Císařov.  

 Trasa č.6061 začíná v mikroregionu, konkrétně v obci Blatec a vede do Tršic. Z Blatce 

vede do Grygova, Krčmaně, Přestavlk, Suchonic, Lipňan a končí v již zmíněných Tršicích. Je 

dlouhá 20 kilometrů. 

 Nejkratší je trasa č. 6049. Je dlouhá 6 km a vede z Citova přes Brodek u Přerova                

a Majetín do Krčmaně. 

 

5.6.3 Ubytování 
 

 Ubytovací služby jsou v mikroregionu Království zastoupeny velmi řídce. 

Plnohodnotné ubytovací zařízení je v oblasti pouze jedno a to v Brodku u Přerova. U hlavního 

tahu obcí na ulici Vrchlického stojí Ubytovna Brodek. Ta nabízí až 30 lůžek. K dispozici jsou 

standardní jedno, dvou a trojlůžkové pokoje. 

 Zvláštním typem ubytování je ubytování na faře v Dubu nad Moravou. Toto je určeno 

zejména poutníkům a je ho potřeba telefonicky, či osobně předem zajistit u místního faráře. 

l 
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l 

5.6.4 Restaurační a pohostinské služby  

 

 Téměř v každé obci se nachází nějaké restaurační, či pohostinské zařízení. Výjimkou 

jsou obce Čelechovice a Hrdibořice kde se ani jedno takové zařízení nenachází. Úhrnem na 

daném území nalezneme 9 restauračních zařízení, z toho 2 motoresty. Kromě těchto zařízení 

je na území mikroregionu ještě 16 hospod, jedna cukrárna a jeden vinný sklep.  

 

Restaurace 

 Nejvíce zařízení s možností stravování se nachází v Brodku u Přerova. Celkově čtyři 

zařízení. Jedná se o restaurace Na pekárně na ulici Majetínská (otevřeno každý den od 10 do 

22 hod), U nádraží v blízkosti železniční stanice (otevřeno denně od 8 do 20 hod) a Restauraci 

a pohostinství U Anděla patřící k již zmíněnému ubytovacímu zařízení Ubytovna Brodek. Zde 

je otevřeno taktéž každý den od 10 do 22 hodin. V místní části Luková se nachází motorest.  

 Tři zařízení se nacházejí ve Velkém Týnci. Na místním zámku nalezneme restauraci 

Na zámku. Tato nabízí i salónek s možností pořádání svatební hostiny (v zámku se nachází              

i obřadní síň). Nedaleko od zámku v místním kulturním domě najdeme Restauraci 

Společenský dům. Vyhlášená restaurace U Facků se nachází v místní části Vsisko u velmi 

frekventované cesty směrem na Olomouc. 

 Dub nad Moravou může nabídnout restauraci U Floriána nacházející se u silnice II. 

třídy spojující vesnici s Brodkem u Přerova. Prakticky přes ulici se nachází Motorest U lípy. 

 V obci Charváty při hlavním tahu obcí se nachází Hospůdka u Palírny, která nabízí      

i teplou kuchyni.  

 Všechny zmíněné restaurace nabízejí kromě alkoholických a nealkoholických nápojů 

všeho druhu vesměs speciality české a moravské kuchyně. 

 

Hospody  

 Zde krátce zmíním jaké podniky hospodského typu se nacházejí v jednotlivých obcích. 

Blatec - v místní části Kocanda hospoda U kupce, tuto využívají i občané nedalekých 

Kožušan-Tážal 

Citov - poblíž místního bazénu u hlavního tahu obcí se nachází Bistro Fčela 

Císařov - hospoda U Rošků 

Dub nad Moravou - v místní části Bolelouc je hospoda U kříže  
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Grygov - u hlavního tahu obcí je bar Hradlo (leží u přejezdu - hradla), u místního fotbalového 

hřiště hospoda U hřiště a dále hospoda U kaple 

Krčmaň - na ulici Kokorská hospoda Sport Bar  

Majetín - u hlavního tahu hospoda U Kučerů a Café Bar 

Suchonice - pan Ladislav Slezák zde provozuje hospodské zařízení jež nemá žádný 

specifický název 

Velký Týnec - zde najdeme Pohostinství Ranč, hospodu Na hřišti a v místní části Čechovice 

je hostinec Na Návsi    

Věrovany - v centru je hostinec Na vrchu, v místní části Nenakonice se nachází Kafébar               

U mostu a pohostinství U Prášilů  

 

Cukrárna, vinný sklep 

 V Brodku u Přerova naproti restauraci Na pekárně najdeme Cukrárnu Jarka.                   

