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1 Úvod 

Hlavním cílem práce je navrhnout doporučení ke zlepšení pozice města Opavy 

v cestovním ruchu tak, aby byla konkurenceschopná vůči ostatním městům. Na základě 

navržených doporučení přilákat více turistů z České republiky a zahraničí. Hlavní cíl práce 

pak vychází ze dvou dílčích cílů. Jednak z dotazníkového šetření zjišťující motivaci návštěvy 

a úroveň infrastruktury cestovního ruchu ve městě Opava. Druhým dílčím cílem je detailní 

analýza turistické vybavenosti vybraných měst.  

Vypracovaná práce bude sloužit zadavateli, Statutárnímu městu Opava, odboru rozvoje 

města a strategického plánování. Statutární město Opava by díky vypracované analýze mělo 

čerpat ze svých silných a slabých stránek cestovního ruchu, vyvarovat se možným hrozbám  

a využít příležitostí, které nabízí další rozvoj v oblasti cestovního ruchu. 

Konkurenceschopnost je v cestovním ruchu složitý a těžko definovatelný pojem. Existuje 

několik přístupů k této problematice, ovšem ne jednotná metodika, která by ji vysvětlovala. 

Pokud vztáhneme konkurenceschopnost na destinace, je v zájmu každé z nich získat silnou 

pozici v konkurenčním boji. Cestování se stává neodmyslitelnou součástí lidského života. 

Požadavky a nároky turistů se však rychle mění. Tyto změny je důležité akceptovat  

a přizpůsobit jim nabídku v cestovním ruchu. V dnešním globalizovaném světě se destinace 

snaží zaměřit na co nejefektivnější využívání svých zdrojů, se snahou vytvořit 

konkurenceschopné produkty cestovního ruchu v porovnání s ostatními destinacemi. 

Prvenství destinací v tomto boji však není v zájmu konkurenceschopnosti. Krátkodobě může 

zajistit udržitelnost, ale z dlouhodobého hlediska může jít o opačný efekt. 

Úvodní část diplomové práce se zabývá východisky pro zkoumání konkurenceschopnosti 

v cestovním ruchu. Jsou definovány pojmy město a konkurenceschopnost v cestovním ruchu, 

doplněné o přístupy, které ji vysvětlují. Kapitola je dále věnována předpokladům a potenciálu 

rozvoje v cestovním ruchu. Na to navazuje problematika primární a sekundární nabídky 

v cestovním ruchu, spojena s dopady cestovního ruchu na město.  

Na základě teoretické části, následující kapitola nastiňuje primární a sekundární nabídku 

cestovního ruchu vybraných měst. Smyslem je analyzovat přírodní atraktivity, atraktivity 

vybudované člověkem a účelně vybudované atraktivity, doplněné o suprastrukturu  

a infrastrukturu.  
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Další kapitola je založena na marketingovém výzkumu, který pomocí dotazníkového 

šetření monitoruje stav nabídky cestovního ruchu z pohledu návštěvníka města Opavy. 

Poslední kapitola je věnována návrhům a doporučením ke zlepšení a zvýšení 

konkurenceschopnosti v cestovním ruchu města Opavy. Tyto návrhy a doporučení vzejdou 

z vyhodnocení primární a sekundární nabídky cestovního ruchu města Opavy a z analýzy 

dotazníkového šetření.  

Teoretická část diplomové práce vychází převážně z uvedené literatury. Analytická část 

je zpracována z internetových stránek jednotlivých měst, ČSÚ a vlastního dotazníkového 

šetření. Tabulky a grafy jsou zpracovány pomocí programu Microsoft Office Excel 2007. 

Závěrečná část diplomové práce je podmíněna také aktivní spoluprací vedoucím opavského 

odboru rozvoje města a strategického plánování.    
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2 Východiska pro zkoumání konkurenceschopnosti v cestovním 

ruchu 

Významný ekonomicko-společenský fenomén je v dnešní době cestovní ruch. Je vnímán 

jednotlivcem, i společností. Aktivity spojené s cestovním ruchem z velké části vytváří 

příležitosti bez velkých investic a přinášet v mnoha směrech značnou přidanou hodnotu. 

Jelikož je tato diplomová práce zaměřena na konkurenceschopnost v cestovním ruchu  

na úrovni města, budou jednotlivé pojmy a problematika s nimi související řádně popsány. 

První kapitola je zaměřena na základní vymezení pojmu město (též v terminologii 

cestovního ruchu lze chápat jako destinaci) a konkurenceschopnost v cestovním ruchu. 

Následně jsou zhodnoceny předpoklady a potenciál rozvoje cestovního ruchu. Dále  

je nastíněna velmi stěžejní problematika primární a sekundární nabídky cestovního ruchu  

a v neposlední řadě faktory ovlivňující cestovní ruch spolu s jejími dopady. Výše zmíněná 

problematika poskytne primární informace pro další kapitoly diplomové práce. 

 

2.1 Město a konkurenceschopnost v cestovním ruchu 

Cestovního ruchu na sebe váže přínosy projevující se v ekonomických vztazích, 

v podnikatelském odvětví spjatým s cestovním ruchem a také vytváří nové pracovní místa. 

Cestovní ruch se v posledních letech stává tzv. průřezovým odvětvím: ovlivňuje mnoho 

dalších hospodářských odvětví, jež s ním souvisí. Tento tzv. multiplikační efekt způsobuje, že 

každé pracovní místo v cestovním ruchu otevírá možnost vzniku v průměru dalším třem 

pracovním příležitostem. Pokud je tento celý potenciál spojený s cestovním ruchem cílově 

dlouhodobě rozvíjen, může být významných činitelem (odvětvím) ekonomického rozvoje 

určitého území. Města pak disponují již založenými aktivitami schopností tento potenciál 

programově rozvíjet i jako určitý endogenní prvek své konkurenceschopnosti. Velmi 

vhodným nástrojem konkurenceschopnosti města tak může být cestovní ruch. Pojmy 

„konkurenceschopnost“ a „cestovní ruch“ jsou výchozími obecnými objekty zkoumání této 

práce. Oba dva jsou pojmy ekonomické vědy, když první je součástí spojen se strategickém 

řízení ekonomiky, tak druhý „cestovní ruch“ je součástí odvětvové strukturalizace 

ekonomiky.  Třetím objektem může být i obecný pojem výkonu správy „město“.  

Pro všechny tři pojmy existuje celá řada definic v obecné rovině. Uveďme některé z nich. 
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Definici cestovního ruchu podle UNWTO překládá Česká centrála cestovního ruchu – 

CzechTourism, a to jako „činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své 

obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času  

a služebních cest (osoba nesmí být odměňována ze zdrojů navštíveného místa)“. 

Pojem konkurenceschopnost je základním ukazatelem dlouhodobé úspěšnosti firem, států, 

regionů, měst i obcí. Konkurenceschopnost se převážně dotýká ekonomické teorie, než 

cestovního ruchu. Původní význam pojmu konkurenceschopnost se váže pouze na firmy  

a firemní strategie. Dnešní problematika konkurenceschopnosti se dá chápat na různých 

úrovních, jako je konkurenceschopnost na makro úrovni (konkurenceschopnost destinace  

/ země / teritoria), mikro úrovni (konkurenceschopnost firem soukromého sektoru), v různých 

oborech a oblastech ekonomické činnosti včetně cestovního ruchu, na domácím trhu (vůči 

importům zboží a služeb) nebo na zahraničním trhu. Problematika konkurenceschopnosti 

podniků je tedy lépe definovatelná, než konkurenceschopnost regionů. 

Podle OECD lze obecně konkurenceschopnost definovat jako „schopnost korporací, 

odvětví, regionů, národů a národních celků generovat vysokou úroveň příjmů z výrobních 

faktorů i relativně vysokou úroveň jejich využití na udržitelné úrovni za současného vystavení 

mezinárodní konkurenci“. 

Princip podnikatelské konkurenceschopnosti vidí Malinovský (2001) v externím 

prostředí. Zde najdou podniky informace o svém postavení na různých typech trhů a na které 

straně mohou uplatnit své výhody. Na druhé straně musí být schopni určit soubor subjektů, 

kteří mohou být potencionálními konkurenty. Nejdůležitější je tedy o svém úspěchu vědět  

a poté pro tento úspěch něco udělat. 

Wokoun (2001, s. 5) definuje regionální konkurenceschopnost jako „významný faktor 

rozvoje regionů, kdy regiony, města a obce spolu soutěží při vytváření, získávání, udržení  

a podporování ekonomických subjektů. Tyto ekonomické subjekty totiž stabilizují či generují 

nová pracovní místa, nové příležitosti, přičemž mají zásadní vliv na prosperitu, blahobyt  

a životní úroveň regionů a obcí.“ 
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2.1.1 Město a destinace cestovního ruchu  

Podle Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) je destinace definována jako 

„místo s vhodnými atraktivitami ve spojitosti se zařízením a službami cestovního ruchu, které 

si účastník cestovního ruchu zvolil pro návštěvu.“ Proto se pojem destinace může ztotožnit 

s pojmem stát, region, kraj, obec, ale i město.  

Výkladový slovník cestovního ruchu Pásková, Zelenka (2002, s. 35) pod pojmem 

destinace cestovního ruchu rozumí „cílovou oblast v daném regionu, pro kterou je typická 

významná nabídka atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu. Jde v širším slova smyslu  

o země, regiony, lidská sídla a další oblasti, typické velkou koncentrací atraktivit cestovního 

ruchu, rozvinutými službami a další infrastrukturou cestovního ruchu, jejichž výsledkem je 

velká dlouhodobá koncentrace návštěvníků.“  

Podle Ryglové (2009, s. 31) můžeme k identifikaci města také použít definici obce, kdy 

obec je „základním uzemním samosprávným společenstvím občanů, tvořící územní celek, 

který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. 

Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů 

chrání též veřejný zájem. Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem.“  

 

2.1.2 Konkurenceschopnost v cestovním ruchu 

Pojem konkurenceschopnost se v posledních letech stal velmi užívaným. Důvodem, proč 

se tolik užívá, může být skutečnost, že toto slovo nelze nijak nahradit. K takovému slovu 

v postatě neexistuje synonymum.  

Měření a hodnocení konkurenceschopnosti v cestovním ruchu lze rozdělit do dvou 

následujících skupin. 

a) Objektivní data – jedná se o tvrdá data, jako jsou např. finanční ukazatele, 

technologická vyspělost destinace, otevřenost destinace, parametry infrastruktury pro 

cestovní ruch atd., doplněna o data měkká. Vyhodnocují se faktory a předpoklady pro 

rozvoj turismu, většinou na straně nabídky destinace. K objektivním metodám patří 

cost-benefit analýza, hodnocení zdrojů a multifaktorová srovnávání a řazení. 
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b) Subjektivní data – posuzuje se, jak vnímají konkrétní destinaci účastníci cestovního 

ruchu, ať už ti, kteří ji navštívili nebo v ní nikdy nebyli. Metoda vychází 

z kvalitativního marketingového výzkumu a šetření probíhá na straně poptávky. 

Základním nástrojem, který je dobře aplikovatelný v cestovním ruchu při hodnocení 

konkurenceschopnosti destinací, je Porterův diamant či Porterova strategie pěti sil 

znázorněný na Obr. 2.1.  

Obrázek 2.1: Porterův diamant přímých vztahů firem a podmínek nepřímých vlivů vlády v destinaci CR 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Palatková (2011, s. 160) 

Jestliže tématem této práce je destinace města, pak podle Obr. 2.1 nemá „vláda města“ 

vliv na příležitosti. Příležitosti jsou nepřímé vlivy, které působí na čtyři přímé komponenty 

(vztahy) firemní konkurenceschopnosti v CR (na strategii, strukturu a rivalitu firem CR,  

na související odvětví, na podmínky výrobních faktorů a na podmínky akceptace poptávky). 

Z toho vyplývá, že: 

 vláda (také i města) by se neměla zaměřovat na příležitosti (ty jsou významné 

k řešení firmami CR), ale hledat a vytvářet vlivy na čtyři komponenty 

konkurenceschopnosti firem v CR destinace (strategii, výrobní faktory, podmínky 

pro uplatnění poptávky firem, ať již firem CR, tak i firem z odvětví související anebo 

podporující CR destinace), 

 firmy (ať již firmy CR nebo i související a podpůrná odvětví CR) si v zájmu své 

firemní konkurenceschopnosti samy rozhodují ve své strategii, struktuře a rivalitním 

prostředí o volbě výrobních faktorů a cest akceptace poptávky. 

Příležitosti 
 Strategie, struktura a 

rivalita firem CR 

  

   

 

 

  

Podmínky 

výrobních faktorů 

firem CR 

   Podmínky pro 

uplatnění 

poptávky firem 

CR  

   

 

 

  

Legenda: 
Přímé vztahy    

Nepřímé vlivy 

 Související a podpůrná 

odvětví v CR 

 Vláda (města, 

kraje, stát, …) 
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Měření konkurenceschopnosti se provádí také ve spojení s územními celky. Na světové, 

kontinentální a národní úrovni se již měření určitým způsobem ustálilo a můžeme z toho 

vycházet. Pro regionální, či městskou úroveň existují řada přístupů.  

Měřením konkurenceschopnosti se v současné době zabývá Světové ekonomické 

fórum, které od roku 2005 převzalo metodiku sledování od WTTC. Světové ekonomické 

fórum vytvořilo index konkurenceschopnosti destinací v turismu Travel & Tourism 

Competitiveness Index (TTCI), jehož cílem je „změřit faktory a politiky, které zatraktivňují 

odvětví cestovního ruchu v různých zemích. TTCI je založen na třech širokých kategoriích 

proměnných, které podporují nebo pohánějí konkurenceschopnost v cestovním ruchu.“ 

(Blanke, Chiesa, 2011 s. 16). Tyto tři kategorie a jejich 14. pilířů jsou následující. 

a) Regulační rámec zahrnuje: politická pravidla a regulace (1), udržitelný rozvoj (2), 

bezpečnost a bezpečí (3), zdraví a hygiena (4), upřednostňování turismu (5). 

b) Podnikatelské prostředí a infrastruktura zahrnují: leteckou infrastrukturu (6), pozemní 

dopravní infrastrukturu (7), infrastrukturu pro cestovní ruch (8), infrastrukturu pro 

informační a telekomunikační technologii (9) a cenovou konkurenceschopnost 

v cestovním ruchu (10). 

c) Lidské, kulturní a přírodní zdroje zahrnují: lidské zdroje (11), náklonnost 

k cestovnímu ruchu (12), přírodní zdroje (13) a kulturní zdroje (14). 

Capello a Nijkamp uvádí, že konkurenceschopnost regionů, měst a obcí tvoří důležitou 

součást teorie regionálního rozvoje. Jejich názory jsou postaveny na tom, že 

konkurenceschopnost regionů a měst je založena na lokálních specifikách, materiálových  

a nemateriálových aktivech. Konkurenceschopnost se nezakládá na místní efektivnosti, 

kvalitě života, dostupnosti, na kvalifikovanosti práce, ale na místní totožnosti, propojenosti  

a vazbách a kreativitě (Wokoun, 2010, [online]). 

Turok na konkurenceschopnost na úrovni regionů a měst nahlíží z pohledu 

ekonomického růstu a sledování zdrojů a faktorů ekonomického rozvoje. Tyto faktory se 

dají aplikovat také do cestovního ruchu. Místní firmy získají návštěvníky obce, města nebo 

regionu díky své schopnosti prodávat produkty cestovního ruchu i na vnějších trzích. Tyto 

produkty cestovního ruchu mají určitou hodnotu a efektivitu, s kterou jsou realizovány 

firmami (ne „vládami“). Firmy tedy využívají místní přírodní zdroje, kulturně historické  
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a společenské předpoklady cestovního ruchu, infrastrukturu cestovního ruchu, kapitál a lidské 

zdroje (Wokoun, 2010, [online]). 

Crouch (2007) vytvořil spolu s Ritchiem model (Obr. 2.2) udržitelné 

konkurenceschopnosti destinace. Udržitelná konkurenceschopnost je zde chápána jako 

dlouhodobá schopnost destinace konkurovat cíleným turistickým trhům. Model identifikuje 

36 atributů konkurenceschopnosti, z nichž jsou nejvýznamnější fyziografie a klima, tržní 

pouto, kultura a historie, nástavba v cestovním ruchu, bezpečnost a bezpečí, cena/hodnota, 

dostupnost, povědomí, umístění a infrastruktura. Těchto 36 atributů lze shrnout do pěti 

hlavních oblastí: 

 podpůrné vlivy a zdroje, 

 klíčové zdroje a atraktivity, 

 destinační management, 

 politika, plánování a rozvoj v destinaci, 

 kvalifikační a zesilující činitelé. 

 

Obrázek 2.2: Model udržitelné konkurenceschopnosti destinace 

 

Zdroj: Crouch (2007, s. 3) 
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Tento konceptuální model udržitelnosti konkurenceschopnosti destinace z Obr. 2.2  

je založen na teorii komparativních (vybavenost destinace původními zdroji)  

a konkurenčních (schopnost rozmístit zdroje) výhod. Model také bere na vědomí globální 

dopady environmentálních sil na makro úrovni (terorismus, kulturní a demografické trendy)  

a konkurenční environmentální podmínky na mikro úrovni. 

 

Další model (Obr. 2.3) hodnotící konkurenceschopnost destinace předkládá ekonom 

Dwyer.  

Obrázek 2.3: Model konkurenceschopnosti destinace 

 

Zdroj: Crouch (2007, s. 4) 

K hlavním prvkům modelu (uvedeném na Obr. 2.3) patří zdroje skládající se ze 

stávajících zdrojů přírodních (např. hory, jezera, pobřeží) a dědictví (např. řemeslná 

výroba, kuchyně, zvyky); vytvořených zdrojů (turistická infrastruktura, speciální události);  

a podpůrných prostředů (dostupnost, kvalita služeb). Destinační management je dalším 

prvkem modelu, spolu s vládou a průmyslem. Model poukazuje na již zmíněné zdroje  

a destinační management v interakci s poptávkou po cestovním ruchu a současnými 

podmínkami v destinaci, které ovlivňují konkurenceschopnost destinace a sociálně 

ekonomickou prosperitu (Crouch, 2007). 
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Výše zmíněné modely určují měřitelnost konkurenceschopnosti destinací, regionů a měst, 

která je významným faktorem v jejich rozvoji. Podstatou je získat a udržet si co nejvyšší 

počet návštěvníků cestovního ruchu a vytvořit destinaci pro ně přitažlivou.  

Shrneme-li z výše uvedených definic (ať již konkurenceschopnosti obecně či měst nebo 

regionu, cestovního ruchu, destinace a jeho managementu) objekty, které obsahují, pak 

můžeme vytvořit možný soubor faktorů (jako zdroj možných ukazatelů), které jsou relevantní 

k měření konkurenceschopnosti turismu, cestovního ruchu města. Soubor tvoří šest skupin 

faktorů (úplný tabulkový přehled je uveden v příloze č. 1, Tab. 2.1. a 2.2): 

1. Faktory a politiky, které zatraktivňují odvětví cestovního ruchu (WTTC). 

2. Tři kategorie - rámcové, prostředí a zdroje, které (dle TTCI) tvoří 14 proměnných: 

 politická pravidla a regulace, 

 udržitelný rozvoj, 

 bezpečnost a bezpečí, 

 zdraví a hygiena, 

 upřednostňování turismu, 

 leteckou infrastrukturu, 

 pozemní dopravní infrastrukturu, 

 infrastrukturu pro cestovní ruch, 

 infrastrukturu pro informační a telekomunikační technologii, 

 cenovou konkurenceschopnost v cestovním ruchu, 

 lidské zdroje, 

 náklonnost k cestovnímu ruchu,  

 přírodní zdroje, 

 kulturní zdroje. 

3. Specifické aktivity lokální, materiálové a nemateriálové v podobě: dostupnosti, 

propojenosti a vazbách, způsobilosti práce a kreativity (více než místní efektivnosti  

a kvalitě života, Capello a Nijkamp). 

4. Schopnost místních firem prodávat místní produkty cestovního ruchu i na vnějších 

trzích (Turok, Wokoun). 
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5. Pět hlavních oblastí (Crouch): 

 podpůrné vlivy a zdroje, 

 klíčové zdroje a atraktivity, 

 destinační management, 

 politika, plánování a rozvoj v destinaci, 

 kvalifikační a zesilující činitelé. 

6. 36 atributů konkurenceschopnosti, z nichž Crouch a Ritchie považují 6 za 

nejvýznamnější: 

 fyziografii a klima,  

 tržní pouto, kultura a historie,  

 nástavba v cestovním ruchu,  

 bezpečnost a bezpečí,  

 cena/hodnota, dostupnost,  

 povědomí, umístění a  

 infrastruktura. 