V Citově pak vinný sklep ,,U Hasana" kde se k vínu nabízí i jídlo. 
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6. Návrhy a rozvojová doporučení 

 

 Pokud chceme formulovat doporučení a návrhy na rozvoj cestovního ruchu                 

v mikroregionu Království, měli bychom jasně definovat problémy a obtíže, které rozvoj 

tohoto odvětví v oblasti ohrožují. K tomu nám může posloužit SWOT analýza mikroregionu 

Království. 

 

6.1 SWOT analýza 
 
 SWOT analýza je zpracována pro oblast cestovního ruchu a volnočasových aktivit                  

a vychází z informací od představitelů mikroregionu Království. 

 

 

S - Silné stránky W - Slabé stránky 

• Dobré předpoklady pro rozvoj letní 

turistiky 

• Velký počet přírodních, kulturních                

a historických památek a dalších atraktivit 

• Tradice místních kulturních akcí 

• Dostatečná nabídka volnočasových aktivit 

pro děti 

• Zázemí pro kulturní a společenský život v 

jednotlivých obcích regionu 

• Dobré podmínky pro rozvoj agroturistiky a 

ekoturistiky 

• Strategická poloha mikroregionu 

• Blízkost významného historického města 

Olomouce 

• Napojení regionu na dálniční síť  

• Rozvinutá spolková činnost v obcích 

• Dobrá dopravní dostupnost 

• Nedostatek ubytovacích a stravovacích 

kapacit 

• Nedostatek příležitostí pro vodní turistiku 

• Nedostatečné turistické značení 

• Nedostatečná spolupráce s krajem 

• Nedostatečná spolupráce obcí na úrovni 

mikroregionu 

• Nedostatek finančních prostředků na 

zavádění nových sužeb 

• Nedostatek příležitostí pro zimní turistiku 

• Nízká kvalita poskytovaných služeb 

• Nedostatečná finanční podpora na rozvoj       

a údržbu místních komunikací 
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O - Příležitosti T - Hrozby 

• Možnost získání finančních prostředků           

z národních a evropských fondů 

• Využití vysokého potenciálu cestovního 

ruchu 

• Možnost rozvoje cykloturistiky a 

souvisejících aktivit 

• Využití partnerství v mikroregionu při 

realizaci projektů 

• Využití místní produkce 

• Zavádění opatření na podporu bezpečnosti 

silniční dopravy (zpomalovače, přechody) 

• Nesprávné využití finančních prostředků        

z národních a evropských fondů 

• Odliv turistů do okolních regionů  

• Špatná ekonomická situace - pokles 

turistického ruchu 

• Zpřísnění legislativy v oblasti ochrany 

životního prostředí 

 

 

6.2 Konkrétní návrhy a rozvojová doporučení 
 

 Ze SWOT analýzy vyjdeme především z částí W - slabé stránky a dle nich vyvodíme 

doporučení, která by zvýšila turistickou atraktivitu mikroregionu a přispěla tak k rozvoji 

oblasti cestovního ruchu. Také uvedeme jak konkrétně se jednotlivé slabé stránky                        

v mikroregionu projevují. 

 

Nedostatek ubytovacích a stravovacích kapacit 
 

 V oblasti se nachází jen jedno klasické ubytovací zařízení - Ubytovna Brodek. Jelikož 

obec Brodek u Přerova se nachází na samém jižním okraji mikroregionu znamená to, že 

prakticky v celé hlavní oblasti mikroregionu není možnost ubytování. Sám autor práce se        

v mikroregionu dostal do kontaktu s holandskými turisty a musel je, když se ho ptali na 

možnost ubytování v okolí, odkázat na krajské město Olomouc a jeho hotely.   