 

2.2 Předpoklady a potenciál rozvoje cestovního ruchu 

Cestovní ruch se vyskytuje v oblastech, v nichž má pro svůj rozvoj nejlepší předpoklady.  

Jeho výskyt je ovlivněn hned několika faktory, které tvoří základnu pro uspokojování možné 

poptávky („co se dá vidět“), dále jejich využití („jak se tam dostat, kde se najíst  

a přenocovat“) a umožnit výběr a stimulaci účastníků („jestli vůbec někdo přijede, pokud ano, 

kdo a kolik“). V publikaci Ryglová, Burian, Vajčnerová (2011) se rozlišují tři typy 

předpokladů pro základní podmínky rozvoje cestovního ruchu: 

1. lokalizační předpoklady, 

2. realizační předpoklady, 

3. selektivní předpoklady. 

Lokalizační předpoklady jsou dány územím a jsou prakticky neměnné. Řadí se k nim 

především přírodní podmínky – klima, charakter a reliéf terénu, vodstvo, fauna, flóra atd.  

– a dále společenské atraktivity, které vznikly prostřednictvím činností lidí (např. památky, 

zvyky, slavnosti, gastronomie atd.). Jaký druh cestovního ruchu se bude v daném území 
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rozvíjet, předurčují právě tyto předpoklady. Díky nim lze také docílit odlišení jednotlivých 

území, čím se daná oblast bude odlišovat od konkurence a jak se bude prezentovat. 

Realizační předpoklady „umožňují danou oblast dosáhnout (doprava) a využít 

(infrastruktura služeb: ubytovací, stravovací a další zařízení a služby, někdy se též nazývá 

materiálně-technická základna cestovního ruchu).“ Ryglová, Burian, Vajčnerová (2011,  

s. 35). Aby byl dostatečně využit potenciál území, dobře sestavený produkt a dlouhodobě 

udržitelný ekonomický přínos cestovního ruchu, se materiálně-technická základna neobejde 

bez dostatečné kapacity, odpovídající nabídky a kvality služeb. Realizační předpoklady  

se hodnotí řadou ukazatelů (např. počet ubytovacích zařízení, počet lůžek, počet míst u stolu, 

občanská vybavenost, stupeň modernizace atd.). 

Selektivní předpoklady jsou ovlivňovány čtyřmi psychologickými faktory – motivací, 

vnímáním, učením a postoji – proto stimulují vznik a rozvoj cestovního ruchu. Jsou rozděleny 

na faktory objektivní a subjektivní. K objektivním faktorům patří např. politická  

a bezpečnostní situace, demografické skutečnosti, administrativní podmínky, ekonomická 

úroveň, stav životního prostředí atd. Subjektivní faktory jsou především psychologického 

rázu. Velkou roli hraje reklama, propagace, zkušenost, módnost, renomé destinace, 

spolupráce, vyspělý marketing, branding a management. 

 

2.3 Poptávka a nabídka v cestovním ruchu 

Trh cestovního ruchu je místo, kde se střetává nabídka a poptávka. Subjekty vystupující 

na straně poptávky jsou účastnici cestovního ruchu. Naopak strana nabídky představuje 

objekty v cestovním ruchu. Účastníci cestovního ruchu mohou být místní obyvatelé obce, 

města, regionu nebo cizí obyvatelé z jiných obcí, měst a regionů příslušného státu nebo  

ze zahraničí, kteří využívají objekty cestovního ruchu. 

 

2.3.1 Poptávka v cestovním ruchu 

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

účastníka turismu podložený koupěschopností neboli ochotu účastníků turismu směnit určité 

množství peněz za statky turismu.“  
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Východiskem poptávky je stanovení potřeb. Z pohledu cestovního ruchu jsou potřeby 

rozděleny do dvou skupin. První skupinu tvoří potřeby, kde uspokojení je vlastním cílem 

účasti na cestovním ruchu (potřeby cestování do míst turismu a pobyt v nich). Tyto potřeby 

bývají označovány za motivační nebo primární, protože bývají považovány za rozhodující 

(nachází se na všech úrovních Maslowovy pyramidy s výjimkou základny) a jsou následující: 

 regenerace fyzických a psychický sil,  

 poznání v širším slova smyslu, 

 sociální kontakty/vazby, 

 profesní motivy. 

Druhou oblast tvoří potřeby, kde uspokojení podmiňuje a zprostředkovává realizaci 

předchozích potřeb a nejsou cílem účasti na cestovním ruchu (na Maslowově pyramidě  

se nachází na první úrovni). Nazývají se realizační nebo sekundární, a to: 

 potřeba stravování (výživa), 

 přechodné ubytování (spánek, hygiena), 

 nákup výrobků a užití služeb apod. 

Poptávka se rozděluje do tří skupin a to agregátní, individuální a dílčí. U individuální 

poptávky se rozlišují motivační a determinující faktory. „Zatímco faktory motivační vedou 

k potřebě účasti na cestovním ruchu a rozhodují, zda se jedinec cestovního ruchu účastnit 

chce, faktory limitující určují, zda se zákazník turismu účastnit může a jakým způsobem.“ 

Palatková, Zichová (2011, s. 42). K motivačním faktorům na straně poptávky, v některých 

případech mohou na sebe brát podobu limitujících, se řadí faktory kulturní, sociální  

a individuální. Naopak limitující faktory na straně poptávky představují disponibilní důchod  

a fond volného času. Individuální poptávka je také ovlivněna faktory ze strany nabídky, 

k nimž se řadí charakter produktu. 

V současné době je poptávka charakterizována několika trendy. První z nich  

je globalizace. V tomto směru je globalizace chápána jako prostorová expanze turismu, což 

souvisí s rozvojem technologií a mluvíme o tzv. časoprostorové kompresi. Na druhé straně  

je globalizace prvkem vzrůstající standardizace a homogenizace trhu jako důsledek 

celosvětového sjednocování vkusu, životních stylů a oblíbených produktů. Na straně druhé 

ale dochází k rozdílným požadavkům ústících z individualizace každého jedince. Dalším 

trendem je fragmentace, která vychází z kvantitativních výzkumů. Účastníci cestovního ruchu 
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realizují během roku více cest, ale s kratším přenocováním. Ohleduplnost k životnímu 

prostředí (tzv. udržitelný turismus) je další trend. V současnosti se do popředí dostává 

individuální turismus před masovým. Tento turismus lze chápat jako určitý přístup 

k cestovnímu ruchu založený na znalostech a respektu k hodnotám cílové destinace. Dalším 

trendem je pak rychlá změna životních stylů. Tento pojem představuje posun k zažívání 

nových zážitků, touze bavit se, rozšiřovat si obzory, podporovat kreativitu, naučit se něco 

nového, experimentovat, být aktivní atd. Změna poměru masových turistů k turistům 

individuálním je dalším trendem, což lze vidět v rozvoji dopravních a komunikačních 

technologií. Roste také význam regionálních produktů před významem tradičních tour 

operátorů.  Mezi poslední trendy patří nové typy dovolených a zvýšené požadavky na kvalitu. 

Kvalita v tomto smyslu neznamená luxus, ale spíše prožitek. 

 

2.3.2 Nabídka v cestovním ruchu 

Dle Malé (1999, s. 45) jsou podstatou nabídky v cestovním ruchu „objekty představované 

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

a čase k dispozici pro uspokojení potřeb účastníků cestovního ruchu a které prodávající chtějí 

na trhu cestovního ruchu realizovat“.  

Nabídka cestovního ruchu se skládá z: 

1. primární nabídky označující atraktivity cílových míst, 

2. sekundární nabídky přestavující vybavenost cílových míst. 

 

Primární nabídka uspokojuje primární potřeby účastníků cestovního ruchu. Atraktivity 

cílových míst jsou ve většině případů kapacitně omezeny, proto je cestovní ruch do značné 

míry určován nabídkou. Vanhove (2005, s. 76) ji rozděluje do tří skupin:  

 primární atraktivity přírodní, 

 primární atraktivity vybudované/organizované, které jsou výsledkem činnosti člověka, 

 účelově vybudované/organizované atraktivity. 

K přírodním atraktivitám patří klimatické, morfologické, hydrologické podmínky, fauna  

a flóra. Díky těmto podmínkám si účastníci cestovního ruchu vybírají destinace pro trávení 

svého volného času, především pro dlouhodobý pobyt. 
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Vybudované atraktivity lákají návštěvníky ke kratším pobytům nebo mohou být součástí 

produktu zahrnujícího další atraktivity s odlišnou lokalizací. Primárně vybudované atraktivity 

lze rozdělit do čtyř skupin. Jedná se o architektonické a technické atraktivity (hrady, 

katedrály, lidová a moderní architektura, rozhledny, štoly atd.), vybudované přírodní 

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

atraktivity (muzea, galerie, historická místa, festivaly, řemesla atd.) a sociální atraktivity 

(způsob života lidí, tradice, zvyky, regionální gastronomie atd.). 

Společenské atraktivity využívají účastníci turismu, ale i rezidenti. Motivují k delším  

i kratším návštěvám. Tyto atraktivity představují tematické parky, lázeňská střediska, 

sportovní areály, kongresové a incentivní akce atd. 

Sekundární potřeby účastníků cestovního ruchu uspokojuje sekundární nabídka. Její 

role je „druhořadá“ a to podpora rozvoje cestovního ruchu. Vybavenost vytváří podmínky pro 

využití primární nabídky. Rozděluje se na: 

 suprastrukturu, 

 infrastrukturu. 

Suprastruktura představuje především komerční a nekomerční ubytovací služby  

a stravovací služby. Patří zde i služby, které jsou turisty neméně využívány a to služby 

sportovně-rekreační, kulturně-společenské, směnárenské, informační, zdravotnické atd. 

Infrastrukturou bývá označována veškerá dopravní infrastruktura od silniční, leteckých 

koridorů, až po parkovací plochy. Vedle ní se objevuje veřejná infrastruktura, která 

představuje vodovody, kanalizace, osvětlení, odvozy odpadů atd. Tato problematika klade 

vysoké nároky na místní rozpočty. 

Stejně jako poptávka, disponuje také nabídka několika trendy. K prvním z nich se řadí 

rostoucí konkurence v podobě nových destinací. Dalším trendem je právní, majetkové, 

ekonomické a marketingové propojování firem. Nejčastěji lze vidět u leteckých společností  

a ubytovacích služeb, kde sdružování je výsledkem globalizace díky liberalizaci a rozvoji 

technologií. Samotné informační technologie jsou dalším trendem. Jde v prvé řadě  

o zvyšování významu internetu. Velice módní se v dnešní době stává branding. Jde o to, jak 

návštěvníci destinaci vnímají. Posledním trendem jsou nově vznikající produkty. Tyto 

produkty sice mají na trhu své místo již několik let, ale zaměřují se více na zdravý životní 

styl, ekologii a zážitkové aktivní formy turismu (Palatková, Zichová, 2011). 
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2.4 Dopady cestovního ruchu na město 

Cestovní ruch se stává v posledních letech nejrychleji rostoucím a expandujícím 

sektorem. To s sebou přináší mnoho pozitivní, i negativních dopadů, především v oblasti 

ekonomiky, životního prostředí a sociokulturní oblasti. 

 

2.4.1 Ekonomické dopady  

Cestovní ruch, se svým zařazením v terciárním sektoru, patří k nejvýznamnějším 

světovým exportním odvětvím, tvůrcům HDP. Rozvinuté země snadněji profitují z cestovního 

ruchu, než zaostalé. Existuje riziko, že příjmy z cestovního ruchu se dostanou mimo zemi, kde 

je turismus realizován a dochází k poškozování místních podniků a produkce. 

Účelem sledování ekonomických dopadů cestovního ruchu je analýza toku peněz  

od účastníků cestovního ruchu k přímým
1
 i nepřímým

2
 příjemcům a jejich následné 

přerozdělování a úniky z oběhu dané ekonomiky. K identifikaci dopadů cestovního ruchu 

existují vhodné analytické nástroje. Je vhodné si popsat alespoň některé z nich. 

1. Analýza ekonomického dopadu sleduje výdaje z aktivit cestovního ruchu v destinaci 

a zaznamenává změny v úrovni prodejů, daňových výnosů, příjmů obyvatelstva  

a počtu pracovních míst. K nejčastějším metodám patří analýza vstupů a výstupů, 

statistické údaje státní správy a tzv. multiplikátorová analýza. 

2. Analýza fiskálního dopadu se zaměřuje na poptávku po technické infrastruktuře  

a veřejných službách. Odhaduje náklady a příjmy místní samosprávy. 

3. Finanční analýzu provádějí také soukromé podniky s cílem zjistit, zda dosahují 

dostatečných příjmů v poměru k nákladům a dosahují uspokojivého zisku. 

4. Analýza poptávky zkoumá formou predikce
3
 změny cen, propagace, konkurence, 

kvality a množství poskytovatelů služeb cestovního ruchu. Tyto změny ovlivňují 

složení turistů a hostů. 

5. V neposlední řadě environmentální analýza zkoumá dopad plánované akce  

na životní prostředí a na změny ve společenském, kulturním, ekonomickém systému. 

                                                
1 Podniky a poskytovatelé služeb cestovního ruchu, platby za nákup zboží a služeb v destinaci. 
2 Subdodavatelé, zaměstnanci (domácnosti), orgány veřejné správy. 
3 Na základě odhadů, historických trendů, strukturálních modelů aj. 
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Základním východiskem pro měření dopadů cestovního ruchu jsou výdaje účastníků 

cestovního ruchu. Turisté vydávají své peněžní prostředky za celou škálu zboží a služeb. 

Hodnota těchto výdajů však ovlivňuje národní ekonomiku jen z části. Odhad ekonomického 

dopadu představuje vedle přímého vlivu vyjádření také tzv. nepřímého a indukovaného vlivu. 

Spolu s těmito vlivy musíme vzít v úvahu také některé zpomalující efekty jako náklady 

obětované příležitosti a výdajové úniky z místní ekonomiky. Nyní si analyzujeme tři základní 

vlivy z hlediska výdajů účastníků cestovního ruchu. 

1. Přímý vliv označuje výdaje bez hodnoty „dovozu“, který byl nezbytný pro „výrobu“ 

zboží a služeb cestovního ruchu.  

2. Nepřímý vliv představuje výdaje od účastníků nakupujících zboží a služby od dalších 

sektorů ekonomiky, např. cataringové, poradenské firmy, banky. Tito dodavatelé též 

nakupují zboží a služby od jiných subjektů. Nepřímý vliv nezahrnuje veškeré výdaje 

účastníků, protože část peněz uniká prostřednictvím úspor, zdanění a dovozů. 

3. Indukovaný vliv znázorňuje příjmy místních podniků a domácností ve formě mezd, 

zisku, renty a úroků. Část těchto příjmů se vrací zpět do ekonomiky díky dalším 

výdajům za služby a zboží.  

Nelze tedy odvozovat ekonomický vliv cestovního ruchu čistě z turistických výdajů.  

Do hodnocení je třeba zahrnout všechny tři výše uvedené vlivy.  

Multiplikační efekt je základním ekonomickým jevem zesilující působení cestovního 

ruchu v národním hospodářství. Multiplikátor cestovního ruchu určuje převýšení příjmů nad 

výdaji, které vznikly v cestovním ruchu. Opět jako u výdajů účastníků cestovního ruchu, 

rozlišujeme tři efekty. Příjmy subjektů cestovního ruchu z nákupů služeb účastníků 

představuje přímý multiplikační efekt. Aby subjekty zajistily uspokojení poptávky účastníků 

cestovního ruchu, musí nakupovat vstupy. Takto označujeme nepřímý multiplikační efekt. 

Příjemci přímých a nepřímých příjmů utrácejí tyto prostředky za další nesouvisející služby. 

Tím vzniká indukovaný multiplikační efekt, který je spirálovitý a snižován o mezní sklon 

k úsporám a importu. Multiplikační efekt v cestovním ruchu můžeme vyjádřit následujícím 

vzorcem: 

Multiplikátor (celkový přírůstek důchodu):     
 

      
,   

kde  A = podíl důchodu, který zůstává v místě prvních výdajů, 
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 B = podíl důchodu, který domácí obyvatelé spotřebují za místní zboží a služby  

 C = podíl místního důchodu a importu, který narůstá díky spirálových domácích 

výdajů. 

Čím vyšší je sklon k zapojení místních zdrojů na výrobu zboží a služeb a čím nižší  

je sklon k importu, tím se multiplikátor zvětšuje. Nejefektivnější pro každou destinaci  

je produkce zboží a služeb, které využívají nejvyšší podíl lokálních zdrojů místo importu.  

Ekonomické dopady vytváří pozitivní a negativní efekty na destinaci. K pozitivním patří 

vznik nových pracovních míst, vyšší příjmy v destinaci, zvyšování životního standardu nebo 

podpoření konkurenceschopnosti místní malých a středních podniků. K negativním vlivům 

řadíme náklady na infrastrukturu, růst cen, sezónnost nebo ekonomická závislost  

na cestovním ruchu (Bakos, 2011, [online]). 

Multiplikační efekt doprovázen pozitivními efekty můžeme demonstrovat  

na následujícím příkladě. Na studii se podílela Tereza Raabová, zakladatelka společnosti 

Economic impacT a ČSÚ. Analýza byla zaměřena na hudební festivaly. Tyto akce vyžadují 

dotace z veřejných rozpočtů, zaměstnají spoustu lidí, přilákají tuzemské i zahraniční 

návštěvníky, kteří utrácí peníze, ale hlavně vyvolávají multiplikační efekt. Při průzkumu 

Salzburského festivalu, který má rozpočet asi 1,2 miliardy korun, rakouská ekonomika vydělá 

dalších 6 miliard korun. Dalším příkladem je investice českého státu do festivalů vážné 

hudby. Ty v minulém roce dosáhly 28 milionů korun, ovšem na odvedených daních se vrátil 

do pokladny dvojnásobek. Průzkumy dále předkládají, že cizinec u nás utratí až sedmkrát více 

než tuzemský návštěvník. Utrácejí peníze, které byly vydělány mimo Českou republiku. 

Zahraniční návštěvníci Pražského jara tak například do pokladny přispěli až 13 milionů korun 

(Česká televize, 2012, [online]). 

Velkým problémem, jak již bylo řečeno, je naopak únik peněžních prostředku z místní 

ekonomiky. Některé „well-to-do communities“, které mají obrovské přílivy peněz, si nemusí 

dělat starosti s utrácením nebo prosakováním mimo ekonomiku. Vždy ale mohou zlepšit 

financování rozvoje místní ekonomiky, pro místní lidi. Nyní si uvedeme malý příklad měření 

toků peněz v místní ekonomice. V letech 2003 – 2004 britský „New Economics Found“ 

(NEF) vyvinul a v praxi ověřil metodu měření toků a efektů peněz v místním hospodářství 

v oblasti cestovního ruchu. Jádrem této metody je „lokalizační multiplikátor 3“ (LM3).  



  

 

24 

 

Lídři v Tayside chtěli, aby se analyzovalo jejich odvětví cestovního ruchu. Cestovní ruch 

je totiž sektorem jasného případu peněz z venku (výdaje turistů) a tyto peníze budou 

vynaloženy v dané destinaci. Většina regionů, které jsou závislé na cestovním ruchu, zažívají 

zkušenosti, že většina finančních prostředků byly investovány mimo. Region Tayside  

se rozhodl změřit ekonomicky dopad místních hotelových řetězců versus ubytovací zařízení 

B&B, což jsou dva hlavní typy ubytování v regionu. Jejich studie ukázala, že i když turisté 

ubytovaní v hotelích zde strávili o 70 % více dní, než ti, kteří pobývali v zařízeních B&B. 

Celkové generované příjmy v místě byly ale ve skutečnosti vyšší u B&B zařízení. Bylo  

to proto, že většina peněz od ubytovaných v hotelích ihned unikly z místního hospodářství:  

ne-místním zaměstnancům a majitelům, za právní služby, které hotelům poskytly firmy 

z Londýna, atd. 

Místní hospodářství je tak součtem mnoha jeho jednotlivých částí. Záleží, kde se budou 

utrácet peníze, které se ve městě objeví. Záleží také na tom, odkud lidé peníze dostali, kde  

si je dají, uloží a pak je utrácejí (Sachs, 2002, [online]). 

 

2.4.2 Environmentální dopady 

Kvalitní životní prostředí je pro cestovní ruch nezbytné. Environmentální oblast však 

vedle pozitivních efektů, přináší i ty negativní. Hlavní negativní dopady na cestovní ruch 

zahrnují zvýšenou spotřebu přírodních zdrojů v oblastech, kde jsou přírodní zdroje vzácné.  