 Dokonce ani Dub nad Moravou, obec která je v době poutí nejvíce turisticky vytížená, 

nenabízí klasické ubytování. Pouze, jak již bylo zmíněno, pro některé jedince, kteří vědí                  

o možnosti ubytování na faře a mají kontakt na místního faráře, je možnost se po předchozí 

domluvě ubytovat. 
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 V případě ubytování v Dubu nad Moravou by přitom stačilo velmi málo. Fara byla na 

náklady obce před pár lety nově opravena. Nabízí 40 lůžek, kompletně vybavenou kuchyň,                

3 sprchy a 3 WC, salónek, TV a satelit a zatravněné místo u objektu s ohništěm vhodné i pro 

hry. Po rozhovoru s místním farářem bylo zjištěno, že tento je časově příliš vytížen správou            

a zajišťováním chodu poutního chrámu Očišťování Panny Marie a nemůže se starat ještě                

o zajišťování chodu ubytovacího zařízení. 

 V tomto případě je tedy doporučením pro obec, aby z prostředků obce zaplatila 

správce a případně další personál ubytovacího objektu. Tito by se o chod zařízení starali 

přinejmenším v době konání velkých poutí. Také by se mělo udělat značení a informační 

tabule, které by návštěvníkům sdělily, že zde je možnost ubytování. Tato informace by se pak 

vložila i na stránky obce a další webové stránky, které se zabývají shromažďováním 

informací o možnostech ubytování v různých lokalitách (např. www.levneubytovani.net, 

www.ubytovanivcr.cz). Také spolupráce s krajským turistickým informačním střediskem             

v Olomouci je v tomto případě žádoucí. 

 Co se ubytování v dalších obcích týče, je pravděpodobné, že spousta občanů má volné 

ubytovací kapacity. Obce by tedy tyto občany mohly motivovat, aby tyto kapacity byly                        

s odpovídajícími službami nabízeny turistům. Jednou z forem motivace by mohlo být 

bezplatné zajištění směrovek k danému objektu, zajištění reklamy v turistických časopisech            

a webových stránkách, úlevy na obecních daních apod.  

   

 Co se stravovacích služeb týče, zde je problémem, že i když je počet stravovacích 

zařízení dostatečný, nacházejí se tyto pouze ve třech obcích. Tudíž pokrytí celé oblasti není 

dostačující. Na druhou stranu, situace zejména v letních měsících, kdy je příliv turistů 

nejvyšší, je zlepšena tím, že obce a podniky jež v běžném provozu nenabízejí stravování, 

provozují různé venkovní přípravny pokrmů. Jedná se většinou o grilování a uzení různých 

druhů masných produktů. Takovéto stravování však nemusí vyhovovat všem. 

 Doporučením v tomto případě je jednání obecních zastupitelů s majiteli hostinských 

podniků, které stravování nenabízejí. Pokud je objekt, v kterém se takovýto podnik provozuje 

v majetku obce, je možno do nájemní smlouvy zakotvit povinnost přípravy teplých pokrmů. 

V opačném případě je pak řešením jednání s majiteli, popřípadě určitá podpora ze strany obcí, 

která by zatraktivnila možnost nabízení pokrmů. Touto podporou by například mohlo být 

snížení těch daní, které má obec ve své kompetenci, nebo přímá finanční podpora apod.  
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Nedostatek příležitostí pro vodní turistiku 
 

 Celou oblast mikroregionu protíná řeka Morava. Krásná krajina, kterou řeka protéká 

přímo vybízí k vodní turistice. Úsek řeky na území mikroregionu má cca 12 km a jedním                

z problémů, které provozování vodní turistiky ztěžují je přítomnost 3 jezů na tomto úseku. Na 

těchto jezech se nenacházejí vodní propusti (tzv.šlajsny) a je těžké překonat je i po souši, 

protože v jejich blízkosti není břeh nijak upraven a často je pokrytý hustou vegetací. Lidé 

provozující vodní turistiku tedy nemají možnost jak v cestě pokračovat, než se vrátit a hledat, 

kde by bylo možno na břeh vystoupit a následně přenášet své vybavení za jez na velkou 

vzdálenost, což spolehlivě odradí  všechny případné zájemce o tuto turistiku.  

 V tomto případě je tedy řešením buď vybudování propustí, což by však bylo finančně 

nákladné, nebo úprava břehu tak, aby  bylo usnadněno přenesení vybavení pod jez a následné 

pokračování v cestě. Zde by již finanční náklady byly nesrovnatelně menší. Na tomto projektu 

by jednotlivé obce mohli spolupracovat a jelikož obtížnost takého projektu by nebyla velká, 

mohl by být realizován svépomocí. 

 V případě velkého zájmu o tento druh turistiky by pak obce nacházející se přímo               

u řeky (obce Charváty, Dub nad Moravou) mohly založit odpočinkové stanice. Tyto by mohly 

zahrnovat jednoduché molo s možností úvazu lodě a případný stánek s občerstvením. 

 

 V katastru obcí Grygov a Krčmaň probíhá těžba štěrkopísků a vznikají tak zde 

rozsáhlé plochy vhodné ke koupání. Pro vodní plochu vznikající u obce Grygov si nechal kraj 

vypracovat studii o dopadech zbudování rekreačního jezera o rozloze 19,5 ha a plavebního 

kanálu (hlavní a vratný kanál) s rozlohou 68,5 ha. V tomto případě je problém možno spatřit                     

v tom, že zastupitelstvo obce Grygov na tomto projektu s krajem nijak nespolupracuje a to ne 

proto, že by jim to nebylo umožněno, ale proto, že dle názoru zastupitelstva je to záležitost 

kraje. V blízkosti vodních ploch také nejsou žádné vhodné občerstvovací objekty, popřípadě 

upravená prostranství s posezením. 

 Obce Krčmaň, Grygov a Majetín, mezi kterými se jedna z těchto lokalit nachází, by se 

měly domluvit a společnými silami upravit přilehlou krajinu a zbudovat zmíněné posezení, 

případně sociální zařízení. Také by měli kontaktovat podnikatele v oblasti pohostinství                 

a upozornit je na možnost výdělků, pokud by u upraveného prostranství umístili občerstvení, 

ať už pevně umístěného, nebo mobilního charakteru. 

 Co se vodní plochy v katastru obce Grygov  týče je doporučením pro obec, aby začala 

více spolupracovat na projektu s krajem. Popřípadě aby za tento projekt více ,,lobbovala", 
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protože dle jednoho z návrhů by u plavebního kanálu měl být zbudován i autokemp, a tím by 

se tato lokalita stala jednou z nejnavštěvovanějších vodních ploch v okrese Olomouc. 

Samozřejmostí ovšem je, že budování turistických kapacit ať už kdekoliv, by nemělo být na 

úkor životního prostředí. Součástí projektů tedy musí být i odborné studie dopadu na životní 

prostředí. Ať už projekt vodního kanálu a autokempu bude, či nebude schválen, vznik velké 

vodní plochy je jistý. Proto tedy stejně jako u druhé vodní plochy i zde by bylo vhodné 

zbudovat sociální zařízení, popřípadě jiné atraktivity k přilákání návštěvníků. 

 

 V obci Citov byl v roce 1979 zbudován velký bazén o rozměrech 50 x 25 metrů                 

s maximální hloubkou 3,8 m a skokanskou věží vysokou 3 m. V areálu je také dětský bazén             

o rozměrech 10 x 15 m a hloubkou do 0,6 m. V současné době jsou bazény z důvodu špatného 

technického stavu už třetím rokem mimo provoz a obec nemá na rekonstrukci prostředky. 

 Zde je tedy doporučením, aby ostatní obce mikroregionu obci Citov s rekonstrukcí 

pomohly, jelikož se jedná o největší umělou vodní plochu v mikroregionu a parametry bazénu 

a vybavení okolního areálu jsou vhodné pro pořádání velkých sportovních akcí, což by 

nepochybně vedlo ke zvýšení turistického ruchu nejen v obci Citov. Je nepravděpodobné, že 

by obec na rekonstrukci dostala prostředky z krajských fondů, protože z těchto bylo                      

v nedávné době zbudováno Ozdravné centrum mikroregionu království v 3,5 kilometru 

vzdáleném Majetíně s bazénem (poloviční rozměry oproti citovskému), brouzdalištěm             

a sociálním zařízením. 

 

N
  

edostatečné turistické značení  

 Osobním průzkumem bylo zjištěno, že v oblasti se nachází minimum turistického 

značení. Pouze jedna značená turistická pěší cesta v oblasti, kde je tolik pamětihodností                 

a přírodních krás je opravdu nedostačující. Také cyklistické trasy, ač značené v turistických 

atlasech neobsahují žádné směrovky k pamětihodnostem mikroregionu. Toto se týká 

především přírodních památek. Kulturní památky nacházející se přímo v obcích jsou většinou 

značeny dobře. Pokud však návštěvníci chtějí vidět památný strom Král dub, mají štěstí, 

pokud vůbec naleznou les Království, v kterém se tento strom nachází. K lesu a památnému 

stromu nacházejícím se v katastru obce Grygov nevede jediná směrovka a jediný ukazatel. 