K dalším negativním dopadům zahrnujeme znečištění a tvorbu odpadů, devastaci krajiny 

nevhodnou architekturou, vandalismus, ale také globální vlivy jako je ztráta biodiverzity, 

poškození ozónové vrstvy, globální oteplování, atd.  Narůstající problémy a negativní vlivy 

představují potenciální hrozbu pro environmentální sféru. 

Nejčastější podobou pozitivních environmentálních efektů je přerozdělení finančních 

příspěvků prostřednictvím fondů. Jedná se o finanční prostředky ze vstupného, vládních 

příjmů, daní z příjmu, spotřebních daní atd. Peněžní prostředky fyzicky zlepšují kvalitu  

a rozsah životního prostředí. K jiným prospěšným způsobům se řadí efektivní management 

turistických destinací, včasné plánování rozvoje cestovního ruchu, regulační opatření 

v podobě limitujících kapacit a také zvýšení povědomí a informovanosti o životním prostředí.  

Velmi často ale pozorujeme, že negativní dopady působí daleko častěji než pozitivní 

(Bertucci, 2002, [online]). 
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2.4.3 Sociokulturní dopady  

Pod pojmem sociokulturní systém se rozumí „různým způsobem sociálně utvářené, 

sociálně diferencované a sociálně integrované prostředí v určitém časoprostoru“ Patočka, 

Heřmanová (2008, s. 47).  

Sociokultirní dopady ovlivňují cestovní ruch v destinaci pozitivně. Např. skrz využívání 

kultury jako atraktivity cestovního ruchu, s čímž souvisí zvýšená podpora tradiční kultury  

a projevy etnické sounáležitosti, společně s revitalizací tradičního umění, festivalů a jazyka. 

V pozitivním slova smyslu dochází k přímému kontaktu mezi rezidenty a návštěvníky 

destinace, prostřednictvím přerušení negativních stereotypů a nárůstu sociálních příležitostí 

jako je kontakt s lidmi. Kladně působí i využívání materiálně-technické základny, kdy  

se naskytuje více možností trávení volného času k relaxaci, sportovním a kulturním aktivitám 

pro rezidenty nebo se podporují vzdělávací, kulturní, sportovní a další zařízení zvyšující 

kvalitu života rezidentů. V neposlední řadě vznik nových ekonomických a sociálních 

příležitostí potlačují sociální nerovnosti.  

Na druhou stranu může dojít k negativním vlivům v destinaci. K nimž se řadí např. změny 

tradičních aktivit a řemesel v zájmu vyhovět „konzumní“ poptávce návštěvníků, ale také 

znehodnocení tradičních aktivit, degenerace místního jazyka a zásahy do soukromí. V přímém 

kontaktu mezi rezidenty a návštěvníky dochází k posílení negativních stereotypů a růstu 

komercializace, zavlečení cizorodých prvků, demonstračnímu efektu, ale i napětí mezi nimi 

nebo mezi rezidenty samotnými. V krajních situacích dochází také ke ztrátám přístupu 

rezidentů k místům a zařízením určeným k trávení volného času a odpočinku, k přelidnění, 

dopravním kolapsům nebo zvýšené kriminalitě (Palatková, Zichová, 2011). 

 

Jelikož není měřitelnost konkurenceschopnosti měst v cestovním ruchu díky jejímu pojetí 

jednoznačnou a jednoduchou záležitostí, nebude práce zaměřena na analýzy jednotlivých 

přístupů. Po město Opava budou pouze doporučeny určitá opatření. Praktická část práce bude 

vycházet především z informací o nabídce cestovního ruchu. Východiskem pro zpracování 

budou dále subjektivní data v podobě marketingového výzkumu, doplněna o data objektivní 

v podobě ukazatelů. 
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3 Analýza primární a sekundární nabídky cestovního ruchu 

vybraných měst 

Následující kapitola je zaměřena na analýzu primární a sekundární nabídky cestovního 

ruchu vybraných měst. Nabídka v cestovním ruchu má svá specifika, je charakteristická 

množstvím i strukturou subjektů a objektů. Subjekty představují účastníky cestovního ruchu. 

Kdežto objekty jsou schopny přilákat návštěvníky do destinace. Mají roli funkčního využití 

prostředí, doplněné poskytováním služeb při uspokojování sekundárních potřeb účastníků 

v cestovním ruchu. 

Při analýze nabídky se bude vycházet z teoretické části druhé kapitoly, kde je tato 

problematika detailně nastíněna. Výchozím městem, podle kterého jsou vybrána další města, 

je Statutární město Opava. Pro výběr konkurenceschopných měst bylo stanovené kritérium 

dojezdové dostupnosti v kilometrech. Pomyslná kružnice od Opavy činí 40 km. Po stanovení 

a vyhodnocení kritéria (Obr. 3.1) přichází v úvahu analýza nabídky cestovního ruchu města 

Ostravy, Krnova a polské Racibórze. Dojezdové kritérium Ostravy činí 35 km, Krnova 24 km 

a Racibórze 34 km. Analýza primární a sekundární nabídky měst nebude vyčerpávající, neboť 

by detailní zpracování překročilo rámec diplomové práce. Bude stručně popsána 

charakteristika jednotlivých měst a vybrány ukazatele, které dopomáhají zhodnotit primární  

a sekundární nabídku cestovního ruchu a porovnat tuto nabídku cestovního ruchu, co by jeden 

aspekt konkurenceschopnosti města Opavy v oblasti cestovního ruchu vůči těmto třem 

městům.  

Obrázek 3.1: Kritérium dojezdové dostupnosti Opavy v okruhu 40 km 

 
Zdroj: http://www.mapy.cz/#x=18.204889&y=49.912756&z=8 
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3.1 Statutární město Opava 

Statutární město Opava je součástí Euroregionu Silesia ležící v Moravskoslezském kraji 

v průměrné nadmořské výšce 260 m. n. m. ohraničené na jihozápadě výběžky Nízkého 

Jeseníku, na severu ohraničené státní hranicí s Polskem, na východě Poopavskou nížinou  

a protéká jí řeka Opava. Podle ČSÚ (Vybrané statistické údaje za obec, 2012, [online]) žilo  

ve městě k 31. 12. 2010 58 274 tisíc obyvatel o rozloze 90 km
2
. Veškeré informace o primární  

a sekundární nabídce vychází z oficiálních internetových stránek Statutárního města Opava.  

 

3.1.1 Primární nabídka 

Přírodní atraktivity 

Většina území se nachází v bezlesé nížině, výjimečně s mírně zvlněným reliéfem podél 

řeky Opavy. Na jihu se řeka Moravice vlévá do Opavy. Severní část zasahuje do Hlučínské 

pahorkatiny. V severozápadní části města se v minulosti těžil písek a štěrk. Horniny  

se postupně těžily do nynější podoby Stříbrného jezera, které slouží pro rekreaci. K jezeru 

patří nejvýznamnější plocha zeleně ve městě, komplex Městských sadů. Podél hlavního 

dopravního okruhu města se pak nachází další parky a sady.  Také v zastavěné části města  

je vysoký podíl zeleně. K odpočinku patří také klidová zóna pro pěší a cyklisty podél řeky 

Opavy. Lokality všech sedmi parků nejsou ale uzpůsobeny k aktivnějšímu užití v cestovním 

ruchu, neexistuje zde infrastruktura cílená pro volný čas a návštěvníka. 

Opava má příznivé životní prostředí, především v porovnání s Ostravskem. Největší 

zátěží je nadprůměrná automobilová doprava, která je pomalu redukovaná díky nynější stavbě 

obchvatu. Naopak vliv průmyslových podniků na životní prostředí je minimální. Opava  

je zapojena do projektu Zdravé město, který je záležitostí místní municipality, partnerů, ale  

i široké veřejnosti. Nejedná se jen o životní prostředí, ale o životní styl lidí. Dále Opava 

akceptuje dokument místní Agenda 21, která zavádí zásady udržitelného rozvoje na místní 

úroveň.  

 

Atraktivity vybudované člověkem 

Město se nachází v městské památkové zóně a je součástí turistické oblasti Opavské 

Slezsko. V současnosti je druhým nejvýznamnějším kulturním a společenským centrem 
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Moravskoslezského kraje. Návštěvníky láká díky své dochované architektuře, především 

renesančních měšťanských domů. Návštěvníkům nabízí spoustu kulturních památek, ovšem 

volajících po rekonstrukci, díky špatnému technickému stavu. Sídlo zde má nejstarší muzeum 

a zároveň také nejvýznamnější ústav (expozice přírody a historie Slezska, vývoj životního 

stylu a umění od gotiky po současnost) v ČR – Slezské zemské muzeum. Ve městě lze dále 

navštívit nově zrekonstruované Slezské divadlo (nejstarší divadlo Moravskoslezského kraje), 

Zemský archiv, Obecní dům pro výstavy nebo památník Petra Bezruče. Dále historické  

a církevní památky jako např. Konkatedrálu Nanebevzetí Pany Marie jako jedinou ukázku 

slezské sakrální gotiky v republice, kostel sv. Vojtěcha, dominikánský kostel sv. Václava, 

městské paláce (Blücherův, Sobkův, Razumovských) aj. 

Především v letních měsících město každoročně pořádá festivaly. Jeden z nejznámějších 

je festival Opavské kulturní léto. Probíhá v průběhu celých letních prázdnin na veřejných 

prostranstvích. Cílem je oživit centrum města, kdy mnohé kulturní organizace mají zavřeno. 

Dále pořádá Dny Evropského dědictví, kdy se pro veřejnost otevřou nepřístupné památky, 

které jsou obohaceny doprovodným programem. Každoročně v únoru se město zapojuje  

do mezinárodního dne průvodců a zdarma zprostředkovává prohlídky města pro veřejnost. 

Tradiční jsou také vánoční a velikonoční jarmarky doprovázeny soutěžemi, ukázkou tradic  

a řemesel a vystoupením hudebních soborů a skupin. K dalším akcím patří umělecký festival 

Další břehy, Bezručova Opava atd. Oba festivaly nabízí širokou škálu všech uměleckých 

druhů – literaturu, výtvarné umění, divadlo, film, hudbu. K trvalým akcím se řadí také 

Mezinárodní soutěž mladých varhaníků. Ve městě ale chybí sál pro větší společenské akce 

s odpovídajícím vybavením, dále potřeba více prostor pro klubové promítání filmů a menší 

koncerty.  

Motivem k návštěvě města je také fakt, že se zde narodili nebo pobývali významné 

osobnosti, jako byla Joy Adamsová, Petr Bezruč nebo J. M. Olbrich. Na druhou stranu Opava 

však nedisponuje žádnými technickými památkami, zoologickými a botanickými zahradami. 

Tyto atraktivity ovšem nelze nijak ovlivnit.  

O rozvoj cestovního ruchu v Opavě se starají následující nejvýznamnější instituce: 

 kancelář primátora: zajišťuje kulturní akce; 

 Magistrát města Opavy: prezentace města; 
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 Euroregion Silesia: podporuje a realizuje česko-polskou spolupráci v příhraničním 

regionu Slezska a Moravy; 

 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje: rozvoj dopravní infrastruktury a širší 

komunikace a spolupráce v rámce regionu, České republiky i Evropské unie;  

 Městské informační centrum: propagace města na veletrzích, poskytování turistických 

informací, prodej suvenýrů, publikací atd.; 

 Matice Slezská: spolupracuje při záchraně a ochraně přírodních a kulturních památek, 

provádí přednáškovou, publicistickou a vydavatelskou činnost; 

 Opavská kulturní organizace: zabezpečuje služby a činnost sloužící k uspokojování 

potřeb celkového kulturního rozvoje města Opavy. 

 

Účelně vybudované atraktivity 

Opava nedisponuje širokou základnou účelně vybudovaných atraktivit. Nabízí jen 

v omezeném množství prostory pro kongresovou turistiku, a to víceúčelové hale nebo 

místních hotelích, které nedisponují dostatečně velkou kapacitou. 

 

3.1.2 Sekundární nabídka 

Suprastruktura 

Opava disponuje 6 hotely a 3 apartmány tříhvězdičkového a čtyřhvězdičkového typu. 

Cena za osobu včetně snídaně se pohybuje od Kč 1.000 až Kč 2.000. Každé ubytovací 

zařízení nabízí také svou restauraci. Dále se návštěvníci mohou ubytovat asi  

ve 21 penzionech, 4 ubytovnách a motelech. Stále je ale nevýhodou v porovnání s ostatními 

městy Moravskoslezského kraje nízký počet ubytovacího zařízení vyšší kvality. Ve městě se 

lze občerstvit v nespočetných množstvích kaváren, barů, pizzerií, diskoték a až padesáti 

restauracích. V grafu 3.1 je zobrazena návštěvnost Opavy v hromadných ubytovacích 

zařízeních. 
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Graf 3.1: Vývoj návštěvnosti Opavy v HUZ (2000 – 2010) 

 

Zdroj: ČSÚ 

Z grafu 3.1 vyplývá, že v posledních šesti letech počet návštěvníků v hromadných 

ubytovacích zařízeních (HUZ) klesá. V roce 2010 se zde ubytovalo 14 533 turistů, z toho asi 

66 % rezidentů. Průměrná doba pobytu byla 2,9 dnů a počet přenocování 1,9. Největší 

návštěvnost zaznamenal rok 2005 s přibližně 26 tisíci návštěvníky, z toho přes 80 % 

rezidentů. Průměrná doba pobytu a přenocování byla ale stejná. Rok 2000 byl v návštěvnosti 

stejný jako rok 2010. Pouze se lišil průměrnou délkou pobytu, ta byla 4,3 dny a průměrný 

počet přenocování byl 3,3 (ČSÚ, Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle 

kategorie ve vybraném území, 2012, [online]). 

Turisté zde přijíždí hlavně z důvodu basketbalových zápasů, volejbalu, ale i veletrhů, 

výstav, soutěží a koncertu, které se konají v nově vystavěné víceúčelové hale. Vynikající  

je lokalizace tohoto objektu, neboť se nachází v klidné části s využitím další rekreace, jako 

např. koupaliště s minigolfem, fotbalový stadion, skate park, přilehlý park spolu se Stříbrným 

jezerem, které je v letních měsících navštívené stovkami lidí. Od jara do podzimu mohou 

návštěvníci každou sobotu využít Blade nights – noční projížďky Opavou na in-line bruslích. 

Nabídka kulturního vyžití se má rozšířit prostřednictvím multikina v rámci výstavby 

obchodně-zábavního centra (realizace v roce 2012) a vybudování místa pro konání kulturních 

akcí včetně letního kina (realizace do roku 2013). Ti, co chtějí trávit čas aktivně, mohou 

využít sportovních center, tenisových a squashových kurtů, městského bazénu, zimního 

stadionu atd. Cizinci si své peníze mohou vyměnit ve třech směnárnách a místních bankách. 

Při každém výjezdu z města, ale i samotném městě se nachází supermarkety. K důležitým 
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zařízením patří také Slezská nemocnice, která se řadí mezi vyšší typy nemocnic. Pro ty, kdo 

potřebují poradit, se v centru nachází také Městské informační centrum. 

 

Infrastruktura 

Opava je významnou tepnou, která leží na východo-západní ose mezi městy Ostravou  

a Šumperkem a Krnovem a na severo-jižní ose spojující Olomouc a Polsko. Dlouhodobým 

problémem rozvoje města je silniční doprava. Hlavní komunikace města procházejí centrem, 

kde můžeme pozorovat dlouhodobou rostoucí intenzitu provozu. Tranzitní doprava se na 

celkové zatíženosti města podílí 8,5 %, cílová doprava 38,4 % a doprava vnitřní 53 %. Aby se 

zabránilo těmto rostoucím trendům, nejúčinnějším opatřením je vybudování obchvatu města  

a napojení komunikací na mezinárodní dálniční síť, tato myšlenka je již částečně realizována. 

Problematickým tématem jsou parkovací plochy, především v centru a na sídlištích.  

Železniční spojení zajišťují regionální i celostátní vlaky. Průměrné obsazení vlaků  

je 60%, ve špičce až 100%. Nejintenzivnější je spoj Opava – Ostrava v půlhodinových 

intervalech. Tato trať jako jediná svého druhu v Česku používá systém automatického vedení 

vlaku bez vlakového zabezpečovače s přenosem kódu návěstidel.  

Městská hromadná doprava je zajišťována autobusy a trolejbusy. Hromadná doprava však 

v Opavě není nutnosti, protože se z centra dá dojít kdekoli pešky během 15 – 20 minut.  

V oblasti pěší a cykloturistiky město napomáhá k vybudování ucelené sítě cyklostezek, 

které propojují centrum, atraktivity, školy, hypermarkety, podniky atd.  V minulých letech  

se dokončilo rozšíření pěti městských cyklistických stezek a nyní probíhá dokončení čtyř 

regionálních. Celkem Opava disponuje 14 119 m délky cyklistických komunikací. 

Hlavní dopravní tahy: 

 silnice I/11 (Praha – Hradec Králové – Šumperk – Bruntál – Opava – Ostrava – 

Havířov – Mosty u Jablůnkova), 

 silnice I/57 (Polsko - Krnov – Opava – Nový Jičín – Vsetín – Valašské Meziříčí), 

 silnice I/46 (Polsko – Sudice – Opava – Moravský Beroun – Olomouc), 

 silnice I/56 (Opava – Hlučín – Ostrava), 

 napojení Opavy na dálnice D47 a A4 prostřednictvím účasti ve Sdružení pro výstavbu 

komunikace I/11 a I/57 (Ostrava – Opava – Krnov – Bartultovice – hraniční přechod), 
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 nejaktuálnějším tématem je výstavba jižního okruhu, kde probíhají poslední fáze 

realizace a severní části, která je ve výstavbě; obchvat se má dále napojit na dálnice 

D47 a A4. 

 

3.2 Statutární město Ostrava 

Ostrava je díky rozlohy a počtu obyvatel třetí největší město České republiky. Město má 

výhodnou strategickou polohu v blízkosti státních hranic s Polskem a Slovenskem. Ostrava 

leží v Moravské bráně v 230 m n. m. mezi Beskydy a Jeseníky. Protéká jí řeky Odra, 

Ostravice, Opava a Lučina. Také je členem euroregionu Silesia. Rozloha Ostravy podle ČSÚ 

(Vybrané statistické údaje za obec, 2012, [online]) činí 214 km
2
 a k 31. 12. 2010 žilo  

ve městě 303 609 obyvatel. Veškeré informace o primární a sekundární nabídce vychází  

z oficiálních internetových stránek Statutárního města Ostrava. 

 

3.2.1 Primární nabídka  

Přírodní atraktivity 

Značnou část města pokrývají parky, sídlištní zeleň a lesy ve východní a jižní části města. 

Tyto veřejné prostranství slouží k celoroční rekreaci. Nachází se zde až tři přírodní rezervace 

(Rezavka, Turkov a okolí rybníka Štěpán) a čtyři přírodní památky. Polanecký les  

a Polanecká niva patří mezi chráněné krajinné oblasti Poodří. Významnou přírodní 

atraktivitou je Národní přírodní památka vrch Landek s karbonskými sedimenty starými až 

320 milionů let. Raritou je starý uvnitř hořící zalesněná halda Ema. Bez ohledu na roční 

období je stále zelená. Díky Ostravské pánvi bylo v historii město bohaté na hutní, chemický 

a těžební průmysl a mnoha lidí byl obraz města vyobrazena ve špatném světle. Nyní ale 

investice do životního prostředí město výrazně pročistilo. V budoucnu chce Ostrava turisty 

přilákat díky projektu revitalizace řeky Ostravice, který má být dokončen v roce 2013. 

Lákadlem bude vybudovaná cyklostezka pod  él řeky, slunící plochy, visuté galerie, vodácký 

přístav atd. 

Kvalitní životní prostředí je pro Ostravu každodenním problémem. Toto téma se řeší 

především ve spojitosti s ovzduším a vysokou koncentraci těžkého průmyslu. Míra 

koncentrace rakovinotvorných a prachových částic patří k nejvyšším v zemi. Podle výzkumů 

tyto částice způsobují astma, alergie, respirační onemocnění atd. Velmi výrazně se  
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ke znečištění v Ostravě přidávají škodliviny z průmyslového jihu Polska. Velkým problémem 

jsou také ropné laguny bývalé chemičky. Celková rekultivace má být dokončená do roku 

2018.  Na druhou stranu se město snaží tomuto problému čelit a realizuje řadu aktivit  

od odborných konferencí, nadlimitnímu čištění silnic a komunikací, vysázení nové zeleně, 

komunikuje s největšími průmyslovými znečišťovateli, až po založení fondu pro děti 

ohrožené znečištěním ovzduší. 