Podobně je to i s dalšími atraktivitami jako je např. národní přírodní památka Hrdibořické 

rybníky, přírodní památka Tučapská skalka, či evropsky významná lokalita Deylův ostrůvek. 
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 Zde je tedy jasným doporučením pro obce, aby za poměrně malé náklady pořídily                

a nainstalovaly směrovky k daným lokalitám a vyrobily turistické značení. Konkrétně by tedy 

mohla být zbudována málo náročná turistická trasa od železniční stanice Grygov do lužního 

lesa Království k památnému stromu Král dub. Takováto rasa by měla cca 5 kilometrů. Pro 

zájemce o delší túru by tato mohla z Království pokračovat do Dubu nad Moravou (chrám 

Očišťování Panny Marie), k Tučapské skalce a Hrdibořickým rybníkům a zpět přes lokalitu 

Deylův ostrůvek, Charváty, Blatecký mlýn k železniční stanici Grygov. Zde už by se délka 

túry blížila 20 kilometrům. O těchto nově vzniklých trasách by pak následně byl informován 

Klub českých turistů, který by je zanesl do svých map a následně podobně jako u ostatních 

tras v ČR se staral o udržování vzniklého značení 

 Co se cykloturistiky týče, konkrétním doporučením by bylo zbudovat v místech, kde 

se Moravská stezka kříží s lokálním cyklostezkami (č. 6061 a 5042) směrovky, jež by 

směřovaly k významným lokalitám mikroregionu. U těchto směrovek by též mohly být 

umístěny informační tabule s popisem a trasou k jednotlivým atraktivitám. 

 

Nedostatečná spolupráce s krajem 
 

 Zde je míněna především spolupráce s krajským turistickým informačním střediskem. 

Zde bylo průzkumem zjištěno, že v turistickém centru mají z celého mikroregionu informace 

pouze o dvou zajímavých lokalitách (chrám v Dubu nad Moravou a Strejčkův lom)                        

a návštěvníci, kteří tak centrum navštíví, aby zjistili jaké pamětihodnosti by mohli případně 

navštívit v okolí města, nejsou dostatečně motivováni k návštěvě mikroregionu Království. 

 Zástupci mikroregionu by měli kontaktovat krajské informační turistické středisko                

a dodat mu potřebné informace, popřípadě i propagační materiály mikroregionu. Tyto 

informace by se pak dostaly i na internetové stránky střediska a propagační materiály v tištěné 

podobě by mohly být v středisku zdarma k dispozici. 

 

 

 Toto byly největší problémy, které brzdí rozvoj turistického ruchu v mikroregionu               

a návrhy jak tyto řešit. Návrhů, jak zlepšit výkonnost v této oblasti, by se jistě našlo více, 

např. zbudování turistického informačního střediska v některé z obcí mikroregionu, budování 

běžkařských tras v zimních měsících apod. Já jsem zde uvedl ty návrhy, které jsou podle mě 

nejschůdnější a nejsnáze realizovatelné. 
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6.3 Financování rozvojových projektů 
 

 Snažil jsem se najít takové rozvojové návrhy a doporučení, které by byly realistické              

a realizovatelné při přiměřených nákladech. Prakticky na všechny navrhované projekty by 

bylo možno žádat peníze ať už z evropských nebo z krajských fondů. Takto požadované 

finance, by však nemusely být přiděleny a navíc při projektech hrazených např. z evropských 

fondů jsou zde následně různá omezení využití (5 let provozování zařízení bez možnosti 

vytváření zisku apod.) Proto se v návrzích financování zaměřuji především na financování              

z obecních rozpočtů nebo ze společných zdrojů mikroregionu. Uvádím zde pouze nástin               

z jakých prostředků by mohly projekty být financovány. Výpočet konkrétních částek by si 

vyžádal vypracování složité analýzy a to není předmětem této práce. 

 

Návrhy na zlepšení možností ubytování a stravování  

 Najmutí správce v ubytovacím objektu fary v Dubu nad Moravou, by bylo hrazeno             

z obecního rozpočtu a je pravděpodobné, že přinejmenším v době konání velkých poutí by 

ubytovací zařízení generovalo zisk. Na uhrazení směrovek a informačních tabulí                       

o ubytovacím zařízení by sice bylo možno požadovat peníze ze společného rozpočtu, ale 

náklady nejsou tak velké, aby je obec nemohla uhradit sama ze svého rozpočtu. 

 Přesvědčit občany, aby dali k dispozici své volné kapacity k ubytování, nebo majitele 

hospod aby začali nabízet i jídlo, chce spíše dobrého manažera než finanční náklady. Případné 

pobídky formou daňových úlev by ve financování obcí nepředstavovaly významný výpadek. 

A zakotvení povinnosti nabízet stravování v obcemi vlastněných objektech je zadarmo. 

Takováto povinnost by sice mohla ztížit pronájem takovýchto objektů, ale obtíže spojené                

s nutností nabízet i stravování by v tomto případě mohly být kompenzovány nižším 

nájemným. 

 

Využití možností pro vodní turistiku 

 Na úpravě břehů u jezů by spolupracovaly všechny obce a náklady by tedy byly 

hrazeny ze společných prostředků. Náklady na případné odpočinkové stanice (molo a přístup 

k němu) nejsou tak velké, aby je zmíněné obce Charváty a Dub nad Moravou nemohly 

zaplatit ze svých obecních rozpočtů. Případné zřízení občerstvení je opět o šikovnosti 

zastupitelů přesvědčit podnikatele o výhodnosti provozování tohoto. O náklady na zbudování 

posezení u vodní plochy mezi obcemi Grygov, Krčmaň a Majetín by se jednotlivé obce mohly 
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podělit, popřípadě by toto mohlo být financováno ze společných prostředků mikroregionu. 

Stejně tak je o dohodě v rámci valné hromady mikroregionu, jestli by posezení u vodní plochy 

v katastru obce Grygov hradila tato obec nebo celý mikroregion. Případné zbudování 

občerstvení u těchto vodních ploch je opět o umu přesvědčit místní podnikatele. Největším    

a finančně nejnáročnějším projektem ze všech navrhovaných je rekonstrukce bazénů v Citově. 

Zde by měl mikroregion vypracovat potřebné podklady pro projekt a zkusit získat peníze buď 

z evropských nebo krajských fondů. V případě, že by se obce o náklady podělily samy, zisk 

generovaný tímto vodním areálem by, kromě provozu a údržby, šel do společné pokladny 

mikroregionu. 

 

Zlepšení turistického značení 

 Náklady na turistické značení nejsou značné, a proto by každá obec uhradila to 

značení, které by se nacházelo v jejím katastru. Případné informační tabule už by byly 

nákladnější a hradily by se proto ze společných prostředků. 

 

Zlepšení spolupráce s krajem 

 Dodat turistickému informačnímu středisku další informace by nestálo nic. Dotisk 

propagačních materiálů, které by se do střediska umístily, by byl hrazen ze společných 

prostředků. 
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7. Závěr  
 

 Cestovní ruch je významným prvkem v životě celé společnosti. S růstem toho odvětví 

roste jeho význam jako důležitého zdroje příjmů a pracovních příležitostí a proto je velmi 

důležité se této oblasti důkladně věnovat a dbát o její rozvoj. Význam cestovního ruchu si 

uvědomují i státní orgány, které vědí, že příjmy z cestovního ruchu mohou příznivě ovlivnit 

ekonomiku celé země. Mají proto také zájem na rozvoji této oblasti. 

 V této diplomové práci bylo mým úkolem prozkoumat mikroregion Království                      

z hlediska cestovního ruchu a navrhnout jak tento zvýšit. 

 Začal jsem stanovením teoretických východisek. Konkrétně jsem tedy vymezil pojem 

cestovní ruch, popsal jeho historii ve světě a v našich zemích, jeho formy a druhy, služby                 

v cestovním ruchu, legislativu, která problematiku cestovního ruchu upravuje a v závěru 

teoretické části jsem vymezil pojem mikroregion a jeho význam.  