 

Atraktivity vybudované člověkem 

Ostrava se pyšní statusem technického města, protože má řadu technických památek 

svého druhu. Ostravsko, i samotná Ostrava je především důlní oblastí. Nyní na místě 

původních dolů vznikla hornická muzea. Známý je Důl Michal a Landek park. Ostrava již teď 

láká na projekt, který se nyní realizuje, a to dolní oblast Vítkovic. Areál nabídne prohlídkové 

trasy s muzeem, multifunkční sál pro půldruhou tisícovku lidí, s galerií a kavárnou atd. 

Z architektonického hlediska se Ostrava nemůže pyšnit významnými památkami, naopak 

s moderní architekturou patří k nejzajímavějším městům. Muže se ale pochlubit druhým 

největším chrámem na Moravě a ve Slezsku, katedrálou Božského Spasitele. Příkladem lidské 

architektury je dřevěný kostelík sv. Kateřiny panny a mučednice. K dalším turistickým cílům 

patří vyhlídková věž Nové radnice, která je největší radniční budovou v České republice. 

Ostrava má několik muzeí. Ostravské muzeum přibližuje historii Ostravy, dále Hasičské 

muzeum a muzeum Mlejn, které obeznamuje návštěvníky s mlynářským řemeslem. Ostrava 

má ovšem i takové turistické atraktivity, které nenajdeme ve všech městech. Patří k nim ZOO 

Ostrava, Slezskoostravský hrad, svět miniatur Miniuni, pohádkový sklep Strašidel nebo také 

hvězdárna a planetárium Johana Palisy. Planetárium se pyšní třetím největším sálem  

a druhým největším projekčním přístrojem v České republice. Město má také svůj pivovar 

Ostravar. Ve svých prostorách nabízí expozici pivovarnického řemesla doplněnou 

prohlídkovou exkurzí s výrobním procesem piva a ochutnávkou. 

Ostrava je bohatá také na různé společenské akce. Pořádá až na 28 festivalů a akcí. Koná 

se např. Irský kulturní festival, jehož popularita každoročně narůstá. Je to festival irské hudby 

s volným vstupem. Mezinárodní úroveň má hudební festival Janáčkův máj, který nabízí 

komorní a symfonickou hudbu. Dlouholetou tradici má světově proslulý atletický meeting 

Zlatá tretra. Ukázky dobových zbraní, přehlídky vojsk, historické hudby, tance a divadla 
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nabízí turistům hradní slavnosti v prostranství Slezskoostravského hradu. Prostory hradu 

nabízejí také další akce. Významnou akcí světového formátu, v roce 2011 až s 25 tisíci 

návštěvníky, je mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava. Snad za nejvýznamnější 

akci jsou považovány dny NATO, největší středoevropská přehlídka ozbrojených sil NATO. 

V roce 2011 byla návštěvnost neuvěřitelných 225 tisíc. Turisty a především mladé lidi láká 

přes šedesát barů, restaurací a zábavních podniků na Stodolní ulici. Její známost překročila  

i hranice České republiky. 

Ostrava se skládá z několika městských obvodů, těmi historicky a památkově 

nejvýznamnějšími jsou Moravská Ostrava, Petřkovice, Michálkovice, Ostrava – Poruba. 

Negativem je, že jsou od sebe často daleko vzdáleny a jsou řízeny vlastní samosprávou. 

O rozvoj cestovního ruchu v Ostravě se starají následující nejvýznamnější instituce: 

 Kancelář primátor - oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti: organizuje veškerou 

propagační a prezentační činnost města;  

 odbor ekonomického rozvoje - oddělení strategických projektů města, oddělení 

marketingu investičních příležitostí a turismu: navrhují a rozvíjí projekty a strategické 

cíle města, zviditelňují a zatraktivňují město pro domácí a zahraniční turisty atd.; 

 odbor kultury a zdravotnictví – oddělení kultury: připravuje návrhy kulturní politiky 

kulturního a společenského života ve městě atd.; 

 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje: rozvoj dopravní infrastruktury a širší 

komunikace a spolupráce v rámce regionu, České republiky i Evropské unie;  

 Městské informační centrum: poskytuje turistické informace a doplňkové služby, 

průvodcovskou činnost, prodej suvenýrů, publikací, atd.; 

I přes nabídky nespočet památek, akcí, festivalů, není Ostrava cílem masové kulturní 

turistiky. Je vytvořena poměrně stabilní nabídka, ale většina tradičních akcí osloví pouze dílčí 

skupiny publika. Přesto v posledních letech Ostrava nabírá na své významnosti.  

 

Účelně vybudované atraktivity 

V posledních letech se Ostrava stává centrem obchodu a služeb a tedy místem mnoha 

workshopů, seminářů, konferencí a kongresů. Hotely, domy kultury, ale i VŠB, Landek park 

nebo areál výstaviště Černá louka nabízí své prostory ke kongresové a incentivní turistice. 

Nejvyužívanější je areál výstaviště nabízející přímo konferenčí sál a výstavní haly. Ročně se 
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zde koná na 100 výstav, konferencí, seminářů a jiných kulturně společenských akcí. Ostrava 

nabízí služby menšího lázeňského střediska, pivních lázní, které podporují imunitní systém. 

V blízkosti města však nalezneme lázeňský komplex Klímkovice. Léčivým zdrojem je 

jodobromová voda v podobě koupelí a zábalů léčící pohybové ústrojí, neurologické a 

gynekologické potíže a cévní systém. Lázeňský areál je obklopen lesy s turistickými trasami. 

Turisté tak mohou využít volně prodejné procedury lázní spolu s procházkami po okolí. 

 

3.2.2 Sekundární nabídka 

Suprastruktura 

Město nabízí širokou šálu ubytovacího zařízení. Disponuje až 35 hotely a 31 penziony, 

především tří a čtyřhvězdičkového typu. Dále 23 ubytovnami a 9 kolejemi, které v letních 

měsících mohou sloužit pro turisty. Cena ubytování se zde liší podle jeho typu. Ostrava nabízí 

stravovací zařízení národní i mezinárodní kuchyně. Nejproslulejší restaurace, bary, vinárny se 

nacházejí na Stodolní ulici. Město je nákupním centrem kraje. Nachází se zde tři velká 

nákupní centra s nabídkou multikin, oděvních obchodů, hypermarketů, elektro obchodů atd. 

To, že je Ostrava nejatraktivnější a nejnavštěvovanější město Moravskoslezského kraje 

dokládá obrázek 3.2.: Vývoj návštěvnosti Ostravy v HUZ. 

Graf 3.2: Vývoj návštěvnosti Ostravy v HUZ (2000 – 2010) 

 

Zdroj: ČSÚ 

Hromadná ubytovací zařízení v Ostravě přivítala v roce 2010 na 138 054 turistů, z toho 

bylo asi 65 % rezidentů. Průměrná doba pobytu činila 2,9 a průměrný počet přenocování byl 

1,9, v obou případech se délka oproti předcházejícím létům zkracuje. Nejvyšší návštěvnost 
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představoval rok 2007, kdy Ostravu navštívilo 146 806 turistů. V průměru tady zůstali 3 dny  

a 2 noci. Nejmenší návštěvnost byla v roce 2000, 96367 návštěvníků, ale s nejdelší 

průměrnou délkou pobytu 5 dní a 4 noci (ČSÚ, Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení 

podle kategorie ve vybraném území, 2012, [online]). 

V oblasti sportovního vyžití město poskytuje širokou škálu rekreačních a sportovních 

zázemí. Dominantní je hala ČEZ Aréna až 12 500 návštěvníků. Láká tisíce turistů sportovním 

evropským i světovým šampionátům, jako např. v ledním hokeji, házené, tenise – turnaj 

Davis Cup, krasobruslení, kulturistice atd. Naopak nadšence fotbalu láká fotbalový stadion 

Bazaly. Moderní multifunkční Městský stadion určen pro lehkou atletiku je každoročním 

hostitelem meetingu Zlatá Tretra. Ostrava přitahuje návštěvníky díky široké nabídce letní 

rekreace. Největším zařízením svého druhu ve střední Evropě je koupaliště v Ostravě - 

Porubě. V zimních měsících turisty zase láká sportovní areál Skalka v Ostravě – Porubě, který 

nabízí dvě sjezdovky. Jako každé město dále nabízí nespočet sportovišť v podobě tenisových 

hal, fitness center atd.   

 

Infrastruktura 

Ostrava je hlavní křižovatkou Moravskoslezského kraje. Spojuje tři největší města České 

republiky, Prahu, Brno a Ostravu. Díky napojení na dálniční síť má Ostrava snadnou dopravní 

dostupnost do významných evropských i českých měst. V minulosti silniční doprava 

stimulovala rozvoj města, nyní se stává velkým problémem. Nedostatečné je také dopravní 

propojení rozvojových území a doprava v centru města. 

Městskou hromadnou dopravu tvoří autobusy, trolejbusy a tramvaje, které spojují odlehlé 

části Ostravy. Negativem se stává zvyšující se osobní doprava na úkor hromadné dopravy. 

Ostrava má 5 železničních nádraží, z toho nejvýznamnější je Ostrava–Svinov a Ostrava 

hlavní nádraží. Ostrava-Svinov je hlavní tepnou Moravskoslezského kraje s přímými, vysoce 

komfortními spoji do Prahy, Brna, Polska a na Slovensko.   

K Ostravě, ve vzdálenosti 25 km, se váže také mezinárodní letiště Leoše Janáčka. Letiště 

realizuje vnitrostátní i mezinárodní lety. V roce 2011 odbavilo téměř 300 tis. cestujících.  

K roku 2010 je k dispozici kolem 200 km cyklistických tras. Chybí však tahy podél řek  

a nejzatíženějších komunikací, které by propojily stávající hlavní tahy.   
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Hlavní dopravní tahy: 

 Silnice I/11 (Praha – Hradec Králové – Šumperk – Bruntál – Opava – Ostrava – 

Havířov – Mosty u Jablůnkova – Slovenská Republika), 

 Silnice I/58 (Ostrava – Příbor – Rožnov pod Radhoštěm), 

 Silnice I/56 (Ostrava – Hlučín – Opava), 

 Silnice R/56 (Ostrava – Frýdek-Místek – Beskydy – Slovenská Republika), 

 Silnice I/59 (Ostrava – Orlová – Karviná – Polsko), 

 Silnice D1, R35 (Ostrava – Olomouc); na hraničním přechodu Věřňovice naváže  

na polskou dálnici A1. 

 

Jedním z již zmíněných trendů nabídky je branding. Ostrava tohoto trendu výrazně 

využila v podobě svého loga. To tvoří název Ostrava s třemi vykřičníky. Díky pozitivním  

i negativním názorům veřejnosti a mediálnímu propírání se dostalo do podvědomí mnoha lidí. 

A právě o to představitelům Ostravy šlo a zkvalitnilo tak svůj marketing. 

 

3.3 Město Krnov 

Město Krnov je situováno v podhůří Nízkého Jeseníku v blízkosti polských hranic  

ve výšce 316 m n. m. Leží na soutoku řek Opavy a Opavice a náleží do mikroregionu 

Krnovsko. Podle ČSÚ (Vybrané statistické údaje za obec, 2012, [online]) o rozloze 44 km
2
 

žilo k 31. 12. 2010 ve městě 42 207 tisíc obyvatel. Veškeré informace o primární a sekundární 

nabídce vychází z oficiálních internetových stránek města Krnov. 

 

3.3.1 Primární nabídka 

Přírodní atraktivity 

Město se rozkládá na Severovýchodním úpatí Nízkého Jeseníku, právě proto se zde 

nachází rozsáhlé zelené plochy, parky a zahrady. Více než čtvrtinu území města pokrývá les  

a z desetiny travnaté louky. Také samotné centrum představuje odpočinkovou zónu 

s lavičkami a porostem. Nejrozsáhlejší je Chářovský park se vzácnými dřevinami, kaskády 

jezírek, síť cestiček a mostků. V Krnově pak najdeme další 4 parky. Nejvýraznějším 

přírodním výškovým bodem je vrch Cvilín. Největší vodní plochou města je Petrův rybník 

situován na okraji města. 
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Za výhodu života v Krnově je považováno kvalitní životní prostředí. I když je kvalita na 

vysoké úrovni, obyvatelé považují investice do životního prostředí stále za nejdůležitější. 

Čisté ovzduší a kvalitní životní prostředí lze hlavně připsat situovaností města v blízkosti hor. 

  

Atraktivity vybudované člověkem 

Nejvyhledávanější turistickou atraktivitou a dominantou města je poutní vrch Cvilín, 

spolu s kostelem, rozhlednou a stejnojmennou zříceninou hradu, odkud je pěkný výhled do 

kraje. Každoročně se zde koná několik poutí, z nichž nejvýznamnější je v září. K zajímavým 

technickým památkám se řadí místní firma Rigera, která se zabývá výrobou varhan na severu 

Moravy a ve Slezsku, nabízí také exkurze. Exkurzi nabízí také místní společnost Kofola, která 

je jednou z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů. Město má 7 církevních 

památek v podobě kostelů. Nejzajímavější z nich je jediná dochovaná a turistům přístupná 

synagoga v Moravskoslezském kraji. Je to jedna ze dvou staveb v Česku s dochovanými 

arabsko-španělskými interiéry.  Dominantou Krnova je také Švédská zeď s kašnou, která  

se dochovala z opevnění. 

Krnov pořádá také každoroční akce. Pyšní se jako jediné město v České republice 

filmovým festivalem Přehlídka 70mm filmu. Návštěvníkům má připomenout dnes již 

nepoužívaný formát filmové kopie. Další akcí jsou Krnovské hudební slavnosti, které nabízí 

nejrůznější hudební styly. Slavnost se koná převážně v koncertní síni sv. Ducha, která  

je místem pro různé koncerty, soutěže, vystoupení atd. Každý sudý rok se konají 

Hornoslezské slavnosti nabízející kulturní a sportovní program. Jelikož se o Krnovu říká,  

že je kolonií Řeků, město pořádá festival Řecké dny. Akce je věnována řeckému folklóru, 

kulturním, sportovním a společenským akcím této menšiny.  

O rozvoj cestovního ruchu v Krnově se starají následující nejvýznamnější instituce: 

 odbor Regionálního rozvoje: propaguje město; 

 Turistické informační centrum Krnov: poskytuje informační činnost, průvodcovskou 

činnost, prodej propagačních materiálů, map, průvodců atd.; 

 Městské kulturní a informační středisko: pořádání kulturních akcí; 

 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje: rozvoj dopravní infrastruktury a širší 

komunikace a spolupráce v rámce regionu, České republiky i Evropské unie;  
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 Občanské sdružení Kulturní společnost Krnovsko: organizačně a hmotně zajišťuje 

akce v umělecké oblasti. 

 

Účelně vybudované atraktivity 

Krnov nenabízí specializované atraktivity, které by přilákaly turisty. Není to město  

se sídlem významných institucí nebo obchodním potenciálem, proto zde nenalezneme 

infrastrukturu k pořádání takovýchto akcí. Co se týče sportovního vyžití, je popsáno níže. 

 

3.3.2 Sekundární nabídka 

Suprastruktura 

Počet ubytovacích zařízení je na nižší úrovni. Město disponuje pouze 4 hotely, tři z nich 

jsou čtyřhvězdičkového typu s cenou pro 2 osoby se snídaní kolem Kč 1.500,-. Dále mohou 

návštěvníci využit služeb 7 penzionů, 2 ubytoven a 3 ubytování v soukromí. Krnov láká 

především na řeckou gastronomii a nabízí nespočet restaurací a barů tohoto typu. Co se týče 

sociálních služeb, nedosahují takové kvality a nabídky, aby uspokojily jak místní, tak turisty. 

Krnov nemá žádné větší nákupní centrum, obchodní galerie nebo hypermarkety. Disponuje 

pouze s jedním kinem a divadlem. Neexistence lékařské pohotovosti má za následek dojížďku 

do nejbližší opavské nemocnice. Vývoj návštěvnosti Krnova v HUZ lze vidět v grafu 3.3. 

Graf 3.3: Vývoj návštěvnosti Krnova v HUZ (2000 – 2010) 

 

Zdroj: ČSÚ 

Jak lze vidět v grafu z dlouhodobého hlediska návštěvnost Krnova klesá. V roce 2010 

město navštívilo pouze 2 143 turistu, z toho asi 80 % rezidentů. V průměru zde pobyli 3 dny  

a 2 noci. Naopak největší návštěvnost zaznamenal rok 2000, až 10 756 návštěvníků. Průměrná 
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délka pobytu byla 5 dní a průměrný počet přenocování 4 noci (ČSÚ, Návštěvnost hromadných 

ubytovacích zařízení podle kategorie ve vybraném území, 2012, [online]).  

Krnov nabízí poměrně širokou nabídku sportovních aktivit a vyžití pro veřejnost 

v podobě městského bazénu, zimního a atletického stadionu, in-line hřiště, fitness center, 

tenisových kurtů. Lákadlem pro návštěvníky je sportovní střelnice vybavena pro střelbu 

z kuší, luků, dlouhých i krátkých zbraní na střelecké disciplíny. V zimních měsících je 

využívaná lyžařská sjezdovka Šelenburk v délce 300 m. V letních měsících se zase lze 

zchladit v místním koupališti s minigolfem.  

 

Infrastruktura 

Dopravní infrastruktura Krnova neposkytuje dostatečnou úroveň kvality. Existuje absence 

kvalitního připojení na silniční síť regionu. Důvodem chybějícího připojení a špatná kvalita 

silnic je periferní poloha města v rámci kraje. Všechny komunikace procházejí centrem města. 

V dnešní době je připraven k realizaci včetně stavebního povolení obchvat města. Město  

je také přesyceno osobní a hlavně nákladní dopravou, protože leží v těsné blízkosti dvou 

hraničních přechodů s Polskem. 

Městská hromadná doprava, spojující hlavně okolní vesnice, spadá pod ostravský 

dopravní systém ODIS a zajišťuje ji 7 autobusových linek. Krnov je relativně malým městem, 

proto lze téměř všude a v krátkém čase dojít pěšky. Městem prochází také železniční trať,  

se kterou jsou spojena větší okolní města. Jako téměř každé město, i Krnov bojuje 

s nedostatkem parkovacích ploch a garáží. Jižně od centra se nachází vnitrostátní letiště 

Krnov. Sídlí zde Aeroklub Krnov, který nabízí vyhlídkové lety nad městem a po širokém 

okolí. Letiště je dále využíváno k parašutismu, sportovním letům a práci podnikatelů.  

Rozšířená je také cykloturistika. V současné době je nejvíce cyklostezek hlavně kolem 

centra města. Výzkumy ukázaly, že cyklistická doprava se na celkové dopravní obsluze podílí 

až 40 %. Proto aktivně dochází k výstavbě nových úseků, především těch, které svedou 

cyklisty z frekventovaných silnic. Pro cyklisty se pořádají v průběhu roku větší akce (výjezd 

na Praděd, Rejvíz nebo do Ratiboře) a každou neděli vyjížďky po okolí. 
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Hlavní dopravní tahy: 

 Silnice I/57 (Polsko – hraniční přechod Bartultovice – Město Albrechtice – Krnov - 

Opava – Slovenská Republika), 

 Silnice I/45 (Brunátl – hraniční přechod Pietrowice – Glubczyce), 

 

3.4 Město Racibórz 

Racibórz se nachází severně v údolí horní Odry u vrat Moravské brány, ve vzdálenosti asi 

13 km, od česko-polských hranic. Na území města se po mnoho let křížily vlivy polské, 

českomoravské a německé kultury. Město je součástí euroregionu Silesia. Město má rozlohu 

75 km
2 

s počtem obyvatel 55 tisíc. Veškeré informace o primární a sekundární nabídce 

vychází z oficiálních internetových stránek města Racibórze. 

 

3.4.1 Primární nabídka 

Přírodní atraktivity 

Racibórz nejvíce těží ze svých vlastivědných a přírodovědných hodnot, včetně zeleně. 

Nachází se zde několik odpočinkových a klidových zón v podobě parků a lesů. 

Nejvyužívanější z nich je přírodní rezervace s rybníkem Lezczok, která nabízí až 249 druhů 

fauny a 540 druhů flóry. Přírodní rezervací vede několik turistických tras. Asi nejvýznamnější 

přírodní atrakcí a cílem mnoha turistů je první Arboretum ve Slezsku - Moravská brána. 

Arboretum nabízí expozice rostlin, dřevin, skleníky upravené jezírky, rybníky, také mini zoo, 

kde je asi 100 druhů zvířat a ptáků, sáňkařskou dráhu a malý skokanský můstek. V prostorách 

se také nachází výzkumná laboratoř na ochranu biodiverzity, která nabízí semináře, 

konference a kurzy pro širokou veřejnost. Velmi využívaný je také zámecký park, protože  

je zasazen do systému cyklistických tras Racibórze. Přírodní unikát najdeme v centru města, 

kde je nejdelší alej Lísky turecké v Evropě.  

Dobře rozvinutá místní infrastruktura a především ekologická výuka dělá město velmi 

přitažlivým. Důkazem, že je Racibórz spjatá s přírodou, je fakt, že jako první město v Polsku 

zavedla systém environmentálního managementu do všech oblastí života podle mezinárodní 

normy ISO 14001. Příkladem jdou také místní průmyslové podniky, které jako první zavedly 

ekologické normy. Taková intenzita certifikátů se ISO se nevyskytuje v žádné jiné oblasti 

státu. 
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Atraktivity vybudované člověkem 

Ratiboř je kulturním městem bohatým na hmotnou i duchovní kulturu. Nejcennější 

památkou je zámek s expozicí zámeckého pivovar, který je přirovnáván k pařížské kapli Saint 

Chapelle. Náleží mu zámecký park s turistickými trasami po celé jeho délce. Racibórz byla 

v minulosti obehnána hradbami a do dnešní doby se dochovala alespoň část těchto hradeb po 

celém městě spolu s baštou. Největší atrakcí města je však muzejní expozice mumie 

Egypťanky dovezené z Egypta. Polsko se prezentuje jako země silně katolická. Proto 

v každém městě, také v Ratiboři, najdeme mnoho památek, především kostelů, patřící tomuto 

vyznání. 

Město pořádá až na 60 kulturních, společenských a sportovních akcí. Realizace kulturních 

aktivit je upravena řadou právních dokumentů o tvorbě, propagaci ochraně a financování 

těchto aktivit. Nejnavštěvovanější jsou především letní měsíce pod názvem ratibořské 

Kulturní léto. Nabízí události jako Dny Racibórze s šermířskými, pěveckými vystoupeními, 

ukázkami bitev na koních atd. Mezinárodním projektem je Odra – řeka Evropské integrace – 

„plavidlo“. Přitahuje milovníky plavby na čemkoli. S ukázkami místních řemesel, ručně 

vyráběných výrobků doplněný doprovodným programem seznamuje akce Jarmark  

sv. Marcely. Mezinárodní dopad má festival Slezsko zemí mnoha kultur. Ten prezentuje 

širokou škálu kulturní různorodosti Slezska formou koncertů, průvodů, soustředění, přednášek 

a kurzů. Akce se účastní soubory z Racibórze, celého Polska i zahraničí. Mezi další akce patří 

Racibórzské filmové léto, letní kino, letní koncerty a mnoho hudebních festivalů.  

O rozvoj cestovního ruchu v Racibórzi se starají následující nejvýznamnější instituce: 

 odbor rozvoje a zahraniční spolupráce: propagace a spolupráce města se zahraničím; 

 oddělení propagace: propagace města a hmotné zajištění akcí, organizátor letních 

programů; 

 Euroregion Silesia: podporuje a realizuje česko-polskou spolupráci v příhraničním 

regionu Slezska a Moravy; 

 Ratibořské kulturní centrum: organizátor hudebních koncertů a filmových představení. 

 

Účelně vybudované atraktivity 

Město není dostatečně vybaveno prostory pro kongresovou a incentivní turistku. Pouze 

v místním Kulturním domě se nachází koncertní sál. Arboretum Moravské brány provozuje 
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lanový park, který se řadí k tematickým parkům jak ve městě, tak i vzdáleném okolí. Další 

účelně využívané atraktivity jsou již popsány. 

 

3.4.2 Sekundární nabídka 

Suprastruktura 

Město se potýká s malým počtem strategizovaných ubytovacích objektů v databázi 

ubytování a celkově s nedostatečným počtem ubytovacích objektů. Turisté se mohou ubytovat 

v třech hotelích pouze dvou a tříhvězdičkového typu a v omezeném množství penzionů, 

kempů nebo studentských ubytoven. Cena za osobu se liší dle typu ubytování (hotely nabízí 

ceny od v přepočtu od Kč 1.200 – 1.500,-). Z gastronomie město láká především do kaváren  

a restaurací, aby turisté ochutnali místní ratibořskou kuchyni. Město má slabou obchodní 

infrastrukturu s nedostatkem obchodních center a supermarketů. Má také svou Městskou 

nemocnici. 

Město nabízí širokou škálu sportovního vyžit. Tyto objekty mají ale mnohdy sezonní 

charakter a nedostatečnou informovanost o možnostech jejich využití. Sportovně-rekreační 

jsou rozmístěny v různých částech města. Nalezneme zde fotbalový stadion, který se v zimě 

mění na kluziště, dále tenisové kurty, koupaliště s minigolfem, dva kryté bazény nebo 

skatepark. Město má také víceúčelovou halu, kde se konají mezinárodní sportovní akce. 

V místním hřebčíně pořádají výuku jízdy na koni a rekreační vyjížďky. Arboretum Moravské 

brány nabízí sáňkařskou dráhu. Z kulturního hlediska disponuje dvěma kiny a divadlem. 

Veškeré další informace poskytuje Racibórzské informační centrum.     

 

Infrastruktura 

Silnou stránkou města je atraktivní poloha v blízkosti hranic a dobrá dopravní dostupnost 

prakticky u důležitých dopravních tepen. Město sice disponuje dostatečnými kilometry 

veřejných komunikací, ale ve špatném stavu. Problémem je, že tyto silnice jsou spravovány 

několika institucemi, což není snadné pro komplexní údržbu a rozvoj. Také příliš malé 

finanční prostředky jsou bariérou kvalitnějších komunikací. V budoucnu chce realizovat 

rychlejší a kvalitnější napojení na místní dálnice.  
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Velkým problémem je také parkování vozidel, především v centru a na sídlištích. V roce 

2005 přijalo město koncepci placených parkovacích zón v centru. Pozitivem bylo snížení 

krádeží a vloupání do automobilů, odstranění problému s nedostatkem volných parkovacích 

míst, udržení a zlepšení stavu silnic. Problematika parkování na sídlištích je řešena výstavbou 

podzemních garáží, podzemních ovládacích ramp nebo výtahů. Slabou stránkou je malé 

množství železniční a autobusové dopravy a její napojení s okolím a mezinárodními trasami. 

Naopak je velmi rozšířena cykloturistika a cyklistické stezky, hlavně kolem řeky Odry  

a místní parků a lesů.  

Hlavní dopravní tahy: 

 Silnice 45 (Opole a napojení na dálnici A4 – Racibórz – Česká republika a 

napojení na dálnici D1), 

 Silnice 935 (Racibórz – Rybnik – dálnice A1), 

 Silnice 919 (Racibórz – Gliwice), 

 Silnice 417 (Racibórz – Gegolin), 

 Silnice 916 (Racibórz – Pietraszyn - Česká republika, Opava).  
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4 Marketingový výzkum návštěvníků města Opavy 

Philip Kotler (1998, s. 6) označuje marketingový výzkum jako „systematické určování, 

sběr, analyzování a vyhodnocování informací a závěrů odpovídajících určité marketingové 

situaci, před kterou společnost stojí“. Výzkum je nezbytnou součástí marketingu destinace.  

 

4.1 Definování výzkumného problému 

Cílem marketingového výzkumu, je monitorovat stav týkajícího se cestovního ruchu 

z pohledu návštěvníků města Opavy. Úkolem výzkumu bylo shromáždit dostatek informací. 

Ty poté roztřídit podle stanovených kritérií, porovnat, provést analýzu výsledků a dané 

výsledky vyhodnotit, aby se z nich daly vyvodit závěry.  

V minulých letech určovala nabídka poptávku. Dnes je situace zcela jiná. Lidé se chovají 

a preferují s postupem času něco jiného, tak jak se neustále mění a vyvíjí cestovní ruch. 

Moderní člověk preferuje stále více volný čas a zájem o sebe sama. Na druhou stranu má 

tento vliv negativní dopady na jeho disponibilní příjmy.   

 

4.2 Způsob provedení výzkumu řešení 

Marketingový výzkum byl uskutečněn formou dotazníkového šetření. Tato metoda  

je nejjednodušší a zároveň nejefektivnější, protože se pracuje přímo s cílovou skupinou a také 

návratnost dotazníků je skoro stoprocentní. V tomto případě zcela stoprocentní. Dotazník je 

pro dotazované srozumitelný, logicky návazný a přehledný, i když na druhou stranu časově 

náročnější. Část otázek je uzavřeného typu, kde respondenti vybírali jen jednu možnou 

odpověď, popřípadě doplnili vlastní. Část otázek je otevřeného typu, kde měli napsat svůj 

vlastní názor na problematiku. Poslední část tvoří otázky škálového typu s vyjádřením postoje 

spokojenosti.  

Dotazník byl určen pro návštěvníky města Opavy. Výzkum byl realizován v Městském 

informačním centru Opava, hotelu Iberia, hotelu Katharein a hotelu Koruna. Dotazníky zde 

byly zanechány během měsíců červenec až září a prosinec 2011. Vzorkem respondentů jsou 

tedy návštěvníci města Opavy, kteří si přišli pro informace do MIC nebo ti, kteří strávili svůj 

pobyt ve zmiňovaných hotelích. Počet dotazníků vyplývá ze statistiky návštěvnosti MIC 

Opavy pro rok 2010, zobrazené v příloze č. 2 (Tab. 4.1). Ze součtů návštěvníků v měsíci 
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červenec, srpen, září a prosinec byly stanoveny 2 % pro počet dotazníků. Celkový počet měl 

činit 310, ale pro jednodušší vyhodnocování byl počet zaokrouhlen na 300 dotazníků. Ty byly 

rozděleny čtvrtinově do již zmíněných jednotlivých institucí. Dotazníky byly sestaveny  

ve dvou mutacích, v češtině (viz. příloha č. 3) a jedna třetina v angličtině (viz. příloha č. 4).  

 

4.3 Interpretace výsledků 

Na následujících stránkách je graficky zobrazeno a doplněno komentářem šest otázek, 

které jsou pro vyhodnocování konkurenceschopnosti a možných návrhů na zlepšení postavení 

Opavy nejdůležitější. Tyto otázky jsou dále doplněny o rozbor dvou otázek otevřeného typu.  

Hned na úvod můžeme říci, že pouhých 11 dotazovaných bylo cizinců. Ke stěžejním 

informacím můžeme zařadit hned následující dvě otázky: „Z kterého města či obce 

pocházíte?“ a „Jak je Vaše bydliště přibližně daleko od města Opava?“ Vyhodnocení těchto 

otázek znázorňuje následující graf 4.1. Dojezdové kritérium v kilometrech je pro grafickou 

přehlednost rozčleněno po 50 km.  

Graf 4.1: Dojezdová vzdálenost dotazovaných z místa trvalého bydliště do města Opava (v km) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dotazníku 

Největší počet - 160 dotazovaných - byl z okolí Opavy do 50 km. Návštěvníci přijížděli 

především z okolních vesnic, Krnova, Bruntálu a Ostravy, proto jejich délka pobytu 

nepřekročila jeden den. Jako svůj dopravní prostředek někteří uvedli vlak, což se dá 

předpokládat. Tato doprava je rychlá, bezpečná a bez problému parkování. Důvodem 

návštěvy byly všechny motivy, s převahou práce, poznání, ale i relaxace. Tito návštěvníci 

využili především služeb informačního centra nebo hotelových restaurací, kde byly dotazníky 

ponechány. Dále ¼ dotazovaných byla ze vzdálenosti 351 km a více. Dotazovaní pocházeli 

např. ze Štětí, Aše, Teplic, Plzně, Prahy, Žiliny, německý Bautzen nebo izraelské Hadery. 
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Nejvíce dotazovaných ubytoval hotel  Katharein, jednalo se především o ty, kteří zde přijeli 

z důvodu práce a pobývali zde 3 noci a více. Nejčastějším dopravním prostředkem byl 

automobil. Dále 28 dotazovaných přijelo ze vzdálenosti 51 km až 100 km, z krajů 

Olomouckého a Moravskoslezského. Nejmenší zastoupení měly vzdálenosti 301 km až 350 

km s 21 dotazovanými a 101 km až 150 km s 19 respondenty (ze Zlínského kraje).    

 

 Další významná otázka se týká délky pobytu: „Jak dlouhý bude Váš pobyt zde?“ Touto 

otázkou se zjistí, zda lidé přijíždějí jen na jeden den a pro další dny jim pravděpodobně město 

nemá již nic víc nabídnout. Otázka je znázorněna v grafu 4.2 a následném komentáři. 

Graf 4.2: Délka pobytu turistů ve městě Opava 

 

Zdroj: vlastní zpracování dotazníku 

Jak lze vidět z grafu 4.2, odpovědi jednodenní návštěva města (115 dotazovaných)  

a návštěva s 1 až 2 noclehy (107 dotazovaných) byla nejčastější. Jednodenní návštěvníci  

se převážně řadili do kategorie s dojezdovou dostupností do 50 km. Dále potom využili 

přibližně ze ¾  některé z místních stravovacích zařízení. Respondenti, kteří v Opavě byli 1 až 

2 noci, z větší části pobývali u svých příbuzných nebo známých. Ostatní pak v ubytovacích 

zařízeních. Jako svůj hlavní motiv návštěvy uvedli pracovní cestu. Všichni pak alespoň 

částečně využili místní stravovací zařízení. V tomto případě pak návštěvníci přijeli  

z místa bydliště ve vzdálenosti více než 50 km. Další variantou byl pobyt v rozmezí 3 až  

7 nocí, tak odpovědělo 60 respondentů. Typ ubytování a využití stravování se pak moc neliší 

od dotazovaných, kteří zde pobývali 1 až 2 dny. Poslední možností byl pobyt přesahující  

7 nocí (18 respondentů). Převažujícím motivem pobytu byla práce a návštěva příbuzných 

nebo známých.    
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Nejdůležitější otázka se však týká motivace návštěvy města Opavy: „Převažujícím 

důvodem Vaši návštěvy ve městě Opava je:“ Tato otázka dává podnět, na co se má město více 

zaměřit, čeho využít a kde posílit základnu. Otázka je vyhodnocena v grafu 4.3. 

Graf 4.3: Motivy návštěvy turistů ve městě Opava 

 

Zdroj: vlastní zpracování dotazníků 

Jako nejčastější odpovědi (119) uvedli návštěvníci Opavy svůj hlavní motiv práci - 

služební cesty, školení, konference, obchod, aj. V souvislosti s tím následně uvedli, že se do 

Opavy v brzké době hodlají vrátit. Byli to většinou lidé, kteří zde pobyli 1 až 2 noci  

a pocházeli z blízkého okolí. Naopak ti, co přijeli z větší vzdálenosti, zde zůstali na více než  

3 noci.  Druhé největší zastoupení měl motiv poznání (odpovědělo 47 dotazovaných) – 

návštěva turistických atraktivit, historie, architektura, folklór, aj. Všichni turisté se poté 

shodli, že by Opavu pro svou návštěvu znovu využili. Délka pobytu se lišila, pouze malá část 

zde byla jen jeden den. Poměrně stejný počet odpovědí (44 dotazovaných) měl motiv 

návštěva příbuzných a známých. Ti z velké části využili ubytování právě u nich, popřípadě ve 

vlastní chatě. Dále 38 dotazovaných uvedlo jako svůj hlavní důvod návštěvy zábavu – 

společenské aktivity s přáteli, noční život, jídlo, pití aj. Jak lze předpokládat, byli to vesměs 

mladí lidé do 25 let z okolních vesnic. Zanedbatelné počty pak představují motivy jako je: 

návštěva kulturních akcí (23 dotazovaných), relaxace – rekreace, odpočinek, procházky, aj. 

(18 dotazovaných), turistika a sport (8 dotazovaných) a nákupy (3 dotazovaní). Možnosti 

zdraví a tranzit nemělo početně žádné zastoupení, neboť Opava nedisponuje žádnými 

léčebnými zařízeními. A pokud někdo Opavou jen projížděl, neměl možnost dotazník vyplnit.  
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Následující tři otázky se týkají hodnocení spokojenosti s místní infrastrukturou a 

službami. První otázka zní následovně: „Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované 

ve městě Opava?“ Celkové grafické znázornění představuje graf 4.4 doplněný o komentář. 

Graf 4.4: Celkové hodnocení poskytovaných služeb ve městě Opava 

 

Zdroj: vlastní zpracování dotazníků 

Jelikož někteří dotazovaní byli v Opavě na jeden den nebo využili ubytování u známých, 

nemohli posoudit (133 dotazovaných) úroveň ubytovacích služeb. Tento počet však 

neodpovídá součtu posledních dvou variant otázky 9. Proto předpokládám, že tito dotazovaní 

využili ubytovacích služeb již v minulosti. Zbývající respondenti (46 %) hodnotí ubytovací 

služby jako velmi dobré nebo spíše dobré. Úroveň veřejného stravování je z velké části spíše 

dobrá (67 % respondentů). Nejlepší hodnocení dostala možnost péče o čistotu a pořádek – 

odpadky, úklid, WC. Z 92 % byla tato kategorie hodnocena jako velmi dobrá a spíše dobrá. 

Služby pro motoristy a cykloturisty jak z pohledu uživatelů této infrastruktury, tak z velké 

části i těch, kteří zde přicestovali jinak než autem nebo na kole. Přibližně ze 70 % byli 

dotazovaní velmi a spíše spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb personálem cestovního 

ruchu. A v neposlední řadě asi ¾ respondentů jsou spokojeni s cenovou úrovní služeb.  

 

Druhá otázka stejného typu se týká hodnocení infrastruktury a zní následovně: „Jak 

hodnotíte infrastrukturu a vybavenost města Opava?“ Výsledek průzkumu představuje graf 

4.5 doplněný o komentář.  
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Graf 4.5: Celkové hodnocení infrastruktury a vybavenosti města Opava 

 

Zdroj: vlastní zpracování dotazníků 

Při hodnocení rozsahu a dostupnosti ubytovacích kapacit se názory různí. Oblast 

ubytování hodnotí dotazovaní jako spíše dobrou (133 respondentů). Téměř 50 % 

dotazovaných hodnotí velmi dobře rozsah a dostupnost stravovacích kapacit. Tato odpověď je 

jednoznačná, neboť počet stravovacích zařízení je ve městě nadprůměrný. Naopak oblast 

dopravní infrastruktury je hodnocena jako spíše špatná a velmi špatná (126 dotazovaných). 

Nákupní možnosti města jsou hodnoceny vesměs pozitivně (194 respondentů). Ovšem pokud 

vezmeme v potaz obchody bez supermarketů a nákupních řetězců, je zde rozsah minimální. 

Důležitá je oblast hodnocení příležitostí pro zábavu a společenské vyžití. Výsledky nejsou 

příliš příznivé. Pouhých 41 % respondentů hodnotí tuto oblast pozitivně, naopak 52 % 

dotázaných negativně. Důvod také může být období, ve kterém zde přijeli. Zda město 

nabízelo tyto příležitosti nebo nikoli. Nejkritičtěji je hodnocena vybavenost města atrakcemi 

pro děti. Ze 46 % je tato infrastruktura spíše špatná a velmi špatná, z 24 % ji respondenti 

neumí posoudit.  

 

Poslední otázka se týká spokojenosti s cestovním ruchem, otázka zní následovně: „Jak 

hodnotíte péči o rozvoj cestovního ruchu v následujících oblastech?“ Vyhodnocení otázky 

zobrazuje graf 4.6 doplňující komentář.  
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Graf 4.6: Celkové hodnocení péče o rozvoj cestovního ruchu ve městě Opava 

 

Zdroj: vlastní zpracování dotazníků 

Všechny graficky znázorněné oblasti týkající se hodnocení péče o rozvoj cestovního 

ruchu vyšly pozitivně, až na oblast drobný prodej. Podle respondentů dopadla v kladném 

slova smyslu nejlépe oblast poskytování informací o městě (252 dotazovaných). Pozadu 

nezůstává ani oblast péče o památky, tu pozitivně ohodnotilo až 249 dotazovaných. Důkazem 

je i fakt, že většina památek, historických budov, centrum města jsou v posledních letech 

rekonstruovány. Dále je velmi pozitivně hodnocena oblast péče o bezpečnost a péče o životní 

prostředí, tak odpovědělo na 226 a 225 dotazovaných. Výsledky hodnocení nabídky programů 

pro volný čas nejsou zas tak jednoznačné. Tato problematika souvisí s otázkou 15 – 

příležitostí pro zábavu a společenské vyžití. Dále ½ dotazovaných ohodnotila negativně 

problematiku drobného prodeje, tedy možnosti zakoupení suvenýrů, využití stánků nebo 

občerstvení. Velmi potěšující jsou také výsledky přátelskosti místních lidí, na 74 % 

respondentů tuto oblast hodnotí pozitivně.  