  V další části, která už byla praktická, jsem zaměřil pozornost na problematiku 

cestovního ruchu v mikroregionu Království. Nejdříve jsem ale popsal mikroregion 

Království jako takový. Prozkoumáním různých zdrojů a osobními pohovory jsem zjistil 

geografické informace o mikroregionu, podrobnosti o vývoji, organizačním systému                      

a fungování mikroregionu, o hospodaření, sociálních podmínkách v oblasti a o významných 

podnikatelských aktivitách v oblasti. 

 Další část už se konkrétně týkala cestovního ruchu v oblasti. V prvé řadě jsem v ní 

zmapoval turistické atraktivity v mikroregionu. Doposud v žádné publikaci nebyl sepsán 

souhrn turistických atraktivit v této oblasti. Zpracování této části tedy zahrnovalo podrobné 

zkoumání mnoha pramenů, pohovory se zainteresovanými lidmi a osobní průzkum                       

v jednotlivých obcích a lokalitách. Prameny z kterých jsem čerpal byly publikace vydané                 

v jednotlivých obcích a pojednávající o dané obci. Takovéto se často vydávají při různých 

slavnostních příležitostech, jako je jubileum založení obce, či první zmínky o obci. Dalším 

pramenem byly oficiální materiály vládních institucí (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Ministerstvo kultury). Nejvíce jsem využil Ústřední seznam kulturních památek ČR, který je 

v elektronické podobě umístěný na internetových stránkách Ministerstva kultury. V tomto 

jsem dohledal ty nejvýznamnější kulturní památky v oblasti. Jedná se povětšinou o stavby 

sakrálního charakteru. Dalším zdrojem byly internetové stránky Agentury ochrany přírody                

a krajiny ČR zřízené Ministerstvem životního prostředí. Zde je opět možno najít 

nejvýznamnější přírodní pamětihodnosti v oblasti. Tyto dva zdroje jsou pouze seznamy. Bylo 
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tedy potřeba najít a prozkoumat další zdroje, abych mohl vytvořit charakteristiky jednotlivých 

významných objektů a oblastí. 

 Dále jsem podrobně prozkoumal vybavenost oblasti turistickou infrastrukturou. Zde 

jsem nejdřív popsal dopravní infrastrukturu. To zahrnovalo podat informace o významných 

dopravních uzlech, o tom jak je oblast napojena na hlavní cesty a dálnice a jaké železniční 

tratě mikroregionem procházejí. Převážně podrobným studiem turistických map a atlasů jsem 

zjistil jaké turistické trasy a cyklostezky se v oblasti nacházejí. Dále jsem zjistil jaké možnosti 

ubytování a stravování se zde nacházejí. 

 V poslední, a dalo by se říci nejdůležitější části práce, jsem se zamyslel nad tím, jakým 

způsobem by bylo možno zvýšit turistický ruch v mikroregionu Království. Na základě 

informací od představitelů mikroregionu jsem vytvořil SWOT analýzu oblasti pro 

problematiku cestovního ruchu. Zjistil jsem tedy jaké nedostatky v mikroregionu máme. 

Ukázalo se, že je mnoho oblastí, na kterých by jak jednotlivé obce, tak celý mikroregion měly 

zapracovat, aby byl zvýšen turistický ruch v oblasti. Jako hlavní problémy jsem zjistil 

nedostatek ubytovacích a stravovacích kapacit, nedostatečné turistické značení, nedostatky              

v provádění vodního turistického ruchu, nedostatečnou spolupráci s krajem a další. Navrhl 

jsem, jak by se dané problémy a slabiny mohly napravit, aby to vedlo k přílivu turistů do 

oblasti. Také jsem navrhl jakou formou by jednotlivá opatření mohla být financována.  

 Analýzou závěrečné části jsem tedy zjistil, že v oblasti je celá řada nedostatků, které 

by se daly za nepříliš vysokých finančních nákladů odstranit a to by vedlo k výraznému 

zatraktivnění oblasti pro turistickou veřejnost.  

 Musím však říci, že i přes zmíněné nedostatky je mikroregion Království krásnou 

oblastí nacházejícím se v úrodném regionu Haná. Má bohatou historii a je v něm velké 

množství nádherných staveb, přírodních krás a zajímavostí, které stojí za to vidět. Tímto Vás 

všechny zvu na návštěvu nádherného mikroregionu Království. 
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