 

Pro vyhodnocení konkurenceschopnosti města a možných návrhů na zlepšení pozice 

Opavy v cestovním ruchu jsou důležité následující dvě otevřené otázky. První otázka zní: „Co 

Vám ve městě Opava nejvíce schází, co Vám vadí?“ Na tuto otázku se našlo přibližně  

20 oblastí, kde má město své nedostatky. Na některé z nich se shodlo více respondentů 

najednou. Nejvíce dotazovaných se shodlo v problematice obchodů, obchodních řetězců. 

Město je přesyceno supermarkety, které se nachází na každém výjezdu z města, proto 

návštěvníkům chybí především menší obchody s potravinami v centru. Negativem je také 
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omezená nabídka obchodů se suvenýry. Ty se prodávají pouze v MIC.  Dalším problémem je 

velká koncentrace vietnamských obchodů s oblečením a tudíž malá nabídka (možno říci také 

žádná) obchodů se značkovým oblečením. Chybí také větší nákupní centrum s vyžitím 

v centru města.  

Další, početně nejčastější problematika se týká volnočasových aktivit, společenského 

vyžití, památek a zábavy. Návštěvníkům se nejvíce schází moderní a kapacitně dostačující 

bazén. Stav nynějšího městského bazénu je velmi zastaralý. Dále chybí multifunkční kino, 

širší nabídka volnočasových aktivit, větší příležitosti pro zábavu a společenské vyžití. 

Návštěvníci by rozšířili množství nočních klubů, nekuřáckých restaurací, internetových 

kaváren, kvalitních stylových restaurací a pivnic, např. s živou hudbou. Nevyužitou příležitost 

vidí v obchodním domě Breda, který chátrá. Třetím problematickým okruhem je doprava. 

Nejčastějším nedostatkem je málo parkovacích míst v centru, které jsou navíc zpoplatněné. 

Ti, kteří využili MHD si stěžovali na délku ježdění dopravních prostředků – jezdí pouze do  

22 hod. do 23 hod. Pro některé byla kritická také dopravní situace a zácpy v odpoledních 

hodinách. V neposlední řadě někteří nezapomněli zmínit, že by uvítali větší přátelskost 

místních lidí, více zeleně ve městě nebo válející se bezdomovce na lavičkách a před markety. 

Druhá otevřená otázka byla následující: „Chtěl/a byste ještě něco k problematice 

cestovního ruchu ve městě Opava dodat?“ Na tuto otázku odpověděla asi ¼ respondentů. 

Někteří považovaly otázky za vyčerpávající a vše tedy již zmínili. Naopak některé odpovědi 

se shodovaly s výše analyzovanou otázkou. Navíc zde byla odpověď o délce provozu letních 

zahrádek. Alespoň o víkendech by měla být delší než do 22 hodin. 

 

4.4 Shrnutí poznatků a trendů z výzkumu 

Tato podkapitola stručně shrne zbývající otázky z dotazníku. Tabulkový přehled 

vyhodnocených otázek je zobrazen v příloze č. 5. Z celkového počtu 300 dotazovaných bylo 

289 z nich z České Republiky. Cizinci přijeli především ze Slovenska, Polska, ale také 

Německa a Izraele. Izrael z důvodu, že zde sídlí dceřiná farmaceutická společnost Teva, která 

má své sídlo právě v Izraeli. Proto lze předpokládat, že právě tito návštěvníci zde jezdí na 

služební cesty a jsou ubytováni v místních hotelích.  

Nejvyužívanější dopravní prostředek byl automobil (66 % respondentů). Žádný 

z dotazovaných nepřijel zájezdovým autokarem. Otázkou je, zda se vůbec zájezdy do Opavy 



  

 

53 

 

realizují. Přesně 8 respondentů využilo jiný dopravní prostředek, než dotazník nabízel. Ten 

představoval letedlo. Jednalo se o respondenty z Německa a Izraele.  

Přibližně 50 % dotazovaných navštívili Opavu více než čtyři krát. Zbývající ¼ zde byla 

poprvé a další ¼ byla v Opavě maximálně tři krát. Nejčastěji dotazovaní přijeli do Opavy 

sami (45 %), dále potom s partnerem, přáteli nebo známými (42 %). Zbývající z nich 

přicestovali s dětmi předškolního nebo školního věku.  

Nejčastější odpovědí na otázku, kde jsou dotazovaní ubytovaní, odpovědělo 115 z nich, 

že zde ubytovaní nejsou. Jednalo se tedy o reakci na jednodenní návštěvu. Jako pobyt  

u známých a příbuzných uvedlo na 86 respondentů. V hotelech, kde byly dotazníky 

zanechány, se ubytovalo na 81 dotazovaných a služeb penzionů využilo 18 respondentů. To, 

zda návštěvníci využívají stravovacích zařízení, odpovědělo 56 % z nich, že částečně. Dále  

34 % se stravují téměř vždy.  

Velké množství, 209 dotazovaných, chce do půl roku opět Opavu navštívit. Ani jeden 

z respondentů nevybral variantu „spíše ne“, což je velké pozitivum. Dále 52 dotazovaných se 

chystají k opakované návštěvě někdy později.  

Další otázka se týkala toho, jak respondenti získali informace o Opavě. Turistické 

informační centrum zcela a částečně využilo 219 respondentů. Služeb cestovních kanceláří  

a agentur nevyužil nikdo z nich. Informace z tisku, rozhlasu nebo televize pouze částečně 

využili a nevyužili vůbec na 93 % dotazovaných. Nejvíce se shodli na využití internetu, 

celkem 201 respondentů. Velké zastoupení mělo také využití propagačních materiálů, 

průvodců, ale i informací od personálu ve službách. Celkově lze tedy říci, že dotazovaní se 

před svou cestou dostatečně informovali o místě, které hodlají navštívit.  

Nejčastější průměrná útrata na osobu za den činila 501 Kč až 1.000 Kč (36 % 

dotazovaných). Dokonce 29 % utratí 1.001 Kč až 2.000 Kč. Jednodenní návštěvníci utráceli 

většinou do 200 Kč (18 %). A 7 % respondentů utratí nad 2.001 Kč, jednalo se především  

o zahraniční turisty. Nejnižší věkové zastoupení měli dotazovaní 60 let a více (3 %). Téměř 

vyrovnaný počet byl u respondentů ve věku 26 až 34 let a 35 až 49 let, 31 % a 30 %. 

Respondenti do 25 let navštívili Opavu z 21 %. Nejvyšší zastoupení měli vysokoškoláci  

(133 dotazovaných), dále pak s maturitním vzděláním (117 dotazovaných). Zbylí respondenti 

byli bez maturity. Zastoupení žen a mužů bylo téměř vyrovnané, 54 % žen a 46 % mužů.  
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5 Pozice města Opavy v cestovním ruchu a doporučení  

ke zlepšení 

Kapitola se primárně zabývá hodnocením pozice města Opavy v cestovním ruchu vůči 

městům Ostrava a Krnov. Tato podkapitola je dále doplněna vlastními závěry vyvozenými 

z 2. kapitoly a aplikovány na Opavu. Další část se zabývá vlastním hodnocením stavu 

primární a sekundární nabídky cestovního ruchu analyzovaných měst, které byly obsahem  

3. kapitoly. Následující část předkládá závěry vyplývající z dotazníkového šetření ve městě 

Opava. V poslední podkapitole jsou podle výše zmíněných závěrů navrženy doporučení ke 

zlepšení a zvýšení konkurenceschopnosti města Opavy.  

 

5.1 Využití teoretických východisek 

Z teoretické části 2. kapitoly je pro tuto práci zajímavé analyzovat přístup Porterovy 

strategie pěti sil. Pokud bude Opava aplikovat takovýto model, bude to z pohledu exogenního 

faktoru „vlády města“, tedy jejího řízení a možných zásahů díky svým pravomocem na daném 

území. Vláda naopak nemá žádný vliv na druhý exogenní faktor, příležitosti. Oba faktory  

se tedy navzájem neovlivňují. Vláda města může například nepřímo ovlivňovat na straně 

poptávky typ turismu, spotřební chování a stupeň internacionalizace domácího trhu. 

Prostřednictvím vlády města je konkurenceschopnost dále zvyšována díky institucionálním  

a z části legislativním zázemím. 

V teoretické části byly dále popsány určité přístupy měřící konkurenceschopnost 

v cestovním ruchu. Pro přehlednost byly dány do tabulkového přehledu v příloze č. 1. Pokud 

budeme vycházet z Tab. 2.2 a přístupu měření konkurenceschopnosti destinací v turismu 

prostřednictvím Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI), který celkově analyzuje  

3 kategorie a 14 pilířů, je zjištění následující. Z hlediska primární a sekundární nabídky 

cestovního ruchu je v rámci první kategorie, regulační rámec, pozornost zaměřena pouze na 

udržitelný rozvoj (jeden pilíř z pěti). Druhá kategorie, podnikatelské prostředí a infrastruktura 

analyzuje pozemní dopravní infrastrukturu, infrastrukturu pro cestovní ruch a infrastrukturu 

pro informační a telekomunikační technologii a cenovou konkurenceschopnost v cestovním 

ruchu (čtyři pilíře z pěti). Poslední kategorie, lidské, kulturní a přírodní zdroje je zaměřena na 

přírodní a kulturní zdroje (dva pilíře ze čtyř). Práce tedy neanalyzuje zbývajících sedm pilířů, 

a to politická pravidla a regulace, bezpečnost a bezpečí, zdraví a hygienu, upřednostňování 
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turismu, leteckou infrastrukturu, lidské zdroje a náklonnost k cestovnímu ruchu. Pro 

pokračování tématu konkurenceschopnost Opavy v cestovním ruchu je doporučeno zaměřit se 

na měření těchto pilířů a především analyzovat zbývající opomenuté. V budoucnu by bylo 

stěžejní zaměřit se na pilíř politická pravidla a regulace a náklonnost k cestovnímu ruchu. 

Především prvním z nich se zabývá také Porterova strategie. 

Stěžejní pro zvýšení konkurenceschopnosti je především problematika ekonomických 

dopadů cestovního ruchu na město. Jedná se především o aplikaci multiplikátoru. 

V cestovním ruchu nachází největší uplatnění v kulturním průmyslu, který meziročně roste 

nepředstavitelným tempem. Tento průmysl v podobě festivalů, hudebních vystoupení atd. sice 

vyžaduje dotace z veřejných rozpočtů a nadací, ale návratnost je několikanásobně vyšší. Což 

dokládá příklad podaný Českou televizí v podkapitole 2.4.1 ekonomické dopady. Opava by se 

tak mohla inspirovat zmíněnými městy a pokusit se změřit ekonomické dopady a přínosy 

místních festivalů. Taková studie by byla nejvíce přínosná pro zástupce místní samosprávy, 

kteří bývají také poskytovateli dotací a podílejí se na tvorbě koncepcí cestovního ruchu. Díky 

studie zjistí preference návštěvníků a jejich spotřební chování. Na druhou stranu může studie 

posloužit jako prognóza pro další kulturní akce, ale i celkový rozvoj cestovního ruchu města. 

Pro efektivní hospodaření je v zájmu města těžit z takovýchto analýz a aplikovat je na sebe. 

Pokud je místní samospráva poskytovatelem finančních prostředků do festivalů, což v případě 

Opavy tak je, měla by požadovat ekonomickou studii dopadů také od pořádajících organizací. 

Byli by tak přesvědčení, že konání takových akcí je efektivní a přináší do města nové příjmy. 

Záleží na individuálním rozhodnutí představitelů Opavy, zda podstoupit investici do studie 

ekonomických dopadů či nikoli. 

 

5.2 Zhodnocení primární a sekundární nabídky CR Opavy 

Tato podkapitola vyhodnocuje primární a sekundární nabídku cestovního ruchu 

(problematika je obsahem 3. kapitoly) Opavy v porovnání s městy Ostrava, Krnov a Racibórz 

dle mého subjektivního názoru.  

Co se týče polohy, všechna čtyři zmiňovaná města leží poblíž hranic. Tři z nich se 

v rámci České republiky nachází v severovýchodní části, poslední pak v jihovýchodní části 

Polska. Ze strategického hlediska může být tento fakt problémem, protože potencionální 

návštěvníky z ostatních částí ČR (Polska) může návštěvu těchto měst odradit 
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několikasetkilometrová vzdálenost. Naopak města leží v blízkosti zahraničních států, proto 

zde mohou zavítat také návštěvníci ze zahraničí. Primárním motivem a velmi rozhodující pro 

návštěvu konkrétního města je primární nabídka – přírodní atraktivity, kulturně-historické 

památky a nabídka volnočasových aktivit atd. Jaké město si tedy potencionální turista 

vybere pro svou návštěvu z přírodního hlediska a nabídky přírodních atraktivit? Pokud 

zhodnotíme celkový dojem všech čtyř analyzovaných měst, nejlépe je vnímáno město 

Racibórz. Disponuje nejrozsáhlejšími přírodními plochami s širokou škálou možností trávení 

volného času v přírodě. Velice dobře je také vnímáno město Krnov. Je to z důvodu, že leží na 

úpatí Nízkého Jeseníku, budí dojem čistého města a nabízí rozsáhlé plochy lesů, parků, zahrad 

se vzácnými exponáty. Co se týče Opavy, je pořád vnímána lépe, než industrializovaná 

Ostrava. Disponuje sice sedmi parky a jezerem, které se nachází v klidových zónách na okraji 

města, ale jejich stav a infrastruktura nedosahuje takové kvality, aby byly uspokojeny potřeby 

návštěvníků. Také Ostrava neoplývá přílišnou nabídkou přírodních atraktivit. Jedinou raritou 

je zalesněná halda Ema. Z tohoto pohledu si potencionální návštěvníci budou tedy vybírat 

město, které lze celkově zhodnotit jako město čisté, nabízející dostatek odpočinkových zón 

v přírodě s nabídkou specifických přírodních atraktivit. Podle mého názoru, jednoznačně 

nejlépe z tohoto hodnocení vzešlo město Racibórz, dále Krnov, Opava a nakonec Ostrava. Pro 

ukázku, že město Krnov vnímám právě takto, svědčí informace o počtu chráněných území, 

které jsou zobrazeny v Tab. 5.1. Tento ukazatel je zobrazen na okresní úrovni, protože údaje 

za jednotlivá města nejsou k dispozici. Díky nedostačujícím informacím Hlavního 

statistického úřadu v Polsku, chybí informace za okres Racibórz. Musíme brát v potaz také 

rozlohu jednotlivých okresů. Okres Bruntál má rozlohu 1 658 km
2
, okres Opava 1 144 km

2  

a okres Ostrava 214 km
2
.  

Tabulka 5.1: Počet chráněných území v okresech (2005 – 2010)      

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bruntál  33 33 33 34 35 34 

Opava  21 19 19 19 19 19 

Ostrava  11 11 11 11 11 11 

Zdroj: ČSÚ 

Počet chráněných území představují národní přírodní památky, národní přírodní 

rezervace, přírodní památky a přírodní rezervace. 
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K hodnocení přírodního hlediska patří také problematika životního prostředí. Tři 

analyzovaná města, mimo Ostravu, si zakládají na statusu kvalitního environmentálního 

prostředí. Moravskoslezský kraj, především Ostravsko a samotná Ostrava ve spustě lidí 

zakořenila obraz této oblasti jako těžební, znečištěná a těžkým průmyslem zdevastovaná 

lokalita. Samozřejmě v dnešní době je již situace poněkud jiná, ale u spousty lidí tento dojem 

přetrvává dodnes. V negativním slova smyslu tyto představy o celoplošném špatném prostředí 

mohou uškodit jak Opavě, tak i Krnovu. V posledních letech se také velmi řeší životní 

prostředí a množství znečišťujících látek v ovzduší, což může být překážkou k přilákání 

turistů. V Tab. 5.2 je pro představu znázorněno množství oxidu uhelnatého v ovzduší. Tento 

ukazatel je zobrazen na okresní úrovni, protože údaje za jednotlivá města nejsou k dispozici. 

Údaje za okres Racibórz opět chybí. Oxid uhelnatý je vzhledem k jedovatosti jednou 

z významných znečišťujících látek. Vzniká při nedokonalém spalování uhlíku a organických 

látek, je emitován např. automobily, lokálními topeništi, energetickým a metalurgickým 

průmyslem. 

Tabulka 5.2: Měřené emise CO v t/km
2
 v okresech (2004 – 2009) 

Město 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bruntál     1,4     0,8     0,7     1,3     0,7     0,7 

Opava     0,8     1,0     0,9     1,1     1,2     1,2 

Ostrava 362,2 357,6 314,6 239,1 193,7 122,7 

Zdroj: ČSÚ 

Z Tab. 5.2 je vidět, že okres Ostrava několikanásobně překračuje množství oxidu 

uhelnatého v porovnání s ostatními dvěma okresy. U okresu Ostrava došlo v roce 2007 

k výraznému poklesu, který přetrvává. Je to tím, že město přijalo řadu opatření k nápravě, 

např. vytvořilo pracovní skupinu na řešení této problematiky, probíhají kontroly topenišť, 

vypracovali studii o vlivu dopravy na životní prostředí, provádí kontroly plnění emisních 

limitů u provozovatelů zdrojů znečišťování atd. Můžeme tedy říci, že Opava patří k oblastem 

s kvalitním životním prostředím a proto návštěva turistů právě této lokality je vhodnou 

volbou.  

Právě negativní environmentální dopady na města by měly přivést jejich představitele 

k reakci investovat do ochrany životního prostředí. V grafu 5.1 můžeme pozorovat vývoj 

investic na ochranu životního prostředí. Údaje jsou opět za celý okres, mimo okresu Racibórz. 

Jedná se o pořízení dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí. 
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Zahrnuje výdaje na získání hmotného majetku na ochranu životního prostředí formou koupě, 

vytvořením vlastní činností vč. technického zhodnocení, bezúplatným nabytím, převodem 

podle právních předpisů, přeřazením z osobního užívání do podnikání, nájmu, vkladem  

od jiného subjektu nebo poskytováním dotací. 

Graf 5.1:  Investice na ochranu životního prostředí podle typu investora (v Kč) 

 

Zdroj: ČSÚ 

Ukazatel zahrnuje investice do ochrany ovzduší a klimatu, nakládání s odpadními vodami 

a nakládání s odpady. Nejvyšší investice vykazuje okres Ostrava, především rok 2007, 

investice dosáhli 1.610 Kč. I v následujících letech investice nepřesáhly 1 mil. Kč. Jak již 

bylo zmíněno, rok 2007 byl pro Ostravu zlomový, protože představitelé přijali řadu opatření 

týkajících se životního prostředí. Investice v okrese Opava nejsou tak velké a pomalu klesají  

a to i z důvodu, že je zde životní prostředí mnohem lepší než v Ostravě. Nejhůře je na tom 

okres Bruntál, který investuje minimálně.  

Celkově můžeme říci, že Ostrava z pohledu životního prostředí je na tom nejhůře. Naopak 

se snaží vynakládat velké množství finančních prostředků na zlepšení. Opava a Krnov jsou  

na tom v porovnání stejně. Všechny tři města jsou zapojeny do programu Environmentálního 

vzdělání, výchovy a osvěty. Opava si dokonce vypracovala koncepci tohoto programu na léta 

2009 – 2020.  

 

Dalším kritériem pro posouzení návštěvy města jsou atraktivity vybudované člověkem. 

Jaké město si potencionální návštěvník vybere z hlediska kulturně-historických 

památek, celkového historického obrazu města nebo nabízených festivalů a akcí? Každé 

město je svým způsobem historicky jedinečné a každý na tuto problematiku nahlíží jinak. 
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Podle mého názoru tento nádech má právě Opava. Dokládá to i skutečnost, že první zmínky  

o Opavě jako osadě pocházejí už z 12. století. A právě Opava nabízí největší počet  

a z hlediska významnosti a unikátnosti historických památek. Celé město se nachází 

v památkové zóně, dominují mu dochované renesanční domy, pyšní se nejstarším muzeem 

v ČR nebo jedinou sakrální gotickou památkou v ČR. Opava tedy bude lákat návštěvníky 

spíše na její historický ráz. Z hlediska kulturních památek má Krnov a Racibórz poměrně 

málo co nabídnout. V Krnově lze za jedinečnou považovat pouze místní synagogu a 

v Ratiboři expozici egyptské mumie. Ostrava sice nemá historický podtext, ale dominuje ve 

zcela jiných oblastech. Nabízí jedinečnosti jako je ZOO, svět miniatur, planetárium, tematická 

muzea atd. Můžeme říci, že většina těchto atraktivit patří k ojedinělým v MS kraji. 

Nejunikátnější jsou však technické památky hornické tématiky a v budoucnu zrekonstruovaná 

Dolní oblast Vítkovic. Proto Opava, Krnov, ani Racibórz nemohou konkurovat Ostravě 

v nabídce památek takového typu. 

Každé z analyzovaných měst pořádá festivaly a kulturní akce, které jsou typické i pro 

ostatní města, ale také typické právě pro konkrétní město. Proto je těžké vyhodnotit, které 

město je v oblasti kulturních akcí nejatraktivnější. Ostrava se však ve dvou případech odlišuje 

co do významnosti právě takovýchto akcí. Své jméno si postavila především na hudebním 

festivalu Colours of Ostrava a akci dny NATO. A každým rokem popularita a návštěvnost 

stoupá. Výhodou Ostravy je to, že má k takovýmto akcím dostatečné prostory. Prostory 

k pořádání takovýchto akcí je faktor, který může město alespoň určitým způsobem ovlivnit.  

 

Otázku ohledně primární nabídky uzavírá následující otázka. Jaké město si 

potencionální turista vybere pro svou návštěvu z hlediska účelně vybudovaných 

atraktivit? Tato problematika je těžko definovatelná a některé atraktivity můžeme zařadit do 

suprastruktury. Pro naše vyhodnocení je oblast zastoupena tematickými parky, lázeňskými 

středisky, výstavními prostory a kongresovou turistikou. Jediné město Ostrava, alespoň 

z poloviny disponuje vyjmenovanými atraktivitami, a to lázněmi a především výstavními  

a kongresovými prostory. Což se od města očekává, protože je centrem Slezska a 3. největší 

město v České republice. Opava, Krnov, ani Racibórz v porovnání s Ostravou nedisponují 

účelně vybudovanými atraktivitami. Pouze Racibórz má tematický lanový park a Opava 

menší prostory pro výstavy a konference.  
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Významná, z velké části ovlivnitelná a pro potencionální návštěvníky důležitá hlavně 

kvalita je sekundární nabídka cestovního ruchu – stravování, ubytování, doprava, sportovní 

vyžití atd. Každý turista se hned vedle historických památek dívá na nabídku ubytování.  

Na každém podnikatelském subjektu tedy záleží, jakou kvalitu klientovi poskytnou 

v závislosti na ceně. Nejoptimálnějším řešením je co nejvyšší kvalita za co nejnižší cenu. 

Jakou nabídkou suprastruktury, konkrétně ubytovacích zařízení disponují analyzovaná 

města? Je předem dané, že čím větší město a čím více společenských možností nabízí, tím by 

mělo mít více ubytovacích kapacit. Čím si mohou ale analyzovaná města konkurovat, je již 

zmíněná kvalita ubytování a cena. Opava na svou velikost disponuje dostatečnými 

ubytovacími kapacitami, ale chybí jí nabídka hotelů vyšších tříd. Je ale otázkou, zda by hotely 

tohoto typu byly plně využívány. Ostrava svým množstvím, kategorizací i třídami 

ubytovacích zařízení dokáže uspokojit nároky jakéhokoli turisty. Naopak Krnov  

je v poskytování ubytovacích služeb na stejné, ne-li horší úrovni, než Opava. Nejhorší 

kategorizační i třídovou ubytovací infrastruktur má Racibórz. U každého hotelu již v dnešní 

době nechybí restaurační zařízení. To, zda mají města rozšiřovat nabídku ubytovacích 

zařízení, může posoudit graf 5.2: Vývoj návštěvnosti v HUZ. Díky nedostačujícím 

informacím není v grafu zobrazen vývoj návštěvnosti Ratiboře. 

Graf 5.2: Vývoj návštěvnosti v HUZ v jednotlivých městech (2000 – 2010) 

 

Zdroj: ČSÚ 

Nejvyšší návštěvnost, která také každým rokem roste má Ostrava. Nejvíce do Ostravy 

jezdí Poláci a Slováci. Jejich návštěvnost je dlouhodobě kolem 40 % z celkové návštěvnosti. 

Nejvíce k tomu přispívá fotbal, hokej, atletika, Stodolní ulice, hudební festivaly. Tato 

návštěvnost vzrůstá díky festivalu Colours of Ostrava (každoročně přijíždí o 2 tis. až 4 tis. 
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návštěvníků víc). Další velkou akcí jsou dny NATO. V roce 2009 evidovali až o 100 % větší 

návštěvnost oproti roku 2008, což ale příliš nekoresponduje s návštěvností HUZ. Celková 

návštěvnost ale každoročně stoupá nepředstavitelným tempem. Návštěvnost Opavy v HUZ se 

z dlouhodobého hlediska relativně nemění. Jediný větší výkyv byl v letech 2004, 2005, 

přetrvávající do roku 2006. Koncem roku 2003 se otevřela víceúčelová hala Opava, proto je 

pravděpodobné, že zde lidé začali více jezdit právě z tohoto důvodu. Od roku 2006 Opava 

pořádá Opavské kulturní léto, které každoročně přiláká také spoustu návštěvníků. Návštěvnost 

Krnova během jednotlivých let výrazně klesá. Krnov není tak atraktivní a v nabídce akcí tak 

pestrý jako jiná města v jeho blízkosti. Návštěvnost může také klesat v závislosti  

na vzrůstající návštěvnosti Ostravy. Jednoduše řečeno, Ostrava bere turisty jak Krnovu, tak  

i Opavě. Především z důvodů jejího rozvoje a propagace v cestovním ruchu téměř ve všech 

oblastech.  

 

Suprastruktura nejsou jen ubytovací služby. Jaké další služby města nabízí ve spojitosti 

se suprastrukturou? Jsou to stravovací služby, které se nachází v každém městě. Ostrava má 

tu výhodu, že je vyhlášená pro svou Stodolní ulici, plnou restaurací a barů. Krnov je naopak 

známá pro svou řeckou gastronomii. Všechny města nabízí sportovní vyžití, jak pro rezidenty, 

tak pro turisty. Jsou to sportovní areály v podobě tenisových a squashových hal, fitness 

center, bazénů, koupališť, zimních stadionů atd. Rozsah služeb a jejich kvalita se však mění 

v závislosti na velikosti města. Ostrava je navíc celorepublikově i světově známá tím,  

že pořádá sportovní akce. Známá je Davis Cupem pořádaný v ČEZ Aréně nebo Zlatou tretrou 

v Městském stadionu. Tyto atraktivity mezinárodního rázu přilákají spoustu místních  

i zahraničních turistů. Ostrava dokonce v zimních měsících provozuje dvě sjezdovky. Krnov 

zase láká na sportovní střelnici a lyžařskou sjezdovku. Ostrava má také tu výhodu,  

že disponuje také třemi velkými obchodními centry, které do města přiláká spousty turistů, 

minimálně z blízkého okolí. Opava má také supermarkety při každém výjezdu z města a dvě 

menší nákupní centra, doplněná v letošním roce o velké obchodně-zábavní centrum  

s multikinem. Přiláká tak větší klientelu především z oblasti na západ od Opavy. Protože 

například Krnov, Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Rýmařov, ale i Racibórz nemají služby 

tohoto typu a Opava je blíže k těmto městům než Ostrava. Standardem téměř každého města  

je v dnešní době poskytování služeb Městského informačního centra. Celkově tedy můžeme 
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zhodnotit, že Ostrava v porovnání s Opavou, Krnovem a Racibórzi opět zaujímá v této oblasti 

prvenství.  

 

Dalším kritériem návštěvnosti, ne ale tím nejdůležitějším, je dopravní dostupnost města. 

Jedná se o napojení na rychlostní komunikace, dálniční síť atd. Jakou dopravní 

infrastrukturou disponují analyzovaná města? Jak již bylo zmíněno, všechna čtyři města 

se nachází u příhraničí, proto jsou napojena na zahraniční dopravní tepny. Nejstrategičtější 

polohu má Ostrava. Je napojena na významné rychlostní a dálniční sítě s dobrou dostupností 

z okolních i vzdálených měst. Opava a Racibórz jsou z hlediska dopravní dostupnosti na tom 

lépe než Krnov. U Opavy ale tou primární bude teprve dokončení silnice I/11 mezi Opavou  

a Ostravou, která je pro celou část západního kraje klíčovou. Přiláká tak více návštěvníků, ale 

i investorů. Racibórz zase řeší špatnou kvalitu silnic. Dopravní napojení Krnova  

je nedostatečné. Důvodem je periferní poloha a špatná kvalita silnic. Délku silnic (I., II., III. 

třída) a dálnic dokládá graf 5.3. Informace jsou opět podány za jednotlivé okresy, protože 

relevantní data za jednotlivá města nejsou k dispozici. Musíme brát v potaz rozlohu 

jednotlivých okresů (viz. výše). Okres Racibórz není v grafu opět zahrnut. 

Graf 5.3: Délka silnic a dálnic v jednotlivých okresech (2005 – 2010) 

 

Zdroj: ČSÚ 

V porovnání s rozlohou má nejvíce kilometrů silnic okres Bruntál. Během 6 let ale počet 

kilometrů klesl o 7. V okrese Opava v zobrazené periodě opět klesl počet kilometrů silnic ale 

o 17. Nejlépe je na tom okres Ostrava, kde od roku 2005 počet kilometrů vzrostl o 127. 

Otázkou je, zda je to dobře nebo ne. A zda v tomto případě nepřevažuje kvantita nad kvalitou. 

V roce 2007 a 2008 se pak vystavělo 20 km dálnic. 
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Všechny čtyři města disponují městkou hromadnou dopravou. V Ostravě je rozsáhlejší 

než v ostatních městech. Je to především z důvodu rozlohy města a vzdáleností mezi 

jednotlivými objekty. Naopak Opava a Krnov disponují menšími vzdálenostmi, proto je pro 

turisty ideální (i cenově) pěší způsob. Výhodou Ostravy je poloha v blízkosti letiště. Všemi 

městy prochází železniční koridory, ty nejvýznamnější jsou opět v Ostravě. Ratiboř se ale 

potýká s nedostatečnou železniční a autobusovou infrastrukturou mezinárodního pohledu. 

V dnešní době se stávají velkým trendem také cyklostezky, které lákají spousty turistů  

a všechny města se v této oblasti stále rozvíjí. Každé z měst bojuje s nedostatkem parkovacích 

ploch, které jsou pro turistický ruch velmi důležitou oblastí.  Snaží se ale tento problém 

aktivně řešit.  

 

Celkově lze pozici Opavy vůči městům Ostrava, Krnov, Racibórz ve všech 

analyzovaných oblastech shrnout v následující Tab. 5.3. Pro lepší vyhodnocení je oblast 

atraktivity vybudované člověkem rozdělena do dvou kategorií. První kategorii představují 

historické, technické a ostatní atraktivity a celkový historický ráz města. Druhá vyhodnocuje 

města z pohledu konaných kulturních a společenských akcí. 

Tabulka 5.3: Pozice Opavy na základě primární a sekundární nabídky cestovního ruchu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkově můžeme říci, že nejširší primární a sekundární nabídku cestovního ruchu 

analyzovaných měst má podle očekávání Ostrava. V konkurenci s ní je těžké obstát. Faktem 

je i to, jak již bylo zmíněno, že je třetím největším městem České republiky a centrem 

Slezska. Na druhém pomyslném žebříčku atraktivnosti a dostatečné vybavenosti stojí právě 

Opava. Ta až na oblast přírodních atraktivit obsadila vždy druhé místo. Nakonec poměrně 

vyrovnanou nabídku má Krnov a Racibórz. Sečtením pozic měst dostaneme počet celkem. 
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Nejnižší číslo přestavuje největší atraktivnost města. Ze zhodnocení primární a sekundární 

nabídky cestovního ruchu Opavy a zjištění její pozice v porovnání s Ostravou, Krnovem  

a Racibórzi, můžeme vytvořit SWOT analýzu města Opavy v cestovním ruchu, tu zobrazuje t 

Tab. 5.4. Řazení jednotlivých položek v tabulce je náhodné, nejedná se tedy o významnost. 

Tabulka 5.4: SWOT analýza Opavy na základě primární a sekundární nabídky cestovního ruchu 

Silné stránky Slabé stránky 
 strategická poloha blízko hranic,  

 vysoký podíl zeleně a nových výsadeb, 

 příznivé životní prostředí, 

 angažovanost veřejnosti do životního prostředí, 

 historická část centra s dochovanou 

architekturou, 

 některé ojedinělé památky v České republice, 

 rodiště známých osobností, 

 významné kulturní a společenské akce, 

 multifunkční klidová zóna parku Městských 

sadů, 

 široký počet ubytovacích a stravovacích 

zařízení, 

 dobré železniční a autobusové spojení, 

 krátká vzdálenost objektů ve městě, 

 vynikající systém cyklostezek. 

 okrajová poloha města vzhledem k České 

republice,  

 neexistence infrastruktury pro volný čas a 
odpočinek v místních parcích, 

 nadprůměrná automobilová doprava, 

 špatný stav některých kulturních památek, 

 nedostatek specifických turistických a rekreačních 

atraktivit, 

 nedostačující uzavřené prostory pro společenské 

akce, 

 absence prostor pro kongresovou turistiku a 

výstavy, 

 nízký počet ubytovacích zařízení vyšší kvality, 

 nízký počet prostor pro parkování. 

 

 

Příležitosti Hrozby 
 rekonstrukce kulturních památek, 
 zlepšovat nabídku infrastruktury pro volný čas a 

zábavu 
 vybudování obchvatu města, 

 napojení na mezinárodní dálniční síť,  
 pokračování výstavby cyklostezek.  

 

 oddálení výstavby napojení na mezinárodní 

dálniční síť,  

 oddálení výstavby obchvatu města,  

 zhoršení životního prostředí díky nevyřešení 
nadprůměrné automobilové dopravy, 

 nebezpečí konkurenčních turistických destinací,  

 vliv finanční krize na rozvoj cestovního ruchu. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.3 Zhodnocení dotazníkového šetření 

Hned z úvodu byla respondentům položena otázka, zda jsou z České republiky či nikoli. 

Samozřejmě, že vzorek respondentů je minimální a zahraničních návštěvníků může být 

poměrně více, ale výsledky přinesly spíše negativní obraz. V zahraničí Opava není příliš 

viditelná, prestižní a známá. Zahraniční turisté přijeli především z důvodů pracovních cest. 

Otázkou je, zda by přijeli i mimo své pracovní závazky. Velice důležité bylo také zjištění, 

odkud (z jaké vzdálenosti) návštěvníci přijíždějí. Podle toho se dá posoudit, „kam až sahá 

propagace Opavy“.  Polovina respondentů byla ze vzdálenosti do 50 km a čtvrtina dotázaných 

z 350 km a více. Jezdí tedy do Opavy jen ti turisté, kteří bydlí v její blízkosti nebo jsou až 

z druhého konce České republiky? A tedy těm ostatním se do Opavy „nevyplatí“ vůbec přijet? 
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Propagace města by se měla tedy více zaměřit i na ostatní místa v republice. V této souvislosti 

je důležitá otázka týkající se důvodu návštěvy města. Neuspokojivá je informace, že 40 % 

respondentů navštívilo Opavu jen kvůli pracovním povinnostem. Můžeme se těšit, že je město 

pracovně přitažlivé, ale neposkytuje dostatečnou infrastrukturu v pracovní oblasti. Tito lidé 

sice využijí místní stravovací a ubytovací služby, ale nepřijíždějí za kulturou, sportem, 

z důvodu trávení volného času a návštěvy kulturních akcí. Utratí tady tedy peníze jen 

nezbytně nutné. Dalším početným důvodem, proč dotazovaní navštívili Opavu, byla návštěva 

příbuzných a známých. Tito lidé mohou město navštěvovat vícekrát. Ale určitě při každé 

návštěvě nenavštíví znovu všechny atraktivity, které město nabízí a využijí nabídky jiných 

míst. Propagace města by měla být více zaměřena turistiku, sport, návštěvy kulturních akcí  

a nákupy, protože i v těchto oblastech má město co nabídnout. 

Spousta turistů přijíždí do Opavy autem. Dopravní infrastrukturu zhodnotili spíše špatně. 

Z tohoto důvodu by se město mělo zaměřit více na parkovací plochy, které nejsou vyhovující. 

V minulosti byl vystavěn parkovací dům poblíž centra, ale pokud přijíždíte do města autem, 

stále nemáte kde zaparkovat. Navíc některá parkoviště pracují na systému parkovacích karet, 

a tudíž zde nemůže zaparkovat každý. Spousta řidičů si také stěžuje na stojící kolony 

v odpoledních hodinách. Tuto situaci již město začalo řešit výstavbou obchvatu. Část je již 

v provozu a zbytek se má dokončit koncem letošního roku. Opava je dominantní také díky 

cykloturistice. Je napojena na mnoho důležitých cyklostezek v Moravskoslezském kraji. 

Ovšem poměrně málo dotazovaných přijelo do města na kole. V roce 2010 město vyhrálo 

soutěž Cesty městy. Město chce v takovémto duchu pokračovat a během následujících čtyř let 

množství cyklostezek zdvojnásobit, což je pro cestovní ruch velmi pozitivní. Z dotazníku 

vyplývá, že cykloturistika je turisty také velmi dobře hodnocena. Co se týče organizovaných 

zájezdů, o ty není do Opavy žádny zájem.  

Z pohledu minulosti se do Opavy ¾ respondentů vrací. Otázkou je, zda se nejedná hlavně 

o ty, kteří zde přijíždí za známými, rodinami a na pracovní cesty. Protože kdo z nás navštíví 

z důvodu poznání určité město vícekrát. Nabídka a propagace s ní spojená tedy musí být 

orientovaná na ty, kteří Opavu ještě nikdy nenavštívili. Co se týče délky pobytu, město by 

mělo nabídnout takové služby a mělo by se zaměřit na ty návštěvníky, kteří zde budou 

pobývat více než dvě noci. Právě těchto lidí zde jezdí pouze 26 %. Nejvíce je jednodenních 

návštěvníků, ale i pro ně se poskytované a nabízené služby dají pořád zdokonalovat. 
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V hotelech, kde byly dotazníky zanechány, je v letních měsících obsazenost na 90 %.  

Ve městě se pak vedle těchto hotelů nachází už jen dva podobného typu. Předpokládám,  

že obsazenost je přibližně stejná. Proto, pokud zde bude přijíždět více turistů a ubytovací 

kapacity nebudou stačit a měli by se tedy rozšířit. Lze i sledovat, že turisté využívají hotely 

vyšších standardů a připlatit si za kvalitu jim nevadí. Také z dotazníků lze vidět,  

že s ubytovacími službami byli celkově spokojeni. Turisté v rámci pobytu využívají také 

stravovacích zařízení. Síť stravovacího zařízení a zábavních podniků je v Opavě velké 

množství. Podle mého názoru z pohledu velikosti města až příliš. Většina z nich jsou 

tematicky a stylově dobře zařízeny, proto pro turisty velmi atraktivní. Víkendové večery jsou 

také plné života, naopak přes týden zde nenajdeme téměř žádny večerní program a zábavu.  

Silné, slabé stránky a hrozby a příležitosti města z pohledu návštěvníků lze shrnout 

v následující SWOT analýze vyobrazené v Tab. 5.5. Jednotlivé položky v tabulce nejsou 

řazeny dle významnosti, struktura je náhodná. 

Tabulka 5.5: SWOT analýza Opavy na základě dotazníkového šetření 

Silné stránky Slabé stránky 
 velký počet návštěvníků pracovních cest,  

 velký počet návštěvníků turistických atraktivit a 

zábavy, 

 kvalita, rozsah a dostupnost ubytovacích a 

stravovacích služeb, 

 poskytování služeb personálu, 

 péče o čistotu a pořádek,  

 cenová úroveň služeb, 

 vybavení města sportovními atraktivitami, 

 nákupní možnosti,  

 péče o památky, bezpečnost a životní prostředí,  

 přátelskost místních lidí, 

 dostupnost informací o městě. 

 

 absence delších pobytů s 3 nocemi a více, 

 velký počet pouze jednodenních návštěv, 

 nízký počet návštěvníků z důvodu sportu, nákupů, 

relaxace a kulturních akcí, 

 infrastruktura pro návštěvníky pracovních cest, 

 absence internetových kaváren 

 dopravní infrastruktura a ubytovací kapacity, 

 vybavenost města atrakcemi pro děti, 

 příležitosti pro zábavu a společenské vyžití, 

 drobný prodej v podobě suvenýrů, 

 absence menších obchodů s potravinami v centru 

města, 

 absence velkého nákupního centra s multikinem, 

 špatný stav městského bazénu, 

 nízký podíl zeleně, 

 nízký počet parkovacích míst. 

Příležitosti Hrozby 
 vysoký počet návštěvníků z okolí Opavy s 

dojezdovým kritériem do 50 km, 

 dostupnost města hromadnou dopravou,  

 znovu navštívení města,  

 zvýšit délku pobytu návštěvníků ve městě, 

 větší propagace v zahraničí i na území České 

republiky. 

 nízký počet návštěvníků jako cizinců, 

 absence návštěvníků dojezdového kritéria 51 km 

až 350 km,  

 snížení zájmu návštěvy města, 

 návštěva jiných měst v okolí. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 



  

 

67 

 

5.4 Návrhy doporučení ke zlepšení a zvýšení konkurenceschopnosti 

města Opavy 

Dle předchozí analýzy lze vidět, že největším konkurentem pro Opavu je město Ostrava. 

Ostrava má svůj prim ve většině oblastí týkajících se cestovního ruchu. Má zajímavější 

atraktivity vybudované člověkem, širokou nabídku známých kulturních akcí, účelně 

vybudovaných atraktivit i suprastruktury. Proto tato podkapitola především na základě SWOT 

analýzy primární a sekundární nabídky cestovního ruchu Opavy a SWOT analýzy na základě 

vyhodnocení dotazníkového šetření návštěvníků Opavy navrhne doporučení pro zvýšení 

konkurenceschopnosti Opavy, hlavně v porovnání s Ostravou. 

 

Nejobtížněji lze zlepšit situaci v oblasti přírodních atraktivit. Tato nabídka je městu již 

dána a může ji vylepšovat pouze výsadbami a revitalizací dosavadních parků, zahrad atd. 

Přímo v centru Opavy, za chátrajícím domem Slezanka, se nachází ne příliš atraktivní park. 

Ve večerních hodinách je park místem bezdomovců a pochybných individuí, proto  

je nebezpečný. Celkovou revitalizací, výsadbou nových stromů, úpravou terénu, novými 

cestičkami, výstavbou dětského hřiště atd. by se toto místo stalo přitažlivou a využívanou 

klidovou a odpočinkovou zónou. Zvýšil by se tak poměr zeleně ve městě. Na park navazuje 

nově zrekonstruovaná budova bývalé nemocnice U Rytířů. Nachází se zde luxusní byty, ale 

také lékařská oddělení přestěhována z městské nemocnice. Proto by byl revitalizovaný park 

nejlepší volbou. Město však má zcela jinou vidinu této situace.  

Další problémovou oblastí jsou obchodní centra ve městě. Opava má již dvě menší 

obchodní centra. A nyní se staví poblíž centra velké obchodní a zábavní park Breda & 

Weinstein. V lednu tohoto roku byla odsouhlasena rekonstrukce Slezanky a zástavby celého 

parku na obchodní a společensko-zábavní centrum. Je logické mít čtyři větší obchodní centra 

ve městě s 60 tis. obyvateli? Ano, turisté kvůli širším obchodním možnostem do města 

přijedou, ale pořád to budou pouze jednodenní návštěvy. Podle mého názoru rekonstrukce 

Slezanky a parku na další obchodní centrum je zcela zbytečné. Projekt má řadu negativ. 

Rekonstrukce ani účel stavby nebude hlavně zapadat do historického rázu širokého centra 

města. Nemluvně o dopravních komplikacích, nárůstu automobilové dopravy v centru  

a nedostačujících parkovacích plochách pro potencionální návštěvníky centra. Myslím si,  

že z důvodu archeologického a především protestů historiků nedovolí vystavět podzemní 
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garáže. Kde teda budou parkovací plochy? Rekonstrukce Slezanky je pouze další tah zneužít 

veřejné prostory pro komerční účely. Již zmíněné obchodní centrum Breda & Weinsteinse 

bude nabízet širokou škálu obchodů a hlavně multikino s kapacitou 660 sedadel. Centrum 

nebude sloužit jen obyvatelům Opavy, ale i spádovým oblastem Opavy, Bruntálu, Krnovu  

a Jeseníku s celkem 318 tisíci obyvateli. Spádovou oblast s dojezdovou dostupností zobrazuje 

Obr. 5.1. 

Obrázek 5.1: Spádová oblast obchodního a zábavního centra Breda & Weinsteinse 

 

Zdroj: http://www.scbreda.cz/centrum/spadova-oblast 

Opavě stavba tohoto typu chyběla, přiláká tak více turistů. Ale opět jen těch víkendových 

s jednodenní návštěvou. Proto by se mělo město zaměřit dále na to, co potencionální 

návštěvníci mohou spolu s návštěvou obchodního centra využít dále. Navíc stavba přispěje 

k 500 parkovacích míst a výrazně se tak zlepší dopravní situace. V dotazníkovém šetření si 

turisté stěžovali na nevyužití Bredy, na chybějící multifunkční obchodní centrum, kino, 

stylové restaurace a pivnice. To vše nový komplex bude nabízet.  

V souvislosti s obchody a společenským vyžitím se v Opavě naskýtá ještě jeden 

problém. Zcela zde chybí základna menších prodejen potravin a zeleniny. I když je v dnešní 

době možnost připojení wi-fi  již všude, v Opavě nenajdeme žádnou internetovou kavárnu. 

Z vlastních zkušeností vím, že poptávka po takovémto vyžití je velká. Měli by se tedy zřídit 

internetové kavárny s počítači s možnosti připojení. 

Jak by se měly využít prostory Slezanky podle mého názoru? Prostory budovy jsou 

poměrné malé. Hned vedle Slezanky se nachází budova staré spořitelny, kde prodávají 

oblečení vietnamští občané. Také v dotazníkovém šetření si turisté stěžovali na velké 

množství vietnamských obchodů. Tento obchod bych zrušila a oba objekty propojila. Jelikož 

http://www.scbreda.cz/centrum/spadova-oblast
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z Opavy nebo jejího okolí pochází spousta známých osobností, zřídila bych zde muzeum  

na jejich počest. Jednalo by se o Jana Palisu (světový astronom, objevitel 121 planetek, 

průkopník časových pásem), Joy Adamsonovou (přírodovědkyně, spisovatelka, ochránkyně 

africké flóry a fauny, vychovávala lvici Elzu), J. M. Olbricha (významný světový architekt, 

spoluzakladatel stavebního slohu „vídeňská secese“), Karla Engliše (ministr financí ČSR, 

zakladatel a první rektor Masarykovy univerzity v Brně, guvernér Národní banky 

československé) nebo Wolfgang Dorasil (hokejový hráč HC TEV Opava, brankou rozhodl  

o získání titulu Mistrů Evropy pro ČSR, nejlepší obránce v Evropě). Nejznámější osobností je 

Petr Bezruč, ale ten již své muzeum v Opavě má. Každá osobnost by měla jedno patro pro 

prezentaci svého života, navíc stylizované do oblasti, ve které vynikali. Např. patro Joy 

Adamsonové by mělo africký nádech s vycpanými zvířaty, patro Jana Palisy by bylo v přítmí 

s hvězdnou oblohou atd. Aby bylo muzeum také naučné, poskytovalo by (po vzoru jiných 

měst) např. hry na poznání zvuků afrických zvířat, sestavení nebo poznání známých 

souhvězdí, poznání hokejových hráčů dnešní doby atd. Opava by tak poskytovala další 

jedinečnou atrakci, kvůli které by se návštěvnost města jistě zvýšila.  

Podle reakcí dotazovaných a analýzy primární nabídky, městu schází moderní  

a kapacitně dostačující bazén. Je tedy v zájmu města tuto situaci vyřešit a rekonstruovat tak 

dosavadní krytý plavecký bazén. 

Jak bylo nastíněno, Opava nabízí jen v omezeném množství prostory pro kongresovou 

turistiku. To pouze ve víceúčelové hale nebo místních hotelích, které nedisponují dostatečně 

velkou kapacitou. Také nejpočetnější skupina, která do města přijíždí, jsou právě podnikatelé 

a obchodní zástupci různých firem. Dokazuje to také fakt, že Opava již několikrát dosáhla 

titulu „Město pro byznys“. V souvislosti s touto problematikou by město mělo nabízet kvalitní 

prostory pro kongresovou a incentivní turistiku, konference a teambuilding. Kde ale najít 

dostačující prostory? Naskýtá se dodnes nevyužitý a chátrající skladovací a obchodní areál  

o rozloze 26.000 m
2
 zapsán v Národní databázi Brownfieldů. Poloha areálu je zobrazena 

modrým značením s hvězdičkou na Obr. 5.2. 
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Obrázek 5.2: Poloha skladovacího a obchodního areálu 

 

Zdroj: Národní databáze Brownfieldů 

Stávající budovy areálu by se přetvořily na konferenční místnosti, vytvořila by se zde také 

restaurace, parkovací prostory a příjemné okolní prostředí, např. doplněné o menší sportovní 

vyžití. Poloha areálu je nadmíru vyhovující, neboť v jeho blízkosti se nachází park Městské 

sady, víceúčelová hala s ubytováním, koupaliště, Stříbrné jezero atd. Také do centra města  

je to automobilem pouhých pět minut. 

Každoroční pravidelností je konání Vánočních a Velikonočních trhů. Po vzoru měst  

ze zahraničí by se mohla rozšířit nabídka konaných trhů. Realizovaly by se každý týden 

vždy ve stejnou dobu např. trhy bleší, zeleninové, ovocné, květinové, gastronomické, 

řemeslné atd. Opava by mohla dále rozšířit nabídku festivalů, kongresů, konferencí nebo 

setkávání mladých lidí ve spojitosti s určitým tématem. K tomu by mohla využít spolupráci  

s místní univerzitou, jelikož nynější primátor byl několik let jejím děkanem.  Potenciál 

univerzity by mohl být využit na národní, ale i mezinárodní úrovni. 

Jak již bylo řečeno, Opava nabízí malý počet ubytovacích zařízení vyšší kvality. Téměř 

všechny důležité hotely se nachází v okolí centra a stylisticky zapadají do města, protože  

se nachází v historických budovách, nejsou to navenek tedy žádné moderny. Podle mého 

názoru je důležité tento trend dodržet. Přímo v centru města se naskýtá prostor pro realizaci 

hotelu vyšší třídy. Tato stavba již několik let chátrá a prostory nejsou využívány. Budovu má 

ve vlastnictví Statutární město Opava.  Stavba je zobrazena na Obr. 5.3. 
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Obrázek 5.3: Budova potencionálního hotelu vyšší třídy 

 

Zdroj: vlastní fotodokumentace 

 

Velice důležitou a problémovou oblastí je dopravní situace ve městě. Tu město řeší 

nynější výstavbou obchvatu a napojením na dálniční síť silnicí mezi Opavou a Ostravou. 

Silnou stránkou města je kvalitní základna cyklistických komunikací. Nejstrategičtější jsou 

především cyklostezky na větších dopravních tazích. V Opavě se to týká ulice Ratibořská, 

Těšínká a z části Krnovská. Měly by být dále doplněny o ulice Olomoucká, Bílovecká  

a dokončení Krnovské. Velkým dopravním problémem jsou však parkovací plochy. Z tohoto 

hlediska však Opava nemá dostatek možností. Již neexistují prostory, v centru nebo poblíž 

centra, které by nabízely možnost nového parkování nebo výstavbu parkovacího domu. Lidé 

mohou automobily nechat na okrajové části města, na parkovištích supermarketů. Naskytnou 

se jim ale náklady navíc v podobě jízdenek městskou hromadnou dopravou. Podle mého 

názoru je pouze jediná možnost, jak tuto situaci řešit. Asi 5 minut pěší chůze z centra města  

je neplacená plocha, která již slouží pro parkování, ale není pojímána jako parkoviště 

s vyznačenými pruhy. Mohla by být zrekonstruována na parkoviště nebo ještě lépe řešena 

jako parkovací dům. Potencionální plochu pro parkování, označenou černou šipkou, lze 

shlédnout na Obr. 5.4. 
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Obrázek 5.4:  Potencionální plocha pro parkoviště nebo parkovací dům 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zvýšit konkurenceschopnost města neznamená vystavět pouze nové hmotné stavby, 

revitalizovat staré nebo založit nový festival. Jak by mohla dál Opava zvýšit svou 

konkurenceschopnost? Lepším řízením marketingu, managementu a propagace města. 

Následuje pár příkladů, jak by toho mohla dosáhnout. 

  Vytvoření jazykových mutací internetových stránek města a Městského informačního 

centra, minimálně v anglickém jazyce, popřípadě německy nebo polsky. 

 Instalace loga, znaku nebo sloganu města na všech příjezdových komunikacích. 

 Zavést reklamu na parkovacích lístcích v podobě loga, znaku nebo sloganu města.  

 Rozšířit nabídku k prodeji propagačních předmětů (trička, džbánky, deštníky, 

kalendáře, kravaty) s dominantou města, znakem, logem nebo sloganem. 

 Instalace informačních tabulí, vkusných infosloupů, vývěsek, výkladních skříní 

v centru a na okraji města s kulturním programem na určitý měsíc. Tyto informace 

sice poskytuje deník Hláska a místní noviny, ale turisté se o tom jinak nedovědí (mimo 

internetových stránek). 

 Tvorba slevové karty, např. „Opavská karta“. Umožňovala by bezplatné nebo snížené 

vstupy do vybraných turistických cílů ve městě. Mohla by být doplněna o nabídku 

turistických atraktivit v okolí města a tak by se dosáhlo vyšší návštěvnosti i v okolí. 

Karta by měla omezenou časovou platnost a platila by v určitém ročním období. 
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Dále by se město mohlo zapojovat do celorepublikových soutěží. Opava je již členem 

několika takových soutěží (např. „Zelená informacím“, „Cesty městy“). Dále by se mohla 

zapojit do soutěže „Město stromů“. Smyslem je zvýšit zájem obyvatel o životní prostředí 

města, jeho zkvalitňování a zlepšování vztahů v místní komunitě. Další potencionální soutěží 

je „Velká cena cestovního ruchu“. Cílem je zviditelnit výjimečné a vysoce kvalitní činy 

v oblasti cestovního ruchu a upozornit tak na nové atraktivity města. Výzvou by bylo zapojení 

i do mezinárodní soutěže „Evropské hlavní město kultury“.  Tímto způsobem se město více 

zviditelní, bude se o něm mluvit a pravděpodobně přiláká více turistů. 

Dalším řešením propagace města, je jeho spolupráce s jinými městy, jak tuzemskými, 

tak i zahraničními, ale i přenos zkušenosti „best practises“. V dnešní době Opava 

spolupracuje s několika zahraničními městy (např. Liptovský Mikuláš, Racibórz, Katovice, 

Tsukuba). Otázkou je, jak vybrat vhodné město pro spolupráci. Mohlo by se rozhodnout  

na základě toho, s jakými městy spolupracují různé sportovní, taneční, umělecké kroužky, ale 

také školy, které v Opavě jsou. Nejlepší variantou je navázat více kontaktu s českými městy, 

protože právě tuzemští turisté tvoří největší počet návštěvníků Opavy. Spolupráce a následná 

vzájemná propagace by se měla zaměřit na města ze vzdálenosti 51 km až 350 km – 

především na kraj Jihomoravský, Jihočeský, Vysočinu, Pardubický a Královehradecký. Tak 

by se alespoň částečně vyřešil problém s minimálním počtem návštěvníků z těchto oblastí  

a zvýšením počtu trávených dnů (lidé ze vzdálenějších míst logicky zůstávají ve městě déle). 

Způsob, jak navázat kontakty s potencionálními partnery v oblasti turismu, je účast  

na výstavách a veletrzích. Opava se již řadu let angažuje do těchto akcí jak v tuzemsku, tak  

i v zahraničí. Jedná se o veletrhy významného formátu a prezentace ve větších městech. 

Opava by měla dál v tomto duchu pokračovat a zaměřit se i na menší města výše zmíněných 

krajů. Při analýze kolik zájezdů nabízí internetové stránky do Opavy, jsou výsledky 

neuspokojivé. V rámci internetu je nabízen pouze jeden zájezd za památkami Opavy. 

V souvislosti s propagací a spoluprací Opavy s ostatními městy by mohlo město také vytvořit 

balíčky v podobě autokarových zájezdů a ty pak ve městech nabízet.  

Nejvíce, kdo o městě ví, jsou její občané. Pokud město rozhoduje např. o logu,  

o revitalizaci určité stavby, o výstavbě silnice atd., měli by své návrhy podat právě občané 

města. Ti vědí, čeho je ve městě nedostatek, co naopak přebývá, kde by se měla zvýšit kvalita 
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služeb atd. Město by tak založilo jakousi „burzu nápadů“. Nikdo v dnešní době nedělá však 

nic zadarmo, proto by byl vítězný nápad ohodnocen nějakou cenou.  

Pokud se zaměříme na logo města, to působí vyrovnaně, jednoduše a logicky. Neměla by 

se Opava inspirovat v tomto směru Ostravou? Její logo je naopak agresivní, výrazné, 

veřejností hodně propírané i negativně. Ale i „špatná reklama“ je reklama. V dnešní době  

je Ostrava s logem již ztotožněna a respektována. Otázkou je, zda by i Opava měla 

podniknout podobný krok. Logo má od roku 2006, což je poměrně krátká doba a existence 

nového loga může být pro veřejnost zmatečná. 

V neposlední řadě, možná i trochu troufalý způsob, jak zvýšit konkurenceschopnost 

Opavy vůči Ostravě, je spolupráce těchto dvou měst. Jednalo by se o tvorbu balíčků. Např. 

v rámci ubytování v určitých hotelích v Ostravě by turisté měli snížené nebo bezplatné 

vstupné do opavských památek nebo akcí atd. Takových balíčků lze zkombinovat mnoho. 

Podle mého názoru by to byl určitě velký krok k tomu, přilákat do Opavy více turistů. 

 

Všemi výše zmíněnými návrhy se má rozšířit nebo podnítit povědomí primární a 

sekundární nabídky Opavy v cestovním ruchu. Naskytne se tak více turistických atraktivit, 

které bude mít návštěvník možnost navštívit. Průměrná délka pobytu se pravděpodobně zvýší 

z jednodenních a dvoudenních pobytů na vícedenní. Turisté budou utrácet více peněz, jejichž 

část zůstane ve městě. Opava by se tak měla stát atraktivnějším a zajímavějším městem.   
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6 Závěr 

Turismus hraje v dnešní době stále větší roli v životě moderního člověka. Trh  

a především jeho nabídka produktů cestovního ruchu se neustále mění, rozvíjí a rozšiřuje. 

Vznikají tak lokality, v našem případě města, která si navzájem konkurují. Pro nejlepší pozici 

města v cestovním ruchu je potřeba v této oblasti provádět mnoho měření a výzkumů 

vzájemné konkurenceschopnosti. Konečné výsledky pak použít ve prospěch daného města. 

Úspěšnost města v cestovním ruchu má také vliv na jeho ekonomický, sociální i kulturní 

vývoj skrz své dopadů. Je však nutno pozvednout pozitivní dopady a eliminovat ty negativní.  

Pojem „konkurenceschopnost v cestovním ruchu“ je v dnešní době pořád těžko 

specifikovatelný. Měření a hodnocení konkurenceschopnosti v cestovním ruchu se provádí na 

základě objektivních a subjektivních dat. Pro měření konkurenceschopnosti na úrovni měst 

existuje řada přístupů (Porterův diamant, TTCI nebo Crouchův model konkurenceschopnosti 

destinace), které jsou značně problematické. Modely jsou velmi náročné na získávání  

a vyhodnocování dat.  

Cílem práce bylo na základě analýzy primární a sekundární nabídky cestovního ruchu 

Opavy, Ostravy, Krnova a Racibórze a na základě hodnocení dotazníkového šetření Opavy, 

navrhnou doporučení ke zlepšení pozice města Opavy v cestovním ruchu. Všechny čtyři 

města byly vybrány pomocí pomyslné kružnice od Opavy, která činí 40 kilometrů. Nabídka 

cestovního ruchu se hodnotila v oblasti památek a historického rázu, kulturních akcí, účelně 

vybudovaných atraktivit, ubytovacích kapacit, suprastruktury a dopravní infrastruktury. 

V těchto skupinách obsadila Opava druhé místo. Poslední oblast se týkala přírodních 

atraktivit a životního prostředí, kde byla třetí. Celkově tedy Opava obsadila pomyslné druhé 

místo za Ostravou. Z dotazníkového šetření bylo vyvozeno spotřební chování návštěvníků 

města a postoj spokojenosti s místními službami. Oba celky byly shrnuty ve SWOT 

analýzách, které posloužily pro návrhy doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti Opavy, 

hlavně v porovnání s Ostravou. Doporučení se týkají například společenského vyžití  

a kulturních akcí, obchodních center, využití působnosti známých osobností, ale i koordinace 

v oblasti marketingu, managementu a propagace města.  

Diplomová práce poslouží pro účely magistrátu Statutárního města Opava. Studie je dále 

nástinem k pokračování hlubší analýzy konkurenceschopnosti v cestovním ruchu v podobě 

jeho měřitelnosti zmíněnými přístupy.  
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